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Abstract 

Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka hur tre framgångsrika idrottare: brottaren 
Tomas Johansson, friidrottaren Ludmila Engquist samt friidrottaren Marion Jones, som alla 
tre dopade sig under sin aktiva karriär, beskrevs i dagstidningarna Aftonbladet och Dagens 
Nyheter dels då de stod på toppen av sin karriär och dels tiden efter de avslöjades som 
dopade. Skillnader och likheter i rapporteringen om dessa idrottare har analyserats utifrån 
perspektiven etnicitet, nationalitet och kön samt om de undersökta texterna bidrar till ett 
skapande av ett ”vi” och ett ”dom andra”.  

Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är att olika stereotyper tar sig form i texter 
och att det finns och används etniska, nationella och könsliga stereotyper för att beskriva 
idrottare samt att dessa attribut som tillskrivs idrottarna är olika viktiga beroende på situation. 
Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys där ett urval av artiklar från Aftonbladet 
och Dagens Nyheter har analyserats.  

Resultatet visar att alla idrottarna blev hyllade när de vann och efter de hade avslöjats som 
dopade blev de alla fördömda. Deras etnicitet, nationalitet och kön kommer fram i de 
journalistiska texterna både när de var hyllade och fördömda men används på olika sätt och 
har olika betydelse beroende på tidpunkt. Den individuella bakgrunden kan vid vinsten lyftas 
fram som något starkt och positivt för att vid dopningsavslöjandet bli förklaringen till varför 
denne dopat sig.  

Materialet visar också att de två kvinnliga idrottarna som är med i undersökningen blir 
inplacerade i stereotypen om kvinnan som den styrda och mannen som den styrande. Det 
visas också exempel på att journalisterna i det undersökta materialet aktivt skapar ett ”vi” och 
ett ”dom andra”. För att beskriva det egna benämner journalisterna de andra.  

Nyckelord: Dopning, etnicitet, nationalitet, kön, sportjournalistik, Tomas Johansson, Ludmila 
Engquist, Marion Jones 
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Populärvetenskaplig beskrivning 

Uppsatsen har undersökt hur tre dopningsdömda idrottare har beskrivits i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter när de var som allra bäst och tiden efter deras dopningsavslöjande. Det har 

gjorts utifrån begreppen etnicitet, nationalitet och kön. Detta har gjorts med syftet att 

undersöka vilken betydelse idrottarnas bakgrund har beroende på tidpunkt.  

 

Det viktigaste resultatet är att dessa tre begrepp kommer fram oavsett tillfälle men att de har 

olika betydelse. När idrottarna vinner kan deras bakgrund ses som något positivt. Efter de 

avslöjats som dopade används istället deras bakgrund som en förklaring till varför de dopat 

sig. Samma bakgrund har alltså olika värde och betydelse beroende på situationen. Det visas 

också i uppsatsen att stereotyper används och befästs samt att idrottarna till viss del behandlas 

annorlunda även fast de begått samma handling. De här resultaten kan användas för att skapa 

en diskussion kring varför det sker och hur man ska göra för att undvika användandet av 

stereotyper som en sanning.  

 

De utvalda artiklarna skulle alla på något sätt ha koppling till begreppen etnicitet, nationalitet 

och kön. Artiklarna lästes igenom och analyserades för att se hur dessa begrepp användes i 

beskrivningen om idrottarna. Eventuella skillnader och likheter mellan tidpunkterna och 

idrottarna har sedan analyserats. Detta har gjorts för att undersöka på vilket sätt idrottarnas 

etniska och nationella bakgrund samt deras kön spelar för roll när det skrivs om dem. Det har 

också undersökts om de analyserade artiklarna använder sig av ett språk som bidrar till ett 

skapande av ett ”vi” och ett ”dom andra”.  
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1 Inledning 

Spela rent och vinna ärligt är idrottens kanske viktigaste grundpelare. Idrottare som pressar 
sina kroppar till det yttersta för att tänja gränserna för vad de kan åstadkomma väcker 
någonting hos publiken. Vi åskådare blir exalterade, lever oss med och sätter dem på en 
piedestal. Är idrottsstjärnan från vårt eget land blir kanske känslan än större, det är inte han 
eller hon som vinner, det är vi. Publiken förväntar sig att dessa prestationer, även om många 
ter sig omöjliga, är presterade utan hjälp av otillåtna medel. Om det visar sig att någon använt 
sig av otillåtna medel och fuskat sig till sina framgångar är domen ofta hård. Det är väl ingen 
som gillar en fuskare, oavsett om vi hittar den inom idrotten eller det vanliga arbetslivet. 
Idrottarna ses ofta som nationalhjältar och ju större deras prestation och person är, desto 
hårdare blir också deras fall om glorian hamnar på sned.  
 
Peter Dahlén skriver i sin bok Sport och medier att dopning har en djup kulturell och 
existentiell klangbotten och tar norsk skidåkning som exempel. Om utövarna fuskar och är 
produkter skapade av en läkare - vad kan då anses vara äkta? Dahlén menar att man då tvivlar 
på den mänskliga prestationen men också på den egna kulturen, i detta fall norsk skidåkning.1  
 
Mitt personliga intresse för idrott och stjärnor som går från toppen till botten gjorde att 
ämnesvalet var relativt enkelt. Denna höst har dopningsfrågan ytterligare aktualiserats då 
cyklisten Lance Armstrong blev avstängd på livstid. Han vann Tour de France sju gånger i 
rad, detta efter att ha besegrat testikelcancer. Men efter att han blev avslöjad som dopad är 
hans resultat från augusti 1998 och framåt strukna ur alla listor.2 Att vinna sju gånger 
samtidigt som han också besegrade testikelcancer gjorde kanske att hans prestation tedde sig 
ännu större. Hur Armstrongs karriär har beskrivits i medier vore intressant att studera men 
den undersökningen får vänta. Den här uppsatsen fokuserar på tre andra idrottare som alla var 
i världstoppen inom sin gren men som också fälldes för dopning: brottaren Tomas Johansson, 
friidrottaren Ludmila Engquist samt friidrottaren Marion Jones. Uppsatsen ämnar undersöka 
hur dessa tre idrottare beskrevs i utvalda medier under sin absoluta höjdpunkt av karriären, 
samt när de blev avslöjade som dopade utifrån några givna perspektiv. 
 
Orsaken till att det är dessa tre idrottare som undersöks är därför att de alla tre har varit i den 
absoluta världstoppen inom sin idrott. De har alla medverkat i OS och där gjort stora avtryck 
nationellt och internationellt. Marion Jones valdes för att få ett internationellt perspektiv och 
för att då hon vann var hon en av världens mest framgångsrika idrottare.  

                                                                    
1 Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008, s. 453. 
2 Lance Armstrong. http://www.ne.se/lang/lance-armstrong, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-17. 



 2 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utifrån perspektiven etnicitet, nationalitet och kön 
undersöka hur tre framgångsrika idrottare: brottaren Tomas Johansson, friidrottaren Ludmila 
Engquist samt friidrottaren Marion Jones, som alla tre dopade sig under sin aktiva karriär, 
beskrevs i dagstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Dels när de stod på toppen av 
sin karriär men också tiden efter de avslöjades som dopade. Dessa begrepp har valts därför att 
de tre undersökta idrottarna inte har samma etnicitet, nationalitet eller kön. Därför är dessa tre 
begrepp av intresse för att eventuellt kunna synliggöra likheter och skillnader i rapporteringen 
om dessa idrottare. Vilken betydelse får dessa begrepp och behandlas idrottarna olika baserat 
på dessa begrepp. Ett delsyfte är också att undersöka om och hur journalisterna i sina texter 
bidrar till ett skapande av ett ”vi” och ett ”dom andra”. Med det menas om texterna beskriver 
”andra” för att därigenom också beskriva ”vi”. 

1.1.1 Frågeställningar 
Uppsatsens frågeställningar som ska besvaras är följande. 
 

• Vilka likheter och skillnader fanns i rapporteringen fallen emellan när de stod på 

toppen av sin karriär och efter de avslöjats som dopade samt hur kom det till uttryck? 

• Hur speglas etnicitet, nationalitet och kön när idrottarna vid de två tillfällena? 

• Bidrar de undersökta artiklarna till ett skapande av ett ”vi” och ett ”dom andra”? 

1.1.2 Avgränsning 

De undersökta texterna kommer från Aftonbladet och Dagens Nyheter och har valts därför att 
de är Sveriges största kvälls respektive morgontidning. Med fler tidningar skulle det bli ett 
större material vilket vore intressant men också svårare att genomföra inom de ramar som 
krävs för en C-uppsats. Uppsatsens syfte är inte att göra en jämförelse mellan hur mycket 
plats de olika fallen har fått utan undersöker just hur det har skrivits om dem. Materialet som 
är undersökt kommer från dagen efter idrottarna tog sin största idrottsliga triumf och tio dagar 
framåt, samt från dagen efter de blev avslöjade som dopade och tio dagar framåt. Det går att 
diskutera vad som är en idrottares största triumf och här kan åsikterna skilja sig åt. Någon 
kanske argumenterar för att Ludmila Engquists comeback medan hon behandlades för cancer 
var en större triumf än att vinna guldmedalj. Denna undersökning utgår från den medalj som 
idrottaren har tagit under det största mästerskapet som här anses vara OS.  
 
Det finns andra dopningsfall i Sverige som också väckt uppmärksamhet likt friidrottaren 
Linda Haglund eller cyklisten Nicklas Axelsson, men dessa idrottare har inte på samma sätt 
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varit lika högt uppe i världstoppen som Ludmila Engquist och Tomas Johansson. Det finns 
också en mängd idrottare som hade kunnat väljas för det internationella perspektivet. Mer 
eller mindre slumpmässigt föll valet på Marion Jones.    

1.1.3 Begrepp 

Enligt Svenska akademins ordlista går det lika bra att använda sig av ordet doping som 
dopning. För att det i undersökningen inte ska finnas några oklarheter används stavningen 
dopning konsekvent även om den hänvisade litteraturen använder sig av stavningen doping. 
Ordet doping förekommer endast en gång under nästföljande kapitel och det är därför att 
litteraturen specifikt hänvisar till ordet dopings härkomst.  
 

2 Bakgrund 

Följande avsnitt innehåller en bakgrund som är viktig att ha med sig innan undersökningens 
resultat presenteras. Nedan kommer dopning ur olika perspektiv samt de undersökta idrottarna 
att presenteras.  

2.1 Dopning  

Först kommer en historiebeskrivning av hur dopning sett ut genom tiderna. Efter det följer ett 
avsnitt om länders olika attityder till dopning och att värderingar kan förändras över tid. Allt 
detta kan ha påverkat mediebevakningen av de undersökta fallen. Även om uppsatsens syfte 
inte är att belysa dopning och dess biverkningar, utan mediers framställande av människor 
som dopat sig, är det ändå viktigt att ha med sig en historisk bakgrund kring dopning.  

2.1.1 Historisk bakgrund om dopning 

”Vi svära att vi deltaga i de olympiska spelen i ärlig tävlan, att vi respektera de regler som 
gälla och önska tävla i ridderlig anda till heder för våra länder och för idrottens ära.”.3 

 
Så lyder eden som Pierre de Coubertin, de moderna olympiska spelens skapare, formulerat 
och som sedan 1920 svärs vid de olympiska spelens invigning. Eden har senare ändrats något 
och år 2000 kom ett tillägg angående dopning.  
 

                                                                    
3 Olympiska eden. http://www.ne.se/olympiska-eden, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-19. 
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”In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olympic Games, 
respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport 

without doping and without drugs, in the true spirit of sportmanship, for the glory of sport and 
the honour of our teams.”.4 

  
Heder och ära för vårt land och för idrotten. Deltagarna i OS representerar alltså inte bara sig 
själva, det idrottarna gör reflekterar också landet och idrotten de utövar. I eden som svärs får 
vi reda på att dopning är otillåtet och drar skam över idrottarens nation och även idrotten. 
Detta är ett tydligt ställningstagande kring dopning. Dopning förekommer i nutid men 
företeelsen sträcker sig mycket längre bak än igår. 
 
Ordet doping kommer från södra Afrika och från språket som talades av stammar där när 
européerna anlände. ”Dop” var en styrkeframkallande dryck innehållande bland annat alkohol 
och medicinska ämnen. Drycken var till hjälp i strid då styrka och mod var viktigt. 
Uthålligheten förbättrades vilket gjorde att drycken också användes i det vardagliga arbetet 
för att orka jobba hårdare. Ordet fördes vidare till engelskan via de nederländska boerna som 
invandrade till Afrika. En annan version som beskrivs är att ”doop” var något som boerna 
gjorde när de ville få extra kraft, de åt då bröd som de hade doppat i starka vätskor.5 Oavsett 
vilken förklaring som är den korrekta är det tydligt att båda beskrivs som hjälpmedel för att 
utöver sin vanliga förmåga få hjälp att klara lite till.  
 
