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Sammanfattning
I den här uppsatsen försöker vi ta reda på vilken av Sveriges rikstäckande tidningar mest prioriterade 
rapporteringen om dopning i samband med OS i Peking 2008. Vi vill också undersöka på vilket sätt 
problematiken beskrevs i respektive tidning. Den dissekerade perioden har vi delat in i före, under och 
efter OS för att se hur bevakningen skiljer sig åt mellan faserna. Mot slutet kontrollerar vi sen hur väl 
rapporteringen stämmer överens med teorier om nyhetsvärdering i andra sammanhang. Tidningarna 
som varit föremål för undersökningen är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 
Dagbladet. 

Vi gör undersökningen både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa studien går ut på att i varje 
tidning först mäta arean av den totala mängden OS-material för att sen göra en likadan mätning av 
enkom det material som behandlar dopning. Därefter dividerar vi ytan som berör dopning med den 
totala mängden OS-material för att få en andel att jämföra de övriga tidningarna utifrån. Alla areor 
räknar vi om till tidningssidor så att resultatet blir lättare att begripa och överskåda. I samband med 
mätningarna kontrollerar vi också på vilka sidor och var på sidorna materialet placerats. Vi uppfattar 
det som att materialet fått högre prioritet beroende på hur långt fram och hur högt det ligger. 

Med den kvalitativa undersökningen vill vi veta hur dopningen gestaltas i tidningarna. Vi analyserar 
materialet utifrån en mall och söker främst svar på vilket intryck man får av läsningen och om 
problematiken beskrivs neutralt sakligt eller dramatiserande. Vi utgår också från den kvalitativa 
analysen när vi jämför innehållet med tidigare teorier om nyhetsvärdering. 

Vår undersökning visar att Aftonbladet hade mest material om dopning både räknat i andel och antal 
sidor. Tidningen hade också tillsammans med konkurrenten Expressen flest sådana artiklar längre 
fram i sportsidorna. Bara Svenska Dagbladet köpte artiklar från nyhetsbyråer. En ranking över vilken 
tidning som fäste mest vikt vid dopningen skulle se ut såhär: 
1. Aftonbladet (12, 4 sidor, andel 3, 8%) 2. Expressen (11, 5 sidor, andel 3, 5 %) 3. Svenska Dagbladet 
(5, 9 sidor, andel 2, 5 %) 4. Dagens Nyheter (3, 7 sidor, andel 1, 2 %) 

Absolut mest material i andel hade samtliga tidningar under perioden före OS, säkerligen beroende på 
att sju ryska världsstjärnor i friidrott då avslöjades samtidigt för manipulerade urinprov. Absolut minst 
mängd hade tidningarna efter spelen. 

De händelser som renderade mest dopningsmaterial var när flera idrottare från samma nation testat 
positivt eller misstänktes för att ha använt förbjudna preparat. Då kunde innehållet i artiklarna späckas 
med spekulationer kring om den reella eller misstänkta dopningen var systematiserad och organiserad 
från högre ort. Framför allt Ryssland och Jamaica råkade ut för dessa misstankar under den studerade 
perioden. 

Vår jämförelse med teorier om nyhetsvärdering visar att också i rapporteringen om dopning ökar 
värdet ju mer en artikel handlar om elitpersoner och att det är av yttersta vikt för tidningarna att en 
dopad idrottares eventuella stjärnstatus tydligt framkommer. I likhet med teorier om vikten av närhet 
visade det sig att tidningarna, i synnerhet kvällspressen, var mycket angelägna om att på något sätt 
försöka anknyta dopningsmaterialet till närområdet, i det här fallet Sverige. Den knappa 
rapporteringen om OS och dopning under perioden efter spelen kan bero på att John McManus har rätt 
i att intresset för en händelse svalnar ju längre i tid man befinner sig från den. Medieforskaren Håkan 
Hvitfelt hävdade att händelser som kunde fogas till liknande händelser och därmed bilda ett tema hade 
betydelse för nyhetsvärdet. Så tycktes också ha varit fallet i tidningarnas försök att ständigt koppla 
ryska dopningsfall till gamla Sovjetunionen.

Intrycket materialet gav oss var att dopningen är mest omfattande i Ryssland och knappt 
förekommande i Sverige. Kvällstidningarna behandlade dopningen betydligt mer spekulativt och 
dramatiserande än morgontidningarna.
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1 Inledning
Städer i hela världen tävlar om äran att få arrangera de olympiska spelen. Vart fjärde år drar den 
vinnande staden sen till sig människor från jordens alla hörn till en folkfest av sällan skådat 
slag. För många elitidrottare utgör evenemanget kulmen på en långvarig och intensiv satsning i 
hopp om att få ta det där klivet högst upp på prispallen. Även för sportfantaster kan de 
olympiska spelen bli svårslagna höjdpunkter i livet. Men det finns också idrottare av bägge 
könen som inte skyr några medel för att i triumf få åka hem med medaljer dinglande från 
halsarna. Medel som kan sabotera hela idén med spelen. Medel som kan radera glädjen för 
åskådarna. Medel som i folkmun kallas dopning. 

1.1 Problembakgrund
Orsaken till att idrottsutövare på elitnivå använder dopningspreparat är att höja 
prestationsförmågan i syfte att nå största möjliga framgångar i tävlingar. Genom framträdande 
placeringar vinner de berömmelse och beundran från publikens sida. Framgångarna kan 
även medföra stora ekonomiska förmåner i form av prispengar och sponsorkontrakt. En 
idrottares succé eller fiasko kommer oftast allmänheten till kännedom via medierna. Och det är 
just medierna som antingen hissar eller dissar dem och på så sätt skapar ett positivt eller 
negativt värde hos allmänheten. Eftersom det är det positiva värdet utövarna vill åt med 
dopningen kan man alltså fråga sig hur stor betydelse media har till att problemet 
överhuvudtaget existerar i idrotten. 

Och om dopningen till viss eller stor del har att göra med mediernas förmåga att skapa 
himmelriken för vinnarna borde de kanske också försöka uppnå någon slags balans genom att 
avskräcka utövarna från att använda otillåtna medel. En sådan förebyggande effekt utövar också 
medierna när de informerar om medicinska risker med preparaten och hänger ut dem som åker 
fast. Och just genom massmediernas möjlighet att sprida information om den som åkt fast kan 
de utöva ett straff som kanske till och med är mer kännbart än eventuella avstängningar. Straffet 
ligger i skammen att bli uthängd. 

När till exempel Ludmilla Engqvist testades positivt torde det ha varit betydligt värre för henne 
att svenska folket fick reda på hennes felsteg än att hon stängdes av från idrotten. I och med att 
medierna i negativa ordalag beskrev henne efter dopningstestet fick hon ett så lågt värde hos 
befolkningen att sponsorerna inte ville fortsätta samarbetet med henne längre. Att hon 
avslöjades fick alltså också ekonomiska konsekvenser. 

Här har medierna en liknande roll som kyrkorna hade förr i tiden. Om en person betett sig 
klandervärt kunde beteendet få spridning till exempel genom söndagarnas gudstjänster. Men på 
den tiden expanderades fördömandet vanligtvis bara inom en viss by eller socken. Numera kan 
däremot upplysningar om etiska och juridiska brott via medierna få nationell eller till och med 
global spridning. 

Men medias sätt att uppmärksamma och framställa problematiken kan också leda till att 
oskyldiga utövare utsätts för misstankar om dopning – särskilt de som haft större framgångar. 
En överdriven uppmärksamhet eller ett visst sätt att gestalta dopningsfallen kan till och med 
innebära att samtliga idrottare eller samtliga idrottare från ett visst land blir suspekta. Här finns 
en risk att framskjutande placeringar nästan per automatik för med sig misstankar om fusk. 
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1.2 Syfte
Vi börjar med att ta reda på vilken rikstäckande tidning som i form av texter och illustrationer 
lade störst vikt vid dopning under de senaste olympiska spelen. Sen studerar vi innehållet i 
rapporteringen för att kontrollera hur väl dess förekomst och utrymme ligger i linje med teorier 
om nyhetsvärdering i andra sammanhang. I analysen ingår en ansats att få svar på om skillnader 
mellan morgontidningar och kvällspressen också präglar bevakningen av dopning. Vi gör även 
ett försök att utröna hur bevakningen av dopning skilde sig mellan perioderna före, under och 
efter spelen. Syftet med den här uppsatsen är kort sagt att jämföra hur mycket och på vilket sätt 
Sveriges fyra rikstäckande tidningar uppmärksammade dopningen före, under och efter OS i 
Peking år 2008. Tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 
Dagbladet.

1.3 Frågeställningar
1. Vilken tidning fäste mest vikt vid rapporteringen om dopning under OS 2008?
2. Hur beskrevs dopningen i respektive tidning?
3. Hur väl stämmer rapporteringen överens med tidigare teorier om nyhetsvärdering? 

1.4 Definitioner
Med dopning menar vi förbjudna preparat som höjer prestationsförmågan hos idrottare. 
Med dopningstexter menar vi artiklar, krönikor och notiser som till största delen handlar om 
dopning eller texter där dopning tas upp i ingress eller tidigt i brödtexten. 
Med illustrationer menar vi bilder och grafik som anknyter till texten om dopning. 
Med notiser menar vi kortare texter utan ingress.
Med lång artikel menar vi en text på minst 2 000 tecken.
Med kort artikel menar vi en text på under 1 500 tecken
Med ”drar på” menar vi information som skribenten ansett vara viktigt eller viktigast genom att 
placera i ingress eller tidigt i brödtexten.
Med platta artiklar menas låga och avlånga artiklar med tämligen få tecken.
”Ettan” är journalistjargong och syftar på huvudtidningens förstasida.
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2 Teori

2.1 Nyhetsvärdering

Vad får var tredje svensk att läsa en tidning till morgonfikat? 
Varför köper hundratusentals en kvällstidning varje dag?
Vad gör egentligen nyheter viktiga?
Det är tre frågor vars svar finns att hitta i nyhetsvärderingen. 

Människor konsumerar i första hand nyheter för att kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor 
och få information om sin närhet. Det andra skälet är att kunna bli engagerad i något man kan 
njuta av eller något som avleder ens tankar på ett ensidigt och känslomässigt sätt. Med andra 
ord, underhållning.1

    Mediernas uppgift kan delas upp i två huvudkategorier; plikten att informera och kravet på att 
sälja. De ska uppfylla förpliktelserna som kritiska granskare av makthavare och 
kunskapsförmedlare, samtidigt som de är bundna till en marknad med krav på vinst och 
investeringar.2

När vi vet detta blir nästa fråga naturligen: Vilka är nyheterna som når ut till folket?

För att svara på det måste man ta hänsyn till det begränsade utrymme medierna förfogar över. 
Det är bara en liten del av allt som sker i världen som ryms på tidningarnas sidor och i 
nyhetssändningar över radio och tv. 
    En följd av detta är att journalistik alltid handlar om att göra val. Medierna måste välja vilka 
händelser som ska bevakas, vilka som ska få komma till tals, vilka ord som ska användas, 
vilken fakta som ska finnas och vilket utrymme nyheterna ska få. Allting måste värderas och 
bara en bråkdel hamnar i det färdiga materialet.3

Einar Östgaard gör en indelning av nyheter i två typer varav han kallar den ena informerande 
och den andra underhållande. Informerande nyheter omfattar mindre spännande och mer 
analytiska meddelanden, bland annat om politiska frågor eller ekonomiska och sociala problem. 
Underhållande nyheter å andra sidan innefattar det som handlar om olyckor, brott, sport, film 
och nöjen. Människor söker helst information som på något sätt kan bli till nytta för dem. Det 
informativa innehållet ger belöning på längre sikt medan underhållningen belönar omedelbart i 
form av större välbefinnande. Belöning på sikt kan till exempel börsspekulanten få genom en 
rapport om vilka priser som råder på världsmarknaden. Andra söker information för att vidga 
sin kunskap och på så sätt fungera bättre i samhället och göra mer intellektuella intryck vid 
konversationer. Här är det fråga om samma typ av långsiktig belöning som de flesta 
utbildningar bidrar med. Men också till exempel sport, nöje och skvaller kan ha ett liknande 
informativt nyttovärde. Upplysningar som folk i framtiden kan få behov av bidrar till att 
bestämma nyhetsvärdet.4

John McManus har i sin bok Market-Driven Journalism försökt sammanfatta det mest 
betydelsefulla hos en nyhet:
1)  Timeliness – how new or recent is the issue or event?

1 McManus (1994) Market-Driven Journalism. s. 116
2 Hultén (1996) Journalistikens Villkor. s. 122-125
3 Strömbäck (2004) Makten över journalistiken. s. 120
4 Östgaard (1968) Nyhetsvärdering. s. 69-70
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2)  Proximity – how close to the location of the viewers is the event or issue
3)  Consequence – how important is the issue or event to local viewers?
4)  Human interest – how much emotion does the issue or event generate?
5)  Prominence – how well known are the people in the issue or event?
6)  Unusualness – how unlikely or suprising is the issue or event?
7)  Conflict – how much disagreement/destruction is there between persons, organizations,  
nations or between humans and nature?
8)  Visual quality – how interesting are the visuals that might be gathered about the issue or 
event?
9)  Amusement – how much immediate gratification, such as a smile or laugh, irony, or 
satisfaction of curiosity does the issue or event have?
10)  Topically – how much audience interest already exists about the issue or event?5

Håkan Hvitfelt har i sin bok På Första Sidan gjort en liknande undersökning utifrån svenska 
medier. Han skriver att händelser i verkligheten har ett varierat nyhetsvärde och att detta värde 
återspeglas i om händelsen överhuvudtaget platsar i tidningen, hur stort utrymme den i så fall 
får och var den placeras någonstans.6 Han har kommit fram till att sannolikheten att en nyhet 
produceras och publiceras ökar om informationen behandlar:

1) Politik, ekonomi, samt brott och olyckor
2) och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd
3) till händelser och förhållanden
4) som är sensationella eller överraskande,
5) handlar om enskilda elitpersoner
6) och beskrivs tillräckligt enkelt
7) men är viktiga och relevanta
8) utspelas under kort tid men som del av ett tema,
9) har negativa inslag
10) och har elitpersoner som källor.7

Enligt Håkan Hvitfelt varierar nyhetsvärdet i personjournalistiken beroende på vem personen i 
fråga är. 

Ju mer känd och ju mäktigare en person är, desto mer utrymme får han i press, radio och tv.  
För det andra medför inblandning av kända eller mäktiga personer i ett händelseförlopp att  
detta får ett nyhetsvärde som det annars skulle ha saknat. Sannolikt är inblandningen av denna 
typ av personer en av de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa nyhetsvärde.8

Hvitfelt hänvisar också till en perceptionspsykologisk forskning gjord av Galtung och Ruge 
som visar att nyheten får särskild betydelse om den behandlar elitnationer eller elitpersoner. 

Ju mer en händelse berör en elitnation/elitperson, desto sannolikare är det att den blir en 
nyhet.9 

Som punkt två i listan står att kulturell och geografisk närhet ger händelser ett större 
nyhetsvärde. Men enligt Hvitfelt kan också sådant som sker långt borta få högre nyhetsmässig 
5 McManus (1994) Market-Driven Journalism. s. 119-120
6 Hvitfelt (1985) På första sidan. s. 99
7 ibid. s. 216
8 ibid. s. 31
9 ibid. s. 104
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betydelse om någon i närområdet, till exempel Sverige, är involverad i händelsen. Hvitfelt 
kallar fenomenet ”etnocentrism”. 
    På 80-talet när Hvitfelt gjorde den här undersökningen hade tidningarna olika format. 
Morgontidningarna använde större sidor, så kallade broadsheets, medan kvällstidningarna hade 
den tabloidform som nästan samtliga dagstidningar har i dag. I sin forskning upptäckte Hvitfelt 
att tabloiderna prioriterade det etnocentriska betydligt högre än morgontidningarna. Han 
skriver:  

…det förekommer en medveten satsning, genom urval och händelser och genom vinkling av 
dessa, från tabloidernas sida att få det svenska, och därmed det etnocentriska inslaget att  
framstå så klart som möjligt. 10

Hvitfelt kom även fram till att en snabb händelse med väl avgränsad början och slut värderas 
högre om den har ett logiskt samband med andra händelser och kan kopplas till dessa likt länkar 
i en kedja, det vill säga om de utgör beståndsdelar i något slags tema. 11

Likheten mellan Hvitfelts och McManus listor är slående. Aktualiteten, närheten och förmågan 
att väcka känslor är som sagt viktigt – oavsett var i världen man befinner sig. 
Det behöver emellertid inte betyda att alla medier jobbar likadant, även om så ofta tycks vara 
fallet.12 Användandet av elitkällor till exempel kan skilja sig mellan olika medier bland annat 
beroende på hur stor publik de har. Vem som tillhör eliten och inte är ofta ganska klart, men 
nyheter blir lätt gamla, och jakten på exklusiva källor allt viktigare. För kvällstidningar kan det 
innebära att andra källor än de som figurerat i tv-sändningar och morgontidningar ska 
förekomma i det tryckta materialet. Det som slås upp stort i morgontidningarna kan likväl även 
ha stort nyhetsvärde i kvällstidningar, men om inget nytt tillförs som påverkar känslorna, kan 
intresset lätt försvinna.13 Effekten av detta är att källor med exklusiv information utövar en 
större makt över journalistikens innehåll och de får lättare igenom sitt budskap.14

Även enligt Einar Östgaard tyder forskningsresultat på att det kulturella avståndet spelar minst 
lika stor roll som det geografiska när det gäller att prioritera en nyhet. Västeuropeiska nyheter i 
nordamerikanska medier har större dignitet än nyheter från mer närliggande områden just därför 
att den västeuropeiska och nordamerikanska kulturen visar fler och större likheter. Svenska 
läsare finner det mer intressant att få veta vad andra svenskar gör än vad danskar och norrmän 
har för sig, samtidigt är svenskar mer nyfikna på vad grannländerna än mer avlägsna 
kulturområden fastän nyhetsvärdet annars är likvärdigt.15 En jordbävning i Finland är till 
exempel en större nyhet i Sverige än en liknande olycka i Indien.16

Ju större kulturellt avstånd mellan avsändarland och mottagarland desto hårdare måste 
nyheterna vara. Ju längre bort ett land ligger geografiskt och/eller kulturellt desto mindre 
intresserade är vi att få nyheter om sociala och kulturella frågor och vilka problem gemene man 
har, även om sådana nyheter kanske på längre sikt blir bestämmande för världens framtid.17 

Einar Östgaard formulerar tendensen såhär:

10 Hvitfelt (1985) På första sidan. s. 143-145
11 ibid. s. 195
12 Strömbäck (2004) Den medialiserade demokratin. s. 122
13 Östgaard (1968) Nyhetsvärdering. s. 77
14 Strömbäck (2004) Den medialiserade demokratin. s. 127-128
15 Östgaard (1968) Nyhetsvärdering. s. 46-49
16 Hadenius & Weibull (2005) Massmedier. s. 341. 
17 Östgaard (1968) Nyhetsvärdering. s. 82-84
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Ju större det kulturella avståndet är, eller ju svårare det av denna eller andra orsaker är att  
identifiera sig med meddelandena, desto mer sensationell måste nyheten vara för att slippa 
igenom nyhetskanalerna.18

Människor i allmänhet och kända namn i synnerhet höjer också nyhetsvärdet. Personifiering i 
nyheterna började göra sig gällande för över 100 år sedan. Anledningen antas vara att 
upplagorna ökades genom att man vädjade till vanliga människor istället för det intellektuella 
toppskiktet. Människan är intresserad av sådant som händer och kan hända henne och hennes 
gelikar i deras vardagliga liv.19

Enligt John McManus är tidssambandet det viktigaste. Ju nyare en fråga eller händelse är, desto 
större är också nyhetsvärdet. Men aktualitet innebär olika för olika medium. Är journalistik 
knuten till endast en utgivning per dygn – som för dagstidningar – eller flera gånger om dagen – 
som för tv-stationer – krävs olika knep för att nyheter ska framstå som aktuella vid publicering 
eller sändning. För dagstidningar kan det innebära att hitta nya infallsvinklar eller att förbättra 
det dramatiska.20 
    I den aspekten balanserar medier på en skör tråd; plikten att informera kontra lusten att 
berätta. Det finns ingen tydlig gräns mellan de två och båda är beroende av varandra. För att 
kunna berätta något måste man ha något att informera om – och har man kunskap om något 
måste man också kunna berätta. 
    Journalistik ska bära fram nyttig och meningsfull kunskap – men det måste ske inom mediets 
ramar och på ett betydelsefullt sätt.  Journalistiska berättelser kommer alltid att bestå av både 
informationsplikt och berättarlust, men blandningen kan se olika ut från fall till fall. 
Lars J. Hultén formulerar betydelsen såhär:

I allt vårt vardagliga berättande ligger en lust att få berätta historier helst så att lyssnarna får 
ögon stora som kastrullock (”har du hört… och nu ska du få höra”). Ty ingen lyssnar särskilt  
länge till den som inget har att berätta eller förtäljer alltihop på ett sådant uselt sätt att  
tystnaden vore bättre.21

