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Abstract
Titel: Det förvärvade innanförskapets tecken på utanförskap. En diskursanalytisk studie av
Dagens Nyheters rapportering kring Ludmila Engquist.
Författare: Ulrika Apell
Syfte: Syftet med denna uppsats är främst att undersöka om, och i sådana fall hur,
konstruktionen av Ludmila Engquist har skiftat vid olika tillfällen i hennes karriär. Detta görs
utifrån ett intersektionellt perspektiv, där hänsyn tas till aspekterna genus, nationalism,
etnicitet och utanförskap. Ett annat syfte är att, utifrån teorin om ”the human interest story”,
undersöka hur den mediala berättelsen om Engquist konstrueras i Dagens Nyheter.
Metod/Material: Undersökningen utgörs av en reflexiv diskursanalys i tre steg av de artiklar
om Engquist som publicerats i Dagens Nyheter från december 1995 till december 2001. Det
första steget utmynnar i en kommenterad sammanställning av rapporteringen i sin helhet. I det
andra steget urskiljs de diskursiva teman som framträtt i materialet och i det tredje utförs en
detaljanalys av artiklar från utvalda tillfällen: OS-guldet 1996, bröstcancerbeskedet 1999,
”comebacken” på DN-galan och i VM samma år samt dopningserkännandet 2001.
Resultat: Engquists liv har dramatiserats, först som en framgångssaga och, så småningom,
som en mörkare berättelse. Hon är bärare av ett flertal stigman och gentemot övriga svenska
friidrottare tycks hon hela tiden ha befunnit sig i ett utanförskap. Av journalister och
allmänhet accepteras hon tämligen snabbt som svenska¸ men det är en acceptans som tycks
villkorad med en förväntan om goda idrottsprestationer. Beträffande genus är konstruktionen
av Engquist tämligen konstant. Däremot ändras konstruktionen av hennes make och tränare
Johan radikalt när friidrottskarriären övergår i en bobsatsning.
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1 Inledning
I november 2001 erkände den ryskfödda, före detta häcklöperskan, Ludmila Engquist att hon
tagit anabola steroider i samband med vinter-OS i Salt Lake City, för att kunna prestera bättre
i sin nya tävlingsgren bob. Erkännandet resulterade i en dopningsskandal som skakade om
hela Sverige. Dessförinnan hade hon, sedan hon fått sitt svenska medborgarskap 1996, som
häcklöperska sprungit hem ett OS-guld och ett VM-guld till sin nya nation. Detta i en tid, när
svensk friidrott i stort sett saknade idrottare av internationell klass. Riktigt folkkär blev hon
1999, då hon lyckades vinna DN-galan och ta brons i VM, trots att hon diagnosticerats och
opererats för bröstcancer tidigare samma år.
På den publik som följde Engquist under hennes aktiva tid, gjorde hennes karriär bestående
intryck, men för den unga generationen idag är hon nästan okänd. Ett faktum som inte gör det
mindre angeläget att söka besvara de frågor som rapporteringen kring henne väckte, och
kanske även finna svaret på den större frågan om varför en så pass framstående idrottskarriär
så snabbt kunnat falla i glömska.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är främst att undersöka hur den mediala bilden av Engquist
konstruerats vid olika tidpunkter i hennes karriär. Har konstruktionerna skiftat och, i sådana
fall, hur? Detta undersöks med fokus på aspekterna genus, nationalism, etnicitet och
utanförskap. Ur ett genusperspektiv undersöks också konstruktionen av Johan Engquist i sin
dubbla roll av make och tränare. De grundläggande frågeställningarna är:
•

Hur beskrivs makarna Engquist, individuellt och i relation till varandra?

•

Vilka nationalistiska uttryck framträder i materialet och hur förhåller de sig till
Engquist?

•

Hur konstrueras hennes nationalitet respektive etnicitet vid olika tillfällen?

Uppsatsen har även ett annat, genomgripande, syfte som utgår ifrån grundantagandet att vissa
personers livsberättelser berör publiken mer än andras, och att Engquist är en sådan person,
vars historia berör och lockar till läsning. Det kan då vara intressant att ställa frågan varför
den berör. Innehåller den vissa ”dramaturgiskt tacksamma” ingredienser, som är möjliga att
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identifiera? Detta undersöks utifrån en teori inom nyhetsforskningen som kallas ”human
interest”.

1.2 Genomförande
Undersökningen, som är begränsad till artiklar i den rikstäckande morgontidningen Dagens
Nyheter, utgörs av en reflexiv diskursanalys i tre steg kompletterad med en semiotisk analys
av ett fåtal bilder. Det första steget består av en genomläsning av allt som publicerats om
Engquist i Dagens Nyheter från december 1995 till november 2001. I det andra steget
identifieras de diskursiva teman som framkommit i materialet och i det tredje steget, slutligen,
genomförs detaljerade analyser av artiklar med tillhörande bilder från några speciella
tillfällen, då mediebevakningen kring Engquist varit extra intensiv; OS-segern 1996,
sjukdomsbeskedet med den påföljande comebacken 1999 samt dopningserkännandet 2001.

1.3 Disposition
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Härnäst följer avsnittet tidigare forskning, som fått ett eget
kapitel på grund av dess längd. Där presenteras två avhandlingar, med relevans för den här
uppsatsen lite närmare. I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkterna genus,
nationalism, etnicitet, avvikelse och utanförskap samt ”human interest” i här nämnd ordning
medan kapitel fyra redogör för material, urvalsprocess och avgränsning. Därpå följer
metodkapitlet som inleds med en genomgång av några olika diskursanalytiska metoder, vilken
mynnar ut i ett avsnitt som berättar om mitt val av undersökningsmetod. Kapitlet avslutas med
ett avsnitt om bildanalys och semiotik.
I kapitel sex återfinns själva undersökningen. Den är indelad i tre avsnitt vilka motsvarar de
tre stegen i diskursanalysen. Det första avsnittet utgörs sålunda av en kommenterad
sammanställning av allt publicerat material från den valda tidsperioden. Det andra består av
en redogörelse av och diskussion kring de diskursiva teman som framkommit och i det tredje
återfinns detaljanalyserna. Materialet, i form av artiklar och bilder till dessa analyser, finns
med som bilagor. Slutligen återfinns en sammanfattande diskussion i kapitel sju, där avsnitten
i stort följer teorikapitlets ämnesindelning.
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2 Tidigare forskning
Tidigt i uppsatsarbetet fick jag kännedom om att det redan fanns en akademisk uppsats om
Engquist, i form av en D-uppsats från Institutionen för Informationsvetenskap vid Uppsala
Universitet. Titeln är Sagan är slut? En diskursanalytisk studie om Ludmila Engquists
dopningserkännelse och den skrevs av Emma Eirto hösten 2001, när artiklarna om
dopningserkännandet var aktuella. Den har framför allt använts som inspirationskälla och
”bollplank”, men den har också påverkat urvalet av material till min undersökning. Då Eirto
gjort en diskursanalytisk komparativ studie av vad de fyra rikstäckande tidningarna Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet skrivit alldeles i anslutning till
dopningsskandalen, har jag istället valt att fokusera på en enda tidnings rapportering under en
längre tidsperiod. En annan skillnad är att Eirto endast analyserat den skrivna texten, medan
jag även gjort en enklare semiotisk analys av bilderna.
Under arbetets gång har jag sedan fått kännedom om ytterligare två akademiska arbeten om
Engquist, båda från Linköpings Universitet, dels en C-uppsats från 2002 författad av Mattias
Lilja med titeln Hon som älskas av folket En diskursanalytisk studie kring Ludmila Engquists
nationella identitet, dels en magisteruppsats från 2003 av Linn Hellstrand: Ludmila livet på
löpsedeln. Sportjournalistikens dilemma. Den senare utgörs av en retorisk analys av utvalda
artiklar från Aftonbladet och Expressen samt av några TV-inslag från Sveriges Television.
Tidsmässigt omfattar den samma period som min undersökning, men då såväl syfte och
teoretisk grund som urval och undersökningsmetod skiljer sig åt, finns där också stora
olikheter. De ibland likartade frågeställningarna belyses från olika håll och jag vågar påstå att
undersökningarna därigenom kompletterar varandra.
Studiet av medieberättelser kring berömda idrottsstjärnor (celebrity sport stars) har under de
senaste decennierna vuxit fram som ett viktigt forskningsområde i bland annat USA. Där
utkom 2001 antologin Sport Stars – The cultural politics of sporting celebrity med sexton
essäer om lika många idrottsmän- och kvinnor. I de utforskas “the complex and varied roles
that contemporary sport celebrities occupy as athletic laborers, entertainers, marketable
commodities, role models, and political figures, whithin an increasingly global cultural
economy.”1 I Sverige verkar inte denna forskningsgren ha fått så många efterföljare, men en
annan svensk idrottsstjärna som varit föremål för en del medieforskning är Zlatan
1

Andrews, D L & Jackson, S J (red.) (2001) s. 9
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Ibrahimovic, bland annat i en D-uppsats från Malmö Högskola år 2004: Om fotboll och dess
föreställda gemenskaper – En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren
Zlatan Ibrahimovic av Agneta Furvik. Där undersöks frågeställningar om nationalism,
etnicitet och konstruktionen av “den andre” utifrån Norman Faircloughs kritiska
diskursanalys.

2.1 ”Sagan är slut?” av Emma Eirto
Eirtos tillvägagångssätt har varit att välja ut 79 artiklar från perioden 5-7 november 2001, då
pressens bevakning efter dopningserkännandet var som mest intensiv. Den metod hon använt
är kritisk diskursanalys med inslag av semiotik. Frågeställningarna är ungefär desamma som
mina, exempelvis behandlas det etniska perspektivet med frågan om huruvida Engquist
betraktas som ryska eller svenska och ur ett genusperspektiv undersöks hur hennes relation till
maken beskrivits i media. ”Grundfrågan är att granska vilka olika diskurser som finns och hur
de konstrueras.”2 Hon undersöker också vilka myter och metaforer som används. Dessutom
tittar hon på hur journalisternas arbetsrutiner påverkar rapporteringen och hur medielogiken
kommer till uttryck.
Eirto berör även helhetsperspektivet på den massmediala berättelsen om Engquist. Kanske är
det oundvikligt, då artiklarna från dopningserkännandet ofta använder sig av rubriker som just
”Sagan är slut”, vilket anspelar på att Engquists hela livsberättelse kan uppfattas som en saga.
Eirto refererar även till vissa ”avgörande moment” i den narrativa berättelsen om Engquist.3
Dessa moment överensstämmer till stor del med de händelser och perioder som valts ut för
detaljanalys i föreliggande undersökning.

2.1.1 Två diskurser
I sitt material finner Eirto två framträdande diskurser4, som båda uppstår i ett försök att
förklara varför Engquist dopat sig. Den ena kallar hon offerdiskurs, den andra
syndabocksdiskurs. Namnet på den första diskursen är mycket talande. Engquist betraktas i
huvudsak som ett offer för den yttre och inre press som hon varit utsatt för. Där finns en
tendens att skylla på maken, som anses ha pressat henne till att använda otillåtna medel. I
syndabocksdiskursen däremot ses Engquist som en självständigt handlande aktör, som i sin

2

Eirto, E (2001) s. 4
Ibidem s. 27
4
Enligt Eirto kan de båda diskurserna i sin tur härledas till en större framgångsdiskurs, som symboliserar
berättelsen om Ludmila Engquist i sin helhet.
3

4

iver att fortsätta vinna väljer att dopa sig. Det betonas att hon har dopat sig tidigare, vilket
leder till misstanken att hon kanske använt dopningspreparat under hela sin karriär. I sådana
fall har hon fört alla de människor som trott på henne, såväl publik, kolleger som journalister,
bakom ljuset.5 Det senare, att journalisterna själva känner sig lurade, är förmodligen orsaken
till den mycket upprörda tonen i många av artiklarna inom denna diskurs.6
Här skulle jag vilja komma med en invändning mot benämningen på den andra diskursen.
Med begreppet syndabock avses vanligen att en person oskyldigt får bära skulden för andra
människors felaktiga beteende.7 Ursprungligen syftar uttrycket på ett djur som offrades för att
sona vad människor förbrutit.8 Syndabocken är alltså, i etymologisk betydelse, ett offer.
Därigenom vill jag påstå att Eirto gett båda diskurserna samma namn. Ett lämpligare namn på
den andra diskursen kunde ha varit aktörsdiskurs, eftersom det utmärkande för den är att
Engquist inte ses som ett offer, utan som en självständigt handlande aktör.
Eirto kan inte se att den ena av de två diskurserna dominerar framför den andra. De ges
ungefär lika stort utrymme och återfinns dessutom båda två inom samma exemplar av olika
tidningar, ibland till och med inom samma artikel. Eirto ser det som ett tecken på att den
enskilde journalisten inte riktigt valt sida, att denne försöker förklara vad som hänt genom att
å ena sidan visa sympati för Engquists situation, å andra sidan genom att skuldbelägga hennes
handlande. Även svaren från de personer som intervjuas i artiklarna utmärks av denna
dubbelsidighet.9 Men, skulle den inte också kunna vara uttryck för att de två diskurserna är
sammanflätade med varandra? Dels med tanke på att Eirto som motivering till offerrollen
även medtar inre press, som ju måste komma från aktören själv, dels med tanke på att hon
antyder att även syndabocken är ett offer för omständigheterna, t.ex. när den ges skulden för
att journalisterna låtit lura sig (en skuld som de väl rimligen bör bära själva?).

2.1.2 Två perspektiv
En annan del av Eirtos arbete, med relevans för den här studien, är hennes undersökning av
materialet utifrån aspekterna genus och etnicitet.