Arne Ljungqvist, en av de främsta experterna kring dopning och bekämpare mot dopning 
inom idrotten, skriver i sin text Doping förr, nu och i framtiden att dopningsmedel 
förekommit i flera tusen år. Kinesiske kejsaren Shen-Nung ska redan år 2700 f.Kr. avbildats 
med blad från växten ”Ma Huang”. Dessa blad var grunden i stimulerande tedrycker som 
kejsaren och hans folk drack. Bladet fick sedan på 1900-talet namnet efedrin.6 För den allra 
mest inbitne idrottsfantasten kopplas kanske efedrin till en av världens bästa fotbollsspelare 
genom tiderna, Diego Armando Maradona. Efedrin var just det ämne som Maradona testades 
positivt för under VM 1994.7  Ljungqvist fortsätter lista exempel genom historien på 
händelser som i dag skulle klassas som dopning. Inkamän ska på fem dygn ha sprungit 1750 
kilometer tuggandes på cocablad och andra stammar tog hjälp av en slags kaktus för att orka 

                                                                    
4 Olympiska eden. http://www.ne.se/olympiska-eden, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-19. 
5 Andrén-Sandberg, Åke, Olinder, Kristina & Berglund, Bo, Dopingfri idrott, SISU idrottsböcker, Stockholm, 

2004, s.12. 
6 Norberg, Johan R. & Lindroth, Jan (red.), Studier i idrott, historia och samhälle: tillägnade professor Jan 

Lindroth på hans 60-årsdag 23 februari 2000, HLS, Stockholm, 2000, s. 115. 
7 Andrén-Sandberg, Åke, Doping, 3., omarb. uppl., Blentarps idrottsmedicin, Blentarp, 2003, s. 36. 
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springa i 72 timmar. Även på antiken ska idrottare ha tagit hjälp av örter och svampar som 
skulle fungera i stimulerande syfte.8  
 
I mitten av 1800-talet uppdagades det första dopningsfallet nära vår tid. En simmare uppges 
ha använt stimulerande medel när denne simmade över engelska kanalen. Nästföljande 
decennier innehåller rapporter om dopning framförallt inom cykelsporten där man blandade 
till drycker med stimulerande effekt. Boxare valde att dricka en blandning av stryknin, konjak 
och kokain som skulle ge fördelar men det gavs också till motståndare olika droger som 
skulle sänka deras förmåga att boxas.9 Ljungqvist fortsätter med att beskriva hur dopning i 
stort sett var okänt bland den internationella eliten på 1950-talet. Detta därför att dopning till 
största del förekom bland häst- och hundkapplöpningar men inte bland människor. Dopning 
blev först ett problem på 1960-talet när anabola steroider började användas. Det blev dock 
förbjudet först på 1970-talet vilket gjorde att det till en början inte klassificerades som 
dopning. Till en början ansågs det enbart vara kosttillskott och Ljungqvist beskriver de 
idrottare som formades under 1960-1970-talet som ”en förlorad generation”.10  
 
Regler och system för att bekämpa dopning fanns egentligen inte förrän 1961. Ett år tidigare 
hade en dansk cyklist under OS i Rom kollapsat och dött under ett lopp, detta på grund av att 
han ska ha använt sig av stimulerande medel. Den Internationella Olympiska Kommittén, 
hädanefter förkortat IOK, skapade en Medicinsk kommission som skulle verka för att 
bekämpa användandet av kemiska medel. Efter detta ökade arbetet och dopningskontroller 
successivt genom åren framåt.11  

2.1.2 Attityder till dopning 

En annan viktig del att ha med sig är att attityden kring dopning kan skilja sig åt, mellan 
människor men också mellan olika länder. Författarna till boken Dopingfri idrott har en 
sammanställning kring hur attityden till dopning varit i olika länder. Något att ta med sig är 
att dessa tankar nödvändigtvis inte delas utav de omnämnda länderna. På grund av att dopning 
allmänt ses som fusk och som skadligt både för idrottaren, idrotten och nationen kan det vara i 
länders intresse att förneka att en mer positiv attityd till dopning funnits. Att medge det skulle 
också i praktiken kunna kasta skugga över de prestationer som landets idrottare genomfört. 
 

                                                                    
8 Norberg 2000: 115-116. 
9 Norberg 2000: 116, Andrén-Sandberg, Olinder, Berglund 2004: 14-15. 
10 Norberg 2000: 116-117. 
11 Ibidem s.118-119. 
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Efter att Berlinmuren föll 1989 har det säkerställts att systematisk och statligt kontrollerad 
dopning genomfördes i DDR (Östtyskland). Det finns dokument som styrker dessa 
påståenden, trots att mycket av bevismaterialet förstördes. Forskare har tillgång till bevis som 
pekar på att de allra högst styrande inom DDR hade kännedom om och styrde dopningen. 
Andra bevis som man framför är bilder av kvinnor som på kort tid förändrades kraftigt i 
utseendet där behåring ökade och början på skäggväxt kunde skönjas. Detta på kvinnor som i 
efterhand bevisligen har tagit hjälp av steroider för att snabbt kunna öka sin muskelstyrka. 
Dessa påståenden styrks när man tittar på tävlingsresultaten från 1986 och framåt, de har år 
för år kraftigt försämrats.12 
 
Även i USA och Kanada har dopning varit vanligt. Mer än hälften av de amerikanska 
idrottarna erkände inför OS i München 1972 att de använt sig av anabola steroider och inför 
OS i Mexico 1968 erkände samtliga amerikanska tyngdlyftare att de tagit hjälp av anabola 
medel. USA har i sin inställning varit mycket liberalare än exempelvis skandinaviska länder 
som tydligare tagit avstånd från dopning. Attityden kring anabola steroider har varit att det är 
upp till varje enskild person att bestämma på samma sätt som man tar ett aktivt beslut om man 
ska röka eller dricka. Detta har också visat sig genom att det först år 2000 startades en ny 
antidopningsorganisation, USADA, som gjorde att dopningskontrollerna ökade. Tre år senare 
kom det fram att ett amerikanskt laboratorium skapat en ny anabol steroid som inte kunde 
upptäckas därför att den inte var känd för antidopningslaboratorierna. Författarna menar att 
detta exempel visar på en ganska slapp attityd till dopning i USA och att det snarare handlat 
om att inte bli avslöjade.13 I samband med att den amerikanske kulstötaren CJ Hunter åkte fast 
år 2000 kom kritik angående att det amerikanska förbundet i flera månader hållit hans prov 
hemligt. Detta trots deras skyldighet att rapportera alla dopningsfall. Johan Olov Koss, som 
då jobbade för IOK med antidopning, uttrycker i en artikel att det inte är ett korrekt agerande 
från USA och påpekar att samma regelverk måste gälla för alla, oavsett nation.14  
 
I övrigt beskrivs kort att hälften av de internationellt dopningsdömda mellan 1991–1999 kom 
från Kina. Man skriver vidare att den inställning som funnits i USA, DDR och övriga 
östländer inte alls har delats av Sverige, Australien och Nya Zeeland med flera.15 I en artikel 
publicerad i Dagens Nyheter 1984 i samband med att Tomas Johansson avslöjats som dopad 
säger Lennart Hedmark, före detta elitidrottsman inom tiokamp, att han själv använt sig av 
anabola steroider under sin karriär under 1970-talet. Även om han betonar att regler ska följas 

                                                                    
12 Andrén-Sandberg, Olinder, Berglund 2004: 51-53. 
13 Ibidem s.54-55. 
14 Wennerholm Mats, ”Han bröt ihop i morse”, Aftonbladet, 26 september 2000 s.14-15. 
15 Andrén-Sandberg, Olinder, Berglund 2004: 55-56. 
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är det enligt Hedmark barnsligt att tro att idrottare inom styrka och konditionssporter inte 
använder sig av förbjudna preparat.16 Detta är en enskild idrottares utsaga men det visar ändå 
att det också i Sverige fanns idrottare som inte såg lika allvarligt på användandet av anabola 
steroider. Dock skedde detta under 1970-talet med, som Arne Ljungqvist kallat, den 
”förlorade” generationen. 

2.1.3 Föränderligt 

Tidigare fanns en tydlig idé om att idrott skulle präglas av amatörism. Inför brittiska 
samväldesspelen 1962 laddade australienska landslaget i simning upp tre månader inför 
tävlingarna. Enligt IOK stred detta mot tankarna om amatörism då endast träningsläger på 
max tre veckor var tillåtet. Genom deras tre månader långa träning skaffade de sig fördelar 
som inte ansågs vara okej. Friidrottarna Dan Waern och Gunder Hägg blev diskvalificerade 
därför att de tagit emot ekonomiska bidrag.17 I Sverige fanns det också en inställning att idrott 
var för nöjes skull utan egen ekonomisk vinning, det var äran som man strävade efter.18  
 
Det är inte att sticka ut hakan när man påstår att det i dagens idrott ser annorlunda ut. Idrotten 
är mer professionell och dopning är något som egentligen alla vänder sig emot. Det går att 
spekulera i hur morgondagen kommer se ut och vilka förändringar som kommer ske i 
framtiden, men det är omöjligt att säga något exakt. Tydligt är att synen och attityden 
gentemot dopning har varit olika i ett historiskt perspektiv vilket också kan ha påverkat hur 
det skrivits om de undersökta idrottarna. 

2.2 Undersökningsobjekt 

Det är för studien tre utvalda idrottare och nedan kommer en beskrivning av dessa. I den 
ordningen idrottarna beskrivs är också den ordning som de sedan behandlas i resultatdelen. 
Dispositionen är vald efter kronologisk ordning för att kunna se en eventuell utveckling av 
rapporteringen beroende på tidsaspekten.  

2.2.1 Tomas Johansson 

Tomas Johansson föddes 1962 och blev en av Sveriges mest framgångsrika brottare genom 
tiderna. Han innehar rekordet för flest antal svenska mästerskapstitlar tillsammans med Jan 

                                                                    
16 Källman, Jan, Olsson, Thorwald, ”Toppidrottsman svarar: Dopingkritiken är bara teater”, Dagens Nyheter, 7 

augusti 1984, s.6.   
17 Andrén-Sandberg, Olinder, Berglund, 2004: 35. 
18 Ibidem s. 37-38. 
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Karlsson. Tomas Johansson tävlade i tungvikt, grekisk-romersk stil, och blev efter sin 
finalförlust i OS 1984 testad positivt för dopning. Han stängdes då av i 18 månader men kom 
sedan tillbaka och vann ett flertal medaljer i VM, EM och OS. Efter hans VM-guld 1986 
tilldelades han också Svenska Dagbladets guldmedalj, bragdguldet. Sex år senare deltog han i 
Barcelona-OS där han i finalen blev besegrad men hans OS-silver får ändå ses som hans 
största idrottsliga triumf.19 Tomas Johansson har efter avslutad karriär bland annat deltagit i 
TV-programmet ”Mästarnas Mästare” där han förlorade i finalen mot boxaren Armand 
Krajnc.  

2.2.2 Ludmila Engquist 

Ludmila Engquist föddes 1964 i ryska Tambov. Hon började sin idrottskarriär som gymnast 
men hennes storlek passade inte riktigt för det och hon sadlade om till friidrott. Först 1986 
började hon med sin paradgren, som hon sedermera vann OS-guld i, häcklöpning. Hon vann 
VM både utom- och inomhus 1991 samt inomhus-EM 1990 och 1992. Hon satte även 
världsrekord på distanserna 60 meter häck inomhus och inofficiellt världsrekord på 100 meter 
häck. Vid OS i Barcelona 1992 blev hon skadad och missade finalen, men vid sidan av banan 
hände det mycket. Ludmila Engquist blev ett par med sin manager Johan Engquist och 
lämnade sin dåvarande make och tränare, Nikolaj Narozjilenko, som hon också har sin dotter 
Natasja med. Hennes första stora idrottsliga motgång kom 1993 då hon efter en tävling gav ett 
positivt dopningstest som resulterade i en fyra år lång avstängning. Ludmila Engquist 
bedyrade sin oskuld och blev 1995 friad av det internationella friidrottsförbundet och kunde 
återigen börja tävla. När det ryska idrottsförbundet så småningom hörde av sig till Ludmila 
Engquist hade hon redan bestämt sig för att tävla för Sverige. Hon hade då bott i Sverige 
under tre år och var gift med Johan Engquist vilket gjorde att processen hos statens 
invandrarverk gick snabbt. Samma sommar som hon fick sitt svenska pass tävlade hon i 
Atlanta-OS 1996 och vann där Sveriges första kvinnliga guldmedalj i friidrott då hon vann 
100 meter häck. Framgångarna fortsatte med VM-guld, bragdguldet och ett VM-brons. En 
skadad hälsena gjorde år 2000 att hon var tvungen att avsluta sin karriär som friidrottare. Efter 
detta valde hon att sadla om och började med bobsleigh för att satsa mot vinter-OS 2002. 
Vägen dit slutade dock 2001 då hon testades positivt för anabola steroider och stängdes av i 
två år.20 Samma år som sitt VM-brons 1999 avslöjade Ludmila Engquist att hon drabbats av 
bröstcancer.  