På så sätt är all återgivning i grund och botten fiktiv. Journalistens val av fakta och 
förhållningssätt innebär ett fjärmande från det ursprungliga och när en händelse sedan kläs i ord 
tas ännu ett steg från det faktiska. Men journalistens tolkning tillhör ändå den verkliga 
berättelsen, om det väsentligaste finns kvar. Så här sammanfattar Hultén problematiken:

Journalisten har alltså två viktiga lojaliteter som han eller hon måste beakta: lojaliteten till  
”verkligheten” och lojaliteten till berättelsen. Eller för att anknyta till resonemanget ovan: 
omsorgen om fakta, informationen, kunskapen – plikten att informera – och behovet av att  
skapa en form, att åstadkomma ett sätt att berätta kunskapen på så att människor begriper vad 
det handlar om och finner saken så intressant att de orkar läsa historien till slut – lusten att 
berätta.22 
Ord, bilder liksom grafik har betydelsebärande innebörder i denna balansgång och nyttjas på 
olika sätt i olika medier. Ord har flera betydelser som kan tolkas och tydas på olika sätt. Det 
som i vardagsspråk kanske framstår som ett ”problem” kan i mediernas logik tolkas som ”kris”, 
”konflikt”, ”strid” eller ”skandal.” Händelser kan ses från många olika perspektiv och vad som 
ligger närmast sanningen skiljer sig ofta från person till person.   
18 ibid. s. 83
19 ibid. s. 57-58
20 Hultén (1996) Journalistikens Villkor. s. 197
21 ibid. s. 209
22 ibid. s. 210
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På samma sätt har bilder likartade möjligheter att väcka känslor och förstärka effekter av olika 
slag. Bildspråket bjuder på möjligheter att återge, ta fram och tydliggöra dramatiska 
egenskaper. 
    Händelser med en speciell dramatisk utformning kan också få stöd i den grafiska 
presentationen. Vinjetter såsom ”Exklusivt” och ”Extra” ger en ytterligare dimension i 
dramatiken.23 

Något annat som höjer värdet på nyheter är sensationer. Med sensation menas här något som på 
ett överraskande sätt gör en viss situation annorlunda än förut och stimulerar känslorna hos 
mottagaren av nyheten. Nyheten kan väcka glädje eller sorg, spänning eller munterhet. Ovanligt 
textinnehåll är vanligtvis mer sensationellt och har därför större nyhetsvärde än artiklar om 
sådant som tycks alldagligt. En nyhet som mottagaren har lättast att identifiera sig med kan just 
av det skälet verka minst sensationellt. 
    Men innehållet i texten får inte vara så ovanligt att mottagaren inte kan identifiera sig med 
det eller av andra skäl inte förstå meddelandet.24

Värdet på en nyhet fluktuerar även efter hur pass artikeln eller notisen blir förstådd. När en text 
behandlar enkla händelser som är lätta att förstå eskalerar nyhetsvärdet medan det som är 
komplext och svårbegripligt sänker värdet på nyheten. Skrivs två rapporter som behandlar 
samma ämne kommer den rapport som är enklast att förstå att föredras.25 

Har läsaren redan en viss kännedom om det som artikeln behandlar ökar också nyhetsvärdet och 
därför har rapporter från trakter längre ifrån svårare att bli publicerade. 
Om en mottagare har bakgrundskunskap till nyheten har denna lättare att förstå informationen 
vilket bidrar till att höja nyhetsvärdet. Människor är också mer intresserade av att följa sådant 
som de skaffat sig en viss kunskap om. Folk söker nyheter i hopp om någon form av belöning 
och det hoppet ökar ju mer läsare kan identifiera sig själv med vad nyheten handlar om. Genom 
att identifiera sig med personer i texten kan den uppsluka en så pass att man upplever händelsen 
som genom sina egna ögon.26

Konkurrenssituationer har till sist också ett stort nyhetsvärde. Men för att uppskatta nyheten 
måste man till viss del ha kännedom om bakgrunden till striden, konflikten eller tävlingen. Man 
måste dessutom ha en hel del faktakunskap om stridigheten eller idrotten i fråga. Nyhetsvärdet i 
exempelvis en cricketmatch i Australien begränsas för dem som har svårt att identifiera sig med 
deltagarna och inte förstår spelets regler.27

Sammanfattningsvis kan man säga att all journalistik är ett resultat av en enorm sovringsprocess 
där redaktioner runt om i världen tar hänsyn till vad man tror att de egna läsarna vill ha.28

2.2 Mediemarknad
I de mest extrema fallen kan säga att det finns två typer av medieföretag – kunskapsföretag och 
industrialiserande tjänsteföretag. De förstnämnda värdesätter inget annat än publicistiska ideal 
och samhällsansvar medan de sistnämnda enbart inriktar sig på intäkter och 
sensationsjournalistik.29

23 Hultén (1996) Journalistikens Villkor. s. 214-217
24 Östgaard (1968) Nyhetsvärdering. s. 64, 85
25 ibid. s. 42
26 ibid. s. 43-44
27 ibid. s. 65
28 ibid. s. 80
29 Strömbäck (2004) Den medialiserade demokratin. s. 106-107
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    Förvisso gör inget svenskt medieföretag ett aktivt val enligt ovanstående definition, men det 
finns de som prioriterar det ena mer än det andra. 
    Morgontidningar är kända för att värdera det publicistiska medan kvällstidningar tenderar att 
hamna i den andra kategorin, särskilt som de måste sälja alla sina exemplar per dag, som 
lösnummer. I jämförelse är omkring 90 procent av morgontidningarnas upplaga abonnerad. 
Jakten på nyheter skiljer sig därmed åt mellan företagen.30

Vad som däremot drabbat varje tidning är de senaste årens ekonomiska utveckling. 
Tidningsindustrin har som helhet gått back under flera år och förlorat en stor andel på 
annonsmarknaden. År 1980 hade storstädernas kvällspress en sammanlagd upplaga på 
1 168 000 exemplar. Den siffran var 2007 nere i 692 000. Totalt har läsarskaran i denna grupp 
minskat från elva till åtta procentenheter. För storstädernas morgonpress har upplagan sjunkit 
från 1 160 000 till 1 103 000 mellan dessa år. Här har läsningen minskat från 84 till 80 
procent.31

Pressen har således tappat både räknat i kronor och i marknadsandelar, vilket ställer krav på 
nedskärningar och effektiviseringar. De ekonomiska villkoren leder till ett större tryck på 
redaktionerna och därför ökar också risken att journalistiska värden offras för ekonomiska. 
Tidningarna kan med andra ord vara på väg att utvecklas till industrialiserade tjänsteföretag.32

2.3 Sportjournalistik
Sportjournalistik är sedan många år den största specialavdelningen på de flesta svenska 
dagstidningars redaktioner. Stora summor pengar satsas på avdelningen och i tidningar såsom 
Aftonbladet och Expressen har sporten fått en egen bilaga varje dag.
Rapporten Sportjournalistik – en innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991 visar att 
sporten otvivelaktigt fått större frihet och mer utrymme över tid. I de undersökta tidningarna 
Arbetet, DN, Expressen och Göteborgs-Posten har sportbevakningen ökat med mellan 41 och 
103 procent.33

Därför är det relevant att ställa frågan: Vilken typ av journalistik förekommer på sportsidorna?

Enligt ovannämnda rapport är det ämne som enskilt fått mest utrymme – fotboll – som ensam 
svarar för nästan en tredjedel av artiklarna. Därefter följer bevakning av ishockey, friidrott, 
tennis, skidor och trav.
    Även rapporten Sportens olika sidor: männens och de manliga sporternas revir visar på 
liknande resultat. Fotboll, hockey, ridsport, handboll och innebandy är de sporter som tar störst 
plats i det tryckta materialet, medan ämnen såsom hälsa och motion ges minst utrymme. Det 
redaktionella materialet domineras av seriematcher och internationella tävlingar.34

När det gäller nyhetsvärdering visar rapporten Sportjournalistik att det korta geografiska och 
tidsmässiga avståndet var två avgörande faktorer. Detta gäller både var händelserna inträffar 
och vilka de handlar om. Omkring sju tiondelar av artiklarna handlade 1975 om svenskar och 
utspelade sig i Sverige. Sedan dess har siffrorna minskat något, men sportmaterialet domineras 
som helhet fortfarande av svenska idrottare.35 

30 Hultén (1996) Journalistikens Villkor. s. 149
31 http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu 
=menu_sve&me=7&media=Dagspress&type=media
32 Strömbäck (2004) Den medialiserade demokratin. s. 107-108
33 Östberg (1992) Sportjournalistik – en innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991. s. 79-82.
34 Andersson (2003) Sportens olika sidor. s. 36. Undersökta tidningarna: Piteå-Tidningen, Västerbottens-Kuriren 
och Östgöta Correspondenten.
35 Andersson (2003) Sportens olika sidor. s. 12
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    En annan trend som blivit vanligare över tid är artiklar om elitpersoner. År 1961 var 60,3 
procent av texterna elitorienterade, medan det 1991 ökat till 87,9 procent. Det som minskat är 
bevakningen av breddidrotter. I samma veva har även medicinska och ekonomiska sportartiklar 
blivit aningen vanligare.36 I Sportens olika sidor handlade 1 % av alla undersökta artiklar 
specifikt om dopning medan det i Sportjournalistik rörde sig om 0,4 procent.  
 
Avslutningsvis visar en undersökning från Nordicom läsningen av olika kategorier bland 
morgontidningsläsare 9-79 år en genomsnittlig dag 2007.37

Storstadspress Landsortspress
Lokala nyheter: 79 % 92 %
Inrikesnyheter: 83 % 80 %
Utrikesnyheter: 79 % 74 %
Nöjesmaterial: 63 % 69 %
Kulturmaterial: 66 % 59 %
Sport: 58 % 60 %
Ekonominyheter: 55 % 52 %
Ledare och debatt: 53 % 54 %
Annonser: 52 % 56 %

2.4 Tidigare forskning

Ludmila – livet på löpsedeln

Den här magisteruppsatsen av Linn Hellstrand (Linköpings universitet) ämnar undersöka hur 
Aftonbladet och Expressen bevakade fallet Ludmila Engqvist, invandrare, OS-guldmedaljör och 
dopningsavslöjad, under åren 1996-2001. 

Resultaten visar att större delen av artiklarna handlar om privatpersonen Ludmila snarare än om 
idrottaren Ludmila. Idrottsnyheterna kryddas med historier i alla möjliga sammanhang och hon 
målas upp som hjältinna och tjänar stora pengar på mediebevakningen. Artiklarna innehåller 
starka, värdeladdade ord och är fyllda med spänning och dramatik. 

När Ludmila sedan sadlar om till bobåkerska under år 2001 visar ett dopningstest att hon använt 
anabola steroider. Ludmila erkänner men säger samtidigt att hon var ”ren” när hon tog OS-
guldet. Bevakningen skiftar ändå och Ludmila Engqvist hängdes ut som den värsta typen av 
brottsling. Under perioden efter dopningsavstängningen publicerar Aftonbladet och Expressen 
material som ungefärligen motsvarar en fjärdedel av vad man någonsin skrivit om henne. 
Medierna lade alltså stor vikt vid bevakningen av dopning och var inte rädda att använda starka 
ord.38

36 Östberg (1992) Sportjournalistik – en innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991. s. 62-63, 74.
37 http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu 
=menu_sve&me=7&media=Dagspress&type=media (resultat från 2007)
38 Hellstrand (2003). Ludmila – livet på löpsedeln. s. 34, 58-64
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3 Metod

3.1 Val av metod

Kvantitativ innehållsanalys

Intentionen med den kvantitativa metoden var att räkna ut andelen material som behandlade 
dopning före, under och efter de olympiska spelen i Peking 2008 och jämföra den mellan de 
fyra tidningar som varit föremål för undersökningen. Andelen räknades ut genom att först med 
tumstock mäta höjd och längd på OS-materialet i tidningarna och sen multiplicera höjden med 
längden för att få en area i kvadratcentimeter. Därefter gjorde vi exakt likadant med bara det 
material som behandlade dopning.  När det var klart dividerade vi dopningsmaterialet med den 
totala mängden OS-material, det vill säga delen med helheten, för att få en andel i procent som 
kunde jämföras mellan de olika tidningarna. Slutligen, för att göra resultatet lättare att begripa 
och överskåda, räknade vi om arean till antal tidningssidor. Eftersom sidytorna med material 
skilde sig åt något mellan de olika tidningarna och även inom samma tidningar, bland annat 
beroende på att vecken hamnade på olika ställen, fick vi försöka hitta något slags medeltal och 
gjorde då bedömningen att höjden 37 centimeter och bredden 26 centimeter var rimliga att 
använda. Ytan per sida blev då 37 x 26 = 962 kvadratcentimeter. 962 blev alltså talet vi använde 
att dividera tidigare mått med för omräkningen till tidningssidor. Anledningen till att 
omräkningen gjordes till tidningssidor och inte det gängse förekommande spaltcentimeter var 
att sidor blir lättare att relatera till för en läsare som inte är så insatt i journalistisk forskning. 
Dessutom anser vi att presentation i sidor lämpar sig bättre nu när så gott som samtliga 
tidningar gått över till tabloidformat. Vi förstår dock att jämförelser med annan forskning, där 
spaltcentimeter används, försvåras med vårt sätt att gå till väga.

Först och främst mätte vi mellan de linjer som inrutade materialet från OS, från linjen överst till 
den linje som låg längs ner och från linjen mest åt vänster till den längst högerut. Var linjen 
extremt tjock mätte vi till mitten på linjen. Eventuella friläggningar som stack ut utanför 
linjerna räknades inte med. Inte heller rubriktext, grafik eller annat som överskred linjerna. 
Också det utstickande från linjer som inramade faktarutor togs bort ur mätningen. 

Saknades linjer mätte vi från överdelen av bokstav eller bild högst upp till bildkant eller nedre 
delen av bokstav längst ned. Avslutades materialet med en faktaruta mätte vi till där faktarutan 
slutade. Likadant från höger till vänster, det vill säga där bokstav, faktaruta eller bild började till 
slutet av faktaruta, bild eller sista bokstav. Fanns linje på en sida men inte på annan mätte vi 
från linjen till där bokstav, bild eller faktaruta slutade. Fanns OS-vinjetter överst gjordes 
mätningen från dess överkant nedåt till slutet på OS-materialet. 

Så kallade färgblock mätte vi från där färgen började till där färgen slutade åt bägge hållen.

Om det fanns OS-material på bägge sidorna i tidningen och det sammanföll horisontellt 
räknades materialet som ett enda block. Det vill säga från början på ena sidan till slutet på andra 
med avståndet kring vecket inräknat. Om det däremot bara fanns OS-material på ena sidan eller 
materialen på annat sätt inte sammanföll räknades inte avståndet mellan slutet på materialet och 
uppslagets veck. 

I samband med mätningarna kontrollerar vi också på vilka sidor och var på sidorna materialet 
placerats. Vi uppfattade det som att materialet fått högre prioritet beroende på hur långt fram 
och hur högt det låg. Här passade vi också på att notera vem eller vilka som skrivit artiklar, 
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krönikor och notiser. Texter skrivna av tidningens egna medarbetare ansåg vi ha bedömts som 
mer nyhetsvärda än texter som köpts in utifrån. Eftersom Svenska Dagbladet inte hade någon 
sportbilaga betraktade vi den sida i tidningen där sporten började som förstasidan

Vi använde också resultatet från den kvantitativa undersökningen i den kvalitativa när vi 
studerade om innehållet i relation till utrymme och sidplacering stämde överens med tidigare 
teorier om nyhetsvärdering.

Kvalitativ innehållsanalys

När den kvantitativa undersökningen var färdig var nästa mål att jämföra hur tidningarna 
beskrev dopningen i sina artiklar. Vi genomförde en kvalitativ innehållsanalys där vi noga 
studerade samtliga artiklar i OS-materialet som handlade om dopning.
 
Innan vi satte igång tog vi beslutet att arbeta med ett så kallat öppet tillvägagångssätt. 
Frågeställningen ”Hur beskrevs dopningen i respektive tidning” besvarades efter vad vi hittade i 
materialet, inte efter på förhand definierade svarsalternativ. Metoden tillät oss att analysera mer 
förutsättningslöst och att hitta alla nyanser till svaret.39 Enda gången vi använde oss av färdiga 
kategorier var när vi ville veta om en text kunde karakteriseras som dramatiserande eller sakligt 
neutral. 

Det första vi gjorde var att sammanställa en mall med tretton frågor till texterna. De var 
utformade så att vi började med en mekanisk framställning av innehållet för att sedan studera 
det skrivna allt djupare. Till att börja med antecknade vi datum och på vilka sidor artiklarna låg 
för att genom en jämförelse med det kvantitativa resultatet kunna uttala oss om hur mycket 
utrymme ett visst innehåll fått. Även kvalitativt gjorde vi en åtskillnad mellan före, under och 
efter OS i avsikt att kunna jämföra bevakningen mellan perioderna. Här kontrollerade vi också 
hur mycket fakta artiklarna erbjöd och vad för slags fakta det i så fall rörde sig om. Intentionen 
var framför allt att få reda på hur mycket information det fanns om medicinska konsekvenser 
som kunde avskräcka andra idrottare från att använda preparaten i fråga. I samband med den 
kvalitativa undersökningen noterade vi även vilka uppgifter som förekom om den avslöjade 
idrottarens nationalitet, gren, meriter, stjärnstatus och eventuella tidigare dopningsbrott. 
Uppgifterna användes sen till att granska om utrymmet som ett visst dopningsfall resulterat i 
varierade beroende på någon eller flera av dessa variabler. Ordval i rubriker, ingresser och 
brödtext kollade vi också upp liksom vilka slags bilder som fanns i anslutning till texterna. Med 
detta och genom att kontrolla om spekulationer förekom ville vi främst ha reda på om texterna 
var dramatiserande eller sakligt skrivna. Vi antecknade likaså vilka som uttalade sig i texterna 
och i egenskap av vilken befattning eller idrottsutövning. Mot slutet noterade vi vilka intryck vi 
fått av att läsa texterna. 

När vi studerat varje text kvalitativt var nästa mål att undersöka dopningsmaterialet i sin helhet. 
Nu jobbade vi efter en mall som ställde frågor till resultatet av den första mallen. Mall nummer 
två bestod av inalles sex punkter med syftet att hitta tendenser i rapporteringen. Punkterna var 
utformade för att besvara hur mycket innehållet hade gemensamt med teorier om 
nyhetsvärdering i andra sammanhang. 

Uppsatsen är indelad i tre delar: Kvantitativ undersökning, kvalitativ analys och 
teorijämförande analys. Meningen är att varje del ska besvara varsin fråga som ställts i 
frågeställningen.

39 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2004) Metodpraktikan. s. 240-241
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3.2 Urval och avgränsningar
Föremålen för vår undersökning, de så kallade analysenheterna, begränsar sig som sagt till 
Sveriges fyra rikstäckande dagstidningar Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 
Dagbladet. Anledningen till att vi valt just dessa tidningar är att de är mest kända och genom sin 
spridning och sina stora upplagor kan tänkas utöva störst påverkan på befolkningen. Vi väljer 
att avgränsa oss till pappersversionerna och till att undersöka varje nummer av respektive 
tidnings sportsidor publicerade mellan 1 augusti och 31 augusti.

Att övriga medier, till exempel radio och TV, utesluts ur uppsatsen beror främst på att det är 
enkom pressens bevakning av dopning vi vill undersöka. Samtidigt är vi fullt medvetna om att 
andra nyhetskanaler kan ha minst lika stort inflytande på människors bild av problematiken.

Vi väljer att låta den undersökta perioden, förutom pågående OS, även innefatta veckorna före 
och efter spelen. Som start på den period vi definierar som varande under OS betraktar vi 8 
augusti, det vill säga datumet när spelen invigdes, även om tidningarna den dagen inte kunnat 
innehålla material om någon officiellt pågående aktivitet. Trots att damernas fotboll kom igång 
några dagar i förtid och kanske borde ses som aktivitet under OS väljer vi att betrakta 
rapporteringen om den som tillhörande perioden före spelen. Vi har gjort följande indelning av 
den undersökta tidsperioden

• före OS = 1 augusti – 7 augusti
• under OS = 8 augusti – 24 augusti
• efter OS = 25 augusti – 31 augusti. 

Därmed utesluts så kallade inför-artiklar publicerade före 1 augusti och eventuella 
uppföljningsartiklar som är med i någon av tidningarna efter den studerade perioden.

Indelningen är gjord dels för att kunna undersöka hur rapporteringen skiljde sig mellan 
tidningarna under respektive period, dels för att försöka utröna om det fanns någon särskiljande 
tendens i bevakningen mellan perioderna. Här är vi dock helt på det klara med att eventuella 
särskiljande tendenser kan ha att göra med antal dopningsfall, vilka som är inblandade och 
övriga händelser på sportfronten. Ett tredje skäl till att göra uppdelningen är att underlätta för 
vidare forskning i både hur mycket material ett olympiskt spel kan rendera och hur mycket av 
detta som behandlar dopning. 

Vår undersökning gick ut på att bara kontrollera hur de olika sportredaktionerna prioriterade 
och beskrev dopningen under de olympiska spelen. Det material som behandlade OS och 
dopning och som fanns utanför de markerade sportsidorna räknades därför inte med. Ej heller 
om det fanns OS-material på huvudtidningens förstasida, den så kallade ettan, eller i andra 
bilagor eftersom det säkerligen inte var tidningens sportredaktion som bestämt dess placering 
där.