5

Eirto, E (2001) s. 31
Ibidem s. 47-48
7
NE (1995) band 17
8
Stora Focus (1989) band 13
9
Eirto, E (2001) s. 31
6
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Eirto refererar till det faktum att idrottskvinnor ofta tituleras med endast förnamn, något som i
allra högsta grad gäller för Engquist i artiklarna i samband med dopningsavslöjandet. Hon tror
att det beror mindre på sexistiska orsaker än på att Engquist är så folkkär. Engquist benämns
inte ”flicka” i någon av artiklarna, vilket annars är vanligt i rapporteringen om kvinnliga
idrottare. Inte heller finns där någon obefogad fokusering vid hennes kropp. Två möjliga
förklaringar ges till detta; dels att Engquist är en mogen kvinna, ”genomsnittligt äldre än
andra landslagsidrottare, som varit gift två gånger och fött barn”, dels att hon kanske nått upp
till en så pass hög prestationsmässig nivå att hon så att säga ”står över” sexistiska
kommentarer.10
Engquists make och tränare, Johan Engquist,11 ges ett eget underavsnitt i diskussionen om
könsaspekter. I rubriken kallas han ”Dockmakaren som drar i trådarna ….” Eirto konstaterar
att han i artiklarna överlag skuldbeläggs för vad som hänt. Om han inte ges skulden för själva
dopningen, så får han skulden för de omständigheter som lett fram till den. Han utmålas som
en utpräglad affärsmänniska som lanserat sin hustrus varumärke med järnhand. Engquist själv
placeras i underläge gentemot maken. Bobsatsningen, och i förlängningen dopningen,
förklaras med att maken pressat henne till dessa felsteg i karriären. Eirto menar att Johan blir
en syndabock, och här känns uttrycket relevant.12 (Med denna läsning förminskas dock
Engquists eget aktörskap, då hon blir en kvinna som passivt låter sig ledas av sin man. Om
hon i stället betraktas som en självständig aktör, vore det kanske rimligare att kalla honom
medskyldig?)
Det etniska perspektivet framträder på tre olika sätt, som samtliga utgår från grundantagandet
att Engquist betraktades som svenska så länge hon presterade bra, men att hon efter
dopningserkännandet, återigen betraktas som ryska.
Det första synsättet kan härledas till syndabocksdiskursen. Där sätts likhetstecken mellan
dopning13 och rysk idrottskultur. Det poängteras att Engquist, som en produkt av den senare,
fällts för dopning en gång tidigare, innan hon blev svensk medborgare. På det sättet väcks
misstanken att Engquist kan ha varit dopad under hela sin karriär. I artiklarna fokuseras på att
Engquist i grunden är ryska. Intrycket som ges är att hon inte lyckats leva upp till de ideal och
10

Eirto, E (2001) s.37
I det följande kommer Johan Engquist att benämnas med endast förnamn. Detta för att undvika förväxling
med Ludmila Engquist som genomgående benämns med efternamn.
12
Eirto, E (2001) s. 38
13
I föreliggande arbete används genomgående den försvenskade formen ”dopning”. I citat kan dock formen
”doping” förekomma.
11
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värderingar som det svenska medborgarskapet förpliktigar till. Hon fördöms till att återigen
bli en av ”de andra”.
Mer överraskande är kanske att det etniska perspektivet används även i offerdiskursen, men
här handlar det om det orimliga i förändringen av etnisk tillhörighet. Det orättvisa i att
Engquist släppts in i den svenska nationella gemenskapen genom sina idrottsliga prestationer
och att hon sedan, när det ’börjar blåsa kallt’, stöts ut igen, framhålls. Dessa artiklar har även
en tendens att förklara bobsatsningen och dopningen med Engquists beroende av det svenska
folkets kärlek, som i förlängningen gav henne del av den svenska nationella gemenskapen.
För att inte förlora bådadera skulle Engquist ha drivits till att fortsätta sin idrottskarriär. Sett
ur ett sådant perspektiv blir den enskilda människan Engquist i sanning ett offer för starkare
krafter utanför henne själv.
Där finns också en tredje kategori artiklar som diskuterar etnicitet på ett mer ideologiskt och
övergripande plan, men med utgångspunkt i den massmediala rapporteringen efter
dopningsskandalen. Där ställs frågan vad som egentligen krävs av Sveriges invandrare för att
de skall betraktas som svenskar. Samtidigt konstateras att idrottens område är ett av få, där en
invandrares ursprungliga nationalitet över huvud taget kan ”glömmas bort”. Inom andra
yrkesgrupper får invandrare finna sig i att alltid bära epitetet invandrare, oavsett hur
framgångsrik denne är (t ex invandrarförfattare, invandrarföretagare). En annan intressant
åsikt som kommer fram i materialet är att när infödda svenskar gör något olagligt eller
moraliskt förkastligt, som uppmärksammas i media, blir fördömandet inte definitivt. Då
lämnas en möjlighet till senare bot och bättring. För en invandrare som Engquist däremot
finns bara en chans och när den går förlorad är hoppet ute.14

2.2 Genus och sport
En hel del har skrivits på temat genus och sport. En stor del av forskningen är från den
anglosaxiska världen, men det finns även en intressant svensk avhandling från 1999: Gender
in Sports av Nathalie Koivula, då doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms
Universitet. Koivulas undersökning består av fyra separata studier som belyser varsin del av
ämnet kön och sport. Resultatet av den tredje studien, som behandlar TV-mediets
sportbevakning ur ett genusperspektiv, redovisas nedan. Dessförinnan refereras några avsnitt i
den teoretiska del som inleder avhandlingen.
14
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2.2.1 Den moderna sportens framväxt
I en historisk översikt berättar Koivula om den moderna sportens framväxt i det viktorianska
England under industrialismen på 1800-talet. Det var en period under vilken mäns och
kvinnors olika roller förändrades. Tidigare hade båda varit produktiva inom hushållet, men nu
kom männen att yrkesarbeta utanför hemmet, medan kvinnorna blev kvar i den privata sfären
med ansvar för hem och barn. Som svar på förändringarna växte en ny ideologi fram, i vilken
olikheterna mellan könen betonades. Kvinnorna sågs som underlägsna männen både fysiskt
och förståndsmässigt. Genom biologiska förklaringar, försvarades mannens överordnade plats
i samhället. Idrotten kom att fylla en viktig social funktion i att definiera männen som
biologiskt överlägsna kvinnorna. Den vältränade manskroppen blev en symbol för manlighet.
Kvinnorna utestängdes nästan helt från idrottens värld, då de ansågs sakna de nödvändiga
egenskaperna fysisk styrka, tävlingsinstinkt och aggressivitet. De flesta sporter ansågs rent av
vara fysiskt farliga för kvinnor att utöva.15 Det finns alltså historiska förklaringar till att den
moderna sporten än idag betraktas som ett manligt territorium, där det manliga ses som norm
och det kvinnliga som avvikelse.16

2.2.2 Mediernas bevakning
I ett avsnitt om massmedier och publik skriver Koivula att en stor del av sportpubliken följer
sin idrott via medier, vilket medför att medierna filtrerar och selekterar vad publiken får se
och hur den får se det. Den så kallade medielogiken spelar här en stor roll. Hon konstaterar
därför att ”studiet av sport i media kan hjälpa oss att förstå de kulturella värden och
maktstrukturer som är förknippade med män och kvinnor.”17
Sportbevakningens fördelning på manliga och kvinnliga idrottare är ett relativt väl utforskat
område. Resultaten visar tydligt att kvinnor får betydligt mindre uppmärksamhet i medierna
än män. Detta gäller även i de sporter där de kvinnliga deltagarna är i majoritet och vid stora
idrottshändelser som OS, där även många kvinnliga idrottare deltar. Koivula frågar sig om
orsaken till denna sneda fördelning möjligen är att så många sportjournalister är män. Hon
undrar även om förklaringen är att medierna skall bevaka de sporter som har störst
publikintresse, men här finns det siffror från tidigare undersökningar som visar att en stor del
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av sportpubliken faktiskt är kvinnor med intresse för kvinnliga idrottare och deras sporter, så
den förklaringen håller inte.18
Det finns dock ytterligare en tänkbar, mer ideologisk, orsak, som hör ihop med att kvinnor
över huvud taget är underrepresenterade i media. Den utgår ifrån att medierna återskapar,
förstärker och naturaliserar de socialt konstruerade skillnaderna mellan könen. Enligt denna
förklaring leder en konsekvent underrepresentation av kvinnor i medierna till att kvinnor
osynliggörs, vilket i sin tur förmedlar det ideologiska budskapet att de inte utgör någon viktig
del av vår kultur. En underrepresentation av kvinnliga sportpersonligheter i medierna skulle
alltså syfta till att förhindra att kvinnor får tillgång till makt inom sportens värld.19 Detta
antagande stärks även av en annan iakttagelse som gjorts, nämligen att den tekniska kvaliteten
är sämre vid TV-överföringar av damidrott än vid överföringar av herridrott. Också denna
brist förmedlar det ideologiska budskapet att kvinnligt idrottande är mindre viktigt än mäns.20

2.2.3 Språket i media
Koivula fäster uppmärksamheten på språkets genuskonstruerande funktion även i sportens
värld. Hon påminner om värdet av lingvistiska analyser som kan hjälpa till att avslöja hur
språket används för att förstärka de konstruerade olikheterna mellan könen och för att skapa
(eller vidmakthålla) könsmässiga stereotyper. Exempel som hon själv ger är användningen av
genusmarkeringar vid kvinnliga idrotter, t ex prefixet ”dam-” i damfotboll eller damidrott,
något som saknar motsvarighet när det gäller herrar, då det bara heter idrott. Intrycket blir att
herridrott (!) är normen och damidrott är avvikelsen. Kvinnor beskrivs också ofta på ett
infantiliserande sätt. Det talas om dem som ”flickor” även när det rör sig om vuxna kvinnor.
Männen kallas däremot ”män”, vilket ger dem den vuxenstatus även kvinnorna borde få.
Slutligen kallas kvinnorna ofta vid förnamn, men det är inte så enkelt som att det bara skulle
vara en genuskonstruktion. Forskning har visat att överordnade grupper överlag omnämns
med efternamn. Det gäller alltså inte bara män, utan även människor som anses överordnade
på grund av ålder, yrke eller social klass. På motsvarande sätt refereras det oftast till personer
ur de underordnade grupperna med endast förnamn.21
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Manliga och kvinnliga idrottare beskrivs också på olika sätt. Om män, tenderar man att
använda adjektiv som betonar deras styrka och aggressivitet, medan kvinnor snarare beskrivs
som svaga, trötta eller obeslutsamma. När en kvinna skall beskrivas som stark, är ett sätt att ta
udden av uttalandet att lägga till epitetet flicka, och kalla henne ”stark flicka”.22 Vanligt är
också att beskrivningar av kvinnliga idrottare fokuserar mer på utseende än på prestationer,
samt att kvinnorna ofta knyts samman med någon viktig man i deras närhet, såsom en make,
far eller tränare. Effekten av det senare kan bli att de kvinnliga idrottarna ofarliggörs, så att
det symboliska hot, som de skulle kunna utgöra för männen och det manliga, minimeras.23

2.2.4 Stereotyper i televisionen
I Koivulas egen studie Gender stereotyping in televised media sports coverage, undersöker
hon vilka könsstereotyper som förekommer i sportbevakningen i Sveriges Television samt i
en kommersiell svensk TV-kanal under ett års tid.24 Den bekräftar på alla sätt resultatet av den
tidigare forskning som hon refererat till. Vad gäller hur stor andel av bevakningen som
ägnades kvinnliga idrottare och deras prestationer, var resultatet nedslående, då det rörde sig
om mindre än 10 procent av den totala sändningstiden. Språkanalysen visade att
genusmarkeringar användes oftare för kvinnor än för män och att förminskande uttryck som
”flicka” förekom. Kvinnliga idrottare benämndes med endast förnamn hela fyra gånger så ofta
som manliga idrottare.
I linje med tidigare undersökningar konstaterar Koivula att media tycks förstärka indelningen
av sporter i stereotypiska föreställningar om vad som lämpar sig för män respektive kvinnor
samt bidra till att de traditionella förväntningarna på kvinnlighet respektive manlighet
återskapas.25

3 Teori
Begreppet intersektionalitet används för att teoretisera hur genus och andra sociokulturella
maktstrukturer

samspelar

vid

konstruktionen

22

av

identitet

och

maktförhållanden.
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Genusaspekten ses inte som något ovidkommande, men betydelsen av den minskar något
beroende på andra inverkande faktorer.26 Eftersom Engquist är såväl kvinna som invandrare
faller sig det intersektionella perspektivet naturligt, här i kombinationen genus, nationalitet
och etnicitet.
Kapitlet inleds med ett avsnitt om genussystemet baserat på den svenska genusforskaren
Yvonne Hirdmans banbrytande artikel från 1989. Därpå följer ett avsnitt om nationalism, som
i stort utgår från de tankar som presenteras av Benedict Anderson i Den föreställda
gemenskapen. Begreppet etnicitet och dess betydelse inom olika forskningsinriktningar
förklaras sedan, och i samband med det berörs även frågan om stereotyper och dessas olika
funktioner. Ett tillstånd, som inte sällan uppstår som en konsekvens av etnisk eller annan
särbehandling, är avvikelse och utanförskap, varför den avvikandes roll och identitet
behandlas i ett eget avsnitt med utgångspunkt i Erving Goffmans bok Stigma.
Det sista avsnittet ägnas teorin om ”the human interest story”, så som den presenteras i en bok
från 1940 av Helen MacGill Hughes: News and the Human Interest Story. Studien, som kom i
nytryck 1981, betraktas som ett klassiskt verk inom området, varför jag funnit det intressant
att använda den.27

3.1 Om genussystemet
I artikeln Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning lanserar Yvonne
Hirdman det svenska ordet ”genus” som motsvarighet till den engelska termen ”gender”.
Gender betecknar det socialt och kulturellt konstruerade könet, att skilja från ”sex”, som
betecknar det biologiska könet.28
Själva genussystemet är ”en ordningsstruktur av kön” som, enligt Hirdman, utgör grunden för
andra ordningsstrukturer som den ekonomiska, sociala och politiska.29 Systemet vilar på två
principer; en dikotomi som hela tiden verkar åtskiljande (isärhållande) på de båda könen, och
en hierarki i vilken männen, genom att vara överordnade, blir ”normen för det normala och
det allmängiltiga.”30 Som jag uppfattar det, förstärker den första principen den andra, på så
sätt att dikotomin, eller isärhållandet, är en förutsättning för att hierarkin, med männen som
26
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ständigt överordnade, inte skall ifrågasättas. Omvänt skulle det alltså innebära ett hot mot
hierarkin om gränserna mellan manligt och kvinnligt suddades ut.
Principen om isärhållande kommer till uttryck överallt i samhället, den påverkar både den
fysiska och den psykiska ordningen. Den styr hur vi delar upp sysslor, platser och egenskaper
mellan könen och påverkar hur vi orienterar oss i samhället. Principen blir därigenom
meningsskapande, men den har också en maktskapande funktion. En grundförutsättning för
det senare är att dikotomin har en tydlig strukturerande förmåga, som hjälper oss att hantera
tillvaron. Uppdelningen i manligt och kvinnligt underlättar helt enkelt organiserandet av vårt
samhälleliga liv och kan därför upplevas positivt av båda könen, oaktat att det ena blir
förtryckt.31 Om genussystemet fungerar bra finns det ingen anledning för varken det övereller underordnade könet att ifrågasätta det. Därigenom förstärks de maktrelationer som finns
inbyggda i systemet.