                                                                    
19 Tomas Johansson. http://www.ne.se/lang/tomas-johansson, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-17. 
20Ludmila Engquist. http://www.ne.se/lang/ludmila-engquist, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-17; 

Steinvall, Anders, ”Ett fax betyder så mycket” och ”Hon fann lyckan hos prästsonen från Råneå”, Dagens 

Nyheter, 2 augusti 1996, s.C3; Wennerholm, Mats, ”Äntligen är medaljen din, Ludmila”, Aftonbladet, 2 augusti 

1996, s.32-33. 
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2.2.3 Marion Jones 

Marion Jones föddes i USA 1975 och tävlade i längdhopp och sprint. Hennes biologiske 
pappa försvann tidigt och hennes styvpappa dog när hon var tolv år gammal. Redan 1992 blev 
hon uttagen som reserv till stafettlaget på 4x100 meter till OS i Barcelona men hon valde att 
tacka nej. Marion Jones valde istället att satsa på basket fram till 1997 då friidrotten igen fick 
allt fokus. Hon vann VM-guld på 100 meter samma år och blev genast en av de mest 
dominerande stjärnorna inom friidrott. Hon tar återigen VM-guld på 100 meter 1999 och en 
bronsmedalj i längdhopp. Hennes mest framgångsrika år var kanske 1998 då hon vann 34 av 
35 tävlingar som hon ställde upp i. Under OS i Sydney år 2000 satte hon som mål att ta fem 
guld men fick nöja sig med tre guld och två bronsmedaljer. Hon blev utsedd till årets 
idrottskvinna i världen både 1998 och 2000. Samtidigt som hon tävlade i Sydney-OS åkte 
hennes make fast för dopning och de skiljer sig ett år senare. Därefter gifter hon sig med 
sprintern Tim Montgomery som också han så småningom blir fälld för dopning. År 2007 
erkänner hon att hon var dopad under OS i Sydney år 2000 och att hon ljugit för utredare 
angående hennes inblandning i en stor dopningsskandal.21 
 

3 Tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt 

Nedan följer en beskrivning av tidigare forskning som alla på ett eller annat sätt har varit av 
relevans för denna uppsats för att sedan diskutera de teoretiska utgångspunkterna. Mycket 
forskning har skett kring Ludmila Engquist och hur hon har framställts under olika 
tidsperioder och utifrån olika perspektiv. Att då än en gång göra en undersökning med 
Ludmila Engquist kan ses som onödigt men med utökningen av fler idrottare samt andra 
frågeställningar, som denna uppsats gör, hoppas det bidra till ny kunskap. Kunskap om och i 
sådana fall hur det görs skillnad på idrottare utifrån deras bakgrund även fast de begått samma 
handling.  
 
Det finns böcker skrivna inom forskningsfältet sportjournalistik likt Peter Dahléns bok Sport 
och medier samt Ulf Wallins bok Sporten i spalterna där det visas på hur man har gjort 
skillnad på människor utifrån etnicitet, nationalitet och kön. Ulf Wallin har i sin bok bland 
annat en del där han beskriver hur sportjournalistiken har speglats av tidsandan och ett 
användande av fördomar. I rapporteringen kring kvinnor togs en ”farbroderlig” ton och 

                                                                    
21 Marion Jones. http://www.ne.se/lang/marion-jones, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-17, Wennerholm, 

Mats, ”Leendet som försvann”, Aftonbladet, 6 oktober 2007 s.8-9. 
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utländska deltagare blev beskrivna som cirkusdjur.22 Senare i samma kapitel visar han ett 
annat exempel på hur sportjournalistik, som han skriver det, ibland enbart baserat artiklar på 
fördomar. En person som beskrivs som en snygg kvinna går förbi det italienska 
fotbollslandslaget som inte hoppar på henne vilket förvånar reportern och en artikel skrivs.23  
 
Peter Dahlén skriver i sin bok hur friidrottaren Ben Johnson då han vann OS-guld fick 
personifiera sitt land Kanada men när han avslöjades som dopad framhävdes istället hans 
jamaicanska ursprung. Dahlén visar också på könsstereotypa roller då kvinnor framställs olika 
utifrån deras utseende.24 En annan intressant aspekt som Dahlén tar upp är när han visar 
exempel på hur den svenska boxaren Ingemar Johansson målades upp som hederlig medan 
dennes motståndare beskrivs som korrumperad.25  
 
I den Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift från 2005 finns en redigerad 
undersökning av Lars Bredelius och Björn Sandahl. De har gjort en fallstudie av tre svenska 
dopningsfall mellan 1968-1984 med syfte att undersöka hur svensk press reagerat på dessa 
dopningsavslöjanden sedan det infördes regler angående dopning. De vill undersöka om 
någon förändring kring dopning kan ses mellan de nämnda årtalen. De undersökta fallen är 
alla tre män där det tidigaste fallet mer ses som ett offer, det andra som en slarver och den 
sista, Tomas Johansson, som en fuskare. Bredelius och Sandahls undersökning har varit till 
hjälp att finna litteratur angående dopning samt göra jämförelser med fallet Tomas Johansson. 

3.1 Studentuppsatser 

David Lublin och Niklas Sandberg gjorde våren 2012 en C-uppsats kring hur nationalism 
uttrycktes i fyra uppmärksammade idrottshändelser. Fanns det nationalistiska budskap och 
hur tog de sig i sådana fall uttryck. Deras uppsats var av intresse då ett av fallen de undersökte 
var Ludmila Engquist samt att det gav hjälp med litteratur och inspiration till teorin National 
Sporting Heroes som också förekommer i denna uppsats. De har också undersökt hur 
Ludmila Engquist beskrevs i medier efter hennes dopningsavslöjande 2001. Deras resultat har 
kunnat användas för att göra jämförelser med denna undersökning. 
 

                                                                    
22 Wallin, Ulf, Sporten i spalterna: sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år, Institutionen 

för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), Göteborg, 1998, s.94. 
23 Ibidem s.98-99. 
24 Dahlén 2008: 391-392. 
25 Ibidem s.403. 
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Ulrika Apell skrev 2012 en diskursanalytisk magisteruppsats kring Ludmila Engquist vars 
syfte var att undersöka hur och om konstruktionen av Ludmila Engquist förändrats beroende 
på tidpunkten av hennes karriär. Hon använder begrepp som etnicitet, genus och nationalism 
vilket också denna uppsats gör. Apell har ett större material mellan 1995–2001 medan denna 
undersökning begränsat tidsperioden men istället utökat till att undersöka två tidningar och 
fler idrottare. Ulrika Apells uppsats och denna uppsats kan te sig lika då båda har valt 
Ludmila Engquist men denna uppsats är komparativ och undersöker fler idrottare för att se 
om rapporteringen skiljer sig åt beroende på etnicitet, nationalitet och kön. 
 
I en uppsats från 2010 undersökte Viktor Adolfsson hur krönikor från tidningarna Aftonbladet 
och Expressen under fotbolls-VM 2002 och 2006 skapar en svensk identitet och om de 
innehåller spår av nationalism. Adolfsson har undersökt hur krönikorna har beskrivit andra för 
att definiera sig själva, det svenska. Detta kommer också undersökas i följande uppsats och 
Adolfssons undersökning är då av intresse för att se om liknande resultat också finns kring 
rapporteringen av idrottare som dopat sig.  
 
Mia Moisander och Helena Björnfot skrev 2002 en B-uppsats som ville undersöka bilden av 
Ludmila Engquist som förmedlades utifrån perspektiven elitidrottare och invandrare. De 
analyserade åtta artiklar från Aftonbladet publicerade från 1996 till och med 2001. Hälften av 
deras undersökta artiklar är med i denna undersökning, därför är det intressant att jämföra 
denna uppsats med deras för att se om också andra artiklar används på samma sätt. Denna 
uppsats har ett större och till viss del nytt material vilket kan ge en tydligare bild och 
kompletterar därför Moisander och Björnfots undersökning. 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I följande del beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsens analys. Det börjar med 
teorin National Sporting Heroes för att sedan gå vidare till teorier om olika stereotyper samt 
hur medier kan bidra till att ett ”vi” och ett ”dom andra” skapas.  

3.2.1 National Sporting Heroes 

Idrottare som utför prestationer publiken bara kan drömma om blir ofta hyllade och många 
gånger rentav dyrkade av sin publik, de blir hjältar för människor och för nationen. Teorin 
National Sporting Heroes, som hädanefter kommer att förkortas NSH, är en teori som enligt 
Peter Radford tog sin början i 1700-talets England. Han har gjort en studie som visar att 
idrotten spelade en stor roll i skapandet av en nationell gemenskap. Boxning var en viktig del 
i detta skapande, tidningar som följde dessa matcher valde att beskriva de engelska boxarna 
med positiva ord, medan den utländska motståndaren framställdes som negativ. Den engelske 
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boxaren var modig och spelade rent medan motståndarna var fega och fuskade. Radford 
menar att här skapades den nationella idrottshjälten. Med hjälp av bilder och texter är medier 
med och skapar bilden av en idrottare. Det som är signifikativt för en idrottshjälte är att han 
eller hon skapar ett stort intresse bland den egna befolkningen som då kan få känna 
samhörighet och en stolthet. Nedan följer en sammanfattning av teorin i punktform.26 
 

• Skapandet av en NSH kräver stor exponering. 

• Även människor som normalt inte är intresserade av idrott ska känna igen en NSH. 

• En NSH måste vara hängiven och inte tveka när det gäller att möta svåra motståndare. 

• Även efter avslutad karriär ska en NSH kännas igen av befolkningen. 

• En NSH måste inte vara bäst inom sin gren men ska någon gång ha gjort succé som 

betytt något för allmänheten. 

• En NSH får ha svagheter kända för allmänheten men som de väljer att överse. 

• Skapandet av en NSH kräver ett generellt intresse från befolkningen och ska skapa en 

känsla av stolthet, tacksamhet och beundran. 

• Det är inte nödvändigt för en NSH att komma från det land eller etniska grupp som 

gjort denne till hjälte. 

• En NSH bör ha för nationen vissa önskvärda karaktärsdrag. 

• Nationens hopp och förtröstan ska stärkas av en NSH prestationer. 

• Den bästa tiden för skapandet av en NSH är när nationen befinner sig i en nationell 

osäkerhet. 

 
Den här teorin har valts därför att de idrottare som undersöks i följande studie passar alla in 
på en eller flera av de punkter som beskrivits ovan. Det går tydligt se att medierna har varit 
med och bidragit till skapandet av en NSH, vilket punkt nummer ett handlar om. Utan den 
exponering som medierna gör skulle gissningsvis aldrig dessa idrottare blivit speciellt kända 
utanför den idrottsliga sfären. Vi kommer i studien få se vilka av dessa punkter som stämmer 
in på de olika idrottarna och vilka som skiljer dem åt. 

3.2.2 Stereotyper 

För att ordna upp vår vardag och vår värld använder vi oss av stereotyper. Alla kan vi förhålla 
oss till och känna igen allmänna stereotyper som att p-vakter är paragrafryttare som aldrig ser 
mellan fingrarna, lastbilschaufförer är överviktiga och så vidare. Givetvis är detta inte sant, 

                                                                    
26 Dahlén 2008: 430-432. 
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det kanske är en allmän stereotyp men det går inte att pressa in alla i dessa grupper under en 
sådan stereotyp. Likväl sker detta och så även inom sportjournalistik. Ulrika Apell hänvisar i 
sin uppsats till Walter Lippman som menar att stereotyper är ett nödvändigt ont därför att 
människans kognitiva förmåga är begränsad. Som hjälp för att hantera verkligheten använder 
vi stereotyper, som enligt Lippman, ger en förenklad och samtidigt felaktig bild av vår värld.27 
I denna fokuseras det på stereotyper som skapas utifrån någons etnicitet, nationalitet eller kön, 
de tre begreppen är i sig inga stereotyper. Alla dessa är med för att i det undersökta materialet 
se hur och om dessa begrepp blir föremål för en stereotypisering.  