Till OS-material räknar vi rubriker, bilder, artiklar, krönikor, notiser, bildtexter, faktarutor, 
vinjetter, resultat, tabeller, TV-tider, hålltider, matchguider, betygsättningar och puffar med 
relation till OS. 
Ifall det i en artikel, krönika eller notis om OS också finns sjok, meningar eller bilder som 
behandlar annat kommer innehållet i sin helhet ändå att betraktas som OS-material. Kriteriet för 
att räknas som OS-material är att innehållet till största del har att göra med de olympiska spelen 
eller att materialet i rubriker, ingresser och brödtext på ett ovedersägligt sätt så att säga drar på 
evenemanget. Även artiklar, krönikor och notiser som på flera ställen i texten relaterar till 
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spelen och på ett tydligt och klart sätt ger intryck av att vara skrivna just för att OS är aktuellt 
får ingå i vårt arbete. 

Från det räknade OS-materialet utesluts: 
OS-bilagorna.
Annonser (reklam) med anknytning till OS.
Spelsidor med anknytning till OS.
Texter som organisationer utan anknytning till idrotten, till exempel Amnesty, skrivit om Kina 
och OS i tidningen.
TV-tiderna för OS i block där också tider för annan idrott anges.
 

3.3 Validitet, reliabilitet och problem
Validitet har definierats som möjlighet att mäta det man verkligen avser att mäta. Vår intention 
med den kvantitativa analysen har först och främst varit att jämföra de fyra tidningarna 
prioritering av OS-material som handlar om dopning. Genom att mäta utrymmet för materialet 
och kontrollera på vilka sidor och var på sidorna det placerats hoppas vi kunna få en god grund 
att göra jämförelsen utifrån. Ett tredje sätt vi använder oss av är att undersöka om texterna 
skrivits av tidningarnas egna reportrar eller om de är inköpta från någon nyhetsbyrå. Är 
materialet skrivet av tidningarnas egna skribenter anser vi att tidningen betraktat nyheten som 
viktigare än om texten köpts in från annat håll. Här kan det mycket väl vara så att ett visst 
material placerats på en viss sida inte på grund av en nyhetsvärdering utan snarare av hänsyn till 
ledig plats i tidningen. Emellertid tror vi att det här främst gäller notiser och mycket korta 
artiklar medan längre texter verkligen fått sin sidplacering efter att dess läsvärde först blivit 
bedömt. 
    I början hade vi tänkt använda oss av ett poängsystem som gav ett visst antal poäng bland 
annat beroende på rubrikstorlek, hur stora bilderna var och om det fanns faktarutor i anslutning 
till texterna. Men i vetskap om att till exempel en viss rubriksgrad inte alls behöver vara frukten 
av en nyhetsbedömning utan mer ha att göra med tillgängligt utrymme tänkte vi om och beslöt 
oss för att låta alla kategorier mätas i gemensamma block. Vi är övertygade om att detta 
tillvägagångssätt tillsammans med kontroll av sidplacering och skribent ger en rättvis bild av 
den vikt respektive tidning fäste vid rapporteringen om dopning i samband med OS 2008.  
    Här vill vi poängtera att den här bedömningen bara kan göras i relation till övriga tidning. En 
mer generell undersökning om prioritering av temat dopning hade blivit alltför omfattande att 
göra eftersom vi då blivit tvungna att jämföra med bevakningen från andra olympiska spel och 
då också ta hänsyn till hur många dopningsfall som inträffade under de spelen.
 
Reliabiliteten i den kvantitativa analysen blir god så till vida att om någon annan mäter 
materialet i samma tidningar under samma period kommer den personen komma fram till ett 
liknande resultat som vårt. Vi har varit så noggranna som möjligt i mätningen, men på grund av 
det omfattande materialet har vi inte kunnat dubbelkolla varje tidning för att reducera 
felmarginalen. Istället har vi efteråt gjort så kallade stickprov i några slumpvis valda tidningar 
och kontrollerat att mätningarna blivit rätt i dem. I och med att så blivit fallet vågar vi påstå att 
mätningarna också i övriga tidningar i stort stämmer överens med det reella materialet i dem. 
Här vill vi dock berätta om ett fenomen som möjligen kan påverka reliabiliteten. Olika uppslag 
som på samma sätt är fyllda med OS-material kan ändå skilja sig i storlek på grund av att 
tidningarnas sättning orsakat olika avstånd mellan vecken och materialet. Vi har ändå valt att 
inte använda något standardmått på uppslagen utan innefattat eventuella avstånd i räkningen 
eftersom de så att säga ingått i det block som läsaren uppfattar som OS-material. Härmed 
avviker vi från intentionen att utgå från sportredaktionernas värdering eftersom de förstås utgått 
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från standardmått i sin planering utan att ha de så kallade avvikelserna i åtanke.  Men då måtten 
troligen skiljer sig åt på liknande sätt också under andra perioder tror vi att en tillfredsställande 
reliabilitet ändå uppnås med vårt val av metod. Avvikelserna är dessutom så små att de bara får 
en marginell betydelse för slutresultatet. Att reliabiliteten vanställs rejält om en liknande 
undersökning görs på samma tidningars bevakning från tidigare OS är förstås en självklarhet. 

Validitet och reliabilitet i den kvalitativa analysen påverkas förstås av den subjektivitet som 
finns i metoden. När vi till exempel vill undersöka vilket intryck man får av att läsa ett visst 
material utgår vi från oss själva och våra referensramar. Vi är fullt på det klara med att bland 
annat åldern, kunskapen om sport och graden av sportintresse inverkar på bedömningen. Är till 
exempel en läsare tillräckligt gammal för att själv ha upplevt Sovjettiden och den 
dopningstradition som där fanns får han eller hon så klart helt andra associationer vid läsning 
om dopningsfall i Ryssland än en person i lägre ålder. Även det faktum att vi fullt avsiktligt 
sökt texternas inflytande kan ha präglat intrycken så att de avviker från dem en läsare får som 
läser artiklarna mer förutsättningslöst. Dessutom utgör graden av intellektualisering vid 
läsningen en påverkan. Finns det till exempel en tabell som visar att flest ryssar testar positivt 
varje år kan vissa personer nöja sig med den informationen och läsa vidare i övertygelsen om att 
landet också har absolut störst problem med dopning. Andra kan stanna upp och tänka efter och 
komma fram till att antalet aktiva säkerligen är fler där än i de flesta andra länder och att en 
omräkning till per capita skulle ge en helt annan tabell. För att öka objektiviteten  har vi i 
mallen (se sid 52) vi använt oss av skrivit in vissa punkter att särskilt hålla ögonen på.
    Trots ovanstående invändningar törs vi hävda att materialet på oss gjort ett intryck som skulle 
accepteras också av de flesta andra läsare. 

En annan punkt i analysen är att bedöma om texterna är neutralt sakliga eller dramatiserande. 
Skribenterna bakom den här uppsatsen har två års journalistutbildning bakom sig, har dessutom 
jobbat aktivt med journalistik både som reportrar och redigerare och anser sig därför ha nog 
med kunskap och erfarenhet för att kunna avgöra vilken kategori en viss text faller in under. 

Övriga punkter i den kvalitativa mallen anser vi inte kunna utgöra problem vare sig för 
validiteten eller reliabiliteten. 

Den tredje analysen handlar om att kontrollera på vilket sätt innehållet stämmer överens med 
teorier om nyhetsvärdering i andra sammanhang. Risken finns att man i läsningen av ett 
material tolkar innehållet så att det ska passa en viss teori ungefär på samma sätt som fördomar 
kan styra ens uppfattning om händelser i verkligheten. Men i och med att vi tagit risken i 
beaktande under arbetet anser vi den vara minimerad till försumbart liten.

Vi valde att inte göra några intervjuer i samband med undersökningen. En orsak till detta vara 
att materialet skulle blivit alltför omfångsrikt om vi intervjuade till exempel sportchefen på 
varje tidning. Visst hade vi kunnat välja ut bara vissa sportchefer och visst hade vi kunnat ställa 
frågor som inte krävde särskilt långa svar. Men att bara välja ut vissa riskerade att snedvrida 
uppsatsen. Korta och ytliga svar hade i sin tur kunnat göra undersökningen för lättviktig. 
Intervjuerna föll också bort därför att vi grundade resultaten mer på det faktiska innehållet i 
tidningarna än på redaktionernas verbaliserade föresatser med publikationen. 

Den betydelse en tidning fäster vid en viss fråga behöver inte bara bero på vilja och intresse 
utan kan även ha med ekonomiska faktorer att göra. En tidning som har mindre intäkter 
hämmas förstås i sina ansatser av de snävare ekonomiska ramarna. Men återigen är vi mer 
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intresserade av det faktiska utfallet mätt i tidningssidor och placering än de bakomliggande 
orsakerna till en eventuell bristande bevakning. 

4 Empirisk bakgrund

4.1 Aftonbladet
Grundad: 1830 av Lars Johan Hierta
Ägare: LO (50,1 %) och Schibsted (49,9 %)
Chefredaktör: Jan Helin
Typ av publikation: Kvällstidning
Politisk färg: Oberoende socialdemokratisk40

Upplaga per dag år 2007: 399 400 exemplar41

4.2 Dagens Nyheter
Grundad: 1864 av Rudolf Wall
Ägare: Bonnier AB
Chefredaktör: Thorbjörn Larsson
Typ av publikation: Morgontidning
Politisk färg: Oberoende liberal42

Upplaga per dag år 2007: 344 200 exemplar43

4.3 Expressen
Grundad: 1944 av Albert Bonnier jr, Ivar Harrie och Carl-Adam Nycop
Ägare: Bonnier AB
Chefredaktör: Otto Sjöberg
Typ av publikation: Kvällstidning
Politisk färg: Oberoende liberal44

Upplaga per dag år 2007: 320 400 (Inklusive GT och Kvällsposten)45

4.4 Svenska Dagbladet
Grundad: 1884 av bland annat chefredaktör Axel Jäderin och andre redaktör Oscar Norén
Ägare: Schibsted
Chefredaktör: Lena K. Samuelsson
Typ av publikation: Morgontidning
Politisk färg: Oberoende moderat46

Upplaga per dag år 2007: 196 60047

4.5 Dopningsfall i den undersökta perioden

Jelena Soboleva, Gulfija Chanafejeva, 
Svetlana Tjerkasova, Darja Pistjalnikova, 

Julia Fomenko, Tatjana Tomasjova och 
Olga Jegerova

40 http://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonbladet
41 http://www.ts.se/Public/CirculationNumbers/Index.aspx
42 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter
43 http://www.ts.se/Public/CirculationNumbers/Index.aspx
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Expressen
45 http://www.ts.se/Public/CirculationNumbers/Index.aspx
46 http://en.wikipedia.org/wiki/Svenska_Dagbladet
47 http://www.ts.se/Public/CirculationNumbers/Index.aspx
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Nation: Ryssland, Idrott: Friidrott
Åkte fast: 31 juli, Preparat: Falska 
urinprov

Elena Antoci och Cristina Vasiloiu
Nation: Rumänien, Idrott: Friidrott
Åkte fast: 31 juli, Preparat: EPO
Övrigt: Gick frivilligt i pension

Andrea Baldini
Nation: Italien, Idrott: Fäktning
Åkte fast: 1 augusti, Preparat: Otillåtet 
vätskedrivande läkemedel

Vladimir Gusev
Nation: Ryssland, Idrott: Cykel
Åkte fast: 5 augusti, För: Onormalt höga 
blodvärden

Sergej Alifirenko
Nation: Ryssland, Idrott: Skytte
Åkte fast: 5 augusti, Preparat: Otillåten 
medicinering (dexametason)

Tasos Gousis
Nation: Grekland, Idrott: 200 m
Åkte fast: 8 augusti, Preparat: Anabola 
steroiden methyltrienolon, 
Påföljd: Avstängd 2 år

Emanuele Sella
Nation: Italien, Idrott: Cykling
Åkte fast: 8 augusti, Preparat: EPO

Roman Usov
Nation: Ryssland, Idrott: 3000 m hinder, 
Åkte fast: 8 augusti, Preparat: Carphedon

Maria Isabel Moreno 
Nation: Spanien, Idrott: Cykel
Åkte fast: 11 augusti, Preparat: EPO

Kim Jong Su

Nation: Nordkorea, Idrott: Skytte 10 m 
luftpistol (brons), 50 m luftpistol (silver), 
fråntagen bägge medaljerna, Åkte fast: 15 
augusti, Preparat: Propanalol

Do Thi Ngan Thuong
Nation: Vietnam, Idrott: Gymnastik, 
Åkte fast: 15 augusti, Preparat: 
Urindrivande medel som döljer 
dopningspreparat

Chang Tai-Shan
Nation: Taiwan, Idrott: Baseball
Åkte fast: 13 augusti, Preparat: 
Förkylningsmedel med förbjuden substans
Påföljd: Avstängd 3 år

Fani Halkia
Nation: Grekland, Idrott: 400 m häck
Åkte fast: 16 augusti, Preparat: 
Androgenen metribolone (närbesläktat med 
anabola steroider)

Ludmila Blonska
Nation: Ukraina, Idrott: Sjukamp (silver), 
fråntagen medaljen, Åkte fast: 21 augusti
Preparat: Anabola steroiden metyltestoron, 
Påföljd: Livstids avstängning, Övrigt: 
Avstängd i två år för dopning efter EM 
2002 i München

Bernardo Alves (Brasilien), Rodrigo Pessoa 
(Brasilien), Christian Ahlmann (Tyskland), 
Denis Lynch (Irland), Tony André Hansen 
(Norge), Courtney King-Dye (USA)
Idrott: Ridsport, Åkte fast: 21 augusti
Preparat: Otillåten medicinering på 
hästarna (innehållande capsaicin, felbinac)
Påföljd: Avstängd 105 dagar

Igor Razanorov
Nation: Ukraina, Idrott: Tyngdlyftning
Åkte fast: 23 augusti, Preparat: Anabola 
steroiden nandrolon, Påföljd: Avstängd 2 
år

19



5 Resultat kvantitativ undersökning

5.1 Före OS
Den totala mängden OS-material under veckan före OS (1 augusti-7 augusti) var i respektive 
tidning: Aftonbladet/Sportbladet 49 173,44 cm2, Dagens Nyheter/Sport 46 914,59 cm2, 
Expressen/Sport 55 709,93 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 36 521,97 cm2. Omräknat till sidor 
blir mängden som diagrammet nedanför visar:

Diagram 1: Totala mängden OS-material före OS (mätt i sidor)
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Diagram 1. Aftonbladet/Sportbladet: 51,1 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 48,8 sidor, Expressen/
Sport: 57,9 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 38 sidor.

Den totala mängden dopningsmaterial av OS-materialet under veckan före OS var i respektive 
tidning: Aftonbladet/Sportbladet 5 892,85 cm2, Dagens Nyheter/Sport 1 234,1 cm2, 
Expressen/Sport 8 991,52 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 4 664,5 cm2. Omräknat till sidor blir 
mängden som diagrammet nedanför visar:

Diagram 2: Totala mängden dopningsmaterial före OS (mätt i sidor)
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Diagram 2. Aftonbladet/Sportbladet: 6,1 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 1,3 sidor,  
Expressen/Sport: 9,3 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 4,8 sidor.
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Diagram 3: Andel dopningsmaterial före OS (mätt i procent)
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Diagram 3. Aftonbladet/Sportbladet: 12 procent, Dagens Nyheter/Sport: 2,6 procent,  
Expressen/Sport: 16,1 procent, Svenska Dagbladet/Sport: 12,8 procent.

5.2 Under OS
Den totala mängden OS-material under OS (8 augusti-24 augusti) var i respektive tidning: 
Aftonbladet/Sportbladet 248 115,7 cm2, Dagens Nyheter/Sport 258 969,1 cm2, Expressen/Sport 
258 579,13 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 175 535,9 cm2. Omräknat till sidor blir mängden som 
diagrammet nedanför visar:

Diagram 4: Totala mängden OS-material under OS (mätt i sidor)

257,9
269,2 268,8

182,5

0

100

200

300

400

Aftonbladet Dagens
Nyheter

Expressen Svenska
Dagbladet

Antal sidor

Diagram 4. Aftonbladet/Sportbladet: 257,9 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 269,2 sidor,  
Expressen/Sport: 268,8 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 182,5 sidor.

Den totala mängden dopningsmaterial av OS-materialet under OS var i respektive tidning: 
Aftonbladet/Sportbladet 5 999, 9 cm2, Dagens Nyheter/Sport 2 328,93 cm2, Expressen/Sport 2 
058,09 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 922,46 cm2. Omräknat till sidor blir mängden som 
diagrammet nedanför visar:
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Diagram 5: Totala mängden dopningsmaterial under OS (mätt i sidor)
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Diagram 5. Aftonbladet/Sportbladet: 6,2 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 2,4 sidor,  
Expressen/Sport: 2,1 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 1 sida.

Diagram 6: Andel dopningsmaterial under OS (mätt i procent)
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Diagram 6. Aftonbladet/Sportbladet: 2,4 procent, Dagens Nyheter/Sport: 0,9 procent,  
Expressen/Sport: 0,8 procent, Svenska Dagbladet/Sport: 0,5 procent.

5.3 Efter OS
Den totala mängden OS-material under veckan efter OS (25 augusti-31 augusti) var i respektive 
tidning: Aftonbladet/Sportbladet 15 853,82 cm2, Dagens Nyheter/Sport 4 190,5 cm2, Expressen/
Sport 6 102,09 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 12 476,26 cm2. Omräknat till sidor blir mängden 
som diagrammet nedanför visar:

Diagram 7: Totala mängden OS-material efter OS (mätt i sidor)
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Diagram 7. Aftonbladet/Sportbladet: 16,5 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 4,4 sidor,  
Expressen/Sport: 6,3 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 13 sidor.
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Den totala mängden dopningsmaterial av OS-materialet under veckan efter OS var i respektive 
tidning: Aftonbladet/Sportbladet 0 cm2, Dagens Nyheter/Sport 0 cm2,  Expressen/Sport 19,74 
cm2, Svenska Dagbladet/Sport 73, 89 cm2. Omräknat till sidor blir mängden som diagrammet 
nedanför visar:

Diagram 8: Totala mängden dopningsmaterial efter OS (mätt i sidor)
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Diagram 8. Aftonbladet/Sportbladet: 0 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 0 sidor, Expressen/Sport:  
0,02 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 0,08 sidor.

Diagram 9: Andel dopningsmaterial efter OS (mätt i procent)

0 0 0,3 0,6

0

5

10

15

20

Aftonbladet Dagens
Nyheter

Expressen Svenska
Dagbladet

Andel i procent

Diagram 9. Aftonbladet/Sportbladet: 0 procent, Dagens Nyheter/Sport: 0 procent,  
Expressen/Sport: 0,3 procent, Svenska Dagbladet/Sport: 0,6 procent.

5.4 Hela perioden
Den totala mängden OS-material under hela den uppmätta perioden (1 augusti – 31 augusti) var 
för respektive tidning: Aftonbladet/Sportbladet 313 143 cm2, Dagens Nyheter/Sport 310 074,22 
cm2, Expressen/Sport 320 391,15 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 224 534,1 cm2. Omräknat till 
sidor blir mängden som diagrammet nedanför visar:
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Diagram 10: Totala mängden OS-material under hela perioden (mätt i sidor)
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Diagram 10. Aftonbladet/Sportbladet: 325,5 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 322,3 sidor,  
Expressen/Sport: 333 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 233,4 sidor.

Den totala mängden dopningsmaterial av OS-materialet under hela den uppmätta perioden var 
för respektive tidning: Aftonbladet/Sportbladet 11 892,75 cm2, Dagens Nyheter/Sport 
3 563,03 cm2, Expressen/Sport 11 069,35 cm2, Svenska Dagbladet/Sport 5 660,85 cm2. 
Omräknat till sidor blir mängden som diagrammet nedanför visar

Diagram 11: Totala mängden dopningsmaterial under hela perioden (mätt i sidor)
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Diagram 11. Aftonbladet/Sportbladet: 12,4 sidor, Dagens Nyheter/Sport: 3,7 sidor, Expressen/
Sport: 11,5 sidor, Svenska Dagbladet/Sport: 5,9 sidor.