3.1.1 Genuskontrakten
Förhållandet mellan könen regleras genom ett slags osynliga kontrakt, så kallade
genuskontrakt. Med en terminologi hämtad från Jürgen Habermas, förklarar Hirdman hur de
verkar på tre olika nivåer vilka representerar tre olika reproduktionsprocesser; den kulturella
överlagringens nivå, den sociala interaktionsnivån och socialiseringens nivå.32 Lite enklare
uttryckt kan man säga att genuskontrakten genom det första systemet återfinns som
värderingar och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, genom det andra
systemet bestämmer fördelningen av sysslor och arbetsuppgifter mellan könen samt, genom
det tredje systemet, sätter gränserna för enskilda människors liv. Hirdman skriver:
”Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är den process som via
kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering.”33
Begreppet kontrakt leder uppmärksamheten vidare till relationen mellan kontraktets två
parter. Den kan liknas vid ett tomrum, eller en gråzon, mellan det som definieras som
kvinnligt respektive manligt. Den här gråzonen öppnar upp för såväl förhandling som konflikt
mellan könen. Där avgörs frågan om ”hur långt ’han’ och ’hon’ kan sträcka kontraktets
innehåll till sin egen förmån.”34
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Hirdman menar att alla människors liv styrs av två starka drivkrafter, eller ”längtor”:
symbiosen å den ena sidan och friheten å den andra. Traditionellt har symbiosen förknippats
med kvinnan och friheten med mannen. Eftersom såväl kvinnor som män har behov av båda
dessa uttryck, har de nödgats söka dem hos varandra: ”frihetens väktare har för kvinnor varit
män, medan symbiosens mål för män varit kvinnor.”35 Kvinnor och män har ömsesidigt blivit
varandras möjligheter och begränsningar, men det har inte rört sig om samma möjligheter och
begränsningar. Kvinnan har varit mannens symbiotiska möjlighet på gott och ont. ”Mannen
har varit kvinnans förkroppsligade fängelse men/och oftast hennes enda frihetsmöjlighet.”36
De maktstrategier som könen använder sig av i förhandlingen om utrymmet i
genuskontraktens gråzon, har utvecklats just utifrån dessa drivkrafter, och därigenom blivit
väsentligen olika. För kvinnans del har det inneburit att hon sökt sin frihet via mannen genom
att utnyttja den hållhake som hon haft på honom genom hans längtan till symbios. Hon har,
med andra ord, erbjudit honom symbiosens närhet mot att han givit henne del av sin frihet.

3.2 Om nationalism
Enligt Winther Jørgensen och Phillips finns det två skilda, väl etablerade, synsätt på den
nationella idén. I den ena varianten, som uppstod i samband med Tysklands enande på 1800talet, betraktas nationen framför allt som en kulturell idé. I den betonas att en nation skapas av
”en folklig gemenskap kring gemensam historia och kultur och ett gemensamt språk.”37
Definitionen kallas för objektiv, eftersom nationsmedlemskapet inte påverkas av individens
egen vilja – om man talar ett visst språk eller är bärare av en viss kultur, tillskrivs man
medlemskap i en viss nation vare sig man vill eller inte.
Den andra varianten, inom vilken nationen främst ses som en politisk idé, uppstod troligen i
Frankrike i samband med Franska Revolutionen. Här syftar ordet nation på medlemmarna i en
viss stat, och de olika delar som tillsammans definierar en nation är ”stat, territorium,
medborgare och självbestämmande.”38 Det ställs inga krav på att medlemmarna skall dela
kultur och språk, avgörande är istället att de bor på en stats territorium och att individen själv
erkänner sitt nationella medlemskap, varför varianten också kallas subjektiv.
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De två varianterna har kommit att sammanblandas och nuförtiden finns det knappast någon
nation som är uppbyggd uteslutande enligt den ena modellen. Också de flesta teoretiker
blandar begrepp från de båda. Winther Jørgensen och Phillips menar dock att man generellt
kan säga att det kulturella nationsbegreppet blivit förhärskande. Denna utveckling präglar
också den nationsuppfattning som Benedict Anderson presenterar i sin bok Den föreställda
gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Hans teori är
intressant för detta arbete av flera skäl, bland annat för att den lägger vikt vid tidningens roll i
skapandet av en nationell gemenskap.

3.2.1 En föreställd politisk gemenskap
Anderson definierar nationen som ”en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som
både i sig begränsad och suverän.”39 Med föreställd menas att nationens medlemmar upplever
gemenskap sinsemellan, trots att majoriteten av dem aldrig kommer att vare sig ”känna, träffa
eller ens höra talas om” varandra.40 Att den föreställs som begränsad förklaras med att inte
ens de största nationerna drömmer om att omfatta hela världen. Alla nationer har gränser som
alltid finns där, även om de kan vara tänjbara och föränderliga, och bortom dessa gränser
ligger andra nationer. Skälet till att den föreställs som suverän, slutligen, finns att söka i den
tid då föreställningen om nationen uppstod. Det var under upplysningstiden på 1700-talet, när
det tidigare systemet med en suverän enväldeshärskare som fått sin makt genom Gud, förlorat
sin legitimitet. Det viktiga för nationens medlemmar var att känna sig fria, vilket uppnåddes
genom konstruktionen av den suveräna nationalstaten. Den var, liksom den tidigare
enväldeshärskaren, endast underställd Gud.41

3.2.2 Släktskap med religionen
Anderson menar att nationalismen inte bör uppfattas som en ideologi, utan som ett fenomen
liknande släktskap och religion.42 Under 1700-talet minskade religionens inflytande, vilket
kan ha påverkat det nationalistiska tänkandets genomslagskraft. Tidigare hade religionen
besvarat många av de frågor människor ställt kring sin existens, men sedan den förlorat sitt
absoluta grepp om människor uppstod ett tomrum, som nationalismen kunde fylla genom att
erbjuda ett sekulariserat svar på de existentiella frågorna. Trots att nationalstaterna var nya,
39
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legitimerade de sin existens genom att hänvisa till ett ”urminnes förflutet” och de var alla på
väg in i ”en gränslös framtid”.43 De uppfattades som eviga, och kunde därmed erbjuda en
historisk kontinuitet motsvarande den som religionen tidigare givit. Med detta resonemang
menar Anderson dock inte att nationalismen tagit religionens plats. Han vill endast påvisa
släktskapet mellan de båda tänkesätten och därigenom förklara nationalismens ursprung som
kulturellt system.44

3.2.3 En ny tidsuppfattning
Nationalismen förutsatte en ny tidsuppfattning i vilken tiden uppfattades linjärt (så som vi
uppfattar den idag) i stället för samtidig (så som den uppfattades fram till medeltiden). I den
linjära tidsuppfattningen följer olika händelser logiskt på varandra längs en tidsaxel. Där finns
ett ”föregående” och ett ”sedan”, medan ”det medeltidskristna medvetandet” däremot ”inte
hade någon föreställning om historien som en oändlig kedja av orsak och verkan eller av
radikala åtskillnader mellan det förflutna och nuet.”45 Med referens till Walter Benjamin
menar Anderson att det senare präglades av ”en samtidighet av förflutet och framtid i ett
ögonblickligt nu”.46 Men även den linjära tidsuppfattningen utmärks av en samtidighet, fast
av ett annat slag. Den går ”på tvärs mot tiden” och inträffar när olika människor gör olika
saker, oberoende av varandra, men vid samma tidpunkt.47
Anderson illustrerar den förändrade tidsuppfattningen med att visa på strukturen hos romanen
respektive dagstidningen. Båda dessa medier, som hade sin första storhetstid i Europa på
1700-talet, använder sig av och förutsätter den linjära tidsuppfattningen, och de tillhandahåller
bägge ”de tekniska medlen för ’representation’ av det slags föreställda gemenskap som är
nationen.”48

Att Anderson ser tidningen som den allra främsta representationen av nationalismen, har att
göra med hur nyheterna på en dagstidnings förstasida är förbundna med varandra. Även om
urvalet är godtyckligt, hänger de olika nyheterna ihop genom en föreställd koppling, som kan
relateras till två olika källor. Den ena är ”det kalendariska sammanträffandet”,49 som är ett
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uttryck för den moderna tidsuppfattningens upplevelse av samtidighet: De olika nyheterna
berättar vad som sker inom olika nyhetsområden och på olika geografiska platser, men vid
samma tidpunkt, och det är själva utgivningsdatumet som skapar sambandet mellan dem. Den
andra har att göra med det sätt på vilket tidningen konsumeras. Anderson liknar dagstidningen
vid en ”bestseller för en dag” och menar att den är en extrem form av boken, men med en
mycket flyktig popularitet, då den ju åldras direkt efter tryckning.50 Den korta livslängden ger
upphov till något som kan betecknas som en massceremoni i form av ”den nästan exakt
samtidiga konsumtionen /…/ av tidningen-som-fiktion”.51 Även om varje tidning läses i
enskildhet, är läsaren medveten om att den samtidigt läses av andra och känner därmed att han
ingår i en föreställd gemenskap.52

3.2.4 Språkets betydelse
Kärleken till nationen kan vara så stark att människor är beredda att offra sina liv för den,
något som förklaras med att nationen, till skillnad från exempelvis ett politiskt parti, uppfattas
som intresselös i förhållande till makt. Den tillskrivs en renhet och en ödesbestämdhet som till
och med gör den värd att dö för. I detta sammanhang betonar Anderson språkets betydelse för
den nationella känslan. Dels menar han att alla språk oavsett ålder har en tendens att uppfattas
som uråldriga, vilket bidrar till upplevelsen av nationen som evig. Dels skriver han om hur
språket verkar genom poesi och sånger till nationen. När nationalsången sjungs vid ett
högtidligt tillfälle, av många människor som egentligen inte känner varandra, bidrar orden till
en känsla av samtidighet och samhörighet. Att tillsammans med andra obekanta människor
upprepa samma ord till samma melodi blir ett fysiskt förverkligande av den föreställda
gemenskapen.53

I enlighet med det kulturella nationsbegreppet hävdar Anderson att ”nationen från början var
tänkt i språk och inte i blod”,54 vilket medför att en människa av annan härkomst kan bjudas
in i den nationella gemenskapen, förutsatt att hon tillägnar sig det språk som talas inom
nationen. Hon kan med andra ord naturaliseras. På det viset får nationens gemenskap en viss
öppenhet, som dock har sin begränsning:
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Om det är möjligt att tillägna sig vilket språk som helst kräver tillägnelsen av det en verklig del av en
persons liv: varje ny erövring mäts mot de minskade dagarna. Det som begränsar ens tillträde till andra
språk är inte deras otillgänglighet utan ens egen dödlighet.55

3.2.5 Nationens behov av glömska
Nationen har behov av att glömma bort obehagliga händelser i det förflutna, exempelvis krig
och erövringar eller mord på obekväma ledare i det förgångna. Glömskan uppnås med hjälp
av diskursen, genom att vissa händelser utelämnas helt ur historieskrivningen medan andra
skrivs om, så att de verkar ärofulla i stället för skamliga. Det paradoxala med denna glömska
är dock att vissa händelser kan finnas bevarade i nationens kollektiva minne under flera sekel,
trots att de officiellt anses ha glömts bort. Det kan till och med förutsättas, av historiker och
andra, att nationens medlemmar känner till dem.56
Varje nation har en biografi, det vill säga en berättelse om nationen. Dess funktion är att ge
nationen en identitet över tiden, på samma sätt som berättelser om ett människoliv ger
människan identitet. I nationens biografi är förmågan att både glömma bort och komma ihåg
komprometterande, men historiskt betydelsefulla, händelser ur det förflutna central.57

3.3 Om etnicitet
Begreppet etnicitet hänvisar till en företeelse som har med ”kategorisering, inkludering,
exkludering, likhet och olikhet att göra” och kategoriseringen sker här utifrån kriterier som
har med tillhörighet och ursprung att göra. 58
Sociologen Hanna Wikström finner tre olika angreppssätt som är aktuella inom forskningen;
det essentiella, det konstruktionistiska och det poststrukturella. Inom det förstnämnda
betraktas ”tillhörighet och ursprung som fasta och oföränderliga” och etniciteten blir därmed
något som man föds in i.59 Den uttrycks genom objektiva egenskaper som definierats utifrån
språk, tradition, religion etc. Etniciteten kan med detta synsätt ”konstateras på ett objektivt
sätt och ses som en egenskap som man har och som är nära sammanlänkad med var man är
född.”60 Inom konstruktionismen däremot, betraktas etniciteten som någonting man blir
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genom sociala processer och social inlärning. En grupps etnicitet sätts här i relation till en
annan grupps för att blir meningsfull. Etniciteten blir föränderlig och förhandlingsbar, då den
konstrueras aktivt genom såväl egna som andras uppfattningar om någons tillhörighet och
ursprung. I det poststrukturella perspektivet slutligen, menar man att tillhörighet och ursprung
inte bara konstrueras genom sociala processer utan även genom språket. ”Man blir svensk,
kurd eller jude genom handlingar och tal om vad svenskhet, kurdiskhet eller judiskhet kan
tänkas vara och inte vara.”61 Eftersom språket är föränderligt, betraktas även identiteten som
föränderlig. Perspektivet ligger nära diskursanalysens, då det lägger tyngdpunkten vid hur vi
väljer att tala – eller inte tala – om etnicitet, samt på hur skillnader mellan människor
upprätthålls och konstrueras genom språket. Det inbegriper även en diskussion om vem som
har makten att definiera och kategorisera.