3.2.2.1 Etnicitet 

Etnologen Thomas Hylland Eriksen skriver om ”stereotypisering”, ett skapande av något som 
mer eller mindre blir en sanning om vad som kulturellt personifierar en grupp. Han visar på 
en undersökning där människors etnicitet i vissa fall medvetet förstärktes och i andra fall 
förminskades beroende på situationen. Det användes vissa ritualer för att tydliggöra vad som 
definierade den egna gruppen och vad som definierade andra. Vidare skriver han att när 
människor från två olika grupper möttes berättade man om sin bakgrund, detta för att veta hur 
man skulle uppföra sig gentemot den andra. Stereotyper nämns ofta i negativa sammanhang 
men det finns även positiva stereotyper som många vill eftersträva. Eriksen skriver vidare att 
stereotyper förekommer bland alla samhällsgrupper, både bland den dominerande och den 
dominerade gruppen. Han understryker att det givetvis finns personer som inte ryms inom 
stereotypen men att de då ses som ett undantag. Längre fram tar han upp att etnicitet är något 
situationellt och att gruppen som betecknas som ”vi” kan utökas och att ens etnicitet skapas i 
sammanhang där kulturella skillnader spelar roll.28 För att förenkla det kan man ta en bild av 
två olika supportergrupper, när de två rivaliserande lagen möts är lagens supportrar fiender. 
Deras tillhörighet är med deras lag som i deras ögon är det bästa och motståndarlaget är 
fienden. Dessa grupper kan dock i ett större sammanhang ingå i samma slags ”vi”, 
exempelvis om landslaget spelar. Då är landslaget det ”vi” som de båda supportergrupperna 
samlas under och ”dom andra” är motståndarna.  
 
Studien som beskrivs ovan gjordes på en stam i Nordrhodesia. Den är av intresse för att i 
denna undersöknings material undersöka om idrottarnas etnicitet förstärks eller förminskas 
beroende på situationen. Precis som Hylland Eriksen beskriver det, är etniciteten något som 
ändras beroende på situationen. 

                                                                    
27 Apell 2012: 19. 
28 Eriksen, Thomas Hylland, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora, 1998, s.31-34, 42-45. 
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3.2.2.2 Nationalitet 

Nationella stereotyper har det forskats om tidigare och Peter Dahlén sammanfattar några av 
dessa. Han listar olika stereotyper beroende på människors nationalitet; britter ger aldrig upp, 
sydeuropéer har lite hetare temperament, afrikaner är kreativa och nordbor är mer reserverade 
och kyliga.29 Det kommer i uppsatsen undersökas huruvida de analyserande texterna använder 
sig av nationella stereotyper där många människor blir inplacerade i en kategori. 

3.2.2.3 Kön och genus 

Med tanke på att de undersökta fallen är både kvinnor och män är det av intresse att också ha 
en teori kring kön. Ulrika Apell tar i sin uppsats hjälp av Yvonne Hirdman som i sin artikel 
”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” lanserar ordet genus. 
Detta ska motsvara engelskans gender vilket betecknar ett socialt och konstruerat kön, till 
användning för att särskilja från vårt biologiska kön.30  
 
Hirdman skriver i artikeln om ett genussystem som hon beskriver det ska förstås som en 
beteckning på processer, förväntningar och fenomen som tillsammans skapar ett regelbundet 
mönster. Genussystemet ligger alltså till grund för en specifik ordning och struktur, inte bara 
könsmässigt men också rent socialt, politiskt och ekonomiskt.31 En annan som forskat kring 
könsroller är Marion Young. Hon har i boken Att kasta tjejkast – Texter om feminism och 
rättvisa skrivit en del där hon beskriver en studie av Erwin Straus om hur killar och tjejer 
kastar annorlunda. Att tjejer och killar kastar olika borde bero på biologisk skillnad men 
Straus hittar inga biologiska grunder för det påståendet. De som undersöks är barn och även 
om fysiska skillnader finns fanns andra attribut som borde kompenserat den skillnaden. 
Konstaterandet är att flickor kastar på ett annat sätt än pojkar för att flickor är ”kvinnliga”. 
Denna förklaring kritiseras då den skulle syfta på en slags kvinnlig essens som är inneboende 
i kvinnor.32  
 
Vidare etablerar Young flera olika saker som anses vara kvinnliga respektive manliga, 
kvinnor går annorlunda, sitter på ett annat sätt och bär saker annorlunda än män. Andra 
stereotyper är att kvinnor ofta duckar och skyddar sig om en boll kommer emot dem medan 
mannen möter bollen i flykten.33 Alla dessa exempel menar Young bidrar till att kvinnor 

                                                                    
29 Dahlén 2008: 442-446. 
30 Apell 2012: 12. 
31 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift., 1988:3 s.49-63, 1988 s.51. 
32 Young, Iris Marion, Att kasta tjejkast: texter om feminism och rättvisa, Atlas, Stockholm, 2000 s.255-256. 
33 Ibidem s. 260-263. 
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många gånger får en känsla av osäkerhet och minskad förmåga att klara av något. Jag tolkar 
det som att dessa stereotyper skapar en kvinnlighet och därigenom också en manlighet som vi 
sedan förhåller oss till. Med detta sagt vill jag etablera att det finns manliga och kvinnliga 
stereotyper och jag vill i de undersökta texterna se om man framför eller mellan raderna kan 
se tydliga könsstrukturer och stereotyper.   

3.2.3 ”Vi” och ”Dom andra” 

För att kunna benämna och bestämma vem man själv är så måste man också bestämma vilka 
”dom andra” är. Det finns tidigare forskning som visar att sportjournalistiska texter ofta bidrar 
till att ett ”vi” och ett ”dom andra” skapas. Detta för att förstärka den egna identiteten eller 
den egna nationen. Det egna, ”vi”, förstärks genom positiva bilder och ”dom andra” beskrivs 
med negativa aspekter. David Lublin och Niklas Sandberg visar detta i sin uppsats där Italien 
till viss del beskrevs som ett konspiratoriskt land med uppgjorda fotbollsmatcher men att det 
inte existerar i Norden.34 De får dels en nationell stereotyp men beskrivs också utifrån 
principen om ”dom andra”. Viktor Adolfsson tar i sin uppsats ett exempel där fotbollsspelaren 
Zlatan Ibrahimovic blir beskriven utifrån ett mer negativt ”dom andra”-perspektiv och 
målvakten Andreas Isaksson utifrån ett mer positivt ”vi”-perspektiv.35 Ett sådant skapande av 
”vi” och ”dom andra” kan bidra till att eventuella stereotyper och fördomsfulla tankar 
gentemot andra människor och grupper finns kvar och växer. I den avslutande delen kommer 
det diskuteras huruvida det analyserade materialet bidrar till ett skapande av ”vi” och ”dom 
andra” och på vilket sätt. 
 
Även om de undersökta idrottarna inte faller in på alla nämnda stereotyper är det av intresse 
att undersöka om eventuella stereotyper kring idrottarnas bakgrund spelar roll i 
rapporteringen och i vilka sammanhang de kommer fram.  
 

4 Metod och material 

I följande del beskrivs tillvägagångssättet för denna studie. Det inleds med en presentation av 
urvalet för att sedan gå vidare till vilka metoder som har använts när materialet har undersökts 
och avslutas därefter med en kritisk diskussion. 

                                                                    
34 Lublin, Sandberg 2012: 21. 
35 Adolfsson 2010: 7-8. 
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4.1 Urval 

Arbetet började på Kungliga biblioteket och deras mikrofilmsarkiv för att söka artiklar i 
Aftonbladet och Dagens Nyheter och på de bestämda datumen. Sökandet tog flera dagar men 
så småningom hade ett stort material hittats och skrivits ut. Att ett urval krävdes insågs 
ganska snabbt, av de ungefär 150 artiklar som hittades valdes alla bort som inte var 
publicerade i tidningarnas sportdel eller hörde till deras OS-satsning. Genom att sedan tydligt 
gå igenom alla artiklar, krönikor och debattinlägg med mera försvann läsarkommentarer samt 
artiklar om dopning och andra dopningsfall där studiens undersökningsobjekt endast nämns 
som tidigare fall. Trots detta återstod en stor mängd varpå sista gallringen inleddes. Här 
försvann artiklar som inte hade någon relevans för undersökningens syfte. Det kunde vara 
artiklar som handlade om att Ludmila Engquist nu blivit ersatt, hon nämns men inget mer. De 
artiklar som valdes ut berör alla på ett eller annat sätt de punkter som är av intresse för 
studien, etnicitet, nationalitet och kön. Fanns två likvärdiga artiklar valdes en av dessa bort för 
att få ner antalet artiklar till en önskad mängd. Efter denna gallring blev det således till slut 1–
7 artiklar per idrottare, år och tidning som har varit med i studien och sammanlagt 56 artiklar 
som är med som undersökningsmaterial. Flertalet av de artiklar som inte togs med behandlade 
etnicitet, nationalitet och kön men för att studien skulle vara genomförbar gjordes en 
begränsning. 
4.2 Metod 

Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys men den har genomförts med inspiration 
från Lennart Hellspong och dennes kapitel om retorisk analys. Det ska inte bara undersökas 
vilken information texterna har utan också hur texterna försöker påverka och styra läsaren. 
Hellspong menar att också en vetenskaplig uppsats har en önskan att få läsaren att tro på vad 
som skrivs. Även om det inte alltid skrivs rakt ut kan en text indirekt, mellan raderna, uttrycka 
vad den vill få läsaren att tycka och tänka. Den retoriska analysen har som syfte att undersöka 
hur någon gör för att övertyga andra om någonting genom text eller tal.36  

Boken Metodpraktikan talar om en texts manifesta eller latenta budskap. Ett manifest budskap 
kan ganska direkt läsas ut i en text medan det latenta budskapet ligger under ytan.37 Med den 
retoriska analysen och några av de frågor som Hellspong listar har jag vid läsningen ställt 
dessa frågor till materialet för att komma åt texternas manifesta och latenta budskap och 

                                                                    
36 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.99-100 
37 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.221 
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därigenom kunnat svara på studiens frågeställningar. Nedan följer två mer specifika frågor 
Hellspong tar upp och som jag har använt i analysarbetet av texterna. 
 

• Försöker texten knyta an till mottagarens känslor och attityd? 
• Använder texten argument i försök att påverka publiken?38 

 
Följande frågor är inte några som Hellspong tar upp i sin retoriska analys utan dessa är 
egenkomponerade men har också de använts under analysarbetet. 
 

• Vad uppmuntrar texterna läsarna att tro angående de undersökta idrottarna? 

• På vilket sätt påverkas läsarna i någon riktning? 

 
Denna uppsats försöker att vara en idécentral studie vilket menar att fokus ligger på idéerna 
och inte vem som uttalar idéerna.39 I undersökningen är det alltså inte viktigt vem som har 
skrivit texterna utan vad texterna i sig själva berättar.  

4.3 Kritisk diskussion 

En viktig aspekt att ha med sig är att tidpunkten för de olika dopningsfallen kan ha betydelse i 
rapporteringen av de undersökta fallen. Tiden kan påverka vilken attityd som finns angående 
dopning men också storleken på bevakningen kan ha förändrats över tid. Skillnaden mellan de 
tre fallen är att Tomas Johansson dopade sig innan hans största idrottsliga karriär tog plats. 
Visserligen fälldes också Ludmila Engquist för dopning redan 1993 men detta var när hon 
fortfarande tävlade för Ryssland. Hennes största idrottsliga karriär som svensk friidrottare 
skedde innan den dopningsavstängning som sedan avslutade hennes karriär.  
 
Kritik som finns angående en idécentral studie är att det då inte borde vara relevant att skriva 
ut vilka som har tagit upp idéerna, eller i detta fall, texterna. Det beskrivs dock att oavsett hur 
ointresserad man är av vem som skriver vad, bärs ändå en text fram av en avsändare. 
Resultatet kan också skilja sig åt beroende på vilka aktörer det är som väljs ut för studien.40 
Det fanns från början en förhoppning om att kunna intervjua någon eller några av 
journalisterna som har skrivit de undersökta texterna. Det tedde sig dock som en omöjlighet 
inom tidsramen då det först efter resultatundersökningen skulle vara möjligt att framställa 
relevanta frågor att ställa till journalisterna.  

                                                                    
38 Hellspong, 2001: 102-103 
39 Esaiasson, 2012: 218 
40 Esaiasson, 2012: 218-219 
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Något som måste kommas ihåg är att valet av material påverkar studiens resultat. Det 
optimala är att kunna analysera allt material som har någon koppling till studiens syfte vilket 
också metodlitteratur tar upp. Risken som finns då det görs ett urval är att de texter som inte 
tas med också kan säga något intressant och annorlunda än de texter som undersöks. Något 
väsentligt kan falla bort, men det är ett problem som man får ha överseende med.41 Det är med 
andra ord fullt möjligt att de texter som har valts bort säger något helt annat än vad de 
undersökta texterna gör. De resultat som redovisas kan därför inte tolkas som bevis för hur 
något verkligen är, det visar bara på hur det ser ut i de undersökta artiklarna. 
 