Diagram 12: Totala andelen dopningsmaterial under hela perioden (mätt i procent)
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Diagram 12. Aftonbladet/Sportbladet: 3,8 procent, Dagens Nyheter/Sport: 1,2 procent, 
Expressen/Sport: 3,5 procent, Svenska Dagbladet/Sport: 2,5 procent
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6 Resultat kvalitativ analys

6.1 Före OS
Fredag 1 augusti
Den händelse under den undersökta perioden som resulterade i mest material med anknytning 
till dopning var när de sju ryskorna en dryg vecka före spelen åkte fast för att ha manipulerat 
sina urinprov. Sportbladet i Aftonbladet innehöll den 1 augusti 2008 sammanlagt fem artiklar, 
en krönika och en faktaruta om händelsen. Andelen dopningsmaterial av OS-materialet var den 
här dagen näranog 73 procent, den högsta siffran under hela den uppmätta perioden. Att 
tidningen prioriterade nyheten högt visade sig också genom att den placerades på sportbilagans 
fem första sidor. Det som utmärkte nyheten var att flera elitpersoner från samma land åkte fast 
på samma gång i en sport som anses vara mest synonym med de olympiska spelen – friidrott. I 
och med att de avslöjade har samma nationalitet, är verksamma inom samma gebit och har åkt 
fast för samma sak ges förstås stora möjligheter i att spekulera kring om dopningen skett 
systematiskt och styrts från högre ort. 
    Redan på bilagans framsida under en bild på ett provrör nämns att det rör sig om två av årets 
världsettor, tre världsmästare och en europamästare, dock utan att avslöja namnen på idrottarna. 
Avslöjandet kommer istället på nästa sida. Under vinjetterna EXTRA finns här ansiktsbilder på 
samtliga ryskor som åkt fast, här namnges de också och det berättas i vilka grenar de tävlar och 
hur framstående de är i respektive gren. Rubriken SKANDALEN är skriven med stora, feta 
bokstäver och sträcker sig över hela uppslaget. Ovanför rubriken finns också en faktaruta som 
visar olika sätt att gå till väga på om man vill fuska med ett urinprov.
    Under rubriken på sid två finns den artikel som tidningen troligen ansett vara viktigast. I den 
står det mycket tidigt både i ingress och brödtext att det svenska företaget IDTM hade ansvaret 
för det dopningstest som fällde ryskorna. Artikeln innehåller en hel del fakta om det svenska 
företaget och det spekuleras kring hur fusket kan ha gått till, mutor och personer som läcker om 
när testen ska ske nämns som tänkbara förklaringar. Den enda som uttalar sig i texten är Staffan 
Sahlström, IDTM:s svenske ägare. I artikelns sista mening står att ryskorna nu riskerar två års 
avstängning. Inget i artikeln antyder något om hur vanligt dopning är vare sig i Ryssland eller 
annorstädes. 

Artikeln på nästa sida har placerats jämte en bild på höjdhopparen Stefan Holm och den 
svenske friidrottsmanagern Daniel Wessfeldt. De två och sprintern Johan Wissman uttalar sig i 
texten. Artikeln kan sägas bygga på just svenska utövares kommentarer till det skedda. 
Ingressen är mycket dramatisk i det den berättar att skandalen skakar idrottsvärlden just nu 
samtidigt som andra aktiva inte förvånas alls över avslöjandena. ”De (ryskorna) har nästan varit 
helt övermänskliga”, säger Johan Wissman i ingressens sista mening.
   I brödtexten spekuleras det ordentligt kring hur utbredd dopningen, särskilt i Ryssland. Johan 
Wissman säger att de aktuella fallen ”kan vara toppen på ett isberg”. Även i citatet om att det 
ryska damlandslaget i sin helhet varit fruktansvärt överlägsna i år låter han påskina att en 
mycket spridd användning av förbjudna preparat finns bland ryssarna. Stefan Holm säger i 
artikeln att han inte tror att hans ryska höjdhoppsrivaler dopar sig. Men strax därpå säger han 
också: ”Det kanske är naivt, men det är ändå det jag måste tänka.” Av att läsa artikeln får man 
intrycket av att dopningen är väldigt vanlig i Ryssland medan den i Sverige knappt pågår alls. 
Just att det är svenskar som i så hårda ordalag fördömer fuskarna (”Jag tycker man ska vara 
extremt hård mot de som åkt dit”, säger Wissman) accentuerar det intrycket. Texten kan ges 
epitetet dramatisk vilket förstärks av den passus som berättar att Yelena Soboleva nyligen 
sprungit snabbaste 800-metersloppet på 19 år, det vill säga snabbaste loppet sedan 
Berlinmurens fall.  Här finns en implicit antydan om att dopningstraditionen från gamla 
Sovjetunionen nu återuppstått i Ryssland. 
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Även sid 4 och 5 har EXTRA som vinjett. Rubriken till artikeln högst upp på sid 4 är skriven 
med versaler, satt inom citattecken och lyder såhär: ÄR SATT I SYSTEM. Under finns en 
nedryckare, det vill säga underrubrik, med texten: ”Friidrotts-Sverige rasar mot Rysslands 
slappa dopningspolitik.” Bägge rubrikerna är alltså i allra högsta grad dramatiska och 
anklagande. Två personer inom svensk friidrott uttalar sig i artikeln. Mest indignerad är förre 
förbundskaptenen Ulf Karlsson. I den enormt dramatiserade ingressen säger han: ”Dopningen är 
nog både legaliserad och organiserad (i Ryssland).” I synnerhet att dopningen skulle vara 
legaliserad i Ryssland måste nog betraktas som ett synnerligen kraftfullt och kontroversiellt 
uttalande. Brödtexten följer i samma anda. Ulf Karlsson hävdar att det gamla 
dopningstänkandet från Sovjetunionen lever kvar. Sen är det Rajne Söderbergs, DN-galans 
tävlingsdirektör, tur att uttala sig, han säger det som står i rubriken, att dopningen är satt i 
system i Ryssland. Åtgärden som föreslås är att det ska rensas upp bland tränarna där. 
Spekulationerna i texten handlar alltså om att fusket skulle vara organiserat från högre ort. 
    Krönikör Mats Wennerholm är om möjligt än mer upprörd, hans krönika har rubriken: 
”Wennerholm: Stäng av fuskarna på livstid – och deras tränare.” Ingressen är väldigt aggressivt 
och dramatiskt skriven. Wennerholm påstår bestämt att det bakom fusket finns en hög ryska 
tränare som lever kvar i det förgångna. Även brödtexten är extremt laddad, i den påstås bland 
annat att Ryssland lever kvar i gamla östblockets dopningssystem. På flera håll i texten hävdas 
att ryssarna tar det senaste avslöjandet med en axelryckning och att ”ryska olympiska 
kommittén har ställt sig bakom fuskarna den här gången också”. I krönikan är det sannerligen 
inte frågan om några spekulationer utan Wennerholm säger i klarspråk att fusket sker i 
organiserad form. Valentin Maslakov, den ryske chefstränaren, sägs i krönikan ha påstått att det 
är IAAF som manipulerat proven för att sätta dit ryssarna. Krönikan ger intryck av att det i 
Ryssland finns en lång och konstant och pågående dopningstradition och att den är så 
vedertagen att varken ledare eller aktiva bryr sig om de åker fast.
    Mot slutet av texten står att Carolina Klüft är livrädd att någon i smyg ska hälla något 
preparat i hennes föda eller drycker. Men här handlar inte rädslan i första hand om att åka fast 
utan snarare om att behöva leva med skammen resten av sitt liv. ”Så känner alla svenska 
friidrottare”, skriver Wennerholm.

Under krönikan på sid 4 finns en platt artikel om att två rumänskor, medeldistanslöparna Elena 
Antoci och Christina Vasiloiu, fastnat i en dopningskontroll och nu stängts av. Nämns i texten 
görs även att deras landsmaninna Lilians Popescu tidigare i sommar utestängdes från rumänska 
OS-truppen av samma orsak. Ingen bild, bara text. Både ingress och brödtext berättar mycket 
sakligt om vad som hänt. I texten sägs att samtliga rumänskor haft samma tränare. Den enda 
som uttalar sig i texten är Octavian Morariu, president för Rumäniens olympiska kommitté, som 
enligt ett citat hämtat från AFP tar avstånd från dopningen.

På motsatt sida finns en jättebild i profil på tre av ryskorna som åkt fast, de står på en löparbana 
och ser ytterst allvarliga ut. Alldeles intill finns små skuggbilder vars antal ska illustrera 
samtliga som avslöjats sedan 2006. De från Ryssland är markerade med röd bakgrund och visar 
att flest ryssar åker fast varje år och att de i år toppar statistiken överlägset. I augusti 2008 hade 
elva ryssar enligt statistiken avslöjats att jämföras med bara två rumäner på andra plats. Om 
statistiken gäller friidrottare eller idrottsmän överhuvudtaget framgår inte.

Under bilden och siluettbilderna finns grafik över en webfråga, frågan lyder: ”Tror du att någon 
i den svenska truppen är dopad?” 40 procent har svarat nej, 60 procent ja. Antal röster: 32 168. 
Bredvid grafiken finns en mycket kort artikel med rubriken: ”Svenska folket tror att blågula 
OS-deltagare är dopade.” Ingressen dramatiserar kring att så stor andel av svarspersonerna tror 
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att dopning förekommer i OS-laget. Stefan Lindeberg, ordförande i Sveriges olympiska 
kommitté (SOK) och Johan Wissman uttalar sig. 
Wissman säger: ”Jag blir mycket förvånad om en svensk idrottare är dopad.”
Lindeberg säger: ”Det här är en liten grupp av Aftonbladets läsare och säger ingenting om vad 
svenska folket tycker.” Mot slutet säger Lindeberg: ”Vi har sedan många år ett utbyggt 
antidopningsprogram som legat i spets i världen”. Artikeln ger intryck av att de flesta svenskar 
faktiskt tror att dopning förekommer bland svenska OS-deltagare – men att de har fel.
    All text i Sportbladet är skrivet av tidningens egna reportrar.

Samma dag, fredag 1 augusti, innehöll Dagens Nyheter bara en artikel om dopning. Den låg på 
övre delen av sid 5 på sportsidorna och handlade om de sju ryskorna som stängts av från OS. 
Här står sakligt om vilka de är, deras meriter, vad de har för årsbästa-tider och vad de åkt fast 
för. Finns inga meningar som antyder att Ryssland skulle vara en fusknation. I texten anges 
också att en av ryskorna som åkte fast, Tjerkasova, inte var uttagen till OS-truppen. Till artikeln 
medföljer två bilder, den första på Jelena Soboleva, den andra på Tatjana Tomasjova. Bilden på 
Soboleva är en vanlig idrottsbild medan Tomasjova på sin bild håller händerna för munnen, ett 
tecken som indikerar skyldighet. I artikeln står också mycket kortfattat om de två rumänskorna 
som stängts av från OS efter att ha testat positivt för onaturligt höga halter hemoglobin i 
kroppen. Texten ger intrycket av att bara de ryskor som åkt fast har fuskat. Materialet är eget, 
skribent Sven Gustafsson.

Svenska Dagbladet hade den här dagen nästa tre gånger så mycket dopningsmaterial som 
Dagens Nyheter. Räknat i andel var överläget ännu större. Andelen i Svenska Dagbladet var 27, 
8 procent, i Dagens Nyheter 5, 4. Att Svenska Dagbladet prioriterade nyheten om de 
dopningsfällda ryskorna mer än konkurrenten visade sig också i att materialet placerats högst 
upp på sid 1 av sportsidorna. Ovanför texten fanns bilder på var och en av ryskorna som åkt fast 
för manipulerade urinprov. Störst bild på Jelena Soboleva stående vid banan vid en tavla som 
visar en tid hon nyss sprungit ett lopp på. Större bilder också på Svetlana Tjerkasova och Darja 
Pistjalnikova i tävlingssammanhang. Rubrik: ”Ryska OS-hopp dopade.” Underrubrik: ”Sju 
friidrottstjärnor fuskade med sina urinprov – avslöjades av DNA-teknik.” Ingressen börjar 
dramatiskt: ”Rysk friidrott skakas av en präktig dopningskandal.” Därefter följer en mer 
informativ text i en betydligt lugnare ton. Här berättas bland annat att ryskorna nu har två 
veckor på sig att överklaga beslutet om avstängning. Också i den här texten står lite grann om 
rumänskorna som testat positivt för epo. Den ende som uttalar sig i texten är Stefan Holm, ett 
ryckcitat, det vill säga ett citat som tagits från brödtexten och förstorats upp, finns från honom: 
”Det känns lite gammalmodigt och så uppenbart.” I brödtexten säger han sig vara förvånad över 
att just Jelena Soboleva åkt fast: ”Det är ju ingen man förknippar med dopning precis, hon är ju 
allt annat än muskulös och skäggig.” Texten är sakligt skriven, inga spekulationer om 
systematisk dopning eller om att dopningen skulle vara styrd från högre ort, inga hänvisningar 
till före detta Sovjetunionen. I och för sig dras paralleller till Katrin Krabbe vilket skapar bilder 
i huvudet av dopningstraditionen i gamla östblocket. Intrycket är ändå att bara de som åkt fast 
är de som dopat sig. Texten är skriven av tidningens egen reporter, Ola Billger.

Även Expressen har en stor mängd dopningsrelaterade artiklar denna dag, lite mer än hälften av 
materialet kretsar kring ämnet. Allt som allt rör det sig om fem artiklar, två krönikor och 
tjugosex bilder över sidorna 2-7. På den övre delen av förstasidan finns även en puff för 
materialet.
Artikeln på uppslaget över sid 2-3 presenterar dagens stora grej med rubriken ”Hade med sig 
falska urinprov”. Totalt ackompanjeras den första texten av tre faktarutor och nio bilder. 
Rutorna innehåller information om ryskorna, deras meriter samt vanliga sätt som kvinnor kan 

27



urinprovsfuska på. I själva texten intervjuas Staffan Sahlström på IDTM. Han berättar om den 
nya DNA-tekniken som upptäckte fusket. Mot slutet nämner skribenten att Soboleva är 
snabbast i världen på sin distans. 
    Den här artikeln är inte spekulativ, det finns saklig information om hur dopningen gick till. 
Man får alltså inte intrycket av att samtliga i landslagstruppen skulle vara dopade. En hel del 
innehåll kretsar kring ryskornas stjärnstatus, vilket såklart dramatiserar händelsen, men 
helhetsintrycket är ändå att artikeln är neutral. Rubriken innehåller exempelvis inga ord som 
”skandal” eller liknande.
    I och med artikeln ”En jävla skandal” över uppslaget 4-5 börjar dock materialet dra åt det 
sensationella hållet. Här intervjuas kända friidrottssvenskar som får säga vad de personligen 
tycker om det ryska avslöjandet. Tidigt i brödtexten anges vilka ryssar som kommer att möta 
svenskar under OS. Det här blir därmed en spekulation att hela nationen skulle vara dopad. I 
texten finns sedan ett antal citat från Ara Abrahamian, Stefan Holm och Patrik Sjöberg. 
Rubrikens citat är det Abrahamian som står för. Till artikeln finns även här faktarutor om de 
vanligaste dopningsmetoderna och hur ”dopingpoliserna” jobbar för att stoppa fuskarna. Denna 
information är relevant och höjer helhetsintrycket. Pär Andersson och Mats Bråstedt skrev 
texterna.
    Strax under detta material finns ytterligare två artiklar. Dessa har rubrikerna  
”Thörnblad: ’Hade väl blivit mer förvånad om det varit ett annat land’” och ”Ryska tränaren: 
’Det här handlar uteslutande om politiska motiv’”. Den första handlar likt föregående artiklar 
om vad en svensk elitidrottare anser om avslöjandena. Förutom Linus Thörnblad sågar även 
Johan Wissman och friidrottsagenten Daniel Wessfeldt dopningsfallen. Den andra handlar den 
ryska friidrottsministern som påstår att idrottarna enbart stängts av enligt politiska motiv. Denna 
text hänvisar enbart till utländska nyhetsbyråer. Skribenter för dessa är i tur och ordning Gustav 
Tägström och Gunnar Johansson.

På nästa uppslag återfinns en krönika av Mats Larsson. ”Doping-OS har börjat” lyder rubriken. 
Här börjar skribenten med att berätta hur fuskarna blivit mer avancerade och att den stora 
satsningen mot dopning inte kommer att räcka. Larsson anger en rad dopningsfall som bevis för 
detta. Sammantaget innehåller själva texten relevant information men rubriken är oerhört 
dramatiserande. 
    Under krönikan på sidan 6 finns en panelundersökning där Patrik Sjöberg och A Lennart 
Juhlin svarar på två dopningsfrågor. Frågorna lyder ”Vad är din reaktion på den ryska 
dopingskandalen?” och ”Ska vi vänta oss ett skandal-OS nu?” Inget av svaren pekade åt det 
sensationella eller spekulativa hållet trots frågornas ledande struktur. Skribent var här Pär 
Andersson.
    På den undre halvan av sidan 7 finns en mindre notis om att två rumänskor, Elena Antoci och 
Cristina Vasiloiu, tagits bort från landslagstruppen. De misstänks för epo-dopning. Meningen 
”Alla tre har samma tränare – rumänen Eleodor Rosca” misstänkliggör en systematik i 
dopningen. Här finns två bilder på rumänskorna med stämplarna ”MISSTÄNKT” Detta 
dramatiserar händelsen. Skribent var här Gustaf Tägström.

Lördag 2 augusti
Dagen efter, lördag 2 augusti, fanns i Aftonbladet två så kallade uppföljningsartiklar till fallen 
med de sju ryskorna. En artikel är stor, den andra liten. Stora artikeln med stor bild täcker nästa 
hela sid 4, en frimärksbild finns i brödtexten, bägge bilderna föreställer människor som uttalar 
sig. Inuti den stora bilden finns tre faximiler från gårdagens tidning. Skribent till bägge 
artiklarna är Aftonbladets egen Mats Wennerholm. Stora artikeln har rubriken: ”Det här är bara 
början.” Arne Ljungqvist, vice ordförande i internationella dopningsbyrån Wada (World Anti-
doping Agency) är det som uttalar sig så. Ovanför rubriken, som är skriven i vit text mot svart 
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botten, finns den stora bilden som föreställer en mycket sammanbiten Arne Ljungqvist. Lilla 
bilden i texten är på Nikolaj Durmanov, chef för den ryska olympiska kommitténs 
antidopningsverksamhet. Nedryckaren, underrubriken, lyder så här: ”Ljungqvist letar ansvariga 
– rysk tränare anar konspiration.”  Och om just detta handlar artikeln, Ljungqvist som 
misstänker att fler ryssar är involverade och ryska ledare som hävdar att de är utsatta för en 
komplott med syftet att få bort ryska stjärnor så att kineserna kan skörda mer framgång.  
”Det här är bara politik för att ge Kina fler medaljer”, säger ryske tränaren Sergej Vasiljev i 
slutet av ingressen.
    Först i den här artikeln framkommer det att ryskorna åkt fast för ett test som gjordes förra 
året. Att de gamla testen dyker upp nu bara några dagar före OS när ingen överklagan hinner gå 
igenom är det som får de ryska ledarna att misstänka en illvillig konspiration. Ingressen är 
dramatisk på så sätt att den konfronterar Ljungqvist med den ryske tränaren. I ingressen tar 
Ljungqvist parti för den officiella versionen genom att döma ut den ryske tränarens utsaga som 
en bortförklaring. Även brödtexten har ett konfronterande innehåll. Det är två slags 
spekulationer som skapar den rivaliserande substansen. Den första spekulationen handlar om att 
fler ryska dopningsfall skulle vara att vänta och den andra om att framgångsrika idrottare med 
rysk nationalitet utsatts för en komplott. Faktan i texten kommer mot slutet och berättar om hur 
många ryssar som testats och hur man går till väga när man överklagar en avstängning. Att en 
stor bild används på Ljungqvist och att hans citat lyfts upp i rubriken och att texten drar på den 
officiella versionen gör att de ryska ledarnas yttranden får gälla som dåliga undanflykter. 
Återigen får man intrycket att många ryska friidrottare är dopade och att deras ledare skyller 
ifrån sig när utövarna åker fast.

Till den lilla artikeln nedanför på samma sida lyder rubriken: ”Klüft om dopningsmisstankar: 
Förstår inte hur de tänker.” Texten är en uppföljningsartikel till gårdagens webbfråga där 60 
procent av svarspersonerna trodde att dopning förekommer i den svenska OS-truppen. Ingressen 
drar just på att så många svarat ja. ”Det är helt sjukt”, säger Klüft i ingressens avslutande citat. 
Det informativa i texten består av Klüfts berättelse om hur mycket arbete som görs i Sverige 
mot dopning och hur ofta hon själv testas. Hon tror att alla ja-svaren beror på ryskorna som åkte 
fast. ”Men det är skillnad på länder”, säger hon. ”Det går inte att dra alla över en kam.” Hon 
säger likaså: ”Att sju ryskor åkt fast på samma gång gör ju att man misstänker hela systemet där 
borta.” Även i den här artikeln insinueras det med andra ord på att dopningen sker systematiskt 
i Ryssland. Artikeln, som bara Klüft uttalar sig i, ger än en gång intryck av att gemene man inte 
har någon koll på läget och att fusket egentligen inte förekommer alls i Sverige, åtminstone inte 
i friidrottslandslaget. 

Samma dag i Dagens Nyheter fanns en artikel, en notis, två faktarutor och sju bilder om 
dopning. Åter var materialet placerat långt in på sportsidorna. Rubriken till artikeln högst upp 
på sid 6 lyder: ”Dopade kan få åtta år” och underrubriken: ”IOK:s nya regel ska avskräcka 
fuskarna: Vi gör allt för att få bort dopningen från spelen.” Huvudtexten handlar om den nya 
bestämmelsen från Internationella olympiska kommittén (IOK) om att idrottare som fastnar för 
dopning ska kunna stängas av i åtta år. Regeln innebär att idrottare som ertappas med att 
medvetet ha fuskat kommer att stängas av i två olympiska spel. De sju ryskorna som nu åkt fast 
riskerar därmed en längre avstängning och att retroaktivt bli av med medaljer från tidigare 
tävlingar. Texten innehåller fakta om förslaget och vad det kan få för betydelse för idrotten. Här 
står också om hur de sju ryskorna blev avstängda. I texten uttalar sig Bo Berglund, chefsläkare 
vid Sveriges Olympiska Kommitté, och Jacques Rogge, ordförande för Internationella 
Olympiska Kommittén (IOK), som citeras från IOK:s hemsida. På bilderna syns de sju ryska 
kvinnorna som stängts av. Artikeln är eget material, skribent Anders Wallin.
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    Faktarutan handlar om hur fusket kan gå till och om hur dopningskontrollerna kommer att 
göras under OS. 
    Notisen från TT är om den italienska fäktaren Andrea Baldini som avstängts efter en 
dopningskontroll. Texten beskriver preparatet som han ska ha använt. Här finns en mening som 
dramatiserar händelsen: ”OS-deltagarna som fuskar sig till framgång fortsätter att öka.”  Är en 
relevant text med intressanta fakta om påföljder för dem som åker fast.