Alla tre angreppssätten är, enligt Wikström, aktuella inom den samhällsvetenskapliga
forskningen av idag, men de tillmäts olika grader av dignitet. Det konstruktionistiska
perspektivet dominerar över de andra två, vilka båda anses kontroversiella, men av olika skäl.
Det essentiella perspektivet för att det börjar bli förlegat och det poststrukturella för att det
ännu inte nått full acceptans. Wikström påpekar dock att det förstnämnda perspektivet alltjämt
är starkt närvarande ”i praktisk användning, såväl som i dagligt tal” där etnicitet fortfarande
betraktas ”som just en egenskap, ofta med hänvisning till nationalitet eller religion.”62
Psykologen Seija Wellros för i sin bok Språk, kultur och social identitet ett intressant
resonemang kring hur etnicitet förhåller sig till nationalitet vad gäller den sociala identiteten.
För exempelvis infödda svenskar i Sverige är förhållandet tämligen oproblematiskt, då de
betraktas som svenskar i såväl etniskt som nationellt hänseende. För många invandrare
däremot, som har fått svensk nationalitet genom att ansöka om svenskt medborgarskap, är
förhållandet mer problematiskt, då de trots den nationella tillhörigheten inte betraktas som
svenskar i etniskt hänseende. Förhållandet kompliceras ytterligare av att adjektivet ”svensk” i
vardagsspråket kan tillskrivas olika betydelser i olika sammanhang. Ibland avses den
nationella identiteten, ibland den etniska och i ytterligare andra fall syftar det på alla
människor som bor i Sverige, oavsett etnisk eller nationell tillhörighet.63

61

Wikström, H (2009) s. 13
Ibidem s. 13
63
Wellros, S (1998) s. 159
62

18

3.3.1 Stereotyper
Även stereotyper är ett uttryck för kategorisering. Här sker denna utifrån tydliga yttre
egenskaper och resulterar i att den kategoriserade personen betraktas mer som medlem av en
grupp, där alla har en och samma utmärkande egenskap, än som en enskild individ.64
Stereotypen kan, enligt Perry R Hinton, definieras utifrån tre olika komponenter. För det
första utifrån att den, som nämnts ovan, indelar människor i grupper utifrån en tydlig
egenskap ”som har en betydelse för den som ser den hos andra människor.”65 Vanligen är det
en yttre egenskap som ålder, etnicitet eller kön, men det kan också vara en inre egenskap som
till

exempel

religiös

övertygelse

eller

ett

fritidsintresse.

Genom

den

här

identifikationsprocessen skiljer gruppen ut sig från andra grupper som inte har samma
egenskap. För det andra utifrån att alla medlemmar av en sådan grupp tillskrivs ytterligare
gemensamma egenskaper, så kallade stereotypa egenskaper. Det kan handla om
personlighetsdrag, som till exempel att alla italienare anses vara musikaliska, eller om fysiska
egenskaper, som att irländare förväntas vara rödhåriga och fräkniga. Den tredje komponenten
är att varje medlem av den identifierade gruppen förutsätts ha de stereotypa egenskaper som
tillskrivits gruppen. Exempelvis förutsätts en person som identifierats som italienare vara
musikalisk, oavsett om han som individ visat prov på musikalitet eller ej.

3.3.1.1 Olika förklaringsmodeller
Walter Lippmann som, enligt Hinton, anses ha introducerat begreppet stereotyp inom
samhällsvetenskapen på 1920-talet, använde en kognitiv modell för att förklara varför
stereotyper används. Den utgick ifrån att människans kognitiva förmåga är begränsad och att
stereotyper därför är ett, för det mänskliga medvetandet nödvändigt, hjälpmedel att hantera en
komplex verklighet. Lippmann menade även att stereotypen, genom att vara en förenklad bild
av verkligheten, också ger en oriktig bild av densamma, och att dess innehåll i huvudsak är
falskt och felaktigt. Detta synsätt har sedan präglat forskningen om stereotyper under flera
decennier. Dessa ”negativa konnotationer som stereotyper är behäftade med” har sedan
förstärkts av uppfattningen att stereotyper inte heller är flexibla, samt att de är svåra att
förändra.66 Utifrån synsättet har man också funnit ”ett samband mellan (oriktiga)
inskränkande stereotyper och fördomar”.67
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Stereotypen är ett slags övergeneralisering och synen på generaliseringar i allmänhet har
mildrats med åren. De anses inte längre med nödvändighet vara falska, utan betraktas snarare
som rationella instrument för kategoriseringen av vår omvärld. Uppfattningen att just
stereotyper är falska har dock bestått, men då utifrån andra argument. Det har hävdats att de
präglas av absolutism och etnocentrism, vilket skulle ha sin grund i att de är präglade av
kulturella normer. Eftersom vi tar våra ”kulturella normer för ’sanningar’ istället för att se
dem som ett för kulturen specifikt synsätt” blir konsekvensen att ”vi tror att våra (stereotypa)
uppfattningar är det riktiga sättet att se på världen.”68
Det finns andra forskningstraditioner inom vilka stereotyper, och de fördomar som följer med
dem, betraktas på ett mer positivt sätt. Inom en av dem poängteras att såväl fördomar som
stereotyper är sociala konstruktioner, som uttrycks genom språket och eftersom språket är
flexibelt kan vi också förhålla oss på ett flexibelt sätt till dess konstruktioner: ”Vi kan använda
det /språket/ till att förenkla världen och meddela våra fördomar. Men vi kan också förmedla
tolerans genom språket och utveckla en förståelse för komplexa sammanhang.”69 Inom en
annan tradition framhålls att stereotyper är en social representation, det vill säga uttryck för en
gemensam uppfattning eller social kunskap, som utvecklats inom en grupp. Den sociala
representationen fungerar som hjälpmedel för att ”förstå företeelser och människors
beteenden i den sociala verkligheten” och utgör ” grund för kommunikationen mellan
individerna i en samhällsgrupp”.70
Medieforskaren Ylva Brune använder en definition av begreppet stereotyp som påminner om
den nyss nämnda, vilken tar sin utgångspunkt i medieforskning utifrån postkolonial
teoribildning. Där betonas stereotypernas meningsskapande funktion:
Medierna modellerar med nödvändighet förenklade bilder av en personer (sic!) och händelser, de
mångfaldigar bilderna och möjliggör deras snabba spridning. De massproducerade bilderna, eller
stereotyperna om man så vill, kommer sedan till användning när människor skapar mening i sina egna
relationer till andra.71

I stället för att fokusera på motsättningarna mellan de olika synsätten, föreslår Hinton att de
betraktas som förklaringar på olika nivåer, vilka kompletterar varandra. Ibland är det mest
relevant att söka förklaringen som tankemönster inom individen, och då kommer den
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kognitiva modellen väl till pass. I andra fall, då sociala relationer eller till och med
samhällsprocesser står i fokus, passar de socialkonstruktionistiska modellerna bättre. Vid
diskursanalys kan de till exempel användas för att ”urskilja de ideologiska positioner som
finns i en diskurs eller undersöka de sociala representationer som är allmänt accepterade som
kunskap inom en kultur.”72

3.4 Om avvikelse och utanförskap
För att bringa ordning i vår sociala omvärld delar vi, medlemmarna i olika samhällen, alltså in
våra medmänniskor i olika kategorier. Utifrån dessa kategorier skapar vi förväntningar på hur
människorna inom dem skall vara, på deras sociala identitet. Förväntningarna styr i sin tur hur
vi väljer att bemöta våra medmänniskor. Trots att kategoriseringarna bygger på ytliga
bedömningar, fungerar de oftast. Avvikelserna från normen, hos de personer som ingår i en
kategori, är inte så stora. Men ibland, när avvikelserna är större kan det bli problem. Erving
Goffman skriver så här i sin bok Stigma – Den avvikandes roll och identitet:
När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att han besitter någon egenskap som gör honom
olik de övriga personer som tillhör den kategori där han inplaceras, någon mindre önskvärd egenskap. På
så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, en utstött
människa. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma, i synnerhet då den vanhedrande effekten är
omfattande; stundom kallas det också oförmåga, oduglighet, handikapp. 73

Goffman är noga med att påpeka att stigmatiseringen inte gäller egenskaper utan relationer.
Han förklarar: ”En egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer kan verka som
bekräftelse på den fulla grupptillhörigheten för en annan typ av individer, och egenskapen
behöver således i och för sig varken vara misskrediterande eller positivt värderad.”74 Som ett
tydligt och enkelt exempel kan man ta blindhet. Den blinde är avvikande, och därmed
stigmatiserad, i en grupp av seende människor, men i en grupp med synskadade kan hans
handikapp i stället fungera som bekräftelse på grupptillhörigheten.
Goffman skiljer mellan tre olika sorters stigma. I den första gruppen ingår olika kroppsliga
missbildningar, i den andra återfinns ”olika fläckar på den personliga karaktären vilka
uppfattas som viljesvaghet, allt uppslukande eller onaturliga lidelser, förrädiska eller stela
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trosföreställningar, eller bristande hederlighet”.75 Den tredje gruppen består av tribala eller
stambetingade stigman, såsom nationalitet, ras och även religion. Dessa stigman går ofta i arv
från generation till generation. Goffmans definition av stigma är alltså tämligen vid. Tydligt är
att det inte finns någon värdering i termen. Den betecknar helt enkelt en avvikelse i sig och
refererar inte nödvändigtvis till någon moraliskt förkastlig egenskap eller handling.

3.4.1 Misskrediterad eller misskreditabel?
För att beskriva hur ett stigma verkar, använder Goffman de två termerna misskrediterad
respektive misskreditabel.76 Den första termen syftar på den kanske vanligaste situationen, där
stigmat är synligt och tydligt för omgivningen, så som fallet är med synliga handikapp och
avvikelser i utseendet. Den andra används för stigman som inte är lika uppenbara, exempelvis
osynliga handikapp som dövhet eller en personlig läggning som avviker från den
dominerande normen. Termerna används både för att beteckna den stigmatiserade individens
situation och som epitet för den stigmatiserade.
I den misskreditabla situationen finns möjlighet för individen att dölja stigmat för
omgivningen. Då är det lätt att stigmat blir en hemlighet som individen själv får bära. Den
misskreditable undviker omgivningens fördömanden, men till priset av ett hemlighetsmakeri
som kan vara nog så påfrestande. Det faller på den misskreditable individen själv att avgöra
om denne skall avslöja sitt stigma för omgivningen eller inte och när detta i sådana fall skall
ske. Vid ett avslöjande riskerar den stigmatiserade fördömanden eller rentav utfrysning ur den
grupp som tidigare räknat honom som ”normal”. Möjligheten finns förstås också att personen
blir

accepterad

med

sina

tillkortakommanden,

och

på

det

viset

slipper

ifrån

hemlighetsmakeriet.77

3.4.2 Olika sätt att hantera ett stigma
Stigmateorin vilar på antagandet att det i dagens samhälle finns sociala normer om hur
människor bör vara, som delas av i stort sett alla, såväl de ”normala” som de stigmatiserade.
Detta leder i sin tur till att även den stigmatiserade uppfattar sig som en normal person, men
med stigmat som en besvärande avvikelse.78
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Goffman menar att den stigmatiserade har en valfrihet vad gäller hanteringen av stigmat och
han anger tre tänkbara strategier, som denne kan använda sig av. Stigmat kan antingen rättas
till, kompenseras eller utnyttjas. Exempel på den första strategin är när en yttre kosmetisk
avvikelse avhjälps med en plastikoperation eller när ett kriminellt beteende botas med hjälp av
psykoterapi. Den andra strategin innebär att den stigmatiserade individen anstränger sig att
klara av olika aktiviteter på samma sätt och lika bra som de ”normala”. I den tredje strategin
slutligen, lyckas den stigmatiserade vinna fördelar genom att utnyttja sitt underläge och vädja
till människors hjälpsamhet och dåliga samvete.79

3.4.3 Den moraliska karriären
”Personer som har ett visst stigma tenderar att ha liknande erfarenheter medan de lär sig att
finna sig tillrätta med sin situation, och att genomgå liknande faser i sin självbedömning…”80
Denna socialisations- och utvecklingsprocess kallar Goffman för moralisk karriär. Till att
börja med är det vanligt att en stigmatiserad person, om möjligt, försöker att dölja sitt stigma
för omgivningen så att han uppfattas som ”normal”, vilket kallas att passera.81 Personen
hamnar då i det hemlighetsmakeri som beskrivits tidigare, och får vänja sig att leva med oron
att bli avslöjad. Så småningom kan dock en annan fas i den moraliska karriären inträda, som
leder till ett frivilligt avslöjande. Individen övergår då från att vara misskreditabel till att vara
misskrediterad av fri vilja.82 Goffman ser det frivilliga avslöjandet som ”den slutgiltiga, den
mogna och den välanpassade fasen”83 och förklarar att ”…den stigmatiserade individen
mycket väl kan komma till den uppfattningen att han bör hålla sig för god för att passera, och
att han, om han accepterar och respekterar sig själv, inte känner något behov av att dölja sitt
tillkortakommande.”84

3.4.4 De vise
En stigmatiserad person kan känna sig fullt accepterad i två sociala grupper; bland andra
människor som bär samma stigma,85 samt bland de vise. Visa kallas de ”normala” människor
som av olika skäl fått stor kännedom om den stigmatiserades situation. ”Visa personer är
marginella individer gentemot vilka den stigmatiserade individen inte behöver känna någon
79
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skam eller utöva någon särskild självkontroll, i vetskap om att han även om han kommer till
korta ändå av den andre kommer att räknas som en vanlig människa.”86 De vise kan finnas på
olika håll i den stigmatiserades omgivning, t ex bland de närstående. Den närstående kan för
övrigt hamna i en speciell situation, i vilken han inte bara får rollen som den vise, utan också
kopplas samman med den stigmatiserade individen så intimt att omgivningen ibland
behandlar dem som en enhet. Den stigmatiserades problem smittar så att säga av sig på den
närstående.