Ens egna erfarenheter och bakgrund spelar in i hur man tolkar ett material. Två personer med 
olika erfarenheter kan läsa samma text men komma till olika tolkningar.42 Alla forskare gör 
tolkningar utifrån sina egna ”glasögon” baserat på sin egen förförståelse om ämnet och de 
begrepp som används. Uppsatsförfattaren har bedrivit studier inom etnologi upp till och med 
B-nivå medan idrott enbart är ett stort personligt intresse. De tolkningar som görs behöver 
inte stämma överens med vad producenten bakom texterna menade med texten och andra 
forskare med en annan bakgrund kan göra annorlunda tolkningar av samma material. 
 
Ett problem med användandet av en retorisk analys är att den, likt Lennart Hellspong själv 
skriver, är lättast applicerbar på tal och texter som tydligt går in för att övertyga någon om 
något. Exempel på det är annonser och debattinlägg. Han lägger dock till att det kan vara 
intressant med en retorisk analys på texter som mer dolt försöker övertyga läsare, likt 
tidningsnyheter.43 Syftet med användandet av några frågor utifrån en retorisk analys är inte att 
undersöka hur textförfattarna försöker påverka läsaren. Det är texten och vad den säger som 
tolkas. 
 

5 Resultatredovisning 

I följande del redovisas undersökningens resultat. Det börjar med Tomas Johansson, går 
vidare med Ludmila Engquist och slutligen Marion Jones. Varje artikel som är med i 
undersökningen beskrivs kortfattat och i slutet av kapitlet sker en sammanfattning av de 
undersökta fallen. Där kommer eventuella likheter och skillnader fallen emellan redovisas. I 
den avslutande diskussionen kommer uppsatsens teorier och tidigare forskning att kopplas till 
resultatet som redovisas här. 

                                                                    
41 Esaiasson, 2012: 220 
42 Esaiasson, 20012: 222 
43 Hellspong, 2001: 100 
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5.1 Tomas Johansson 

Här följer en beskrivning av hur det skrevs om Tomas Johansson i tidningarna Aftonbladet 
och Dagens nyheter efter hans dopningsavslöjande och tiden efter hans OS-silver.  

5.1.1 Aftonbladet 1984 

Journalisten Nic Åslund skriver att han tycker synd om Tomas Johansson samtidigt som 
dennes agerande fördöms. Tomas Johanssons försvar att han inte är ensam dopad är inte 
hållbart enligt Åslund. Ett minst lika stort brott är när hockeyspelare dunkar varandra i 
huvudet med klubborna enligt Åslund.44 Åslund undrar också varför det skulle vara fulare att 
åka fast i OS än i andra sportsammanhang och nämner bland annat Linda Haglund då det när 
hon åkte fast ”… startades en snyftkampanj som tog sig närmast löjliga former. 
Stockholmstjejen var smart nog att skylla på sin finske tränare Pertti Helin, som på finländskt 
manér föredrog att tiga och inte bemöta beskyllningarna.”45 Den svenske chefsdelegaten Wolf 
Lyberg får en känga för sina uttalanden om att Tomas Johansson är en skam för svensk idrott. 
Åslund tycker att idrottsledare borde ta hand om aktiva som råkat illa ut. Tomas Johansson 
beskrivs som en ”fumlig” figur från Haparanda som inte var smart nog att köpa rätt medel.46 I 
en avslutande OS-kommentar nämns det att incidenten med Tomas Johansson hemma i 
Sverige verkade ses som en världsomfattande katastrof.47  
 
Tomas Johansson skäms och det svåraste kommer vara att möta människorna i Haparanda 
skriver Mats Wennerholm i artikeln. Det var Haparanda som jublade när han tog silver och 
det är där han kommer få sitt straff. Hans fysiska attribut beskrivs tydligt: supertungviktare 
och 120 kilo tung.48 Tomas Johanssons alla tränare är chockade men överens om att de måste 
hjälpa och ta hand om honom. Det beskrivs hur öststatsbrottare ofta erbjuder brottare från väst 
anabola steroider. Det förklaras att han dopade sig för att gå upp i vikt och han hade läst om 
dopning i en finsk artikel, vi får veta att Tomas Johansson är tvåspråkig.49 
 
Dieter Strand undrar om Tomas Johansson är en skam för nationen. Här är han igen 
supertungviktaren från Haparanda som ska resa hem till Skandinavien. Fokus ligger på OS-
truppens ledare Wolf Lyberg och dennes uttalanden. Tomas Johanssons brottarkompisar 

                                                                    
44 Åslund, Nic, ”Jag tycker så synd om dig, Thomas”, Aftonbladet, 6 augusti 1984, s.8. 
45 Åslund, Nic, ”Jakten på Thomas är osmaklig!”, Aftonbladet, 7 augusti 1984, s.26. 
46 Ibidem. 
47 Åslund, Nic, ”Tack, Agneta för finaste OS-minnet!”, Aftonbladet, 13 augusti 1984, s.2. 
48 Wennerholm, Mats, ”Det värsta blir att komma hem”, Aftonbladet, 6 augusti 1984, s.9. 
49 Wennerholm, Mats, ”Vi måste ta hand om honom”, Aftonbladet, 6 augusti 1984, s.10. 
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reagerar starkt och beskriver Lyberg som ”… en stor jävla skit”. Även egna förbundsbasens 
ord väcker ilska bland de aktiva. Strand citerar sig själv om att de inte är ute efter Tomas 
Johansson, de vill bara veta vad han tycker om deras ”stöddige” ledares ord. Allt avslutas med 
en beskrivning av Tomas Johanssons fysiska storlek och att han nu ska hem till Haparanda.50  

5.1.2 Dagens Nyheter 1984 

Tomas Johansson beskrivs i ingressen som den svenske tungviktsbrottaren för att i brödtexten 
bli Haparandakillen som dopat sig, OS första dopningsfall är en svensk skriver Stellan 
Kvärre. De chockade ledarna berättar att Tomas Johansson erkänt direkt och att hans största 
oro var hur flickvännen skulle reagera. Senare beskrivs det hur han ska åka hem till 
Haparanda och hur en rumän sålde steroiderna till honom. Var det inte så att Tomas 
Johansson behövt gå upp i vikt hade han förmodligen aldrig tagit preparaten. Han litade på 
rumänen som sa att inget skulle synas efter fjorton dagar. Här nämns också att öststatsbrottare 
för in förbjudna medel i Sverige för att sälja. OS-truppens ledare säger angående Tomas 
Johansson att det hela är en skandal.51  
 
Bobby Byström skriver att det svenska folket antingen lider, skäms eller är sura över vad 
”brottarbjässen” gjort. Tomas Johansson är här Haparandakillen som åkt fast. Byström undrar 
hur det står till med övriga svenska idrottare och deras inställning kring dopning. Han menar 
att något positivt med detta är att det kan ha avskräckande effekt på andra, det är svårt att 
komma undan med fusk. Tomas Johansson beskrivs som godtrogen och som svensken som lät 
sig luras av en rumän. Han borde ta sitt straff men förbundet borde också hjälpa honom 
skriver Bobby Byström.52 
 
Tomas Johanssons agerande har enligt Stellan Kvärre skadat svensk idrott och tilltron bland 
människor hemma är skadat. Tomas Johansson kommer till tals och säger sig stå för allt han 
gjort men menar att han inte är ensam om att ha dopat sig bland brottare. Andra svenska 
dopningsfall nämns och detta beskrivs som en stor skandal och tragedi. Tomas Johansson 
beskrivs både som Haparandabrottaren men också som svensken som åkt fast och han 

                                                                    
50 Strand, Dieter, ”Är du en skam för nationen, Thomas?”, Aftonbladet, 7 augusti 1984, s.27. 
51 Kvärre, Stellan, Petersson, Torbjörn, ”Thomas dopad i OS – Blir fråntagen silvermedalj”, Dagens Nyheter 6 

augusti 1984, s.25 del 2. 
52 Byström, Bobby, ”En skam för hela truppen”, Dagens Nyheter, 6 augusti 1984, s.26 del 2. 
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beskrivs som ”dum” av en läkare i artikeln. Kvärre menar att konkurrensen under OS inte var 
hårdare än att han förmodligen tagit medalj utan att ha dopat sig.53  

5.1.3 Aftonbladet 1992 

Tomas Johanssons tidigare avstängning kommer också upp när han 1992 tog OS-silver. Han 
beskrivs som en veteran från Haparanda som genom åren tagit många smällar. Han förlorade 
sitt silver 1984 men tog sig tillbaka med VM-guld och sedan bragdguldet, svensk idrotts 
svarta får var förlåtet skriver journalisten Lasse Sandlin.54 Denna gång får Tomas Johansson 
behålla sin medalj och slipper bli jagad hem till Haparanda likt 1984.55  

5.1.4 Dagens Nyheter 1992 

Kjell Nilsson skriver om Haparandabrottaren och ortens ”stolthet”, men här beskrivs Tomas 
Johansson som liten i jämförelse med sin motståndare, ”lyftkranen från Sibirien” Alexander 
Karelin. Tomas Johanssons tidigare avstängning nämns men att han som nationens syndabock 
tog sig tillbaka med ett VM-guld och bragdguldet.56  
 
Göran Löwgren beskriver Tomas Johanssons svårighet att bli accepterad som idrottsman trots 
hans fina meriter. Hans pinsamma dopningsskandal har stått honom dyrt men han vann sedan 
VM-guld och med bragdguldet ändrades allt, för en kort stund. Det fanns kritiska röster mot 
utnämningen och två läger skapades. Löwgren beskriver Tomas Johansson som den storväxte 
Haparandabrottaren som nu kanske borde lägga av och bli proffsbrottare där pengarna är 
större. Han kan strunta i ett till VM, han är värd att se om sig själv och enligt Löwgren har 
ingen idrottare fått stå ut med mer ”…spott och spe som han”.57  

5.1.5 Sammanfattning av rapporteringen om Tomas Johansson 

Det genomgående intrycket är att Tomas Johansson efter sin dopning beskrivs som lite 
”dum”, han hade ju förmodligen tagit medalj utan att ha dopat sig. Det nämns fler gånger 

                                                                    
53 Kvärre, Stellan, ”C-G Anderberg efter avslöjandet – Stor skada för svensk kraftsport”, ”Ofattbart att någon 

kan vara så dum…”; Okänd skribent, ”Thomas tar ansvaret – Jag står för allt”, Dagens Nyheter, 6 augusti 1984, 

s.27 del 2. 
54 Sandlin, Lasse, ”Det svarta fåret blev en vinnare igen”, Aftonbladet, 30 juli 1992, s.34-35. 
55 S Börjesson, Tore, ”Nu får Tomas behålla sin silvermedalj”, Aftonbladet, 30 juli 1992, s.35. 
56 Nilsson, Kjell, ”Silver-Tomas kände sig liten – Om inte Karelin funnits hade jag kanske haft något 

mästerskapsguld till…”, Dagens Nyheter, 30 juli 1992, s.38 D2. 
57 Löwgren, Göran, ”Svårt för Tomas att bli accepterad”, Dagens Nyheter, 30 juli 1992, s.37 D1. 
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också att brottare från öst är de som för in förbjudna medel till idrottare i väst. Tomas 
Johanssons agerande fördöms men tar sig ändå en relativt förlåtande ton, främst i Aftonbladet, 
och vissa uttrycker att de tycker synd om honom och att allt fått för stora proportioner. Att 
han skulle vara en skam för nationen håller inte alla med om, det finns andra dopade svenskar 
som anses fegare än Tomas Johansson som erkände och tog på sig skulden. Signifikativt för 
alla texter är att han beskrivs som brottaren från Haparanda, det är hans hem och det är där 
hans straff väntar. Det verkar viktigt att nämna hans hemort och även att han är tvåspråkig 
och läst om dopning i en finsk artikel. Efter sitt OS-silver beskrivs han som förlåten och att 
han har fått ta emot många smällar genom åren. Även här benämns han som brottaren från 
Haparanda, hans hemvist verkar alltså lika viktig nu som när han dopade sig.    

5.2 Ludmila Engquist 

Nedan följer en beskrivning av rapporteringen om Ludmila Engquist efter hennes OS-guld 
1996 och tiden efter hennes dopningsavslöjande 2001. 