I Svenska Dagbladet var andelen dopningsmaterial av OS-materialet hela 45, 9 procent den här 
dagen. Sammanlagt rörde det sig om två artiklar, en notis, ett citat och en faktaruta. Återigen 
placerades materialet på de första sportsidorna i tidningen. Hela uppslaget på sid 1 och 2, 
förutom en notisspalt längst till vänster, upptas av en slags fråga-svar artikel i vilken Jan 
Engström, ansvarig för Riksidrottsförbundets antidopningsenhet, uttalar sig om de dopade 
ryskorna. En jättelik bild på honom breder ut sig från notisspalten till vänster och över till nästa 
sida. Bilden tagen ur grodperspektiv. Två små flaskor i förgrunden gör att man associerar bilden 
till dopning utan att behöva läsa vare sig rubrik eller text. På väggen i bakgrunden finns en bild 
på Klüft med texten: ”Vaccinera klubben mot doping.” I brödtexten finns faximil från gårdagen 
tidning och en bild på två små medicinska flaskor på ett rött papper som det står ”Doping 
Control” på. Rubriken till texten är: ”Hårdare tag väntar dopade – efter OS.” Ingressen 
informerar om att de sju ryskorna som åkte fast bara riskerar två års avstängning, trots att 
straffet enligt den nya Wada-koden ska vara fyra års avstängning. Orsaken är att koden börjar 
gälla först efter OS. Brödtexten kan betecknas som en faktatext. Är sakligt skriven. Inga 
spekulationer om hur vanligt förekommande dopning är. I texten får Jan Engström frågan i 
vilka länder som moralen är sämst i frågor gällande dopning, han svarar: ”Jag vill inte hänga ut 
enskilda länder men självklart finns det länder som har en lite annorlunda kultur när det gäller 
doping.” Citatet används som ryckcitat. Därefter säger Jan Engström att han tror på ett rent spel 
i Peking. Av att läsa artikeln får man intrycket att det är väldigt svårt att dopa sig utan att åka 
fast. 

Under artikeln finns en faktaruta som berättar att 571 svenska idrottare åkt fast för dopning 
mellan åren 1981 och 2007. Högst upp i notisspalten på sid 1 finns en notis med rubriken 
”Italiensk OS-favorit dopad” Bredvid texten finns en frimärksbild på Andrea Baldini, en 
italiensk fäktare som enligt en italiensk nyhetsbyrå testat positivt för preparatet fuosenid. I 
texten står att han sparkats ur italienska OS-truppen. Ingen som uttalar sig, inga spekulationer. 
Lite längre ner i samma spalt finns ett citat från grekiska sprintern Ekaterina Thanou, hon som 
under dramatiska former smet från ett dopningstest i Aten för fyra år sen.  I citatet säger hon att 
krigstillstånd råder, att det dagligen skickas meddelanden till henne med syftet att utestänga 
henne från OS eller göra att hon misslyckas där. 

På sid 4 i samma tidning finns längst till höger en artikel med bild som upptar halva sidan 
uppifrån-ner. Bilden visar Klüft när hon hoppar längd. Rubrik: ”Bra att de åker fast.” Även 
detta är en uppföljningstext till gårdagens artiklar och handlar om Klüfts kommentarer till det 
skedda. I ingressen informeras om att tre av de elva som finns före Klüft på världsbästalistan i 
längdhopp är ryskor. ”Man blir ju lite misstänksam mot hela systemet där borta”, säger Klüft. I 
brödtexten kallar hon händelsen en skandal. Hon säger dock att det inte går att påstå att samtliga 
ryssar dopar sig. ”Men”, säger hon även, ”man har ju hört att Wada inte fått visum att ta sig in i 
Ryssland för att testa idrottare.” Efter ungefär halva artikeln, som alltså spekulerar kring om fler 
ryssar är dopade, går den över till att berätta om hennes egen form och senaste resultat. Texten 
kan sägas vara sansat spekulativ. Som byline står Lars Markusson TT, ej eget material med 
andra ord.
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I Expressen finns en relativt stor mängd dopningsartiklar denna dag (39 procent) och samtliga 
spinner vidare på det ryska dopningsavslöjandet. Totalt finns tre artiklar, två bilder, en faktaruta 
och en panelkrönika. Artiklarna finns på sidan 2, över uppslaget 6-7 samt på sidan 9 (krönikan). 
Allt är redaktionellt material. 
Den första artikeln ”Klüft om dopingskandalen: ’Man blir ju misstänksam’” görs i samband 
med Carolina Klüfts OS-genrep. Här får hon chansen att uttrycka sig om de sju ryskorna. 
Skribenten spekulerar också indirekt kring att andra ryskor skulle vara dopade. Meningen ”Hon 
har ryskor framför sig på årsbästa listan – Ludmila Koltjanova, Irina Simagina och Tatjana 
Lebedeva – men vill inte rikta misstankar mot dem. – Man ska vara väldigt försiktigt att dra alla 
över en kam” och ”Hon antyder att det ser ut som systematisk doping. – Det är väldigt märkligt, 
man blir ju lite misstänksam mot hela systemet där borta” är två indikationer på detta. Texten 
lyfter också fram att inga svenskar skulle vara dopade. ”Hon är dock övertygad om att en 
liknande sak aldrig skulle kunna hända i Sverige. – Jag kan lova att ingen av svenskarna håller 
på med något sådant.” Det känns lite märkligt att just Carolina Klüft får stå för sådan 
information.
    I artikel nummer två, ”Blir fler fall”, har Arne Ljungqvist intervjuats. Han kommenterar de 
ryska dopningsfallen, hur urinprovsfusket kan gå till samt ryktet att avslöjandena skulle vara 
politiskt motiverade. Brödtexten är en intervju utan spekulationer från skribentens sida. 
Ingressen är dock dramatiserande. Ord som ”dopingpolisernas chef” och ”nya skandaltävlingar” 
är exempel på detta. Till texten finns en faktaruta med faximiler från gårdagen. Faktarutan 
innehåller fakta om att sju ryskor blivit avstängda, tävlingarna de skulle ställt upp i samt att det 
rörde sig om falska urinprov.
    Den tredje artikeln, ”Läsarna: ’Svenskarna har också dopat sig’” kommer med ett 
cirkeldiagram över vad läsarna tror om dopade svenskar. 43,9 procent tror att alla är rena, 56,1 
procent att någon är dopad. Stefan Holm uttalar sig i texten och menar att detta är tragiskt – 
men att det är en tillfällig inställning, på grund av det som hänt med de sju ryskorna. Textens 
rubrik är överdriven då inget står om hur många som deltagit i undersökningen. Till sist finns en 
panelkrönika med rubriken ”Doping kommer alltid att finnas, jag tror inte det stör ett dugg”. 
Där har Malin Roos, Anders Timell och Suzanne Sjögren fått svara på sex stycken sportfrågor 
varav den första behandlar doping. Intryck från detta är blandat. Det finns inget direkt innehåll, 
men svaren är enkla och utan spekulationer.

Söndag 3 augusti
I Dagens Nyheter finns en notis om att ukrainskorna Elena Antoci och Christina Vasiloiu går i 
pension efter dopningsavslöjandet. I den här texten relaterar man till det ryska 
dopningsavslöjandet dagarna innan och kallar det för första gången en skandal. Notisen ligger 
på nedre delen av sid 4 i sportsidorna och är från TT-Reuters. En kort, saklig text utan 
spekulationer.

Måndag 4 augusti
En faktaruta i Dagens Nyheter med rubriken ”De skapade också stora rubriker” handlar om när 
Kostas Kenteris och Ekatarina Thanou i Aten för fyra år sen missade ett dopningstest och 
skyllde på en motorcykelutflykt. Eftersom den här händelsen hamnade i topp på listan över 
nyheter som skapat stora rubriker ger det ett dramatiskt intryck. Materialet är placerat på övre 
delen av sid 7. Tidningens egna medarbetare ligger bakom texten.  

Tisdag 5 augusti
Den här dagen skriver Expressen som enda tidning om dopning. Det rör sig om två texter, en 
artikel och en notis. Artikeln ”Skakad av skandalen, Isinbajeva om doping – och att ladda med 

31



Sverige” är en rak intervju av Tomas Pettersson med den ryska stavhopperskan. Hon 
kommenterar hur ledsam det är med de avstängda ryskorna. Rubriken är dramatiserande då de 
enda orden hon använder i texten är ”- Min första reaktion? Ärligt talat… att det var väldigt 
synd och ledsamt”. Det står även att hon enbart fokuserar på hennes egen tävling. En klar 
överdrift finns alltså i rubriken.
    Notisen ”Dopad – men skyller på andra” handlar om den italienska fäktaren Andrea Baldini 
som åkt fast för dopning. Texten beskriver preparat fursoemid. Själv hävdar Baldini att han är 
oskyldig och att någon stoppat ner medlet i hans flaska. I texten står det att Baldini var en 
favorit till guldet. Notisen ligger på samma sida som artikeln (sid 12) och kommer från TT.

Onsdag 6 augusti
Längst ner på sid 4 och 5 finns i Sportbladet två små platta artiklar och en mycket kort notis. 
Den pyttelilla notisen låter berätta att en tyngdlyftare från Indien vid namn Monica Devi åkt dit 
för dopning i ett test som gjordes 29 juni. Ingen uttalar sig. Inget står om vilket preparat hon 
avslöjats för. Inga spekulationer. Texten berättar sakligt om vad som hänt. Står att fallet är det 
fjärde inom indisk tyngdlyftning sen i maj. Notisen från nyhetsbyrån AP.
     Alldeles intill längst ner på samma sida, sid 4, finns en kort artikel med rubriken: 
”Dopningsskandalen växer – storstjärnan Sella fast.” Artikeln handlar om att den italienske 
cyklisten Emanuele Sella åkt fast för epo, bloddopning, i en kontroll som gjordes under Tour de 
France i år. Står att också landsmannen Riccardo Ricco avslöjats under samma tävling. 
Ingressen är högeligen dramatisk, ”Italienska fuskare fortsätter att avslöjas på löpande band 
inför OS”. Brödtexten är desto mer saklig i ton och innehåll och berättar bara koncist om vad 
som hänt. Inga spekulationer i texten. Står ingenting om påföljd. Den ende som uttalar sig är 
Sella själv. ”Jag vet ingenting om det här”, säger han. Den dramatiska inledningen till trots 
finns ingenting i texten som antyder att fler än de som åkt fast tagit förbjudna preparat. 
    På sid 5 finns en lika liten artikel som nyss nämnda. Den handlar om att en rysk cyklist, 
Vladimir Gusev, stängts av för att ha haft för höga blodvärden. I anslutning till artikeln finns en 
liten bild på vilken Gusev kommer cyklande i riktningen kameran. Står ingenting om hur 
framgångsrik han är i grenen. Den ende som uttalar sig i texten är ryska cykelförbundets 
ordförande, Alexander Gusjatnikov, som säger: ”Gusev har tillbringat en del tid på hög höjd 
och det kan ha effekt på blodvärdena.” Rubriken fungerar som en fortsättning till rubriken som 
dopningartikeln på sid 4 hade. ”…och rysk cyklist stängs av för höga blodvärden.” 
Ingressen startar dramatiskt genom att dra paralleller till de sju dopningsavstängda ryskorna. 
Brödtexten är däremot mer neutralt saklig och berättar kortfattat om vad som hänt och om att 
också två ryska gångare missar OS efter att ha fastnat i ett test. Trots att inga spekulationer 
förekommer i texten orsakar kopplingarna till ryskorna att man får ett intryck av Ryssland som 
ett fuskland.

Dagens Nyheter innehåller denna dag två notiser som är placerade på undre delen av sid 10. 
Den ena notisen har rubriken: ”Ytterligare tre ryssar dopade” och handlar om att cyklisten 
Vladimir Gusev och två ryska gångare, som inte nämns med namn, fått lämna ryska OS-truppen 
på grund av dopning. Notisen innehåller en bild på Gusev där han sträcker upp händerna i luften 
som en segergest. Inget i texten berättar vad de åkt fast för.
    I den andra notisen kommenterar Arne Ljungqvist de ryska dopningsfallen. Texten är kort 
och innehåller ett enda citat från Ljungqvist: ”Ett exempel på systematisk dopning som skulle 
falla under den nya Wadakoden och ge fyra års avstängning. Att en sådan typ av planerad 
dopning fortfarande håller på är en besvikelse.” Rubriken är: ”Ljungqvist: Systematisk 
dopning”. Intrycket man får är att samtliga ryssar är dopade. Materialet är från TT-Reuters-AFP 
och TT.
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Över sid 1 och 2 i Svenska Dagbladet sträcker sig en bild och en artikel som handlar om en 
kvinnlig före detta tyngdlyftare från Kina. Bilden, som är avlång och stor och går över vecket, 
föreställer den kvinnliga tyngdlyftaren Zou Chunlau bland kläder på ett tvätteri där hon och 
hennes man i dag arbetar. I bildtexten står att hon tidigare anklagat sin tränare för att ha gett 
henne dopning under sex års tid. Rubrik: ”Zou offrades i jakten på guld.” Underrubrik: ”Sex års 
dopning gav henne basröst, skägg och fattigdom – och nu försöker Kina tvätta bort 
fuskstämpeln med hårda straff.” Ingressen är tämligen dämpad och berättar att Kina nu vill 
tvätta bort sitt skamfilade rykte som dopningsnation. Den mycket långa brödtexten börjar med 
att kinesiska ledare säger att noll-tolerans i framtiden ska gälla dopning och att idrottare varnats 
för att de och deras tränare kan stängas av på livstid om de nyttjar förbjudna preparat. I 
brödtexten finns även en passus om att ansvariga för en sportskola i Kina år 2002 avslöjades för 
att kollektivt ha dopat sina elever i åldrarna 13 till 18 år. Fastän det i texten spekuleras kring om 
dopningen fortfarande förekommer på sportskolorna får man intrycket att fusket inte alls är lika 
omfattande som förr. Texten innehåller massor av information om åtgärder som vidtagits i Kina 
och om hur många tester som kommer tas under OS. Saklig och informativ och objektivt 
skriven text. Mot slutet står att Zou tagit tillbaka anklagelserna om dopning efter att ha fått 
ekonomisk kompensation från det lokala idrottsförbundet i Kina. Skribent Ola Wong. 
    På sid 2 finns en enspaltsartikel uppifrån-ner med rubriken: ”Fler ryska dopningsfall 
avslöjade.” Ingressen låter berätta att ytterligare tre ryssar stängts av på grund av dopning. ”Jag 
tycker IAAF gjort ett jättejobb”, säger Arne Ljungqvist i ingressens sista mening. I brödtexten 
berättas att två gångare den här gången fått lämna den ryska OS-truppen. Fallen kopplas till de 
sju ryskorna som förra veckan åkte fast. ”Det verkar vara ett uppenbart fall av systematisk 
doping”, säger Ljungqvist. Står också om en tredje idrottaren som skickats hem, cyklisten 
Vladimir Gusev.  En bild på honom finns under texten. I texten uttalar sig Arne Ljungqvist och 
ryska cykelförbundets ordförande Alexander Gusjatnikov – som tror att de höga blodvärdena 
som Gusev åkt fast för beror på att han tillbringat lång tid på hög höjd. En saklig artikel skriven 
i neutral ton av tidningens egen reporter Ola Billger. Enda spekulativa är Ljungqvist uttalade 
misstanke om systematiserad dopning. Intrycket artikeln ger är att dopning är vanligare i 
Ryssland än i andra länder.
    Högst upp på sid 1 finns en notis om att cyklisten Emanuele Sella avslöjats för epo. I texten 
står att han är en stjärna och känd som bergskungen som nyligen vann tre etapper av Giro d
´Italia. ”Jag vet ingenting om det här”, säger han till en italiensk nyhetsbyrå enligt notisen. Står 
även att hans landsman Riccardo Ricco avslöjats som epodopad under Tour de France. I samma 
notis nämns även att damcyklisten Marta Bastianelli, som vann damernas linjelopp under VM i 
Stuttgart 2007, visat sig vara dopad. Intryck: Dopning är vanligt bland cyklister. Notisen är från 
en nyhetsbyrå.

Också Expressen gör en text om cyklisten Gusev. Här lyder rubriken ”Nya ryska dopningsfall” 
med underrubriken ”Medaljfavorit misstänkt: ”Systematisk doping”. Den som citeras är Arne 
Ljungqvist. Tidigt i brödtexten anges också att två ryska gångare, Valeri Borchin och Vladimir 
Kanaikin, misstänks vara dopade. Lite längre ned i texten står att indiskan Monika Devi åkt fast 
för anabola steroider. Skribenten berättar att den ryske idrottsministern gett sig in i leken och 
tvingat förbundet att ta bort Gusev för att undvika en skandal. Ingressen är något 
dramatiserande. Den första meningen: ”OS skakas av nya ryska dopingfall” är inte helt sann. De 
involverade är endast misstänkta för dopning. Brödtexten drar också den åt det dramatiserande 
hållet. Ingenstans anges vad ryssarna är misstänkta för.
Texten ackompanjeras av en tävlingsbild på Gusev och en faktaruta med ”Andra 
dopingskandaler som skakat Peking-OS”. Faktarutan nämner de sju avstängda ryskorna, de två 
avstängda rumänskorna, danske mountainbike-cyklisten Peter Riis Anderson, cyklisten Marta 
Bastianelli – samt vad de åkt fast för.
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    Förutom Arne Ljungqvist citeras även den ryska förbundskaptenen Maslakov från AFP.
Artikeln ligger på den övre halvan av sid 11 och är skriven av Thomas Ruuth.

Torsdag 7 augusti
I sportbladet på sid 4 längst ner i höger hörn finns en lite dopningsnotis i ett ljusblått färgblock. 
Notisen handlar om att ryske skytten Sergei Alifirenko, guldmedaljör i Sydney-OS, har använt 
det förbjudna ämnet dexametason. Inga uttalanden, inga spekulationer. Notisen liknar en 
utfyllnad i tidningen och ligger på annan plats än de stora OS-blocken. TT-Sportbladet står som 
byline.

Också i Dagens Nyheter finns denna dag en notis om att Sergei Alifirenko åkt fast för att ha 
använt dexametason och nu riskerar två års avstängning. Rubrik: ”Rysk OS-guldskytt dopad.” I 
texten hävdar Alifirenko att han använt medlet för att råda bot på en ögonsjukdom. Saklig notis 
från TT-AFP, ligger på nedre delen av sid 9.
   I samma tidning på sid 7 högst upp finns en notis i vilken den franske simmaren anser att 
dopningstesterna är orättvisa och ett skämt. Texten förklarar inte varför han anser så. DN står 
som byline.

På sid 8 av sportmaterialet finns i Svenska Dagbladet en ytterst kortfattad TT-notis om att 
skytten Sergei Alifirenko använt dexametason. Står att han fått lämna ryska OS-truppen och nu 
riskerar två års avstängning. Rubrik: ”Rysk OS-guldskytt dopad”.  Inga spekulationer. Finns 
bara ett yttrande i texten och är indirekt och från den anklagade själv. Yttrandet är detsamma 
som i Dagens Nyheter, att han skulle ha använt preparatet mot en ögonsjukdom. Varken i den 
här texten eller i övriga tidningars texter finns fakta om hur preparatet påverkar 
prestationsförmågan. 

Även i Expressen finns en kortfattad notis om Aliferenko. I texten från TT man reda på vilket 
preparat det rör sig om och att ryssen var guldmedaljör i Sydney 2000. Notisen ligger på sid 12.

6.2 Under OS
Fredag 8 augusti
Samma dag som OS startar finns i Dagens Nyheter en notis och en artikel med faktaruta som 
handlar om dopning. Notisen ligger på sid 12 och är en citatnotis. ”Idrottarna vet vem som 
fuskar”, säger Carl Lewis som menar att idrottarna kan sätta stopp för åtskilligt av fuskandet om 
de själva vill. Byline: DN. 
    Artikeln med faktaruta ligger på sid 14, har rubriken ”Rogge räknar med 30 till 40 
dopningsfall” och handlar mycket riktigt om att IOK:s ordförande Jacques Rogge varnar för att 
så många avslöjanden är att vänta i årets OS. Faktarutan, med en bild på Ben Johnsson, 
behandlar kända dopningsfall från OS i Seoul 1988 till Aten 2004. Texten dramatiserar inte 
dopningsfallen, beskriver dem som avslöjanden och inte skandaler. Skribent är tidningens egen 
reporter Jens Littorin.