3.4.5 Den normale avvikaren – en försonande teori
Som tidigare nämnts är Goffmans definition av stigma mycket vid, till och med så vid att vi
alla kanske kan sägas vara stigmatiserade i någon mån. För visst har de flesta av oss någon
liten hemlighet som vi skäms för och som vi gärna vill dölja för omgivningen för att bättre
smälta in och bli accepterade? Det kan vara en kosmetisk skavank eller en handling som
utförts av oss själva eller någon närstående, som vi skäms för:
Även de mest gynnade bland de normala har sannolikt sina till hälften dolda brister, och för varje liten
brist finns det alltid någon social situation när den får fundamental betydelse och ger upphov till en
skamlig diskrepans mellan den virtuella och sociala identiteten. Därför befinner sig både de vilkas
identitet blott någon gång är i farozonen och de vilkas identitet ständigt är det, inom ramen för en och
samma kontinuerliga skala, och följaktligen kan deras sociala livssituation analyseras inom en och samma
begreppsapparat…På så vis kan personer som blott har någon obetydlig olikhet finna att de förstår hur
den situation är beskaffad där de fullständigt stigmatiserade befinner sig…”87

Just detta, att Goffmans teori om avvikelse och utanförskap i viss mån omfattar oss alla,
finner jag sympatiskt. Den utgår inte från dikotomiseringen i ”vi och de”, utan hävdar ”att den
normales roll och den stigmatiserades roll ingår som delar i ett och samma komplex och
liksom är skurna ur ett och samma stycke tyg.”88 Stigmateorin handlar inte så mycket om
individer som om olika perspektiv i en ständigt pågående social process. Vilken individ som
intar rollen som stigmatiserad eller normal varierar med hänsyn till sammanhang och olika
faser i livet.89 Därigenom bidrar den till ett helhetstänkande och till att skapa förståelse för
människors olikheter. (Helhetstänkandet gör det också försvarligt att använda termen
”normal” i resonemanget ovan. För att beteckningen ändå inte skall sticka i ögonen har jag
valt att sätta den inom citationstecken.)
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3.5 Nyheter och intresset för det mänskliga
Teorin om ”the human interest story”90 utvecklades inom nyhetsforskningen i Chicago på
1920-talet av forskaren och den före detta journalisten Robert E Park. Hans forskning hade
två inriktningar. Dels intresserade han sig för tidningens roll i det nya urbaniserade samhället,
där olika folkgrupper från skilda kulturer skulle leva sida vid sida, dels studerade han nyheter
som litterär genre. Genom den ena delen av sin forskning fann Park att tidningar, och nyheter,
hade en viktig funktion i att skapa ett socialt sammanhang (”social cohesion”) för invånarna i
de förorter, som han studerade. Genom den andra delen fann han att nyheter till formen är att
jämställa med noveller, och att de först och främst är berättelser, som följer sin egen
inneboende logik. När han ställde sig frågan vad det är som gör en nyhet intressant för
läsaren, blev svaret att den, för att fånga läsarens intresse, bör vara försedd med en särskild
kvalitet som får läsaren att ”haja till”.91 Helen McGill Hughes, som var elev till Park, forskade
vidare i denna tradition, och båda dessa inriktningar präglade även hennes forskning.92

3.5.1 The Human Interest Story
I introduktionen till MacGill Hughes bok förklarar Park vad som utmärker en ”human
interest”-berättelse:
Every newspaper man knows what a human interest story is, though he may have some difficulty in
defining it. It is what gives the news the character of a story that will be read for its own sake, even when
the reader is not at all concerned whith it as news. Human interest is the universal element of the news.93

”Human interest” handlar alltså inte så mycket om det faktiska innehållet i en nyhet, som om
journalistens attityd till, eller vinkling av, den. Därför kan en ”human interest”-berättelse utgå
från många olika slags nyheter. Det viktiga är att den är underhållande och lockar till läsning,
vilket sker genom att vissa detaljer i den underliggande nyheten lyfts fram på bekostnad av
andra.94 Det är den personliga aspekten av nyheten som lyfts fram. Enligt MacGill Hughes är
den traditionella nyheten teknisk till sin natur och har som främsta syfte att ge läsaren
information att handla utifrån, medan ”human interest”-berättelsen, den särskilt intresseväck90

”Intresset för det mänskliga” är min egen översättning av begreppet ”human interest” Då översättningen är
något klumpig, kommer i det följande det engelska uttrycket att användas.
91
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ande historien, handlar om det privata, och fokuserar på den drabbades inre erfarenhet av en
nyhetshändelse.95
Vissa avdelningar i en tidning ger större utrymme för ”human interest” än andra. Till dessa
räknar MacGill Hughes sporten. Med hänvisning till en annan forskare, Stanley Walker,
menar hon att sportjournalister ges större spelrum än nyhetsjournalister, såväl i skrivsätt som
vad gäller att uttrycka åsikter. ”They can make or break a sports event by their attitude before
the event. They can puff or deflate any sports figure.”96
MacGill Hughes skiljer mellan stora och små nyheter, men menar att ”human interest” kan
prägla dem båda. Stor är den nyhet som, i konkurrens med andra nyheter, toppar tidningarnas
förstasidor och vars rubriker fyller hela löpsedlar. En stor nyhet i en kommersiell dagstidning
utmärks av att den inte innehåller några teknikaliteter, som gör den svår att förstå för gemene
man. Det är sannolikt att den handlar om krig, naturkatastrofer, olyckor, skandaler eller brott;
ämnen som vädjar till känslorna och är enkla att ta till sig för alla, och som därmed besitter en
given ”human interest”-kvalitet. Med ”den lilla nyheten” avses en annan typ av ”human
interest”-berättelse, som även den ofta förekommer på förstasidorna. Den handlar om
vardagliga saker, med egentligt nyhetsvärde endast för de närmast inblandade. Dess funktion
är att lätta upp sidan, genom att roa och underhålla.97 I det följande avses dock ”human
interest” så som i de stora nyheterna, i den betydelse som citeras nedan:
The fundamental element of human interest is a curiosity to know what it is like to undergo those
common personal crises and visitations of good and bad luck … suffered by persons who are shown to
have essentially one’s own nature. In the end human interest approaches the interest every man has in
himself.98

3.5.2 Historisk bakgrund
Historiskt kan ”human interest”-berättelsen härledas till den betydelse och funktion som
folksägnerna haft i tidigare kulturer. Utmärkande för dem var att de, trots att de traderades
muntligt, i stort sett var oförändrade från generation till generation. Liksom ”human interest”berättelsen utgjorde de i grunden olika versioner av ett fåtal teman.99
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I och med urbaniseringen upphörde den muntliga traderingen av berättelser och sånger, av det
enkla skälet att den inte längre fungerade i de stora förortsområden, som den inflyttade
landsortsbefolkningen bosatte sig i. I dess ställe kom ett slags tryckta texter om samtida
händelser, skrivna av professionella författare, som såldes i bostadsområdena i lösa
exemplar.100 Mac Gill Hughes exemplifierar med den engelska the broadsheet ballad, som
torde vara en motsvarighet till våra svenska skillingtryck. Det var omåttligt populära sånger,
som oftast handlade om tragiska händelser.101 Formmässigt bestod balladen av en kort
inledning, i vilken själva nyheten återberättades, följd av ett stort antal verser, i vilka den
drabbade personen berättade om sitt öde i jag-form. Verserna fick funktionen av en
självupplevd bekännelse, med syfte att varna andra människor för hur illa det kan gå om man
utför vissa handlingar, t ex begår ett brott eller är för godtrogen i kärlek. Balladen gick alltså
från att kort referera ett nyhetsförlopp till att förmedla den drabbades inre upplevelse av
förloppet, precis som ”human interest”-berättelsen i en modern tidning.102
I takt med att befolkningens läskunnighet ökade, upphörde broadsheet-balladens betydelse
successivt. I stället grundades tidningar, med ungefär samma typ av innehåll, riktade till de
grupper som nyligen blivit läskunniga.103 I 1830-talets USA uppstod pennypressen som just
vände sig till denna nya tidningspublik vars läskunnighet var begränsad. Tidningarna såldes i
lösnummer på gatan och såväl pris som innehåll anpassades till den tänkta läsekretsen.
Ekonomiska och politiska nyheter togs bort och tidningarna fokuserade i stället på skvaller av
olika slag. I och med detta hade ”human interest” gjort sitt intåg i journalistiken. Att skvaller
kunde bli en ny journalistisk genre, förklarar Mac Gill Hughes just med att New York var
alldeles för stort för det traditionella muntliga skvallret, som i stället förflyttades till
tidningarna.104
Inte bara valet av nyheter påverkades, utan även sättet att rapportera om dem. I stället för att
sakligt och torrt rapportera en händelse, strävade journalisten efter att berätta historien kring
den, för att förmedla det öde den kunde berätta om för läsarna. Här skapades ett nytt
journalistiskt ideal, i form av den oberoende tidningsmannen som, fri från politisk
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partitillhörighet, söker svar på de frågor som läsarna kan vara intresserade av. Just i det syftet
genomfördes för övrigt de första intervjuerna.105
I the yellow press, som var nästa steg i tidningsutvecklingen, lanserades särskilda
söndagstidningar, med ett innehåll skilt från det som tidningen hade under vardagarna. Här
återfanns artiklar som utgick från nyheter, men som fördjupade dem. De lokala och speciella
detaljerna i den ursprungliga nyheten lyftes bort för att göra berättelsen mer allmänt
intressant. Kvar blev en historia med ”human interest” som berörde de flesta läsare.106

3.5.3 Struktur och form
Till formen kan ”human interest”-berättelsen jämföras med en novell, i vilken nyheten
används som utgångspunkt och grund för intrigen. Precis som novellen har den
nyhetsberättelse, som fångar läsarnas intresse, litterär form. Ibland är den enkel, ibland mer
raffinerad, som när återkommande detaljer i berättelsen ges funktionen av ledmotiv och
refränger eller används för att skapa symmetri. Syftet är i båda fallen att ge berättelsen
sammanhang och enhetlighet. Det finns vanligen återkommande detaljer i en människas liv
som kan användas till dessa upprepningar. Lyfter man fram dem får den biografiska
berättelsen ett drag av overklighet och närmar sig fiktionen, vilket är precis vad man vill
uppnå med en ”human interest”-berättelse, som inte skall ligga för nära läsarnas egna liv.107
En ” human interest”-berättelse skall, som tidigare nämnts, lyfta fram det allmängiltiga i en
specifik nyhet, så att den förvandlas från en nyhet till en berättelse om människans villkor.
Därigenom blir den en ny variation på ett tema som berättats tidigare. Dess denotativa
egenskaper växer i och med att den förses med exempel och associationer som inte fanns där
från början. Den får symbolisera en viss typ av livserfarenhet. 108 Berättelsen har nu gått från
nyhetens omedelbarhet till att närma sig litteraturens symboliska språk, med dess djupare
mening. Men den har fortfarande kvar nyhetens aktualitet. Den är, som sagt, ”a new and
actual version of an old theme”, vilket ökar intresset för den.109
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3.5.4 De eviga berättelserna
MacGill Hughes menar att de berättelser som fascinerar oss mest, nästan alltid är exempel på
nya gestaltningar av klassiska berättelser som Romeo och Julia, Elektra eller Macbeth. Och
omvänt – när helst en berättelse med de klassiska ingredienserna dyker upp på en
tidningsredaktion, kan man vara säker på att den kommer att publiceras som en ”human
interest”-berättelse. Skälet till att samma tema återkommer i olika berättelser är att antalet
möjliga teman är begränsat, på grund av att det finns en likhet i de situationer som vi
människor kan råka ut för. Även om detaljerna och de yttre omständigheterna kan variera i
oändlighet, är situationerna i grunden de samma. (Kanske kan man säga att de är
arketypiska?) Det som är oföränderligt i situationerna, och som behandlas i ”human interest”berättelsernas eviga teman, är den existentiella upplevelsen och erfarenheten av att vara
människa.110
Berättelserna handlar om familjeliv, kärleksförhållanden, smärtsamma förluster, tillfälligheter
eller andra förändringar som de flesta råkar utför i livets olika skeden, antingen genom
personlig erfarenhet eller genom att någon närstående drabbas av dem. Vid sidan av denna
allmängiltighet förmedlar varje ”human interest”-berättelse också något unikt genom att
beskriva hur de enskilda i just den här situationen drabbats. På så sätt gör den det möjligt för
läsaren att inse hur denne själv skulle kunna känna under samma omständigheter. MacGill
Hughes skriver: ”The common man is interested in seeing how fate or a misstep changes the
whole of a man’s life and how misfortune is endured.” 111

3.5.5 En moralisk dimension
MacGill Hughes menar att ”human interest”-berättelsen, i likhet med folksägnerna och de
muntligt traderade balladerna i tidigare kulturer¸ fyller en viktig moralisk funktion samt att
moralen i det moderna samhället har blivit en privat angelägenhet. Tidningarnas ”human
interest”-berättelser blir då viktiga, framför allt, på två sätt. Dels genom att de förmår
levandegöra främmande människors livsöden, vilket skapar sammanhang och gemenskap
bland människor som annars inte känner varandra (jmf Andersons begrepp ”föreställd
gemenskap” i avsnitt 3.2.1), dels genom att de erbjuder underlag för moraliska
ställningstaganden. Berättelserna väcker uppmärksamhet och skapar samtalsämnen och
genom de erfarenheter som förmedlas väcks olika moraliska frågeställningar hos läsaren.
110
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MacGill Hughes anser vidare att berättelsernas litterära form gör att de upplevs som så pass
overkliga att människor kan tillåta sig att tänka fritt och ”oansvarigt” kring dem, utan att
behöva försvara sina ställningstaganden. Det är med andra ord möjligt att pröva olika
förhållningssätt till berättelsernas innehåll, för att så småningom komma fram till en egen
värdering.112

MacGill Hughes går så långt som till att hävda att ”human interest”-berättelsen är det nav som
människors moraliska värderingar utgår ifrån och menar att tidningen därigenom blivit ett
slags moralens budbärare i det moderna samhället. Men eftersom det moderna samhället är
föränderligt, gäller detsamma för dess moral, som är ”woven day by day of the private
judgements which the news makes public.”113 Vidare menar MacGill Hughes att det är just
föränderligheten och anonymiteten i det moderna samhället som väcker den nyfikenhet på
andra människors livssituation, som tillfredställs via ”human interest”-berättelsen. I bästa fall
fungerar den som ett slags tröst och vägledning, genom att levandegöra de motsättningar som
människor kan uppleva mellan rent mänskliga värden å ena sidan och de värden som företräds
av samhällets traditioner, lagar och förordningar å den andra.