5.2.1 Aftonbladet 1996 

Ludmila Engquists OS-guld beskrivs som en bragd och hon är, en månad efter hon blivit 
svensk medborgare, en av de största inom svensk idrottshistoria. Hon får smeknamnet 
”Millan” som liknar smeknamn andra svenska stjärnor har fått. Hon har ett annat smeknamn i 
Ryssland men journalisten Mats Wennerholm skriver att kärt barn har många namn. 
Uppmärksamheten nu är större än när hon tävlade för Ryssland och hon säger själv att hon 
inte riktigt känner sig som svensk än, känslor uttrycks enklare på ryska. Hon lanseras här som 
kandidat för bragdguldet.58  
 
Lasse Anrell skriver genomgående om ”fru” Engquist från Västerhaninge och att hennes 
insats smakar som en klassisk bragd. Ludmila Engquist beskrivs som ”typiskt rysk” med 
dåliga tänder och hon blir nästan generad av all uppståndelse. En vanlig fru har dock inte 
vunnit VM-guld eller varit avstängd för dopning, Anrell skriver att många frågor är 
obesvarade, men dessa kan vänta till en annan dag. Nu klär hon sig svenskt och svarar typiskt 
svenskt på frågor. Han skriver att den lyckligaste svenska kvinnan denna natt är fru Engquist 
vars blågula naglar räckte längst.59 
 

                                                                    
58 Wennerholm, Mats, ”Vi är så glada att du är svensk Ludmila”, Aftonbladet, 1 augusti 1996, s.25, (Ej i 

sportdelen men markerad som OS-rapport) 
59 Anrell, Lasse, ”8 gyllene centimeter”, Aftonbladet, 1 augusti 1996, s.2-3. 
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Ludmila Engquist själv tackar svenska folket för allt stöd och att segern är för dem. Glädjen 
över att få vinna för sitt nya land är stor och nu känner hon sig svensk. Att få se svenskar och 
den svenska flaggan efter loppet säger hon var en underbar känsla.60 
 
Mats Wennerholm skriver att Ludmila Enquist äntligen fått sin medalj och beskriver hur nära 
det var att hon inte skulle tävlat för Sverige. Han berättar hur Ludmila Engquist träffade sin 
man Johan Engquist och att hon ville skilja sig från sin dåvarande make. Hennes tidigare 
make benämns som rysk båda gångerna han nämns. Han får också all skuld kring Ludmila 
Engquist tidigare dopningsavstängning och hon beskrivs som omedveten om det hela. När 
hon blev friad räddades Sveriges OS-guld skriver Wennerholm. Ludmila Engquist berättar att 
hon ska fira med en konjak varpå Wennerholm avslutar med att skriva, ”De ryska takterna 
sitter fortfarande i.”61 
 
I Sverige möts Ludmila Engquist av orden drottning Guldmilla och hennes naglar är 
fortfarande blågula. Det står om en gemensam stolthet då representanter från hennes klubb 
och kommunen är på plats för att gratulera. Ludmila Engquist beskrivs vara hemma i den 
svenska trista vardagen igen. Hon själv tycker nästan det blir för mycket, det var inte alls lika 
stor uppståndelse i Ryssland, men här är Ludmila vår guldtjej.62 
 
Istället för att delta i de stora galorna väljer Ludmila Engquist att springa de svenska 
mästerskapen trots att pengarna är mycket mindre. Det står som en bildtext att Ludmila 
Engquist minsann vet hur man ska bli populär hos det svenska folket.63 

5.2.2 Dagens Nyheter 1996 

Göran Löwgren fokuserar på vad vi kan lära oss av Ludmila Engquist. Hennes 
professionalitet kring träning är något svenska idrottare borde ta efter. Löwgren skriver att 
svensk friidrott får oförtjänt med beröm för något de inte haft speciellt mycket att göra med. 
Han skriver också att dopning är en fråga man inte får vara rädd att diskutera, men Ludmila 
Engquist egna avstängning nämns inte direkt i texten. Ludmila Engquist ses som ett föredöme 
för svenska invandrarkvinnor då hon bör gjuta hopp och optimism i denna växande grupp.64 
 

                                                                    
60 Wennerholm, Mats, ”Puss och tack för OS-guldet”, Aftonbladet, 1 augusti 1996, s.4-5. 
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Anders Steinvall skriver att ingen har tidigare gjort en sådan entré i svensk idrott som 
Ludmila Engquist. Hon har drömt om att få vara svensk och hålla den svenska flaggan efter 
ett OS-guld. Han skriver hur hon charmar omgivningen med vad hon själv tycker är sin dåliga 
svenska. Ryskan som blev svensk för en månad sedan ska nu fira med vin och konjak.65 Han 
skriver också att Sverige fick sitt guld för att Ryssland saknade initiativförmåga och för sent 
tog kontakt med Ludmila Engquist efter att hennes avstängning hävts. Arbetet med att få 
henne att bli svensk medborgare skyndades på då Idrottsförbundet ställde sig bakom hennes 
ansökan och hon kunde i OS betala tillbaka vänligheten hon känt från Sverige genom att ge 
sitt nya hemland ett OS-guld.66 Steinvall berättar också hur Ludmila Engquist växte upp i ett 
kommunistiskt Sovjet och sedan träffade sin nuvarande man Johan Engquist. De är från 
Kungsängen och Ludmila Engquist beskrivs som hjältinnan med sin man som stödet alla 
framgångsrika människor behöver. När de blev ett par valde hennes dåvarande make och 
tränare att spetsa hennes energidryck med anabola steroider, Steinvall påpekar att den enda 
versionen som finns om detta är Ludmila Engquist egen. Hon blev sedermera friad och 
Steinvall konstaterar att hon nu är en hjältinna i sitt nya hemland.67 
 
Journalisten Lena Andersson skriver att den enda orsaken till att vi bryr oss så mycket om 
Ludmila Engquists framgångar är det faktum att hon är oss geografiskt nära. Kommunen där 
hon bor är på plats trots att de inte haft något att göra med hennes karriär. Ingen brydde sig 
när Ludmila Narozjilenko vann VM-guld 1991 men nu berör hon oss för att hon finns på vår 
flygplats och i våra affärer.68 
 
Göran Löwgren berömmer de ansvariga för Stockholms OS-kampanj då de använder Ludmila 
Engquist och det faktum att hon talar ryska.69 
 
Conny Thelenius skriver hur Ludmila Engquist väljer att tävla i SM istället för de stora 
galorna. Detta skriver han på sikt kan vara mer lönsamt då en vinst i SM skulle förstärka den 
blågula identiteten.70 
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5.2.3 Aftonbladet 2001 

Mats Wennerholm förstår inte hur man kan vara så klumpig och ramla dit för dopning igen. 
Han skriver att allt Ludmila Engquist byggt upp kring sitt namn i hennes nya hemland är 
raserat. Hon beröms dock för modet att själv erkänna och han skriver att det är en mänsklig 
tragedi. Wennerholm menar att hon alltid betraktats som en dopad ryska bland svenska 
friidrottare och som en produkt av öst som systematisk dopade sina idrottare. De har en annan 
inställning kring dopning än Sverige.71 
 
Lasse Anrell känner sig lurad på de fina minnena Ludmila Engquist gett honom. Hon har 
svikit idrottens ideal och allt är en tragedi. Han skriver att förklaringen kan ligga i att hon 
alltid ville vara bäst, hon var hänsynslös mot sig själv. Det värsta är sveket mot fansen och 
denna gång kommer hon inte att frikännas. Han menar att den som aldrig åkt fast måste anses 
som ren men detta kastar ändå en skugga över hennes tidigare insatser. Hon hade allt och 
detta kan kanske glömmas bort en dag och man minns det fina. Anrell skriver att andra har 
tagit sig tillbaka, även om det nu känns hopplöst att förlåta.72 
 
Mats Wennerholm skriver att Ludmila Engquists rekord bör strykas och lutar åt att tro att hon 
också var dopad under sin svenska karriär. Han beskriver hur hon, likt idrottarna från forna 
DDR som bevisats vara dopade, försvann veckor innan mästerskapen. Alla rekord bör strykas 
för att idrotten ska ha sin trovärdighet kvar, detta gäller alla dopade och inte specifikt Ludmila 
Engquist. Han uttrycker också en medkänsla, hon erkänner trots att hon vet att hennes liv slås 
i spillror. Han tycker också att det går till överdrift när tullen genomsöker hennes hem, hon är 
ingen knarklangare eller bankrånare.73 
 
Flera svenska idrottsstjärnor kommenterar och säger att Ludmila Engquist inte går att jämföra 
med andra svenskar. Hon är uppväxt i en annan idrottskultur där etik och moral inte betyder 
samma som i Sverige. Friidrottens förbundskapten Ulf Karlsson säger hon inte har något med 
svensk friidrott att göra och att hon förmodligen alltid varit dopad.74 
 
Mats Wennerholm skriver hur Ludmila Engquist hade svårt att bli accepterad av de andra 
svenska stjärnorna. Hennes man beskrivs som den som styrt hennes minsta steg och som 
pressat henne till gränsen. De beskrivs som ensamvargar som varit oerhört proffsiga med 
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höga krav på sig själva och andra vilket gett dem ovänner. Wennerholm skriver hur Ludmila 
Engquist nästan aldrig ställt upp på något om det inte betytt mycket pengar i retur. Han 
skriver också att kraven på att vara bäst till slut fällde dem.75 
 
Erika Strandell lyfter fram att bakom allt prat om Ludmila Engquist bakgrund finns en manlig 
dominans. Strandell förstår att Ludmila Engquist agerande fördöms men undrar vem som kan 
sätta sig in i Ludmila Leonova-Narozjilenkos bakgrund, detta är kanske omöjligt för en 
svensk. För Ludmila Engquist var idrotten en möjlighet till ett bättre liv där de starka männen 
i hennes liv kanske stått för det avgörande drivet. Strandell menar att starka män alltid styrt 
Ludmila Engquist vilket visar sig när hon säger att hon raserat hennes makes livsverk. Bakom 
Ludmila Engquist står en man som njutit av hennes framgångar men som nu också borde 
skämmas då han kanske är den som pressat henne hårdast.76 
 
En annan journalist målar upp Ludmila Engquist liv i fem akter. Journalisten beskriver hur 
Ludmila Engquist kom till Sverige, vann OS-guld och svenska folkets hjärtan. Hon blir 
nationens hjälte och hennes popularitet ökar när hon vinner DN-galan och tar VM-brons 
under sin cancerbehandling. Nu ska hon ta guld i vinter-OS och folk börjar ifrågasätta henne, 
så kommer skandalen. Krigsrubriker målas upp och svenska folket kan inte förlåta och hennes 
ryska efternamn dyker upp allt mer skriver Jenny Lindahl Persson. Nu syns en bild av en 
styrande man som också han kan vara skyldig till detta. Den sista akten är inte skriven än, 
men enligt medielogikens lagar borde Ludmila Engquist så småningom bli frikänd. Hon 
kanske var för godtrogen som lät sig luras av män som ville utnyttja hennes prestationer.77  

5.2.4 Dagens Nyheter 2001 

Ludmila Engquists dopning är enligt Torbjörn Petersson ”…den största dopningsskandalen 
hittills i svensk idrott – åtminstone så vitt känt.” Hon är Sveriges första kvinnliga OS-
guldmedaljör i friidrott och en av landets populäraste kvinnor. Detta kastar en skugga över 
hennes karriär skriver Petersson. Han förstår inte hur hon sätter hela sin värdighet och 
popularitet på spel då hon hade allt att förlora, kanske tog rädslan för att misslyckas över, 
skriver han. Detta är en skam för henne och svensk idrott, men mitt i all sorg är det bra att hon 
erkände och tog ansvar. Han skriver dock att erkännandet inte gör henne till en mindre 
fuskare.78 
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Anders Steinvall skriver att Ludmila Engquists popularitet gjort henne immun mot misstankar 
om dopning men nu dras hela karriären ner i smutsen. Kritiska röster om att låta en tidigare 
dopningsavstängd ryska tävla för Sverige hördes inte på grund av det svenska folkets jubel 
fortsätter han. Han skriver också att en okänd stjärna fostrad i ett sovjetiskt maskineri blev 
folkkär stjärna i Sverige men nu slutar karriären i tårar och hennes tidigare tvivlare kan säga 
”vad var det vi sa”.79 
 
Ludmila Engquists make beskrivs som PR-geni och affärsman men affärsverksamheten har 
nu efter för hård press raserats. När hon erkände satte hon punkt för sin tid som svensk 
folkhjältinna. Det står att drömmen om ett nytt OS-guld blev till en mardröm och att de hade 
kunnat leva gott på sin popularitet som nu är borta.80 
 
Torbjörn Petersson menar att Ludmila Engquist själv kastat tvivel över sin karriär men bara 
hon och hennes man vet om hon varit dopad tidigare. Det är ett faktum att hon aldrig testades 
positivt efter hennes förra avstängning. Petersson förklarar att vreden som nu finns är för att 
balansera glädjen Ludmila Engquist tidigare bidrog till. Hennes egna behov att vara bäst 
tillsammans med pressen från svenska folket och medierna utlöste en panik Petersson inte kan 
sätta sig in i. Han undrar om det verkligen är så konstigt att stjärnor dopar sig då idrott är en 
hård bransch och det är en svår balansgång mellan krav, medaljer och uppskattning. Men 
oavsett förklaring har hon inte svikit något land menar Petersson, hon har svikit sig själv.81  
 
Dagarna efter att Ludmila Engquist erkänt sig dopad kommer det också fram att cyklisten 
Nicklas Axelsson dopat sig. Torbjörn Petersson skriver då att de som tidigare talat om ryska 
dopningsråttor och hur otänkbart det är att någon svensk skulle dopa sig, de måste nu öppna 
ögonen. En dopad svensk är inte märkvärdigare än att Sven-Göran Eriksson sjunger med i den 
engelska nationalsången.82 

5.2.5 Sammanfattning av rapporteringen om Ludmila Engquist 

Ludmila Engquist blev snabbt vår svenska hjältinna som gett sitt nya hemland ett efterlängtat 
OS-guld. Hon är vår svenska guldtjej med svenskklingande smeknamn och beskrivs som 
insvept i den svenska flaggan och med blågula naglar vilket kan tolkas som ett försök till att 
göra henne svensk. Hon omfamnar sitt nya land och vi henne genom att visa på tydliga 
svenska attribut. Hennes ryska bakgrund och det faktum att hon varit dopningsavstängd 
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kommer upp men ofta kort och då får hennes före detta ryske make skulden. Hon beskrivs 
med ryska utseendedrag och beteende så hon blir placerad inom en nationell stereotyp vilket 
visar att hon inte riktigt är som ”vi” svenskar. Hon blir ändå accepterad och glädje visas över 
att hon nu är svenska och tävlar för oss. Ryssland beskrivs som tafatta när de för sent försökte 
få Ludmila Engquist att tävla för dem. Hon lyfts också fram som ett föredöme för andra 
invandrarkvinnor.  
 