Lördag 9 augusti
Längst ner på sid 3 i sporten i Svenska Dagbladet finns två mycket små notiser om dopning. 
Den ena notisen har rubriken ”Ryskt preparat hindrade OS-start” och handlar om hinderlöparen 
Roman Usov som blev den tionde ryssen att strykas från spelen. Preparatet Carphedon som han 
använt ska enligt texten vara utvecklad i Ryssland för att öka uthålligheten. Sakligt skriven 
notis om vad som hänt. Är från TT.
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    Notis nummer två har rubriken ”Hemskickad grek använde steroid” och handlar om att 200-
meters löparen Tassos Gousis lämnat ett positivt dopningsprov. Åkt fast för methyltrienolon. 
Står ingenting om var preparatet är framställt. Notisen är från TT/AFP. 

Även Expressen skriver om Tassos Gousis och medlet han åkt fast för. Rubriken som lyder 
”Sprintstjärna fast för doping” är dramatiserande då Gousis inte tagit medalj vid någon större 
tävling. Notisen ligger på den undre delen i mitten av tidningen. En kort notis.
 
Måndag 11 augusti
Längst ner i på sid 1 i notisspalten i Svenska Dagbladet finns en notis om att sprintern Ekaterina 
Thanou inte får tävla i OS. Notisen är så pytteliten att till och med rubrik saknas. Står att IOK 
vägrar låta henne delta i spelen. Byline saknas.

Expressen skriver som ensam tidning om Emma Johanssons segdragna dopningskontroll strax 
efter det berömda silverloppet. Rubriken ”Hamnade i dopingbråk direkt efter silverloppet: 
’Skandalöst dåligt’” handlar om testet som varade i över en timme. Skribenterna Pär Johansson 
och Johan Orrenius har intervjuat tränaren Klas Johansson och Hans Falk på cykelförbundet 
som båda är förgrymmade över händelsen. Eftersom fokus ligger på personerna blir rubriken 
något missvisande. Ordet ”dopingbråk” är inte helt korrekt. 
Artikeln finns fjärde sidans undre del.

Tisdag 12 augusti
I Dagens Nyheter finns på undre delen av sid 5 en notis om att spanjorskan Maria Isabel 
Moreno åkt fast för dopning. Texten innehåller en beskrivning av epo och hur det påverkar 
kroppen. Rubrik: ”Dopningsfall nummer 1 – men räkna med fler.” Märkligt att första fallet 
renderar så lite text. Bra och saklig fakta. Är TT-material.

Onsdag 13 augusti
I Sportbladet finns en notis längst ner på sid 14 om att Katarina Thanou inte fått någon 
ackreditering till OS i Peking. En saklig notis utan byline. Däremot finns en byline till bilden på 
grekiskan, AP står på den.

Både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns en notis om att amerikanska guldlaget på 
4x400 meter från OS i Sydney blir av med medaljer och världsrekord sedan en löpare erkänt 
dopning. Bägge notiserna är från TT-Reuters. Rubrikerna skiljer sig åt mellan tidningarna. 
Dagens Nyheter har: ”Amerikanskt fusklag blir av med världsrekord”, vilket i sin dramatik ger 
intryck av att samtliga löpare varit dopade. Svenska Dagbladets rubrik är betydligt mer dämpad: 
”Medaljer och rekord togs tillbaka.” Texten beskriver inget om vilket preparat det är fråga om. I 
bägge tidningarna ligger notisen på den undre delen långt in på sportsidorna. 

Expressen har på sidan 9 en artikel om simmaren Alain Bernard som känt sig anklagad för 
dopning under spelen i Kina. Reportrarna beskriver honom som en jätte och vid varje citat har 
fransmannen ”dundrat” fram orden. Detta är en typisk dramatisering från kvällstidningens sida. 
I texten uttalar sig också Sveriges tidigare förbundskapten Hans Chrunak.

Torsdag 14 augusti
Hela mittuppslaget, sid 14 och 15, i Sportbladet upptas av en artikel med bild och faktaruta om 
att Marion Jones sitter i fängelse för att ha ljugit till FBI om att hon aldrig tagit 
dopningspreparat. Brottsrubriceringen är mened. Artikeln knyter an till OS genom att både i 
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ingress och brödtext dra på att hon avtjänar straffet medan OS pågår i Peking. Texten är lång 
och dramatisk och handlar om hur det gick till när hon åkte fast och hur illa hon har det i dag i 
fängelset. Står att hon en gång tjänade miljoner och att hennes lön nu ligger på 12 cent i 
timmen. Står att hon fått lämna tillbaka alla medaljer och 700 000 dollar som hon tidigare 
vunnit i tävlingar. Står att hon och hennes mamma tvingats lämna de lyxkåkar hon köpte på den 
tiden när hennes karriär stod i blom. Enligt texten har hennes liv slagits i spillror, nu är hon 
utfattig och hatad. Finns inget spekulativt i texten, inte ens kring det faktum att hon dopat sig 
under hela karriären utan att en enda gång åka fast i en kontroll. Andra amerikanska idrottare 
då, Carl Lewis, Michael Johnsson, Maurice Greene, tog de liknande preparat? Inga funderingar 
kring detta finns i texten. Ovan texten finns en stor bild på Marion Jones ansikte med rinnande 
tårar, bilden är frilagd i sin helhet och ligger som förgrund till en ännu större bild som är suddig 
och svartvit och visar ett stängsel med taggtråd högst upp. På gården innanför stängslet syns 
fångar som är ute och går. Finns ingen direkt rubrik till texten, istället tycks en skrivmaskinstext 
i artikeln fungera som rubrik, ”Dokument: Marion Jones liv i fängelse – nu tjänar den före detta 
sprinterdrottningen 12 cent i timmen”, står där. Ovanför fängelsebilden finns vit text mot svart 
botten, den fungerar som ingress och är väldigt dramatisk, drar på att hon är ett fångnummer, 
delar cell med tre andra och måste följa OS på TV. Den enda som uttalar sig i texten är 
amerikanske kulstötaren Reese Hoffa, OS-deltagare i Peking, han säger: ”Om vi idrottare inte 
vill bli smutskastade måste vi sluta göra sånt som gör oss smutskastade.” Tomas Tynander, 
tidningens egen reporter, har skrivit texten.

Samma dag finns i Dagens Nyheter en notis från TT-Reuters långt nere på sid 8, rubrik: 
”Dopad av förkylningsmedel.” Kort text om att basebollspelaren Chang Tai-Shan från Taiwan 
testats positivt och fått lämna truppen. I notisen anges att preparatet är ett förkylningsmedel 
med otillåtna substanser. Sakligt innehåll, om än att rubriken försöker få det till en lite kul grej.

Fredag 15 augusti
På undre delen av sid 6 i Svenska Dagbladets sportmaterial finns en artikel med en porträttbild 
på svenska diskuskastaren Anna Söderberg. Rubrik: ”Exfuskare ersätter utslängda favoriten.” 
Artikeln handlar om att ryskan Natalja Sadova, som varit avstängd i två år, får börja tävla igen 
och nu ersätter världsettan Darja Pistjalnikova som stängdes av för dopning några månader före 
OS. Texten fokuserar på hur svenska Söderberg påverkas av att ryskan åter får delta i 
diskusringen. I texten finns fakta om Sadovas och Pistjalnikovas meriter och här finns även 
historik över tidigare ryska dopningsfall i grenen. Den enda som uttalar sig i texten är Anna 
Söderberg. I och med att texten riktar in sig på hur svenskan drabbas av Sadovas återkomst 
försvinner relevant information om hur ryskorna är dopade. En mening i texten lyder ”Tyvärr 
blir det så även i Peking – trots att Pistjalnikova är avstängd” och knyter an till att det även i OS 
i Aten förekom rysk dopning i grenen. Skribenten påstår alltså med bestämdhet att Sadova är 
dopad fastän det mycket väl kan vara så att hon är ren. Återigen en text som ger intryck av att 
samtliga ryskor är dopade och att fusket sker systematiskt med höga ledares goda minne. 

Lördag 16 augusti
Före detta simtränaren Hans Chrunak har tidigare anklagat kinesiska simmare för att använda 
prestationshöjande medel. I Dagens Nyheter den här dagen finns längst ner på sid 11 ett citat 
från honom som lyder: ”Nu är det nog rent ris i påsen.” I klarspråk menar han att kineserna 
troligen inte dopar sig längre. 
    Längst ner till vänster på sid 12 finns en längre notis med rubriken ”Positiva dopningsprover 
från nordkorean och vietnamesiska.” Notisen berättar att pistolskytten Kim Jong Su från 
Nordkorea lämnat ett positivt dopningsprov som innehåller betablockare. Faktan i texten 
berättar att det är ett läkemedel mot bland annat hjärtbesvär och högt blodtryck och används i 
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precisionsidrotter för att minska darrningar och nervositet. Står att Kim räknas som en av de 
främsta i sin gren. I notisen nämns även att den vietnamesiska gymnasten vid namn Do Thai 
Ngn Thuong blivit diskad efter att ha lämnat ett positivt prov innehållande ett förbjudet 
urindrivande medel som döljer dopningspreparat. Texten är mycket sakligt och informativt 
skriven utan minsta tendens till att vilja dramatisera. Inga spekulationer, ingen som uttalar sig. 
Intrycket är att bara de som åkt fast är de som har dopat sig. Såväl citat som notis är TT-
material.

I Expressen finns på sid 4 en egenproducerad artikel om Michael Phelps. ”Phelps överlägsen – 
utan dopinghjälp: ’Vet att jag är ren’” lyder rubriken och syftar på de dopningsrykten som 
figurerat kring simmaren. Skribenten Mattias Ek dramatiserar händelsen med orden ”USA har 
skämt ut sig med många dopingfall under senare år”. Detta eftersom det inte finns någon 
täckning eller fakta för påståendet.

Söndag 17 augusti
På sid 3 i Sportbladet längst ner finns en platt artikeln med rubriken: ”Fani Halkia i ny grekisk 
dopningskandal: Jag är chockad.” Artikeln handlar om att regerande olympiska mästaren på 400 
meter häck, Fani Halkia, testat positivt för preparatet methytrienolone vid ett prov som gjordes 
under Greklands förberedelser inför OS. I anslutning till artikeln finns en bild på Fani Halkia 
där hon i tävlingssammanhang håller händerna för munnen och tittar uppåt. Ingressen är 
dramatisk, börjar med att Greklands OS-trupp skakas av dopningsavslöjanden – igen. I 
brödtexten berättas sakligt om vad som hänt. Här berättas att hon är den andra i greklands 
friidrottsgrupp som skickas hem på grund av dopning, 200-meters löparen Tassos Gousis var 
den första. Här berättas även att Ekaterina Thanou är avstängd från OS efter skandalen i Aten 
för fyra år sedan. Mot slutet av texten nämns att 400-meters löparen Dimitrios Regas, som har 
samma tränare som Fani Halkia, testat positivt för samma preparat före OS. Den enda som 
yttrar sig i texten är Fani Halkia själv som säger sig vara chockad och inte veta hur substansen 
kunnat återfinnas i hennes provresultat. Eftersom artikeln är väldigt kort och flera avstängda 
greker omnämns i det lilla utrymmet får man intrycket att dopning är mycket vanligt i Grekland. 
Skribent är tidningens egen reporter David Berggren.

I Dagens Nyheter på sid 7 längst ner i högra hörnet finns en pytteliten notis med en 
nordkoreansk flagga precis under rubriken: ”Ännu en nordkoreansk skytt dopad.” Texten 
handlar om att pistolskytten Kim Hyon-Ung påträffats dopad. TT-AFP står som byline.

Måndag 18 augusti
Högst upp på sid 14, vänstra sidan av mittuppslaget, i Sportbladet finns en artikel med rubriken: 
”Ja ja Jamaica” och underrubriken: ”Sprinterdominansen imponerar – men väcker frågor om 
dopning.” Ingressen börjar med att berätta om alla framgångar jamaicanerna skördat hittills på 
sprinterdistanserna. Sista meningen i ingressen lyder: ”Nu undrar en hel värld hur det är 
möjligt.” Här insinueras det alltså på att jamaicanerna kan vara dopade. Brödtexten liknar 
ingressen så till vida att den från att beskriva jamaicanernas överlägsenhet slutar i spekulationer 
om dopning. Artikeln behandlar bland annat trippeln på 100 meter som damerna tog dagen före 
publikationen. I texten står: ”Inte ens USA eller gamla dopade DDR har lyckats med det.” Den 
enda som uttalar sig i artikeln är svenske sprinttränaren Håkan Andersson. Han har 
sensationella siffror att komma med. Han har räknat ut vilken tid jamaicanen Usain Bolt kunnat 
ha på 100 meter vid bättre förhållanden och om han inte joggat i mål. 9, 49 skulle den tiden 
kunnat ha varit. Nuvarande världsrekord ligger på 9, 69. Om 9, 49 skriver Mats Wennerholm: 
”Det är ruggiga siffror.” Han skriver även: ”Det är oundvikligt att ämnet dopning kommer upp.” 
Men i texten står också att Jamaica i år haft extra många oannonserade tester och att landets 
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sprinterstjärnor testats hårdast under OS. Mot slutet av artikeln skriver Wennerholm: ”Jamaica 
har inget eget dopningsprogram. Men lär få införa ett om de ska undvika världens misstankar i 
framtiden.” Intill texten finns en bild som föreställer de jamaicanskor som dagen före kammade 
hem trippeln på 100-meter. De står på löparbanan och håller i en jamaicansk flagga så att den 
bildar bakgrund. Under bilden finns en faktaruta med rubriken: ”Jamaicas 100-metersstjärnor.” 
I ordvalen, i uträkningen av hur mycket Bolts tid kunnat kapas och också i materialet för övrigt 
lyser det igenom att Wennerholm anser misstankarna om dopning vara befogade. 

Samma dag finns i Svenska Dagbladet en dramatiskt skriven artikel med rubriken: Femton 
greker fast i år.” Artikeln handlar om att grekiskan Fani Halkia åkt fast för dopning. Här finns 
också fakta om de fjorton övriga avstängda grekerna. Skribenten Kristoffer Svensson drar i 
några meningar egna slutsatser. I texten står ”Nu anklagas också grekerna för systematisk 
dopning”, utan att det anges vem eller vilka som kommer med dessa anklagelser. 

Torsdag 21 augusti
Över hela det falska uppslaget på sid 6 och 7 i Sportbladet sträcker sig en artikel med rubriken 
”De som säger att vi dopar oss kan fara åt helvete” och underrubriken ”Jamaica har blivit 
snabbast i världen.” Under rubriken finns en montagebild som går över vecket och visar åtta 
jamaicanska sprinters på varsin bana. Bredvid finns en stor och bred faktaruta där det bland 
annat står att de själva förklarar framgången med att de starkaste och mest aggressiva slavarna 
skeppades till Jamaica. Artikeln kan sägas vara en artikel i vilken Herb Elliot, Jamaicas 
chefläkare, får gå i svaromål mot misstankarna om dopning. Också den här ingressen börjar 
med att återge alla medaljer som landet vunnit för att snart gå in på tvivlen om att allt gått 
schysst till. Sist i ingressen finns citatet från Herb Elliot som lyfts upp i rubriken: ”De som 
säger att vi dopar oss kan fara åt helvete.” Hans egen förklaring till framgångarna är att Jamaica 
har ett utomordentligt system att ta hand om sina talanger, att tränarna är mycket kompetenta 
och att alla på den karibiska ön älskar sprint. I brödtexten berättar han också att Jamaica är det 
land där flest dopningskontroller görs per capita. Enligt honom är ryktena om dopning bara 
struntprat spritt av människor som är avundsjuka på landets succéer. Den andra som uttalar sig i 
texten är Nick Davies, talesman för IAAF, han säger ”I år har till exempel Asafa Powell testats 
sex gånger under träningsperioden hemma i Jamaica. Usain Bolt fyra.” Själva syftet med texten 
tycks återigen vara att spekulera kring om det faktum att så många jamaicaner på så kort tid och 
samtidigt lyckats förbättra sina resultat kan bero på dopning. Skillnaden jämfört med 
måndagens artikel är att jamaicanska ledare den här gången får komma med alternativa 
förklaringar. Men än en gång får man av läsningen ett bestående intryck av att misstankar om 
fusk är befogat. Skribent: Mats Wennerholm. 
    På sid 9 i samma tidning finns en krönika av Mats Wennerholm, rubriken är: ”Wennerholm: 
Blonska svarar som alla fuskare gör.” Krönikan handlar om att Ludmila Blonska från Ukraina 
åkt fast för anabola steroider och fråntas silvret i sjukamp. Eftersom hon mellan åren 2003 och 
2005 varit avstängd för samma preparat kommer hon aldrig mer att få tävla. I texten står att 
Blonska till VM förra året förbättrade sig med nästan 400 poäng. Wennerholm skriver att 
sådana framsteg visserligen kan ske om det är fråga om unga supertalanger. ”Men Ludmila 
Blonska var 30 år när hennes utveckling plötsligt exploderade. Det är inte normalt. Nu vet alla 
varför.” Wennerholm säger alltså rent ut att hon var dopad redan under VM förra året och borde 
bli av med silvermedaljen också därifrån. På bilden till texten befinner sig Blonska på en 
löparbana med handen över munnen och tårfylld blick. I ingressen berättas att Blonska på 
presskonferens efter sjukampen fått frågor om dopning och att hon då tyckt det vara fräckt av 
journalister att ställa sådana frågor. ”Strax efter lämnade hon sitt obligatoriska urinprov – och 
åkte fast igen”, skriver Wennerholm. Ingressen drar dramatiskt på kontrasten mellan vad som 
sas och vad som sen i realiteten hände. Brödtexten är informativ i så måtto att den sakligt 
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berättar om vad som hänt, om Bondskas idrottsliga historik och om vilket straff som troligen 
väntar henne. Dramatisk blir texten framför allt när det berättas om hur hon förbättrat sina 
resultat på kort tid. Wennerholm använder ett mycket aggressivt och fördömande språk i 
krönikan. Intryck: Ludmila Blonska är en oförbätterlig fuskare. 

I Dagens Nyheter finns den här dagen på sid 12 en smal och avlång artikel om att Blonska åkt 
fast för dopning efter silvret i sjukamp. Artikeln ligger längst till höger mot vecket och har 
rubriken: ”Blonska fast för dopning.” Ingressen börjar med att dra på att Klüfts medaljchanser i 
längdhopp nu ökar och avslutas med att Blonska riskerar att bli avstängd på livstid. Artikeln 
handlar om att ukrainskan kommer bli av med silvret i sjukamp efter att ha testat positivt för 
anabola steroider. I den sakligt skrivna brödtexten framgår att hon haft tredje längsta hoppet i 
längdkvalet och nu med all sannolikhet inte kommer få delta i finalen. Den enda som uttalar sig 
i texten är Carolina Klüft, hon säger: ”Det är skönt att fuskarna åker fast. Nu ska jag 
koncentrera mig på min egen tävling.” Citatet ligger sist i texten. Jens Littorin, tidningens egen 
reporter, har skrivit artikeln.
   I samma tidning finns längst ner på sid 8 en notis från TT-AFP som handlar om att fem 
dopningstest varit positiva av de 4 133 prov som hittills genomförts under OS.

Också Svenska Dagbladet uppmärksammar fallet med Blonska. Rubriken till artikeln på sid 7 
lyder: ”Blonska fastnade på nytt” och har underrubriken: ”Klüfts konkurrent lämnade positivt 
A-prov – kan trots det få hoppa i finalen.” Redan i ingressen framgår det att Blonska redan 
tidigare en gång åkt fast för dopning och att hon är en framgångsrik idrotterska. Tidigt i 
brödtexten beskrivs preparatet hon åkt fast för, anabola steroider, och hur det höjer förmågan till 
koncentration och prestation. Därefter väljer skribenten att flytta fokus till Carolina Klüft och 
hur det påverkar henne. Svenska ledare och Klüft uttalar sig i texten liksom friidrotterskan 
Kelly Sotherton. Anders Lindblad har skrivit texten.

Fredag 22 augusti
Hela sid 6 i Sportbladet handlar om dopning inom hästsporten. Rubriken högst upp, som går 
över till nästa sida, lyder ”Tony är helt knäckt.” Två artiklar finns på sidan, en stor, en liten. 
Den stora låter berätta att fyra hästar varit dopade under hästhoppningen. Artikeln drar på att 
norske ryttaren Tony Andre Hansens häst haft substansen capsaicin i sig och att såväl hans 
tränare Sylve Söderstrand som hans veterinär Jonas Tornell är från Sverige. Som underrubrik 
står: ”Svensk veterinär fick ge norrmannen dopningsbeskedet.” I artikeln berättas att hästen 
strukits från den individuella hoppningen och att Norge kanske fråntas bronset i laghoppning. 
Fastän fyra hästar från fyra olika nationer på samma gång testat positivt är det bara norrmannen 
som förekommer i texten. Ingressen drar på att han åkt fast, är pojkvän till svenska TV-stjärnan 
Jessica Almenäs och har svensk tränare och svensk veterinär. Drar med andra ord på 
kändisfaktorn och kopplingen till Sverige. Fyra bilder finns till texten, den största högst upp 
föreställer norrmannen på hästryggen och de tre mindre bilderna är på övriga som åkt fast. Inga 
spekulationer om andra dopade finns i texten. De som uttalar sig är Jonas Tornell och Sylve 
Söderstrand. Intrycket är att bara de som avslöjats har använt dopning. Skribenter Petra Thorén 
och Patrik Thornéus.
På sid 4 i Dagens Nyheter under artikeln om svensken som tog silver i hästhoppning finns en 
krönika skriven av Malin Fransson. ”Dopningen kastar skugga över hoppfinalen”, så lyder 
rubriken till texten som handlar om problemen hästsporten haft med dopning under de senaste 
åren för att snart slinka in på att ytterligare fyra hästar nu testats positivt. Står ingenting om hur 
framstående de som åkt fast är. Står bara att ryttaren till en av hästarna är norske Tore André 
Hansen och att samtliga fyra hästar nu stoppas från fortsatt medverkan i spelen. Övriga ryttares 
nationalitet nämns inte ens. Texten är mycket faktaspäckad. Här står också exakt vad hästarna 
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åkt fast för. Capsaicin är någonting som utvinns ur chilipeppar och smörjs på hästens ben för att 
åstadkomma smärta varje gång benen vidrör ett föremål vilket gör att hästarna anstränger sig än 
mer för att undvika hindren. Mot slutet skriver Malin Fransson: ”Jag har svårt att tänka mig en 
värre form av dopning. Vi pratar inte om smärtlindring utan vi pratar om att tillföra hästen 
smärta. Är b-proven också positiva tycker jag inte ens två års avstängning räcker.”