4 Material
Det har skrivits mycket om Engquist, i synnerhet i kvällspressen. De första artiklarna
publicerades under våren 1996 innan hon fick sitt svenska medborgarskap och (när urvalet till
den här undersökningen gjordes var) de senaste från september 2005, i samband med en TVsänd intervju med henne. Alla artiklar, i vilka Engquists namn figurerar, handlar dock inte
direkt om henne. Ibland förekommer hennes namn i artiklar om andra idrottare, men vid andra
tillfällen – och detta gäller särskilt artiklar från senare tid – används hennes namn snarast som
ett begrepp.

4.1 Urval
För att få en helhetsbild av vad, och hur mycket, som skrivits om Engquist gjordes först en
allmän fritextsökning utan tidsgräns bland Dagens Nyheters artiklar i databasen Presstext på
namnet Ludmila Engquist, som gav 624 träffar. Samma sökning för Expressen gav 812
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träffar,114 medan motsvarande sökning i Mediearkivet på Aftonbladet och Svenska Dagbladet
(fritextsökning på den exakta frasen ”Ludmila Engquist” under tidsperioden 1995-01-01 till
och med 2006-03-21) gav 1005 respektive 551 träffar.115
I resultatet ingick då artiklar som inte direkt handlade om Engquist. I Presstext fick man
enkelt bort dem genom att göra en avancerad sökning på namnet. Då blev resultatet 159
träffar för Dagens Nyheter116 och 297 träffar för Expressen.117 I Mediearkivet fanns inget
enkelt sätt att bli av med de irrelevanta träffarna. Visserligen fanns möjlighet att sortera
artiklarna efter relevans, men då förlodes kronologin i materialet. Vad som återstod var att gå
igenom artiklarna manuellt och på så sätt sortera bort de irrelevanta träffarna, något som
aldrig gjordes eftersom det skulle ha varit såväl tidskrävande som onödigt med hänsyn till den
avgränsning som beskrivs nedan.

4.2 Avgränsning
Eftersom ett av uppsatsens syften är att teckna en helhetsbild av rapporteringen kring
Engquist, har materialet begränsats till att omfatta artiklar ur endast en tidning, då det annars
skulle bli ohanterligt stort. Jag ville studera rapporteringen i en rikstidning och lät min
förförståelse bli vägledande i valet av vilken. Då kvällspressen är känd för en sensationslysten
journalistik som tar ut svängarna, antog jag att dess konstruktioner av Engquist skulle komma
att variera kraftigt vid olika tillfällen och att undersökningen därför torde bli mer spännande
och mindre förutsägbar om den utgick från en morgontidning.

4.2.1 Dagens Nyheter
Valet föll på Dagens Nyheter, mycket på grund av den höga grad av ethos (trovärdighet) som
tidningen anses besitta. Mral och Karlberg skriver så här i sin bok Heder och påverkan:
Hur ofta har vi en chans att avgöra vad som är sant bland alla nyheter vi tar emot? Vi talar sällan om
nyheter i termer av sant eller falskt utan försöker snarare bedöma informationens tillförlitlighet. Vi
bedömer från fall till fall om nyheten är trovärdig genom att se på källan, mediet, hur den framförs, av
vem och så vidare. Genom att klassa vissa svenska medier som seriösa och tillförlitliga auktoriteter, till
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exempel Dagens Eko och Dagens Nyheter, har vi försetts med ett snabbt sätt att bedöma nyheters
trovärdighet. Dagens Nyheter och Dagens Eko har således lyckats med att etablera ett starkt ethos. 118

Att Dagens Nyheter tillskrivs ett så starkt ethos kan ha en historisk förklaring. Tidningen
grundades 1864 av Rudolf Wall. Till skillnad från många andra tidningsmän var Wall inte
politiskt engagerad, vilket medförde att han betraktade tidningen främst som ett nyhetsorgan
och en affärsprodukt.119 Så småningom övertogs dock ägandet av familjen Bonnier och
tidningen blev politiskt liberal.120 Från 1972 betecknades Dagens Nyheter som oberoende
liberal.121 Möjligen är det denna beteckning som givit tidningen dess höga grad av
trovärdighet, då man som läsare gärna bortser från den politiska tillhörigheten och fokuserar
på ordet oberoende, i tron att det innebär en tidning som återger sanningen, objektivt och
balanserat. Att den, år 1999, för ett tag återgick till att kalla sig endast ”liberal” spelar sedan
mindre roll.122 Den höga graden av upplevt ethos levde ändå kvar hos läsarna.

4.2.2 Tidsmässig avgränsning
Till undersökningens första del, som utgörs av den kommenterade sammanställningen,
används 156 av de 159 artiklar om Engquist som finns i Presstexts databas.123 Tidsmässigt
omfattar den en period om sex år, från december 1995 till december 2001, vilket innebär att
den börjar med de första artiklar som publiceras om henne och avslutas med den rapportering
som följer i sviterna av dopningsskandalen. Syftet med sammanställningen är att visa på en
helhetsbild av vad som skrivits under åren, varför ingen ytterligare avgränsning görs.
Till undersökningens tredje del har artiklar, med tillhörande bilder, valts ut från följande
datum:
•

2 augusti 1996 när Engquist som nybliven svensk medborgare lyckas vinna OS-guld.

•

29 april 1999 när hon berättar för media att hon drabbats av bröstcancer

•

31 juli och 29 augusti 1999 då hon trots sjukdomen lyckas vinna DN-galan och ta
VM-brons

•

5 november 2001 i samband med dopningserkännandet
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Detta material utgörs av faksimil, som skrivits ut från mikrofilm, och återfinns i bilaga.

5 Metod
Metoderna som valts för denna undersökning är diskursanalys med inslag av textanalys för
den skrivna texten samt semiotisk analys av bilderna. Hela undersökningsarbetet har präglats
av en hermeneutisk forskningsprocess där ”forskaren steg för steg utforskar ett objekt eller
resonemang och når insikt av helheten genom att förstå delarna.”124
Men bara för att undersökningsresultatet till stor del bygger på tolkning, får det naturligtvis
inte se ut hur som helst. Det finns vetenskapliga kriterier att ställa. Ekström och Larsson, som
menar att det utvecklats flera metodregler inom den tolkande vetenskapen, nämner sex olika
krav som kan ställas på en vetenskaplig tolkning: Den skall vara koherent, eller samstämmig,
vilket innebär att dess olika delar skall hänga ihop med varandra. Den skall vara omfattande,
vilket innebär att den skall bygga på så mycket relevant information som möjligt. Forskaren
får inte göra ett ensidigt urval och lyfta fram det som bekräftar tolkningen och bortse från
resten. Den skall vidare vara intersubjektiv, vilket syftar på att flera av varandra oberoende
forskare skall kunna komma fram till (ungefär) samma tolkning utifrån materialet. Den skall
också svara mot krav på öppenhet och djup: ”En bra forskare är öppen inför alternativa
tolkningar, förhåller sig kritisk till sina egna fördomar och reviderar successivt sin
förförståelse” och en tolkning som ”tränger bakom och identifierar djupare betydelser” är
alltid bättre än en ”som stannar vid det ytliga och manifesta.”125 Kravet på kontextualitet
slutligen, innebär att en tolkning får större vetenskapligt värde om den ”förmår förstå det
enskilda i sitt sammanhang”.126

5.1 Diskursanalys
Enligt Bra Böckers lexikon betyder ordet diskurs samtal eller ventilering av ett ämne,127 men i
vetenskapliga sammanhang torde samtalsordning vara en bättre synonym, eftersom diskursen
även har en reglerande och kontrollerande funktion. Den bestämmer bland annat vad som får
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sägas om det aktuella ämnet och vem som får komma till tals.128 Den representerar ”ett
organiserat och ordnat sätt att tala om och tänka om specifika fenomen.”129
Diskurserna ligger inte utanför vår verklighet, utan de är vår verklighet. De konstituerar
(skapar för första gången) eller konstruerar (skapar enligt ett tidigare känt mönster) sociala
relationer och grupperingar, inom vilka individerna positioneras på olika sätt. Diskurserna
kommer till uttryck i olika sociala praktiker, genom det sätt på vilket språket används i tal och
skrift i olika sociala kontexter.130 Huruvida det finns en icke-diskursiv verklighet är något som
teoretikerna tvistar om. Vissa menar att det går att dela upp ”verkligheten” i diskursiva
respektive icke-diskursiva sociala praktiker, medan andra menar att det inte går, att allt blir
diskursivt format på grund av att språket har en sådan grundläggande betydelse för vår
varseblivning, vårt medvetande och, förstås, för vår kommunikation med andra. Därigenom
skulle det inte gå att komma ”utanför” språket eller diskurserna.
Det senare synsättet har att göra med den förändrade synen på språkets som kom i och med
den språkliga vändningen på 1980-talet. Den innebar ett ifrågasättande av den raka
korrespondensen mellan ”orden (/siffrorna) och tingen” som tidigare präglat uppfattningen
om språket inom den samhällsvetenskapliga forskningen.131 Uppfattningen att språket var ”ett
enkelt medium eller verktyg för avbildandet av världen” fick ge vika för en mer
problematiserad syn,132 vilket även ledde till en problematisering av forskarens roll och
dennes beskrivning av ”verkligheten”. Positivismens tro på att vetenskapen med språkets
hjälp skulle kunna ge en ”sann” bild av den studerade ”verkligheten” avtog, och frågor om
hur forskaren förhåller sig till sitt material och vilka språkliga val denne gör i sitt
forskningsarbete blev viktigare.133
Mats Börjesson menar att den språkliga vändningen utgjorde den ena av två förutsättningar
för diskursanalysens genombrott inom samhällsvetenskaperna. Den andra förutsättningen
utgjordes av en socialkonstruktionistisk syn på världen och samhället. Med hänvisning till
Potter, menar Börjesson vidare att forskaren kan inta ”två olika positioner, när det gäller
skildringen av världen: som en spegel eller som en konstruktionsgård [mina kurs.].”134
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Spegelmetaforen indikerar passivitet. Den syftar på att forskaren inte ”gör” något med sitt
material och förutsätter även den en tro på en objektiv ”verklighet” som forskaren på ett
neutralt sätt kan skildra. Metaforen om konstruktionsgården däremot förutsätter aktivitet från
forskarens sida och att denne förhåller sig kreativt till sitt material. Han, liksom alla andra
människor, konstruerar sin verklighet genom språket. De studerade fenomenen är så att säga
döda, innan de, med språkets hjälp, väcks till liv för att placeras ”inom en diskurs och därmed
ett meningssammanhang.”135

5.1.1 Diskursbegreppet enligt Foucault
En av de mest inflytelserika personerna på diskursanalysens område är fransmannen Paul
Michel Foucault (1926-1984). Hans diskursanalytiska arbeten kan, enligt Sophia Lövgren,
delas in i tre perioder. Under den första perioden ägnade han sig åt ett arkeologiskt arbete som
”fokuserade på den typ av diskurs som” reglerar ”konstituerande kunskapsområden” för att
under den andra perioden ägna sig åt ett genealogiskt arbete, där fokus låg på relationen
mellan kunskap och makt.136 Under den tredje perioden, som inföll mot slutet av hans levnad,
kretsade hans arbeten kring etik och moral.137
Foucault har av många betraktats som poststrukturalist (en etikett som han själv dock ställt sig
avvisande till.)138 Siv Fahlgren menar, i linje med detta, att det enligt Foucault inte finns
någon privilegierad diskurs som korresponderar med ”sanningen” om världen. ”Vi
konstruerar snarare vår verklighet genom diskurser och det vi (människor, forskare) sedan
begrundar är våra diskurser.”139 Diskursanalysen blir därigenom ett redskap för att ”studera
hur vi konstruerar vår verklighet, våra sanningar och oss själva.”140
Diskurserna existerar genom diskursiva praktiker, vilka i sin tur är ”regelstyrda handlingar,
förfaranden, procedurer, metoder etc. som gäller diskurser, institutioner, sociala system
m.m.”141 Exempel på diskursiva praktiker är vetenskapen, religionen, politiken och
massmedia, det vill säga områden inom vilka det utvecklats ett speciellt sätt att ”framställa
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och formulera kunskaper om sina objekt.”142 Avgörande är att de ”objekt som är föremål för
diskurser skapas och vidareutvecklas /…/ genom talet om dem.”143:
Själva ”upptäckten” och framträdelsen är en konstituerande process varigenom objekten formas av de
begrepp och föreställningar som innefattas av den diskursiva praktiken. Denna är i sin tur avhängig den
sociala verkligheten i form av människors verksamheter, vilket betyder att kunskapen, eller vetandet, är
historiskt och kulturellt kontextbundet.144

Härav följer vikten av att vid diskursanalys studera den sociala kontexten. Citatet sätter, i viss
mån, även fingret på det dialektiska förhållandet mellan diskursen och samhället eller
omvärlden, som medför att den diskursiva händelsen inte bara formas av den samhälleliga
situation, institution och sociala struktur som omger den, utan även själv är med och formar
dem. Det blir alltså en växelverkan mellan samhälle och diskurs.