Hennes nuvarande make ses som det nödvändiga stödet alla framgångsrika människor 
behöver. Efter hennes dopningsavslöjande fördöms Ludmila Engquist hårt och hon har svikit 
sig själv, sitt land och sina fans. Detta lägger en stor skugga över hela hennes karriär och flera 
tror att hon kanske alltid varit dopad. Hennes ryska bakgrund dyker nu upp som en förklaring 
till varför hon dopat sig. Det verkar viktigt visa att hon vuxit upp i en annan kultur som 
bevisligen sett annorlunda på dopning. Man vill tydligt visa att dopning inte skulle vara något 
svenskt beteende och använder hennes etnicitet och tidigare nationalitet för att visa att hon 
inte är som ”vi” svenskar. Visserligen kritiseras detta av några och hon beröms för modet att 
erkänna trots att hon vet att hennes liv kommer att raseras. Hennes make som tidigare varit 
det stora stödet är nu boven som pressat sin kvinna till den yttersta gränsen, Ludmila 
Engquists varje steg har styrts av hennes man. Från att ha varit en svensk hjältinna har hon 
gått till en dopad ryska. 

5.3 Marion Jones 

I kommande del behandlas Marion Jones och hur hon beskrevs i de valda medierna efter 
hennes OS-framgångar år 2000 och efter dopningsavslöjandet.  

5.3.1 Aftonbladet 2000 

Enligt Mats Wennerholm är alla överens om att Marion Jones efter sitt OS-guld måste räknas 
som friidrottens största damsprinter någonsin, hon sprang imponerande, skriver han och 
benämner henne som ”super-Marion”.83 
 
Wennerholm skriver också om Marion Jones make CJ Hunter och att han åkt fast för dopning 
vilket påverkar Marion Jones trovärdighet. Hennes makes misstag påverkar henne och att hon 
skulle vara ovetande ses som omöjligt och nu är deras smeknamn ”Skönheten och Odjuret” 
sannare än någonsin, skriver han.84 
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Lasse Anrell skriver att Marion Jones lever i en mardröm utan att visa det, hon ler, är 
koncentrerad och vinner enkelt sitt försöksheat. Samtidigt undrar han vad de förväntade sig, 
att hon skulle bryta ihop totalt? Han skriver också att hennes makes misstag fläckar ner 
hennes karriär. Hennes man fick välja mellan henne och sitt jobb och valde henne, nu är det 
Marion Jones tur att välja skriver Anrell.85 
 
Efter att Marion Jones säkrat sitt andra guld skriver Mats Wennerholm att hon trots makens 
dopningsavstängning väljer att fira med honom. Hon garanterar att hon är ren och beröms för 
sitt starka psyke. Trots allt som händer runtomkring klarar hon av att prestera och vinna sitt 
andra OS-guld lika lekande lätt som det första.86  
 
Monica Gunne skriver att det aldrig förr varit så slimmat och så sminkat som i detta OS: 
simmare med vattenfast makeup och idrottare som kämpar för att få en perfekt kropp. Som 
kvinna räcker det inte att vara bäst, du måste vara snygg också, men är det kvinnorna själva 
eller marknaden som styrt oss till denna utveckling undrar Gunne. Marion Jones behöver 
dock inte bry sig menar Gunne, hon slipper noppa sina ögonbryn för hon fångar allas 
uppmärksamhet ändå med sina tre guld och två brons.87 

5.3.2 Dagens Nyheter 2000 

Oberörd av favorittrycket skriver Stellan Kvärre att Marion Jones utklassar alla och att det 
lyser om henne i hennes stora show. Sedan springs ett ärevarv med den amerikanska och 
Belizes flagga för att hedra sin mors ursprung. Hennes make CJ Hunter beskrivs vara hennes 
make men också att han tagit en papparoll i deras förhållande. Kvärre avslutar med att 
beskriva hur Marion Jones i sina silverskor ser på sin glamourösa guldmedalj och att det var 
mycket som var färgstarkt den här kvällen.88 
 
Åke Lundqvist beskriver hur Marion Jones med barnslig blick och lång gestalt utstrålar en 
renhet likt någon som alltid går i kyrkan och aldrig svär. Hon verkar inte ens svettas, det är 
något alltför kroppsligt för att komma från henne skriver han. Han tycker dock hon verkar 
ensam men att publikens kärlek är hennes väg ut och det som driver henne.89 
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Torbjörn Petersson skriver att allt ändras över en natt för Marion Jones, hennes man avslöjas 
som dopad och nu läggs en skugga över hennes egen karriär. Han undrar hur någon kan leva 
under samma tak och inte märka något, eller kände hon till det? Han menar att hon kan rädda 
sitt anseende om hon tar avstånd och väljer att skilja sig.90 
 
Marion Jones make har beskrivits som en intelligent beskyddare, men detta var inte vidare 
smart skriver Anders Steinvall. Nu kommer Marion Jones mötas av många frågor, hur mycket 
visste hon eller är hon själv dopad?91 
 
Anders Steinvall skriver att Marion Jones tre guld och två brons är en stark bedrift. Hon satte 
enorm press på sig själv och det blev inte lättare när hennes make avslöjades som dopad. Hon 
klarade inte sitt mål med fem guld men vann respekt för sitt sätt att hantera det som skedde 
utanför banan. Hon höll huvudet högt och skapade idrottshistoria i sin svåraste stund.92 
 
Enligt Torbjörn Petersson är Marion Jones största prestation hur hon hanterat vad som hänt 
utanför banan. Hon höll fokus på tävlingarna och tog tre guld och två brons. Hon skrattade 
och tog sina medaljer som om inget hade hänt.93 

5.3.3 Aftonbladet 2007 

Mats Wennerholm skriver om hur Marion Jones i ett brev erkänner för sina närmaste att hon 
var dopad under OS i Sydney år 2000. Hon har lagt ut miljoner på att rentvå sitt namn men 
erkänner nu och riskerar fängelse och är totalt utblottad.94 
 
Wennerholm skriver också att Marion Jones med världens snabbaste fötter och charmiga 
leende vann en hel friidrottsvärld som hon nu har svikit, hon ler inte längre. Han undrar vart 
den leende, annorlunda och pratglada tjejen tog vägen. Wennerholm skriver att det alltid 
funnits två läger kring Marion Jones. De som alltid uppfattat henne som en fuskare medan 
andra hävdat hon är en produkt av en tragisk uppväxt. Hennes pappa försvann tidigt och 
hennes styvpappa dog när hon var 12 år. Bristen på en fadersgestalt menar många, skriver 
Wennerholm, drev henne till dominerande män och att hon varit ett lättpåverkat byte. Gift och 
skild två gånger med män som båda fällts för dopning där hennes största höjdpunkt i karriären 
var de tre gulden och två bronsen hon tog i OS år 2000. Han skriver vidare att när ett 
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laboratorium starkt förknippat med Marion Jones avslöjades som producenter av förbjudna 
medel kom hon ändå undan - hon ljög. Nu förlorar hon alla medaljer men det pinsammaste är 
enligt Wennerholm att hon som får guldet nu också hon är dopningsdömd, men vem är 
egentligen förvånad, skriver han.95 
 
Marion Jones lärde sig i sin barndom att inte lita på män, nu är hon vuxen och världen kan 
inte lita på henne skriver Lasse Anrell. Hon tvingades ställa upp för sin man när han dopade 
sig, nu ska hon själv hålla presskonferens och Anrell undrar om hon ens skäms. Han minns 
hur Marion Jones i Sydney satt och skrattade med sina konkurrenter och berättade hur det på 
sidan av banan inte fick störa hennes framgång som var så viktig för hennes mor som fått 
offra så mycket. De orden lät bra då men nu känns de bisarra och förljugna och Anrell skriver 
att hon ljög om det mesta redan den dagen i Sydney.96 

5.3.4 Dagens Nyheter 2007 

”Marion Jones lurade alla med sina snabba ben och gnistrande leende.”, men är någon 
förvånad undrar Jens Littorin. Det som förvånar honom är tidpunkten för erkännandet då hon 
alltid hävdat sin oskuld, vilket gör domen mot henne än hårdare enligt Littorin. Hon ansågs 
vara världens främsta kvinnliga idrottare år 2000, men det var en falsk saga med ett tragiskt 
slut. Hon blev en förgrundsfigur för amerikansk friidrott och alla förblindades av hennes 
snabbhet och leende men misstankar började komma när hennes man, CJ Hunter, fälldes för 
dopning. Även om hon omgav sig med män kopplade till dopning sa hon sig själv vara 
oskyldig. Littorin tror att hon erkänner i hopp om en mildare fängelsedom och att hon kanske 
kunnat bli förlåten om hon tidigt erkänt och hjälpt till att fälla andra misstänkta. Hon hävdade 
dock alltid sin oskuld och att hon skulle ha trott det hon tog var linfröolja avfärdar Littorin 
som direkt löjligt.97 
 

5.3.5 Sammanfattning av rapporteringen om Marion Jones 

Marion Jones beskrivs med imponerande ord och blir super-Marion som knappt ens svettas. 
Hennes karriär får dock sig en törn när hennes man avslöjas som dopad och hon blir också 
misstänkt, hennes mans misstag fläckar av sig på henne. Hon gör ändå ett starkt OS och får 
starka lovord för hur hon hanterat allt som hänt. Hon beskrivs som ”Skönheten” och hennes 
man blir ”Odjuret” som tagit en papparoll i deras förhållande. Då hennes make blir pappan i 
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96 Anrell, Lasse, ”Hon visste att inte lita på folk – nu kan ingen lita på henne”, Aftonbladet, 7 oktober 2007, s.12. 
97 Littorin, Jens, ”Marion lurade alla – och även sig själv”, Dagens Nyheter, 6 oktober 2007, s.7. 
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deras relation får han alltså en överordnad maktroll i deras relation. Marion Jones beskrivs 
också som en kvinna som slipper sträva efter de kvinnliga ideal som finns, hon slipper sminka 
sig för att få uppmärksamhet då hennes insatser är så pass imponerande. När det kommer fram 
att hon var dopad är hon inte längre den leende kvinnan som charmade en hel värld, hon har 
ljugit och lurat alla. Några menar att hennes uppväxt utan en fadersgestalt har gjort henne till 
ett lättpåverkat byte och utnyttjad av dominerande män. Hon blev redan efter OS 2000 
beskriven som en styrd kvinna men kanske än tydligare nu. Marion Jones blev en symbol för 
amerikansk friidrott men den symbolen är nu krossad.  

5.4 Sammanfattande jämförelse  

Etnicitet och nationalitet syns tydligt i fallen med Tomas Johansson och Ludmila Engquist. 
Haparanda nämns både när Tomas Johansson dopade sig och när han vann OS-silver och 
Ludmila Engquists bakgrund som ryska nämns vid båda tillfällena. Det är dock mer och 
tydligare efter att hon avslöjats som dopad. Ludmila Engquist och Tomas Johansson blir 
också placerade inom vissa stereotyper. Ludmila Engquist är typiskt ryskt generad och 
självklart gillar hon konjak samtidigt som hon också är den underordnade kvinnan. Då hon 
vinner är hennes make stödet ingen framgångsrik människa klarar sig utan och då hon 
avslöjas som dopad är han den styrande mannen. Tomas Johansson är den stora och lite 
osmarte mannen från Haparanda men som ändå är stark och rakryggad till skillnad mot en 
kvinnlig friidrottare som snyftar och hävdar att hon är oskyldig. Marion Jones nationalitet och 
etnicitet är inte lika förekommande vilket kan bero på att då hon inte är svensk krävs inte 
samma avskiljning från Sverige som de övriga två. Här vet vi att hon tävlar för USA, därför 
får det faktum att hon är kvinna en större roll. Hon slipper de kvinnliga idealen men också 
hon är i ett förhållande styrt av en man, de klassiska könsrollerna spelas upp med mannen 
som norm.  
 