”Dopningsskandal skakar OS” är rubriken i Svenska Dagbladet till artikeln från TT om att 
Norge kan bli av med bronset i laghoppning efter att Tore André Hansens häst åkt fast i en 
dopningskontroll. I artikeln berättas om preparatet capsaicin och hur hästarna påverkas av 
medlet. Jessica Almenäs förekommer inte i texten. En mening, ”fyra hästar fast innan den 
individuella hoppningen ens börjat”, antyder att fler fall är att vänta. Uttalar sig gör Sven 
Holmberg, vice ordförande i Internationella Ridsportförbundet. Återigen används orden skandal 
och skakar för att dramatisera artikeln.

I Expressen figurerar två artiklar och en notis den här dagen. Artiklarna handlar likt Aftonbladet 
om dopningsbeskedet för Tony André Hansen. Rubriken på huvudartikeln lyder ”TV-stjärnans 
chockbesked” och syftar då på Hansens flickvän Jessica Almenäs, som till vardags leder 
travprogram i kanalen TV4. Författare är Daniel Berglund som även står skriven som 
nyhetschef för dagen. Den andra artikeln, ”TV4 stöttar sin travprofil: ‘Påverkar inte 
förtroendet’” är skriven av Niklas Berglund. Bägge artiklar ligger på uppslaget 6-7.
    I huvudtexten driver Berglund tydligt sin egen tes, att dopningshärvan ska svärta ner Jessica 
Almenäs tv-karriär. Skribenten berättar bland annat hur norrmannen och Almenäs lever med 
varandra och mellan raderna beskrivs också hur beskedet kan påverka dem. 
Citatet ”Norske stjärnan hoppas nu att dopinghärvan inte ska svärta ner flickvännens tv-karriär i 
Sverige” är ett exempel på detta.
     Skribenten blandar också in det norska kungahuset eftersom Hansens häst ägs av familjen 
Ulrichsen. ”Samtidigt dras norska kungahuset in i dopingkaoset kring TV4-stjärnans pojkvän” 
är ett stycke ur ingressen som just visar hur tidningen dramatiserar händelsen och drar på 
relationen till elitpersoner.  
     Texten har sammanlagt fyra bilder, en stor och tre mindre. På dragarbilden finns en tårögd 
Jessica Almenäs. Här finns ett tillägg med orden ”Här får hon höra om dopingen”. De mindre 
inkluderar en frilagd tävlingsbild på Hansen, en bild på paret tillsammans samt en på 
kungafamiljen.
    Texten har också två faktarutor, en om Almenäs och en om Hansen. I den förstnämnda finns 
fakta om vilka program hon lett och bilder från sändningar. I den andra finns väsentlig 
information om dopningsavslöjandet. Här står om vilka andra som testats positivt för medlet i 
samband med Hansen, att de blivit avstängda i väntan på b-prov samt att de riskerar att förlora 
medaljerna. En tävlingsbild på Hansen ligger i denna ruta.
    Den andra artikeln är en intervju med TV4:s sportchef Hans Pekkari. Här får Pekkari uttala 
sig om hennes förtroende hos kanalen. Han menar dock att beskedet inte påverkar något alls och 
att det inte hade något med henne att göra. Således är även den här texten ett exempel på hur 
tidningen driver sin egen tes. Samtliga parter förnekar alltså att händelsen innebär ett bakslag 
för Almenäs. Trots detta får man intrycket av det här måste innebära en katastrof för familjen.
    På sida 17 finns en notis med rubriken ”Blonska bortplockad från finalen”. Här handlar det 
alltså om Ludmila Blonska vars b-prov bekräftar att hon använt metyltestosteron. I den här TT-
notisen finns två citat från IOK-ledamoten Gunilla Lindberg.

Lördag 23 augusti 
På sid 10 och 12 i Sportbladet i en slags listan över de 20 största looserögonblicken i OS 
återfinns Ludmila Blonska med bild och text på plats 19 och de sju urinmanipulerande ryskorna 
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på plats 7. Största stjärnan Jelena Soboleva är den enda som förekommer med namn i texten. 
Bilden visar Yulia Fomenko.

På sid 8 i Dagens Nyheter längst ner till höger mot vecket finns en notis med rubriken: 
”Blonska förlorar silvret.” I texten står att ukrainskan kommer att fråntas silvret i sjukamp efter 
att också b-provet visat spår av anabola steroider. 
   Över hela uppslaget på sid 12 och 13 i samma tidning finns en special om Jamaicas 
medaljsuccé i spelen, största artikeln har rubriken ”Det osannolika sprinterundret” och handlar 
om hur otroligt framgångsrika de jamaicanska löparna varit både på dam- och herrsidan i år. 
Ingressen lutar åt det dramatiskt spekulativa hållet. I den berättas först om Usain Bolts triumfer 
i OS för att redan i samma mening sen gå över till att spekulera om dopning. Ingressen avslutas 
med en uppmaning från Asafa Powell till världen att besöka Jamaica för at se hur man bygger 
sprinterlöpare. I brödtextens början berättas om möjliga naturliga förklaringar till framgången, 
som att det var de starkaste slavarna som skeppades till Jamaica och att rotknölen jams brukade 
stå på middagsbordet när Usain Bolt växte upp. Men snart tar artikeln en vändning och så är 
spekulationerna om dopning igång igen. Först antyds att USA:s dåliga resultat i årets OS kan 
vara en efterdyning till den så kallade Balcoaffären som fällde bland annat Marion Jones. Sen 
går texten in på att beskriva hur de jamaicanska löparna på bara ett år kapat sina tider på ett 
närmast sagolikt sätt. Adriane Lorde, ordförande i de karibiska ländernas 
antidopningsorganisation, framför kritik över att inte tillräckligt många dopningstest görs på 
jamaicanerna. Chefsläkaren Herb Elliot får därefter i texten försvara laget och tycka kritiken 
vara obefogad. Mot slutet av texten står att Jamaica totalt vunnit tio medaljer, varav sex guld, 
och därmed toppar friidrottens medaljliga. Ett ryckcitat finns från Herb Elliot: ”Jag var 
personligen med när alla våra löpare testades vid OS-uttagningarna, en åkte fast, det var 
olyckligt, men han kommer få sitt straff.” Under artikeln finns en faktaruta som berättar om hur 
mycket de jamaicanska löparna förbättrat sina tider på några få år. I samma faktaruta står också 
hur många medaljer landet tagit i årets OS jämfört med VM 2005 och VM 2007. Till artikeln 
finns en jättelik bild som visar när Usain Bolt lämnar över stafettpinnen till Asafa Powell. Inuti 
brödtexten finns en mindre bild på en jamaicansk överväxling i damernas korta stafett. Bilderna 
i faktarutan föreställer de jamaicanskor som på sistone putsat sin personbästa markant. Jens 
Littorin har skrivit texten. Intrycket efter att ha läst artikeln och faktarutan är att det finns skäl 
för tvivel på att jamaicanerna vunnit medaljerna på ett fullständigt hederligt vis.  

I Svenska Dagbladet finns en notis från TT om att Blonska blir av med medaljen från 
sjukampen. Fokus i notisen, som ligger på övre delen av sid 1, hamnar återigen på Klüft och att 
hon nu har en mindre motståndare att oroa sig för i längdhoppet. Bild på sammanbiten Blonska 
finns i anslutning till texten. På bilden ser hon skyldig ut.

6.3 Efter OS

Fredag 29 augusti
Svenska Dagbladet har den här dagen en text från TT med rubriken ”IOK polisanmäler grekisk 
tränare”. Notisen handlar om att IOK polisanmäler den grekiske tränare George 
Panagiotopolous för att ha brutit mot landets dopningslagar. Notisen anger inget om eventuell 
påföljd eller information om preparaten. Ett tillägg i form av en stämpel med ”DOPNING” 
dramatiserar händelsen.

Lördag 30 augusti
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”OS-hästar var dopade”, så lyder rubriken som finns i Svenska Dagbladet på undre delen av sid 
6 den här dagen. Notisen handlar om att Alves (Brasilien), Ahlman (Tyskland), Lynch (Irland) 
och Hansen (Norge) nu definitivt avslöjats för dopning efter att också b-provet gett positivt 
utslag. I texten beskrivs hur capsaicin fungerar och varför det är otillåtet.

Precis som Svenska Dagbladet dagen innan har Expressen nu en notis om den grekiske tränare 
George Panagiotopoulos som polisanmälts av IOK för att ha brutit mot landets dopningslagar. 
Till skillnad från SvD:s text finns här information om att 19 greker blivit fällda i samband med 
de olympiska spelen. 
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7 Teorijämförande analys
”Ju mer känd och ju mäktigare en person är, desto mer utrymme får han i press, radio och tv.  
För det andra medför inblandning av kända eller mäktiga personer i ett händelseförlopp att  
detta får ett nyhetsvärde som det annars skulle ha saknat. Sannolikt är inblandingen av denna 
typ av personer en av de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa nyhetsvärde.”48

Så skriver Håkan Hvitfelt i sin bok ”På första sidan” och menar att en nyhet får högre dignitet 
om elitpersoner figurerar i den. Han gör en åtskillnad mellan eliten och så kallade kändisar och 
definierar eliten som personer med ledande ställning inom politik, ekonomi och näringsliv.49 

Trots det kommer vi att expandera definitionen och betrakta också de mest framstående 
idrottsutövarna som en elit i sina respektive grenar. Håkan Hvitfelt menar även att så kallade 
elitnationer bedöms vara mer relevanta i nyhetsväg än andra länder. John McManus poängterar 
likaså han att nyheter får högre vikt om de innefattar välkända personer. Som nummer fem i 
hans lista över de beståndsdelar som är mest relevanta i skapandet av en god nyhet står 
Prominence – how well known are the people in the issue or event.50 

Vår undersökning visar att det mycket riktigt är de mest framstående, det vill säga eliten, i 
respektive idrottsgren som röner mest uppmärksamhet också i dopningsfallen. Till exempel 
ansåg Sportbladet i fallet med de sju ryskorna deras meriter vara av yttersta vikt genom att 
redan på förstasidan nämna att det rörde sig om två världsettor, tre världsmästare och en 
europamästare med rysk nationalitet som avslöjats. För tidningen var det alltså viktigt att så fort 
som möjligt klargöra att nyheten handlade om elitpersoner. Att också nationaliteten omedelbart 
framkom kan bero på att Ryssland i idrott är vad Hvitfelt kallar en elitnation.
   Samma händelse hade i Svenska Dagbladet rubriken ”Sju friidrottsstjärnor fuskade med sina 
urinprov – avslöjades av DNA-teknik.” Tidningen drog med andra ord redan i rubriken på att de 
som åkt fast tillhörde elitskiktet i sina idrotter. Överhuvudtaget visade tidningarna en tendens att 
i rubriker och text understryka eller överdriva en dopad idrottares status för att på så sätt locka 
till läsning. I Svenska Dagbladet den dagen fanns bilder på samtliga ryskor, största bilden 
föreställde Jelena Soboleva, den mest framgångsrika av dem i år. Och den här tendensen, att 
låta stjärnstatusen bestämma förekomst och storlek av bild, var något som ständigt återkom i det 
undersökta materialet.

Även i kommentarerna till det skedda sökte sig tidningarna gärna till elitpersoner. De för 
närvarande mest framgångsrika i svensk friidrott, Stefan Holm, Johan Wissman och Carolina 
Klüft, var det som fick komma till tals både i artiklarna om händelsen och i de så kallade 
uppföljningsartiklarna dagen efter. I Expressen uttalade sig även Ara Abrahamian och Patrik 
Sjöberg, det vill säga en av världens bästa brottare och en före detta världsrekordhållare i 
höjdhopp. Likaså var tidningarna noga med att låta personer med höga poster inom olika 
förbund få fälla kommentarer i texterna.

Metoden att dra på kändisar och elitpersoner användes också när en utövare hade kopplingar till 
personer som var framstående inom andra gebit. Allra tydligast märktes detta när norske 
ryttaren Tony André Hansen åkt fast för dopad häst. I kvällstidningarna skrevs då mest om hans 
relation till svenska programledaren Jessica Almenäs och att hästen ägdes av norska 
kungahuset. Morgontidningarna avstod dock helt från dessa vinklingar. 

48 Hvitfelt (1985) På första sidan. s. 31
49 ibid. s. 166
50 McManus (1994) Market-Driven Journalism. s. 119-120
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     Lars J. Hulténs förklaring till skillnaden mellan de olika tidningstyperna skulle säkerligen 
varit att kvällspressen varje dag har behov av att sälja lösnummer och därför måste hitta nya 
infallsvinklar för att hålla nyheter intressanta. 51 Möjligen hade också morgontidningarna rotat i 
relationen om de haft större krav på försäljning och det funnits ett kommersiellt intresse i 
uppdagandet.

Det fanns också en hierarki mellan grenarna som bestämde nyhetsvärdet. Dopningsfall i 
traditionellt populära idrotter resulterade i ett betydligt större material jämfört med om någon 
åkte fast i grenar med mindre publikt intresse. När en OS-guldmedaljör i skytte, Sergei 
Alifirenko, till exempel avslöjades för dopning beskrevs händelsen bara i korta notiser i 
tidningarna. Detta, märk väl, trots att han alltså kammat hem guldpengen i ett tidigare spel. Den 
sparsamma rapporteringen beror säkerligen på att den sport han är verksam i väcker föga 
intresse hos gemene man och därför nedvärderas nyhetsmässigt. 

John McManus, Håkan Hvitfelt och Einar Östgaard är alla tre överens om att en händelses 
geografiska närhet har stor betydelse för hur mycket uppmärksamhet den röner i media. Men 
Hvitfelt och Östgaard menar att också kulturell närhet står högt i kurs när incidenter graderas på 
nyhetsfronten. Enligt Håkan Hvitfelt kan värdet i en nyhet långt bortifrån dessutom eskalera om 
någon från närområdet förekommer i den. Han kallar fenomenet ”etnocentrism” och gör här en 
åtskillnad mellan morgon- och kvällspressen. 

”…det förekommer en medveten satsning, genom urval och händelser och genom vinkling av 
dessa, från tabloidernas sida att få det svenska, och därmed det etnocentriska inslaget att  
framstå så klart som möjligt.” 52

I OS år 2008 var det ingen svensk som åkte fast i ett dopningstest. Men tidningarna använde 
ändå den etnocentriska aspekten främst genom att låta svenskar kommentera de dopningsfall 
som inträffade i samband med spelen. När de sju ryskorna avslöjades för att ha manipulerat 
urinprov hade Sportbladet som första artikel dagen efter en text om att det var ett svenskt 
företag som haft hand om testen. Den etnocentriska ansatsen märktes också i att deltagare i 
svenskgrenar som åkte fast rönte extra mycket uppmärksamhet. Att Ludmila Blonska till 
exempel, som ”bara” vann silver i sjukamp, fick mer material än vad som motsvarade hennes 
meriter beror säkerligen på att hon åkte fast i en gren som genom Klüfts framgångar blivit en 
svenskgren och att hon tänkte tävla mot Klüft i längdhopp. En av Sportbladets mest 
framstående reportrar, Mats Wennerholm, skrev till och med en krönika om händelsen. Att hon 
avslöjats förut och nu riskerade livstids avstängning spelade nog en mindre roll för det relativt 
stora utrymmet i tidningarna. 
     Betydelsen av närhet märktes också i rapporteringen när fyra hästar avslöjades med att ha 
förbjuden substans i sig. Sportbladet drog då på att en av ryttarna var från Norge, hade svenskar 
i sin stab och var pojkvän till TV-kändisen Jessica Almenäs. Tendensen var ännu tydligare hos 
konkurrenten Expressen där rubriken till huvudartikeln löd ”TV-stjärnans chockbesked” och 
syftade då på just ryttarens förhållande med den svenska programledaren. Två artiklar fanns om 
händelsen och bägge handlade om Almenäs och hur hennes karriär på TV4 kunde påverkas av 
fallet.
     I morgontidningarna nämndes inte ens vare sig kopplingarna till Sverige eller relationen med 
Jessica Almenäs vilket tyder på att skillnaderna mellan morgon- och kvällstidningar, som 
Hvitfelt pekade på redan 1985, består än i dag. Att just norrmannen och ingen annan av de fyra 

51 Hultén (1996) Journalistikens Villkor. s. 197
52 Hvitfelt (1985) På första sidan. s. 143-145
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också i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet blev omskriven, trots att inga kopplingar drogs 
till Sverige, accentuerar än mer tesen om närhetens relevans. 

John McManus menar att nyhetsvärdet i evenemang och händelser ökar ju närmare nuet de äger 
rum eller inträffar. Sentensen kan se ut så här: ju färskare en fråga eller händelse är, desto större 
är också nyhetsvärdet.

Vår uppdelning mellan före, under och efter OS visar mycket riktigt att dopningsfallen blev 
som mest uppmärksammade precis i anslutning till avslöjandena för att sen röna allt mindre 
intresse från pressens sida. Det var framför allt positiva a-prov, prov som togs först, som 
resulterade i tidningsmaterial. Betydlig mindre vikt fästes vid b-proven och påföljderna för de 
fällda idrottarna. Resultaten av b-proven liksom eventuella straff meddelades ofta när spelen 
inte längre vara aktuella och kan vara en orsak till att tidningarna innehöll så försvinnande små 
mängder dopningsmaterial under den sista studerade perioden. 

En annan upptäckt Håkan Hvitfelt gjorde var att händelser som kunde fogas till liknande 
händelser och därmed bilda ett slags tema ökade nyhetsvärdet.

Vår undersökning visar att framför allt med de ryska dopningsfallen försökte tidningarna skapa 
ett dylikt tema genom att dra kopplingar till gamla Sovjettiden. I flera artiklar fick man ett slags 
skräckblandat intryck av att dopningen är betydligt mer förekommande i Ryssland än i andra 
länder, att den sker systematiserat där och är sanktionerad från högre ort. I kvällstidningarna var 
den här tendensen mycket tydligare än i morgonpressen. När Sportbladet till exempel hade 
tabeller som visade att ryssarna varje år toppar listan över nationer som åker fast fanns ingen 
vilja att modifiera informationen med att Ryssland också har fler aktiva än de flesta andra 
länder. När det ringa antalet dopningstest av jamaicanerna beskrevs gjordes däremot en 
omräkning som visade att antalet test per capita ändå är störst i världen. Det tycktes som 
framför allt kvällstidningarna medvetet ville se ett samband med gamla Sovjetunionen för att 
måla en skräckbild som höjde nyhetsvärdet. Men ingen rök utan eld: Ryssarna gav själva näring 
till bilden genom att gång på gång åka fast i kontrollerna. 

8 Slutsats

8.1 Kvantitativa undersökningen
Som väntat visade det sig att kvällstidningarna, med dess starka inriktning på sensationella 
nyheter av negativt slag, hade både flest antal sidor med dopningsmaterial och störst andel av 
dito. Vad som däremot överraskade oss var den stora skillnaden mellan i synnerhet Aftonbladet 
och Dagens Nyheter. Aftonbladet hade sammanlagt 12, 4 sidor med innehåll om dopning mot 
Dagens Nyheters 3, 7 sidor, mer än tre gånger så mycket med andra ord. Differensen var 
ungefär lika stor när antal räknades om till andel, Aftonbladet erbjöd 3, 8 procent 
dopningsmaterial, Dagens Nyheter 1, 2. Men kanske ännu mer häpnadsväckande var att 
Svenska Dagbladet vad det gäller andel hade drygt dubbelt så mycket dopningmaterial som 
konkurrenten Dagens Nyheter. 

Absolut mest dopningsmaterial räknat i procent erbjöd samtliga tidningar under perioden före 
OS. Den överlägsna andelen beror säkerligen på de sju ryskorna som åkte fast samtidigt och för 
samma förseelser. Detta och att de allihop var verksamma inom friidrotten gav förstås ordentligt 
med utrymme för spekulationer kring omfattningen av fusket och om det var sanktionerat från 
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högre ort. Händelsen uppmuntrade också till spekulationer kring hur många fler fall som var att 
vänta när spelen väl satt igång. 