5.1.1.1 Den diskursiva makten
Diskurser handlar, enligt Lövgren, om makt, närmare bestämt om makten att påverka vårt sätt
att tänka och uppfatta världen eller ”om den makt som bestämmer vad som är sant.” 145 Det är
därför av största vikt att de analyseras för att de ”försanthållanden” som de rymmer skall
kunna identifieras. Lövgren menar att diskursanalysens uppgift inte är att avslöja någon
objektiv sanning (som ju inte finns) men att ”isolera de villkor som möjliggör utsagorna och
/avslöja/ hur makt och kunskap opererar för att producera det som vidhålls för att vara sanning
(inom diskursen).”146
Foucaults grundantagande är att ”diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång
kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer…”147 Dessa är
såväl utestängningsprocedurer som inre procedurer och gallringsprocedurer. Det finns tre
stora utestängningssystem och de kallas av Foucault för ”det förbjudna ordet, avskiljandet
från vansinnet och viljan till sanning”.148 Av dessa ser Foucault viljan till sanning som det
starkaste systemet, som något som genomsyrar hela vår västerländska kultur och utövar ”en

142

Lövgren, S (1999) s. 19 med hänvisning till Lindgren, Sven-Åke
Ibidem s. 19 Citat från Lindgren, Sven-Åke (1993): Den hotfulla njutningen: Att etablera drogbruk som
samhällsproblem 1890-1970 Stockholm. Symposium Graduale, s 23f.
144
Ibidem
145
Ibidem s. 20 med hänvisning till Lindgren, Sven-Åke
146
Ibidem s. 22
147
Foucault, M (1993) s. 7
148
Ibidem s. 14
143

36

tvingande makt” på de flesta diskursformer.149 De inre procedurerna verkar från insidan och
utgör den diskursiva självkontrollen. De klassificerar, organiserar och distribuerar diskursen
efter vissa principer, i syfte att behärska ”dess händelse- och slumpdimension”.150 Den
tydligaste uppdelningen är mellan de vardagliga diskurserna som är flyktiga och försvinner
under dagens lopp, och de mer varaktiga diskurserna ”som ständigt… är sagda, förblir sagda,
återstår att säga.”151 Till de inre procedurerna hör också kommentaren vars funktion är att
upprepa eller för första gången säga något som är centralt för diskursen, samt
författarprincipen och disciplinernas principer.152 Den tredje gruppen består av procedurer
som gallrar bland de talande subjekten. För att få komma till tals inom diskursen måste
subjektet uppfylla vissa krav: ”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller
vissa krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem.”153 Gallringsprocedurerna
verkar dock inte lika kraftfullt på alla diskursens områden: ”Vissa är mycket
välförsvarade…medan andra tycks öppna åt nästan alla håll och …tillgängliga för varje
talande subjekt.”154

5.1.2 Diskursanalys enligt Foucault
Diskursanalys i Foucaults anda handlar om att granska hur ”sanningsdiskurserna” ”opererar i
förhållande till maktrelationer /…../ och att tydliggöra diskursiva processer i samverkan med
makt.”155 Syftet med analysen är inte att ”söka orsaker till varför diskursen ser ut som den gör
och vem som är skyldig till detta.”156 I stället vill forskaren veta vad som är möjligt att säga
inom diskursen och vad som inte är tillåtet. Fokus ligger på att undersöka vilka regler som
styr diskursen och vilka relationer som framträder mellan de olika delarna.
Foucault ägnade sig åt två olika sorters diskursanalys, dels ett slags textanalys inom vilken
han analyserade det praktiserade språket som det tagit sig uttryckt i skrivna eller talade
utsagor, dels analyserade han institutionaliserade sociala praktiker. Vid analysen användes ett
tillvägagångssätt där delarna fick ge en bild av helheten. Genom att studera olika texter inom
en diskurs och se hur de förhåller sig till varandra får forskaren en bild av diskursen i sin
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helhet och dess gränser, vad som får sägas och inte får sägas etc. Diskursens budskap är
egentligen aldrig uttalat, men blir tydligt utifrån forskarens detektivarbete.157

5.1.2.1 Forskningsprinciper
Forskningsarbetet bör, som Foucault ser det, vägledas av fyra principer; omkastningsprincipen, diskontinuitetsprincipen, specificitetsprincipen och exterioritetsprincipen.158 Den
första principen innebär att fokus inte skall ligga på ”de figurer som tycks spela en positiv
roll”, utan på ”det negativa spelet hos en uppdelning och en gallring av diskurserna”,159. vilket
jag förstår som att forskaren inte skall söka i det uppenbara och synliga , utan i det som inte
finns, det som saknas, i texten. För att det skall vara möjligt måste forskaren använda sig av
de tre andra principerna. Diskontinuitetsprincipen pekar på att det inte finns någon tyst,
outtalad, diskurs under gallringssystemen, som forskaren kan lyfta fram. Istället måste
diskurserna ”behandlas som åtskilda praktiker, vilka korsas och ibland närmar sig varandra
men lika ofta är ovetande om eller utesluter varandra.”160 Specificitetsprincipen syftar på att
vi inte kan förvänta oss att lösa upp diskursen för att avslöja den ”verkliga” världen bakom
den. Istället skall diskursen uppfattas ”som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone som
en praktik vi påtvingar dem.”161 Exterioritetsprincipen, till sist, lyfter fram att forskaren inte
skall leta efter någon inre kärna i diskursen. I stället skall denne utgå från diskursen själv och
studera hur den ter sig i syfte att finna regelbundenheter och bestämma dess yttre gränser.

5.1.2.2 Aktörens roll
Subjekten och deras motiv tilldelas inte så stort intresse i Foucaults analyser, i stället visar han
på hur diskurser skapas och framträder genom att lyfta fram ”de mönster som ordnar
erfarenheter och föreställningar till ett bestämt system av vetande.”162 Den enskilde aktören
betraktades av honom som mindre självständig, lite som en bricka i ett spel som bara gör det
förväntade. Då han inte kontrollerade diskursen var han inte central för analysen. Diskursen
får sin legitimitet genom maktrelationer mellan olika krafter och ”subjekten är både måltavla
för denna makt - och utövare av makt.”163 Enligt Fahlgren betyder det dock inte att aktörerna
är oviktiga, eftersom uttalanden får olika effekt beroende på vilken position aktören har
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tilldelats inom diskursen. På det viset kan en aktör genom sitt uttalande förstärka eller
försvaga den diskursiva makten, utan att vara upphov till den.

5.1.3 Kritisk diskursanalys eller reflexiv – för och emot
Den reflexiva diskursanalysen utgår ifrån ett poststrukturalistiskt synsätt. Den skiljer sig från
den kritiska genom att maktrelationer mellan olika aktörer eller mellan aktörer och objekt blir
mindre intressanta. I stället fokuserar den, i Foucaults anda, på vilken diskursiv mening som
skapas genom interaktionen vid olika möten och på diskursens egen produktion av makt.164
Den kritiske diskursanalytikern betraktar diskurserna som någonting som finns utanför honom
själv, medan den reflexive konstruktionisten ser dem som ”självreflektioner där såväl
studieobjekt som forskningen självt ses i ett sammanhang".165
Börjesson är starkt ifrågasättande till den kritiska diskursanalysen och dess kanske främste
företrädare Norman Fairclough. Han skriver att man i dennes produktion kan se ”hur
postmarxismen och vetenskapsoptimismen gjorts till diskursanalys.”166 Hos Fairclough finns
ett uttalat ställningstagande att genom diskursanalysen ta parti för de svaga i samhället, och
det är det som Börjesson ställer sig frågande till. Kan man verkligen göra det? Vem
bestämmer vilka som är svaga och utifrån vilka kriterier? Börjesson tycker att det i den
kritiska diskursanalysen finns en normativitet ”som handlar om att de som kallar sig kritiska
borde ha ett tolkningsföreträde genom sin upplysning.”167 När Fairclough menar att
diskursanalysen skall användas som ett redskap för ökad demokrati, undrar Börjesson på
vilket sätt, utifrån vems definition av demokrati? Hans slutsats blir att Fairclough och andra
kritiska teoretiker passar utmärkt som ”studieobjekt för diskursanalys.”168 Den yttersta
invändningen ligger dock i det faktum att den kritiska diskursanalysen utgår ifrån att det finns
”en av betraktaren oberoende verklighet” som skulle vara möjlig att rationellt beskriva med
språket.169 Även Winther Jørgensen och Phillips är tveksamma till detta drag i den kritiska
diskursanalysen. De ifrågasätter hur man kan skilja mellan vad som är ideologiskt och vad
som inte är det och ”vem som är så frigjord från den diskursiva konstruktionen av världen att
hon kan göra denna åtskillnad.”170
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Väl medveten om de ovan framförda invändningarna, undrar jag ändå om inte den kritiska
diskursanalysen kan vara användbar för min undersökning. Värt att notera är att två av de
forskare som varit tongivande i den diskursanalytiska forskningen på medietexter, redan
nämnde Fairclough samt Teun A. van Dijk, båda förordar ett kritiskt angreppssätt.171 Kanske
är det något inom den riktningen, som gör den extra lämplig för studiet av medietexter och
deras funktion i samhället? Enligt Peter Berglez fäster den kritiska diskursanalysen
uppmärksamheten på det dubbla förhållandet mellan medier och samhälle:
Nyhetstexten produceras och finns till i ett samhälle, och det är samhället, med allt vad detta stora
abstrakta begrepp kan tänkas rymma, som utgör textens orsak. Samtidigt förhåller det sig på så vis så att
medier och nyhetsjournalistik i sin tur tenderar att påverka det omgivande samhället i kulturell, politisk
och ideologisk bemärkelse.172

Berglez menar att den kritiska diskursanalysen fokuserar på de maktförhållanden mellan
människor som manifesteras genom språkanvändningen. Det som uppmärksammas är
”individens/medborgarens underordnade och marginaliserade positioner i institutionella och
samhälleliga samtal.”173 Enligt honom är detta angreppssätt inte oförenligt med den definition
av diskurs som tidigare introducerats i uppsatsen, där diskursen anses vara institutionellt
förankrad och ha vuxit fram genom de olika ”regler, rutiner och konventioner” som hör olika
institutioner till.174 Tvärtom tycker han att båda synsätten bör förenas vid analys av nyheter.
”Att uppfatta nyheter som diskurs innebär att man uppmärksammar det faktum att nyheter
utgör ett särskilt sätt att använda språket.”175 Detta speciella språkbruk är uttryck för den
diskurs som är förankrad i medieinstitutionerna och som uppkommit som ett svar på de
konventioner, regler och rutiner som är och har varit förhärskande inom dem.

5.1.4 Mediediskursen - en motsägelsefull diskurs
Fairclough poängterar gärna medias viktiga roll i vårt sen- (eller post-)moderna samhälle. Den
makt som media besitter är makten att representera företeelser på vissa bestämda sätt. Det är
en betecknande makt, ”a signifying power”, som påverkar vår kunskap och våra värderingar,
som har inflytande på sociala relationer och sociala identiteter, och som tar sig uttryck i hur
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språket används.176 Fairclough menar att mediediskurser är motsägelsefulla, vilket beror på att
medietexter har så många olika funktioner. De kan vara ideologiska budbärare, men de kan
också vara kulturella varor på en marknad. Syftet med dem kan vara att sprida information
eller att underhålla. Det är inte säkert att man vid en analys av en medietext finner ett klart
framträdande ideologiskt budskap. Man kan göra det, likväl som man kan finna intressanta
iakttagelser om kulturella värderingar och om identiteter.177
Enligt Fairclough själv skiljer sig hans egen analysmetod från van Dijks på några avgörande
punkter, vilka har att göra med att deras metoder har olika syften. Han gör följande
distinktioner: van Dijk har en social-psykologisk fokus på de processer som hör ihop med vår
begreppsbildning, medan Fairclough fokuserar på vilka socialt tillgängliga genrer och
diskurser som kommer till uttryck inom diskursordningen. För båda forskarna är det viktigt att
texterna ses i sitt sociala sammanhang, men av olika skäl. van Dijk önskar klargöra hur
sociala förhållanden och processer kommer till stånd på mikronivå genom rutinmässiga
praktiker, medan Fairclough önskar påvisa hur förändringar i språk och diskursiva praktiker
konstituerar social och kulturell förändring.178
Faircloughs invändningar mot van Dijks analysmetod är i huvudsak att den fokuserar på
representation (i form av sociala relationer och identiteter inom nyhetsdiskursen) på
bekostnad av språkets interpersonella funktioner, samt att den analyserar texterna lingvistiskt,
men inte intertextuellt, vilket är centralt för Faircloughs egna analyser. En tredje invändning
är att van Dijk, genom att ge en bild av nyhetstexter som stabila strukturer, bortser från den
mångfald och de olikheter som präglar de inblandade praktikerna.179 Värt att notera är ändå att
Fairclough, för den detaljerade analysen av själva nyhetstexten, rekommenderar van Dijks
metod.180
van Dijk betonar, som så många andra, att diskursanalysens styrka ligger i att den inte enbart
fokuserar på texten, utan även intresserar sig för förhållandet mellan textens strukturer och
dess kognitiva, sociala och kulturella kontext. Även produktionsaspekter och hur texterna
uppfattas av mottagarna ser han som viktiga studieobjekt i den komplexa diskursanalys som
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han förordar.181 I det följande refereras hans rekommendationer inför analysen av själva
nyhetstexten.