6 Avslutande diskussion 

Undersökningens viktigaste resultat är att rapporteringen kring Tomas Johansson, Ludmila 
Engquist och Marion Jones skiljer sig åt i de undersökta texterna och tidningarna.  
 
Frågeställningarna var följande: 
 

• Vilka likheter och skillnader fanns i rapporteringen fallen emellan när de stod på 

toppen av sin karriär och efter de avslöjats som dopade samt hur kom det till uttryck? 

• Hur speglas etnicitet, nationalitet och kön när idrottarna vid de två tillfällena? 
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• Bidrar de undersökta artiklarna till ett skapande av ett ”vi” och ett ”dom andra”? 

6.1 Etnicitet och nationalitet 

Idrottarna beskrivs olika utifrån deras kön, nationalitet och etnicitet och alla begrepp används 
som eventuella förklaringar till varför de dopade sig. Dessa begrepp verkar också olika viktigt 
och betyda olika beroende på tillfälle, vilket stärker teorin om att identiteten träder fram på 
olika sätt beroende på situationen och att man kan bli innesluten i olika grupper beroende på 
sammanhanget.98 
 
När Ludmila Engquist vann OS-guld är hennes bakgrund inte lika viktig och hon blir 
innesluten av Sverige som välkomnar henne hem och tackar henne för guldet hon gett till 
Sverige. Då hennes tidigare dopningsavstängning tas upp betonas det att hon blivit friad och 
att hennes ryske make dopade henne. Hennes ryskhet beskrivs mer som något spännande och 
nästan komiskt då hennes ryska dryckesvanor nämns. Hon nämns också som ett föredöme för 
andra invandrarkvinnor, bakgrunden är mer positiv. När hon sedan dopat sig som svenska är 
det hennes ryska bakgrund som kan vara en förklaring till varför hon dopat sig, nu är den 
något negativt. Här visar undersökningen att teorin om etnicitet som situationellt betingat99 
stämmer då Ludmila Engquists bakgrund är av olika betydelse beroende på tidpunkt. 
Liknande slutsatser drar också Helena Björnfot och Mia Moisander när de i sin undersökning 
konstaterar att Aftonbladet till en början arbetat för att göra Ludmila Engquist till svensk för 
att sedan alltmer beskriva henne som ryska.100 Att detta sker har också Peter Dahlén visat i sin 
bok då kanadensaren Ben Johnsons jamaicanska ursprung ter sig olika viktigt beroende av 
tidpunkt.101 Tomas Johansson bor i Haparanda, kan finska och har läst om dopning i en finsk 
artikel. Var han läst om dopning kan ses som oviktigt men när vi får reda på att det är i en 
finsk artikel får vi också veta att det inte är en svensk artikel.  
 
Även om det nämns att Tomas Johansson är från Haparanda också när han vinner visar 
analysen att det vid dopningsavstängningen ändå görs en tydligare betoning av hans finska 
bakgrund. Också här är det alltså skillnad på de tillfällen då Tomas Johanssons finska påbrå 
ter sig viktigt. 

                                                                    
98 Hylland Eriksen 1998: 42-43. 
99 Ibidem s.44. 
100 Björnfot, Moisander 2001: 45. 
101 Dahlén 2008: 391-392. 
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Analysen av undersökningsmaterialet visar också att stereotyper används. Ryssland beskrivs 
som lite tafatta och tröga102 och indirekt att Sverige då är handlingskraftiga och snabba samt 
att Ryssland har andra värderingar kring etik och moral103 och denna stereotyp blir Ludmila 
Engquist en del av. Ludmila Engquist blir dock både en positiv och negativ stereotyp 
beroende på tillfälle vilket också Ulrika Apell visar i sin uppsats104 vilket stämmer överens om 
etnicitet som något situationellt. Ena stunden är Ludmila Engquist ett föredöme för 
invandrarkvinnor och vi måste lära oss av hennes inställning105 för att i nästa stund beskrivas 
som en produkt av öst med en annan inställning kring dopning.106  
 
Genom att använda sig av stereotyper berättar man hur någon annan är, men indirekt då också 
vad man själv inte är. När det skrivs att Ludmila Engquist är uppvuxen i Ryssland som inte 
har samma värderingar kring etik och moral blir hon någon annan, hon blir annorlunda och 
inte en del av Sverige, normen. På samma sätt när vi får reda på att Tomas Johansson läst om 
dopning i en finsk artikel får vi veta att det inte är en svensk artikel och läsaren ska istället 
koppla samman det med något finskt. Finland och Ryssland beskrivs på ett sätt som kan 
tolkas som en nationell stereotyp. Att man i sportjournalistik använder sig av nationella 
stereotyper är ingenting nytt utan något som också Peter Dahlén i boken Sport och medier tar 
upp.107  
 
Alla tre idrottares agerande kritiseras men tonen mot Tomas Johansson ter sig ganska 
förlåtande vilket också Björn Sandahl och Lars Bredelius kommer fram till när de skriver att 
Tomas Johansson fick ett stort mått av sympati i pressen.108 Även om Ludmila Engquist 
beröms för att ha modet att erkänna sin dopning verkar hennes dopning ses som ett större 
svek än Tomas Johanssons. Tidpunkten för när de dopade sig kan ha betydelse för hur de 
framställdes i medier. Arbetet mot dopning har succesivt ökat år för år och rapporteringen 
kring idrottare både på och utanför arenan likaså. Marion Jones beskrivs av naturliga skäl inte 
ha svikit Sverige men istället en hel friidrottsvärld. Här spelar det säkerligen roll att hon vann 
en av de mest prestigefyllda distanserna på OS vilket gjorde henne känd för en hel värld 
också utanför sitt egna hemland. 

                                                                    
102 Steinvall Anders, ”Ett fax betyder så mycket”, Dagens Nyheter, 2 augusti 1996, s.C3. 
103 Wennerholm Mats, ”Siffrorna som chockar eliten”, Aftonbladet, 6 november 2001, s.6. 
104 Apell 2012: 148-149. 
105 Löwgren Göran, ”Ludmilas träning”, Dagens Nyheter, 2 augusti 1996, s.C2. 
106 Wennerholm Mats, ”Urbota klumpigt, nu finns ingenting kvar”, Aftonbladet, 5 november 2001, s.5. 
107 Dahlén 2008: 442-446. 
108 Bredelius, L., & Sandahl, B. ”Offret, slarvern och fuskaren”. I, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 

2005. s.82. 
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6.2 Kön och genus 

Både Ludmila Engquist och Marion Jones beskrivs ha män som följer deras minsta steg och i 
det närmaste styr hela deras liv. Då Ludmila Engquist vinner är mannen med och skapar 
hennes framgång och då hon dopar sig pressar han henne och skapar hennes motgång. Oavsett 
tillfälle kan hon som kvinna inte stå själv, vare sig vid framgång eller nederlag.  I uppsatsen 
teoridel finns det beskrivet hur Yvonne Hirdman talar om ett genussystem innehållandes 
förväntningar och processer som skapar ett regelbundet mönster både könsmässigt men också 
socialt, ekonomiskt och politiskt.109 Ludmila Engquist och Marion Jones är de styrda och 
deras män de som styr vilket bygger normen och stereotypen att mannen är överordnad 
kvinnan. De blir, likt Marion Young forskat om110, inplacerade i typiska könsroller. Marion 
Jones man beskrivs som make och pappa vilket ger Marion Jones rollen som kvinna men 
också barn. Materialet visar att texterna i de här fallen stödjer och upprätthåller en 
maktordning med mannen som den aktiva och kvinnan som den passiva. Att männen bakom 
Ludmila Engquist och Marion Jones har påverkat dem och kanske bidragit till att de dopade 
sig kvarstår, poängen är dock att könsstereotypen om kvinnan som svag och dominerad och 
mannen som stark och styrande upprätthålls. 

6.3 ”Vi” och ”Dom andra” 

Analysen visar också att journalisterna i texterna skapar ett ”vi” och ”dom andra”. För att 
beskriva normen, som i dessa fall räknas att vara Sverige och svensk, skriver man hur andra 
är. Då det beskrivs hur man i Ryssland och öst systematiskt har dopat idrottare får vi veta att 
så gör inte ”vi” i Sverige. När det helt plötsligt står Ludmila Engquist tidigare ryska 
efternamn markeras det att hon inte är som ”vi”. På samma sätt när Tomas Johansson blir 
finskspråkig. Detta sker inte lika tydligt i fallet med Marion Jones, på grund av att hon inte är 
svensk krävs det förmodligen inte samma avståndstagande gentemot henne, alla vet att hon 
inte är en del av ett svenskt ”vi”. Likartade resultat har Viktor Adolfsson kommit fram till. 
Den svenska identiteten, ”vi”, byggs upp och förstärks genom att beskriva de ”andra”.111 
Utifrån de analyser som har gjorts på de undersökta texterna kan det därför sägas att dessa har 
bidragit till ett skapande av ett ”vi” och ”dom andra”.  

                                                                    
109 Hirdman 1988: 51. 
110 Young 2000: 255-256. 
111 Adolfsson 2010: 32. 
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6.4 National Sporting Heroes 

En annan av uppsatsens teorier är National Sporting Heroes där medier är med och skapar en 
bild av en nationell hjälte utifrån några givna punkter.112 Efter undersökningen kan vi se att de 
undersökta idrottarna passar in på påfallande många punkter. Tomas Johanssons svaghet som 
var känd för allmänheten var hans tidigare dopningsavstängning vilket också kan ses som 
hans största motståndare som han ändå besegrade. Punkterna om stor exponering och 
igenkännande från icke idrottsintresserade människor stämmer kanske inte till fullo in på 
Tomas Johansson. Om man ska tolka några av texterna kan man dock se Tomas Johansson 
som en man utanför det land eller etniska grupp som gjort honom till hjälte då han konstant 
nämns som brottaren från Haparanda.  
 
Denna punkt passar dock bättre in på Ludmila Engquist då hon som ryska blir svensk. Hon 
uppmärksammas stort och blir igenkänd av hela Sverige. Det påpekas också att hon börjar klä 
sig svenskt och svarar typiskt svenskt vilket också gör att hon passar in på punkten angående 
önskvärda karaktärsdrag för nationen. Hennes svaghet som överses med är hennes tidigare 
dopningsavstängning. Liknande slutsatser kring Ludmila Engquist status som en NSH har 
visats tidigare.113  
 
Marion Jones är svårare att bedöma då inga amerikanska tidningar är med i undersökningen 
men hon beskrivs i de undersökta tidningarna som den störste damsprintern genom tiderna 
och som en symbol för amerikansk friidrott. Då OS också är en av idrottens största händelser 
går det att hävda att hon förmodligen också fick stor exponering i USA. Då hon kanske var 
spelens mest uppmärksammade idrottare bör hon också ha blivit igenkänd av människor även 
utanför den idrottsintresserade. Alltså uppfyller också hon flera av de krav som krävs för en 
NSH. 
 
Undersökningen visar tydligt hur det rapporterades i Aftonbladet och Dagens Nyheter om 
Tomas Johansson, Ludmila Engquist och Marion Jones när de var på toppen av sin karriär 
och efter att de avslöjades som dopade. Det har också visats på likheter och skillnader i denna 
rapportering och att de tre begreppen etnicitet, nationalitet och kön ofta fick en stor betydelse. 

6.5 Framtida forskning 

Det kan i framtiden vara av intresse att utöka denna studie med fler tidningar men också andra 
svenska dopningsfall för att undersöka om liknande resultat också sker där. Kanske en 

                                                                    
112 Dahlén 2008: 430-432. 
113 Lublin, Sandberg 2012: 42-43. 
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kvantitativ studie där man undersöker antalet artiklar som varje idrottare figurerar i och 
därigenom också kunna undersöka vad som är mest intressant. Är det när idrottarna vinner 
eller när de fälls för dopning? Om man vill blicka utanför sportjournalistiken kan det vara av 
intresse med studier om liknande resultat kan påvisas i det verkliga arbetslivet. Exempelvis 
undersöka om kön, etnicitet och nationalitet också spelar roll vid politiska skandaler och om 
skillnad görs mellan människor som begått samma misstag.  
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