Svenska Dagbladet var den tidning som veckan efter OS hade flest texter om efterföljderna av 
de positiva proven. Aftonbladet och Dagens Nyheter däremot hade inget dylikt material alls i de 
sju numren efter spelen.

Även när det gällde att placera materialet på strategiskt viktiga platser visade Svenska 
Dagbladet framfötterna. Under den studerade tiden fick sammanlagt fem artiklar plats på 
sportsidornas fem första sidor varav två hamnade på förstasidorna. Dagens Nyheter hade bara 
en artikel och en krönika på de fem första sidorna under den undersökta perioden och då låg 
artikeln på sid fem och krönikan längst ner på sid fyra. Expressen och Aftonbladet gick också 
här traditionsenligt i bräschen genom att framför allt vid avslöjandet av ryskorna fylla sina 
första sidor med dopningsmaterial, Expressen från sid 1 till sid 7 och Aftonbladet från sid 1 till 
sid 5. Förutom den dagen, 1 augusti, hade Expressen tre dopningsartiklar på de fem första 
sidorna (undre delen i samtliga fall) och Aftonbladet fem (varav fyra på undre delen). I 
Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter var samtliga artiklar och krönikor skrivna av 
tidningarnas egna medarbetare. Svenska Dagbladet däremot hade två artiklar om dopning som 
köpts in från nyhetsbyråer. Till tidningens försvar kan dock nämnas att den möjligen har mindre 
ekonomi att tillgå eftersom dess upplaga ligger långt under övriga tidningars. Så gott som alla 
notiser i tidningarna kom från nyhetsbyråer, företrädesvis TT. 

När det gäller reportrar kunde vi inte se någon tendens till att vissa personer hade som 
specialitet att bevaka just dopningen. Dock upptäckte vi att Sportbladets Mats Wennerholm, en 
av Sveriges skickligaste sportskribenter, skrev artiklar och krönikor vid de mest 
uppmärksammade dopningsfallen. Så också när dopningsmisstankar riktades mot det 
jamaicanska friidrottslandslaget
     I sann sportanda kommer härunder en tabell som visar i vilken ordning tidningarna 
prioriterade dopningen under den undersökta perioden. 

1. Aftonbladet
2. Expressen
3. Svenska Dagbladet
4. Dagens Nyheter

8.2 Kvalitativa undersökningen
Mest dopningsmaterial fick de händelser när flera idrottare från samma nation testat positivt 
eller misstänktes för att ha använt förbjudna preparat. Det som framför allt renderade så rikligt 
med material var spekulationer kring om den reella eller misstänkta dopningen var 
systematiserad och organiserad från högre ort. Ryssland och Jamaica var de nationer som främst 
utsattes för dessa misstankar under den studerade perioden. 

En röd tråd i materialet, särskilt i kvällstidningarna, var tendensen att svartmåla Ryssland som 
en fusknation. När de sju ryskorna före spelen avslöjats drogs i flera artiklar paralleller till 
dopningstraditionen i det gamla östblocket och det spekulerades också vilt kring hur omfattande 
fusket egentligen var. En del, både ledare och journalister, påstod i klartext att användningen av 
förbjudna preparat sanktionerades av tränare och personer med höga positioner inom rysk 
idrott. Varje gång en ryss ertappades med dopning under pågående spel gjordes sen i flera texter 
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hänvisningar till de sju ryskorna som åkt fast före starten. Enda gången ett preparats härkomst 
beskrevs i en text var när det kom från just Ryssland. Den dopningshärva i USA som Marion 
Jones åkte fast i isolerades i Sportbladet till bara dem som bevisligen varit involverade och fick 
gå under namnet Balcoaffären efter företaget som framställt preparaten. Beteckningen 
Balcoaffären gjorde att vidden av skandalen inte sträckte sig utanför det laboratorium där 
medlen blivit framtagna. När det gällde ryssarna försökte media tvärtom utöka antalet skyldiga 
till så många som möjligt både vertikalt och horisontellt och dra kopplingar till Sovjetunionen 
för att därigenom skapa en bild av problematiken som systematiserad och styrd från högre håll. 
Konklusionen av materialet låter skvallra att hade omfattningen definierats på samma sätt nu så 
hade beteckningen säkert inkluderat hela landet och blivit något i stil med Rysslandsaffären.  

Varför just de ryska fallen orsakade misstankar om organiserat fusk kan förstås bero på att hela 
sju ryssar samtidigt avslöjades för samma brott och att flest ryssar överhuvudtaget åkte fast. 
Men fixeringen kan också ha att göra med associationsbanor hos reportrarna och ett medvetet 
försök att skapa högre nyhetsvärde. En historiker med psykodynamisk läggning skulle 
förmodligen påstå att också den gamla rysskräcken hade betydelse för rapporteringen.  

En skillnad mellan beskrivningen av ryska dopningsfall och jamaicanska misstänkta 
dopningsfall var att det aldrig drogs på de ryska versionerna i rubriker och ingresser medan så 
skedde i jamaicanernas fall. Ryska ledares påståenden att de blivit utsatta för en komplott kom i 
artiklarna alltid efter den officiella versionen och sopades så att säga under mattan som 
bortförklaringar. Däremot hade jamaicanska ledare förmånen att få sina förklaringar citerade 
redan i rubriken. Skillnaden kan i och för sig bero på att ingen jamaican faktiskt testades 
positivt under spelen. Ej heller skrevs det någonstans i klarspråk att de jamaicanska 
framgångarna skulle vara ett resultat av dopning. Men istället lyste antydningarna igenom i de 
långa, reportageliknande artiklarna om hur landets sprinters samtidigt och på kort tid förbättrat 
sina tider så markant. 

Tonen i morgonpressens texter om dopning var betydligt mer dämpad och neutralt saklig än den 
i kvällstidningarna. Speciellt i fråga om de ryska friidrottarna använde kvällspressen ett språk 
som i hårda ordalag fördömde de skyldiga och ville ha de ansvarigas huvud på ett fat. Till viss 
del kan skillnaden ligga i att kvällstidningarna hade fler krönikor som tillät skribenterna att vara 
mer personliga och subjektiva. Men tendensen var också tydlig i vanliga artiklar när 
kvällspressen sökte sig till upprörda ledare och aktiva och sen drog på deras kommentarer sagda 
i stundens hetta. 
     Det var bara i rubrikerna som en viss likhet i tonfallet kunde ses mellan tidningarna. Till 
exempel visade både Expressen och Svenska Dagbladet en förkärlek att använda ord som 
”skandal” när de rubriksatte dopningsfallen. Ofta skedde detta fastän ingen i texten uttryckt att 
det skulle finnas något skandalöst i händelsen. 

Förvånansvärt lite fakta fanns om preparaten och vilka effekter de kan ha på den fysiska och 
psykiska hälsan. En idrottare med funderingar på att gena sig till framgång skulle säkerligen 
efter att ha läst materialet snarare avskräckas av risken att ertappas än av de medicinska 
konsekvenserna.

Det mest avskräckande materialet hade dessutom inte att göra med de aktuella spelen 
egentligen. En längre artikel i Svenska Dagbladet handlade om en kinesisk tyngdlyfterska som 
fått basröst och skäggväxt av dopningen och nu levde i fattigdom på landsbygden. Den andra 
riktigt avskräckande artikeln handlade om Marion Jones och fängelsestraffet hon avtjänade i 
USA just nu. I bägge fallen rörde det sig alltså om dopning på platser långt från Sverige. 

47



Marion Jones satt heller inte inne på grund av dopning utan för att hon ljugit om användningen 
till FBI. 

Genom att så många aktiva svenskar fördömde fusket och att svenskarna beskrevs så oskyldigt i 
texterna fick man intrycket att problematiken knappt existerar här. Expressen och Aftonbladet 
gjorde enkäter på sina hemsidor som visade att majoriteten av svarspersonerna trodde att 
dopning också förekom bland svenska aktiva. Dagen efter skrevs artiklar baserade på resultatet. 
Elitidrottare fick i artiklarna gå i svaromål och förklara hur ofta testerna utfördes i Sverige. 
Slutintrycket av läsningen blev att allmänheten hade bristande kunskaper och att det vore 
mycket sensationellt, närmast chockartat, om en svensk skulle testas positivt för dopning.

8.3 Den teorijämförande undersökningen
Medieforskarna John McManus, Edvard Östgaard och Håkan Hvitfelt är alla tre överens om att 
elitpersoner och kändisar höjer nyhetsvärdet i en händelse. Vår undersökning visar att så var 
fallet också i rapporteringen om dopning under OS. Samtliga tidningar visade en tendens att 
variera uppmärksamheten kring avslöjad eller misstänkt dopning beroende på vilken stjärnstatus 
idrottsutövaren hade. I rubriker och ingresser underströks eller överdrevs den fällda idrottarens 
rang och bedrifter. Medieintresset fluktuerade även efter vilka grenar det var fråga om, populära 
grenar fick mycket material, perifera mindre. Dessutom var det andra elitidrottare och folk med 
höga poster i olika förbund som oftast fick komma till tals när det gällde att kommentera fallen. 
Kvällspressen var därtill noga med att påpeka eventuella band som avslöjade atleter hade till 
kändisar eller elitpersoner utanför idrotten. 

Håkan Hvitfelt använde begreppet etnocentrism för att förklara det eskalerade läsvärdet när 
någon från närområdet var involverad i en nyhet. Den här företeelsen skulle enligt Hvitfelt vara 
betydligt mer frekvent i kvällspressen än i morgontidningarna. Vår undersökning visar att han 
säkerligen har rätt. Trots att inga svenska dopningsfall inträffade under spelen blev den så 
kallade etnocentrismen tydlig när tidningarna sökte sig till landsmän för att få kommentarer till 
andra fall. Åkte någon fast i svenskgrenar utmynnade detta i betydligt mer material än vad som 
var befogat av den avslöjades meriter. Men allra mest märktes etnocentrismen när den norske 
ryttaren åkt fast för att ha ridit med dopad häst. Då drog kvällspressen i rubriker, ingresser och 
bilder rejält på att han hade svenskar i sin stab och var pojkvän till programledaren Jessica 
Almenäs.

John McManus menade att ju nyare en fråga eller händelse är, desto större är också 
nyhetsvärdet. Vår studie visar att mycket lite dopningsmaterial fanns i tidningarna efter OS trots 
att svar från b-proven och eventuella straff tillkännagavs då. Den knappa rapporteringen kan 
bero på den långa tid som förflutit sen avslöjandena och att spelen inte längre var aktuella.  

Håkan Hvitfelt tog notis om att nyhetsvärdet stiger när händelser kan fogas till andra händelser 
så att de bildar ett slags tema. Så skedde också i rapporteringen om dopning. Ofta när ryssar 
åkte fast i kontroller försökte tidningarna skapa ett dylikt tema genom att dra kopplingar till 
gamla Sovjetunionen och dopningstraditionen från den tiden. 

Även medieforskaren Lars J Hulténs teorier fann vi stöd för i det undersökta materialet. 
Balansgången mellan lusten att berätta och plikten att informera var särskilt tydligt i rubriker 
kontra texter. Ofta kryddades relativt neutrala texter med överdrivna rubriker. Samma tendens 
nämndes även i rapporten ”Ludmila – ett liv på löpsedeln” av Linn Hellstrand. 
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     Det tydligaste exemplet var i Expressen. ”Skakad av skandalen” löd rubriken den 5 augusti 
och syftade då på stavhopperskan Jelena Isinbajevas reaktion på det ryska dopningsavslöjandet. 
Att hon skulle varit skakad tycks vara en osanning eftersom de enda ord hon använde i citaten 
var ”ledsamt” och ”synd” samtidigt som hon sa att hon bara var koncentrerad på sina egna 
tävlingar. Expressen har alltså sett händelsen ur ett annat perspektiv än vad gemene man kanske 
skulle göra. Måhända berodde det på att man ville berätta en så  intressant historia som möjligt 
för läsarna. Eller så kan orsaken ligga i Jesper Strömbäcks teori om publicistiska ideal kontra 
intäkter och sensationsjournalistik. Teorin går ut på att de pressetiska reglerna ibland får ge vika 
för tidningarnas kommersiella anspråk. Den regel som negligeras i det här fallet skulle då vara 
att rubriken måste ha täckning i texten.53  
    Summan av kardemumman, själva syntesen, blir att tidningen säkerligen försökte stegra 
läsvärdet med försäljningskravet som bevekelsegrund. 
     Emellertid finns här en distinkt skillnad mellan de olika typerna av publikation. Det är 
kvällstidningarna som var dag måste hitta de rätta nyheterna och de rätta vinklingarna för att 
sälja bättre. Morgontidningarna å andra sidan har genom abonnemangen en mer stabil läsekrets 
och behöver därför inte slå på stortrumman lika hårt. Endast tio procent av morgontidningarnas 
upplaga säljs i butik. 

Något vi saknade i litteraturen var teorier om ett nyhetsvärdes variation i relation till antal 
involverade i en händelse. Den här c-uppsatsen till exempel har visat att det utrymme och den 
prioritet en nyhet får i allra högsta grad har att göra med hur många som är inblandade i den. De 
sju ryskorna och de många unisont misstänkta jamaicanerna resulterade i absolut mest 
dopningsmaterial under den studerade perioden. 
     Men den här tesen kan utvidgas till andra nyhetsområden också. En jordbävning på en ö med 
noll eller få drabbade är givetvis en mindre nyhet än en liknande naturkatastrof i ett område där 
fler skadas och omkommer. Tsunamin blev ju en sån enorm nyhet just för att så många svenskar 
drabbades av den. Därför önskar vi härmed till den befintliga teorin infoga följande: Ju fler 
involverade i en negativ händelse, desto större nyhetsvärde får händelsen.   

53 Pressens Samarbetsnämnd (2002) Spelregler för press, tv, radio. s. 7
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Bilaga: Körschema

Mall för den kvantitativa undersökningen
1. Skriv upp vilken tidning som är föremål för undersökningen, skriv upp dag och dagens 

datum.
2. Mät bredden och längden på det sportmaterial (inkluderat rubriker, bilder, artiklar, 

krönikor, notiser, faktarutor) i tidningen som behandlar OS i Peking.
3. Räkna ut arean på det uppmätta materialet (längd gånger bredd) och anteckna resultatet.
4. Mät bredden och längden på det OS-material som behandlar dopning (inkluderat 

rubriker, bilder, artiklar, krönikor, notiser, faktarutor).
5. Räkna ut arean på det uppmätta materialet (längd gånger bredd) och anteckna resultatet.
6. Dividera dopningsmaterialet med den totala mängden sportmaterial från OS så att du får 

en procentsats och anteckna resultatet (det vill säga dela delen med helheten).
7. Ange sidplacering på materialet om dopning, ange vilken typ av material (puff, 

faktaruta, artikel, notis etc.) det är fråga om och ange om materialet ligger på övre eller 
undre delen av sidan. 

8. Räkna ut antalet artiklar och notiser i tidningen som handlar om dopning, skriv upp 
vardera summan. 

9. Kontrollera hur mycket av materialet som är eget och hur mycket som är inköpt.
10. Räkna ut hur stor andel i procent som är eget av det material som handlar om dopning 

(dvs. dividera delen med helheten för att få en procentsats).
11. Anteckna också vem som skrivit de artiklar och notiser som handlar om dopning.
12. Summera den totala mängden OS-material från samtliga exemplar av tidningen som 

ingår i undersökningen.
13. Summera den totala mängden dopningsmaterial från OS-bevakningen i den tidning som 

ingår i undersökningen.
14. Dividera den totala mängden dopningsmaterial med den totala mängden OS-material så 

att du får en procentsats och anteckna resultatet.

Hur vi mäter:
Vi mäter mellan de linjer som inrutar materialet från OS, det vill säga från linjen som ligger 
överst till linjen som ligger nederst och från linjen som ligger längst till vänster till linjen som 
ligger längst till höger. Eventuella friläggningar som sticker ut utanför linjen räknas inte med. 
Inte heller rubriktext, grafik eller annat som sticker ut utanför linjerna räknas med.

Ovanstående gäller också de faktarutor som inramas av linjer; det utstickande tas bort ur 
räkningen.  

Saknas linjer mäter vi från överdelen av bokstaven eller bilden högst upp till bildkant eller 
nedre delen av bokstav längst ned. Avslutas materialet med en faktaruta mäter vi till där 
faktarutan slutar.  Likadant från höger till vänster, det vill säga där bokstav, faktaruta eller bild 
börjar till slutet av faktaruta, bild eller sista bokstav. 

Finns linje bara på en sida men inte på annan mäter vi från linjen till där bokstav, bild eller 
faktaruta slutar.

Finns OS-vinjetter överst mäter vi från kanterna på vinjettblocken åt vardera håll.
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Allt material som ligger under vinjetterna och vars änder sidledes sammanfaller med 
vinjetternas början och slut mäts i block tillsammans med vinjetterna. Om de inte sammanfaller 
mäts blocken var för sig.

Så kallade färgblock mäter vi från där färgen börjar till där färgen slutar åt bägge håll.

Om det finns flera materialblock som så att säga sticker ut från varandra mäter vi blocken var 
för sig och räknar ut arean på vardera block.

Om det i en artikel, krönika eller notis som handlar om OS också finns innehåll som behandlar 
annat kommer materialet i sin helhet ändå att betraktas som OS material. 

I det vi räknar ingår rubriker, bilder, artiklar, krönikor, notiser, bildtexter, faktarutor, vinjetter, 
resultat, tabeller, TV-tider, hålltider och puffar.

Avgränsningar
OS-bilagorna kommer inte att ingå i undersökningen.
Ej heller:
Annonser (reklam) med anknytning till OS.
Spelsidor med anknytning till OS.
Texter som organisationer utan anknytning till idrotten, till exempel Amnesty, skrivit om Kina 
och OS i tidningen.
TV-tiderna för OS i block där också tider för annan idrott anges.

Mall 1 för den kvalitativa undersökningen
1. Skriv upp tidning, dag och datum.
2. Se till att det klart framkommer om materialet är skrivet före, under eller efter OS.
3. Skriv upp vilken sida eller vilka sidor respektive material ligger på.
4. Rör sig dopningsmaterialet om artikel, notis eller krönika, finns faktaruta med, bilder? 

Grafik?
5. Vad handlar dopningsmaterialet om, vem handlar det om, vilken nationalitet på den eller 

dem som figurerar som huvudpersoner i materialet, vad åkt fast för, när åkt fast, åkt fast 
förut?, står det någonting om eventuell påföljd? Står det någonting om hur framstående 
utövarna som åkt fast är i respektive gren?

6. Vad finns för fakta i materialet, fakta om preparat, fakta om medicinska konsekvenser 
av användandet, fakta om tidigare avslöjanden, annan fakta? 

7. Vad för slags bilder eller/och grafik förekommer, vad ger bilderna för intryck, hur är 
rubrikerna (neutralt sakliga eller dramatiserande), vad används för ord, hur är eventuella 
friläggningar?

8. Hur är ingressen, neutralt saklig eller dramatiserande?
9. Hur är brödtexten, neutralt saklig eller dramatiserande?
10. Är texten spekulativ, spekuleras det kring om huvudpersonen/huvudpersonerna använt 

dopning förut, om andra använder förbjudna preparat eller om fler fall är att vänta 
framledes?

11. Vilka uttalar sig i texten, personer som åkt fast, tränare, andra aktiva inom samma idrott 
eller före detta aktiva, andra tränare eller före detta tränare, experter inom idrotten, 
experter inom medicin, experter inom dopning, personer som på olika sätt jobbar mot 
dopning, t ex förbund eller personer som utför testerna? Hur mycket lyser skribentens 
egna spekulationer eller åsikter igenom i texten? Finns det material där vanligt folk 
uttalar sig, till exempel i enkätform.
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12. Vad får man för intryck av att läsa texten, att också andra dopar sig, att egentligen alla 
dopar sig och att de som avslöjades bara råkade ha otur, att det endast är de som dopar 
sig som åker fast? Finns det något i texten som antyder eller säger rent ut att tränare och 
andra inom respektive lands förbund är medvetna om dopningen, att det kanske till och 
med är de som tagit initiativet till fusket, kanske rentav att användningen är satt i 
system? Får man intrycket att dopningen framför allt förekommer i vissa länder? Vilka 
länder i så fall? Finns det någonting i artikeln som antyder eller säger rent ut hur 
användandet av dopning är i Sverige.

13. Något mer?

Mall 2 för den kvalitativa undersökningen
1. Fanns det någon skillnad på sättet att rapportera om dopningen under OS jämfört med 

före och efter i respektive tidning?
2. Fanns det i respektive tidning någon skillnad på rapporteringen beroende på vilken 

nationalitet personen eller personerna som åkt fast hade? (kanske ju närmare Sverige 
desto mer uppmärksamhet) 

3. Fanns det någon skillnad beroende på vilken idrottsgren det rörde sig om? (kanske mer 
uppmärksamhet desto större och mer populär gren)

4. Fanns det någon skillnad beroende på hur framstående idrottaren är i sin gren?
5. Fanns det någon skillnad beroende på hur många som åkt fast samtidigt?
6. Hur var skillnaden mellan tidningarna, fanns det stora skillnader mellan morgon- och 

kvällstidningarna i sättet att rapportera om dopning. Vari låg främsta skillnaderna?
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