5.1.4.1 Lokal och global koherens
Sökandet efter en texts inneboende mening kan ske på två nivåer. van Dijk använder
begreppen local och global coherence, vilka kan översättas med lokal och global
samstämmighet eller lokal och global koherens. I studiet av den lokala koherensen undersöker
man på detalj- eller mikronivå vilka olika påståenden som finns i texten och hur de är
kopplade till varandra. Påståendena (som vanligen motsvaras av en grammatisk sats)
refererar till olika fakta som knyter ihop satserna med varandra på ett sätt som vi uppfattar
som logiskt. Dessa fakta kan peka på sammanhang i tid, villkor, orsak eller verkan, men de
kan också utgöras av begrepp som vi upplever som besläktade med varandra. Påståendena kan
också höra ihop genom sin funktion. Ett vanligt exempel på detta i nyhetstext är, när det första
påståendet, som är allmänt formulerat, åtföljs av ett annat påstående, som är specificerande.182
Textens olika lokala koherenser bildar tillsammans en global koherens. Den syftar på hela
textens övergripande semantiska innebörd och kan identifieras i form av ämnen och teman.
Ämnena bildar ett slags ”makro-påståenden” som tillsammans sammanfattar innehållet i
texten som helhet. Genom en hierarkisk indelning av dessa makropåståenden framträder så
textens ”makrostruktur” eller ”superstruktur”; vad som är den viktigaste informationen i
texten.183

5.1.4.2 Det semantiska isberget
Själva nyhetstexten ser van Dijk som toppen på ett isberg, vars underliggande delar eller
”missing links” fylls i av läsaren.184 Detta är möjligt genom att vi som läsare på förhand har
en uppfattning om de begrepp som hör till de olika företeelser som nyhetstexten refererar till.
Vår uppfattning härrör delvis från det faktum att vi som medlemmar i ett samhälle eller en
kultur har liknande uppfattningar och erfarenheter av ett ämne. Vi delar en kollektiv kunskap,
som van Dijk menar utgör ett gemensamt manuskript. Men vi kan även ha olika uppfattningar
om ett ämne beroende på våra personliga erfarenheter av det, vilket van Dijk benämner med
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termen situations- eller händelsemodell.185 Textens koherens blir därmed subjektiv och
ideologisk och det är inte säkert att den uppfattas på samma sätt av journalist och läsare.186
Enligt van Dijk har läsare och journalister även en slags kontextmodeller, det vill säga
förutfattade meningar om vad i en händelse eller situation, som är relevant information för
diskursen i sin helhet, och som därför bör tas med i en nyhetstext.
Av ovanstående förstår man att en viktig del i kritisk diskursanalys är att söka efter det som
inte sägs uttryckligen, men som ligger underförstått i texten. En annan viktig del är att vara
uppmärksam på det motsatta, när något beskrivs med ett överflöd av ord, som saknar relevans
för sammanhanget. Såväl det underförstådda, som det för mycket sagda kan, enligt van Dijk,
ses som tecken på ideologiska budskap.187 Analysen fokuserar även på de olika modeller som
framför allt journalister kan tänkas omfatta. (Här måste arbetet bli i högsta grad trevande. van
Dijk skriver också att det är frågan om en ”tentative reproduction” av talaren/författarens
modeller).188 Om många journalister omfattar liknande modeller, kan det ses som ett tecken
på att modellen kommer ur en social representation eller kognition, vilket i sin tur skulle
kunna tolkas som ett tecken på att en gemensam underliggande ideologi verkar. Ytterligare
något som studeras är den lexikala stilen i form av ordvalet. Hade innehållet kunnat
kommuniceras på ett annat sätt, genom ett annat ordval? Den analytiska utgångspunkten är
här att valet av ord för att beskriva något ”i den sociala verkligheten, kan rymma
sociokulturella och ideologiska implikationer.”189

5.1.5 Mitt val
Trots att de ovan beskrivna analysmetoderna i mycket kan betraktas som varandras motpoler,
vill jag försöka kombinera de båda. I den kritiska diskursanalysens anda kommer jag att
intressera mig för reproduktionen och produktionen av ”särskilda verklighetsuppfattningar,
traditioner och värderingar” samt för de sociala maktförhållanden som möjligen framträder i
texterna.190 Däremot kommer jag inte att undersöka vilken ideologi som eventuellt produceras
eller reproduceras genom dem. Inte heller kommer jag att leta efter orsaker till varför texten
ser ut som den gör, i syfte att försöka finna någon ”sann” verklighet bakom den, för någon
sådan tror jag inte på.
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Från den reflexiva analysen önskar jag hämta den ödmjukhet som relativiteten för med sig i
och med att det inte går att ställa sig utanför språket och de diskurser som studeras. Från den
kritiska analysen, representerad av van Dijk, önskar jag hämta det konkreta förfaringssättet
vid analys av medietexter.

5.1.5.1 Tillvägagångssätt
När man planerar att analysera en rapportering som pågått under en längre period i medierna,
föreslår Berglez att man först konstruerar ett schema för analysen av de olika artiklarna. Det
kan innehålla följande moment:
1.

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av eventuella bilder och
faktarutor som kompletterar artikeln

2.

Nyhetstextens schematiska struktur (makronivå)

3.

Nyhetens tematiska struktur (makronivå)

4.

Mikroorienterad analys av nyhetstexten¨

5.

Politisk/historiska kontextualiseringar191

Det första momentet kan ses som en analytisk uppvärmning, genom vilket man bekantar sig
med artikelns innehåll. I det andra momentet tittar man på nyhetstextens hierarkiska karaktär,
man identifierar huvudhändelsen och hur den är knuten till sekundära händelser. Moment två
och tre sysslar med samma textpartier, men med olika fokus . I det andra momentet ligger
intresset på hur informationen organiserats, medan det i det tredje ligger på hur den
konstruerats. Det tredje momentet som syftar till att kartlägga ”berättandets kategori”, delar
Berglez in i sju olika undermoment:
1.

Vad förmedlas i rubriker och ingress?

2.

Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de?

3.

Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden?

4.

Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan- förhållanden?

5.

Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot?

6.

Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten?

7.

Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatsen kring den aktuella
händelsen?192 .
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I det fjärde momentet utförs den mer detaljerade analysen och i det femte momentet slutligen,
görs en politisk och historisk kontextualisering, då man frågar sig om händelsen skulle kunnat
beskrivas ur ett annat perspektiv.193
Siv Fahlgren, som är starkt inspirerad av Foucault, menar, precis som Fairclough och van
Dijk, att texterna vid analysen skall behandlas som ”som sociala texter som är
handlingsorienterade”.194 Det innebär att texterna skall betraktas som primära källor, vilket
medför att analytikern inte behöver sträva efter att fånga författarens bakomliggande avsikter
med texterna, eftersom de inte anses vara intressanta i sammanhanget. Även Fahlgrens
rekommendationer inför analysen har inspirerat:
1.

Associera fritt kring texten. Fundera över hur texten är konstruerad och vad som möjliggör denna
konstruktion.

2.

Försök identifiera de diskursiva objekt som finns i texten. Hur organiseras de?

3.

Hur ser diskurserna som håller samman dessa objekt ut?

4.

Identifiera subjekten. Vilka personer är bärare av de diskurser som framträder? Vilket nätverk av
relationer skapar diskursen bland subjekten?

5.

Sök efter kontraster och motsägelser, variationer i hur diskursen framträder.

6.

Studera hur trovärdigheten konstrueras för den diskursiva version som presenteras i texten. Här är
det viktigt att fokusera på detaljer i exempelvis ordval.

7.

Sätt in den analyserade texten i ett vidare sammanhang.

8.

Fråga vad diskursen har för funktion. Vilken roll spelar den för reproduktionen och legitimeringen av
sociala institutioner? 195

5.1.6 Analytiska verktyg
Här följer en genomgång av några språkliga konstruktioner som kan förekomma i texten:
5.1.6.1 Metaforer och idealtyper
Metaforer, eller bildspråk, innebär att någonting beskrivs som något annat. Det försåtliga med
dem är att de ofta upplevs som oskyldiga. De uppfattas som endast utsmyckningar, fast de
egentligen är ”kraftfulla verktyg att med språkets hjälp konstruera verkligheten”, som
påverkar vår verklighetsuppfattning och våra värderingar.196 En lyckad metafor kan till och
med få läsaren att ändra ståndpunkt i en fråga.

Extra svåra att upptäcka är

vardagsmetaforerna, som kan vara så förankrade i medvetandet att de upplevs som alldeles
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naturliga. 197 Begreppsmetaforen, används när ”ett område implicit eller explicit beskrivs med
begrepp från ett annat område.”198 Funktionen hos begreppsmetaforen är att dölja eller
framhäva olika aspekter av det beskrivna området. Som diskursanalytiker kan man då
undersöka vilka begreppsmetaforer som strukturerar en diskurs och vilka uppfattningar
metaforerna implicerar.
Idealtyper fungerar som teoretiska modeller för olika företeelser. Konstruerandet av en
idealtyp går till så att man ”renodlar drag i verkligheten och av dem skapar en ’perfekt’ bild
av en företeelse.”199 Syftet är att underlätta den ständigt pågående kategoriseringen av
omvärlden, som beskrivits tidigare i teorikapitlet. Det går ofta att skapa flera olika idealtyper
utifrån samma verklighet. Ordet ”ideal” har här inget samband med något som är gott, utan
betydelsen skall endast ses som motsatsen till ”real” i realtyp, vilket är benämningen på de
komplexa och ofullkomliga företeelser som finns i den ”verkliga” världen. Exempel på
idealtyper är ”arbetare”, ”ledartyp”, ”totalitär stat” och ”journalisttyp”. De två första har
konstruerats genom att vissa drag renodlats, medan de två sistnämnda är exempel på hur
egenskaper från flera olika realtyper plockats samman till en idealtyp.200

5.1.6.2 Konstruktionen av ”den andre”
Det finns några uppdelningar av verkligheten som är extra viktiga för vårt tänkande. Den
kanske allra viktigaste och vanligaste är dikotomiseringen, det vill säga uppdelningen av en
företeelse i två delar, vilken används i såväl vetenskapliga som vardagliga sammanhang. De
två delarna utgörs ofta av varandras motsatser, men man ska vara medveten om att
motsatserna kan vara skenbara, då dikotomiseringen ofta bygger på en grov förenkling av
verkligheten. Några exempel på tudelningar som spelar en stor roll för vårt västerländska
tänkesätt är: förr och nu, ideal och verklighet, natur och kultur, manligt och kvinnligt samt
konflikt och konsensus.201
En dikotomi som är extra intressant för den här uppsatsen är uppdelningen i ”vi och de” och
därigenom skapandet av ”den andre”. ”Den andre” står för det främmande och fungerar som
ett jämförelseobjekt som bekräftar den egna normaliteten. Den egna (grupp)identiteten utgör
normen, medan ”den andre” står för avvikelsen: ”Rasisten uppfattar främlingen som Den
197

Thurén, T (2002) s. 35 med hänvisning till Lakoff & Johnson
Winther Jørgensen, M & Phillips, L (2000) s. 164 med hänvisning till Lakoff & Johnson
199
Thurén, T (2002) s. 37
200
Ibidem s. 37-50
201
Ibidem s. 54-70
198

46

andre. Nationalisten betraktar grannfolket som Den andre /…/ Svensken föreställer sig
invandraren som Den andre – utan att tänka på att invandrarna kommer från många olika
kulturer…”202 ”Den andre” behöver inte uppfattas som underlägsen, utan denne kan även
uppfattas som en farlig fiende, av yttre eller inre slag. I de fallen förekommer det att man
överdriver farligheten så att ”den andre” demoniseras. ”Den andre” behöver inte heller
tillskrivas negativa egenskaper: ”Det främmande kan uppfattas som exotiskt och spännande.
Även då skapar vi schablonbilder. Vi drömmer om den ljuva Södern…Eller vi fantiserar om
den gamla goda tiden och gör forna tiders människor till Den andre.” 203

5.1.6.3 Språkliga manipulationer
Börjesson tar upp två språkliga uttrycksformer som kan användas för att styra vår uppfattning
om den verklighet som beskrivs i olika riktningar. Det ena är modaliseringar, vilket innebär
att utsagor presenteras med olika styrka eller olika grad av trovärdighet. Han exemplifierar
med något som kallas modaliserande hierarki, som ställs upp på följande vis:
X är fakta
Jag vet att X
Jag påstår att X
Min hypotes / utgångspunkt är X
Jag tror att X
Jag gissar att X / antar att X
X är möjligt204

Det andra är bruket av passiv sats - med utelämnad agent - i stället för aktiv, vilket får som
konsekvens att avsikterna hålls borta från det skildrade förloppet genom att de ansvariga och
deras intentioner utelämnas från beskrivningen. Det som skildras framstår i stället som något
alldeles naturligt, något som bara sker av sig självt.205 Vid kritisk diskursanalys kan man se
detta som uttryck för dolda maktförhållanden och missbruk av makt. Vid en reflexiv och
konstruktionistisk analys däremot fokuserar man på diskursens egen produktivitet genom att
ställa frågor ”om hur fenomenet annars skulle ha kunnat skildras, hur ’samma sak’ skildras på
andra platser, vilka skildringar som inte är representerade – och vad det kan betyda för
diskursens ordning.”206
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5.1.6.4 Kontexten
I många former av diskursanalys betonas vikten av att analysen även omfattar kontexten, men
vad ligger egentligen i det begreppet? Åsa Kroon påpekar för det första att begreppet helst bör
skrivas i pluralis; det är för det mesta inte frågan om en kontext utan flera samverkande, och
ger sedan begreppet två olika innebörder. Den ena syftar på ”den faktiska situation i vilken ett
samtal utspelar sig” och den andra handlar om ”olika typer av bakgrundskunskaper som har
relevans för att förstå det som sägs”.207 Bakgrundskunskaperna skulle i det här fallet kunna
utgöras dels av en förståelse för vilken typ av artiklar som brukar förekomma i Dagens
Nyheters sportbevakning, samt kunskaper om ”vem det är som säger något, varför denne
säger det och i vilket syfte”, dels av ”sådant som sagts tidigare i samtalet, eller i texten” och
som har betydelse för hur vi uppfattar det som sägs ”nu”.208 Den senare innebörden för in på
frågan om intertextualitet och det faktum att medietexter ofta är sammanlänkade med
varandra. Den här länkningen sker på två nivåer. Dels sker den inom den aktuella tidningen
genom att artikeltexten bara är en liten del av den helhet som kommunicerar nyheten. Bland
de andra delarna, som samverkar med artikeltexten, kan nämnas rubriker, ingresser och bilder.
Dels är den aktuella artikeln länkad till en ”större” kedja av texter, vilken består av andra
artiklar inom samma ämne eller i samma genre.

5.2 Bildanalys
En fotograf väljer sitt motiv med samma omsorg som en journalist väljer ord. De olika
deltecknen bildar en kedja och en helhet. Det kan vara intressant att föreställa sig hur
teckenkedjan skulle blivit om andra deltecken hade valts. Då skulle bildens berättelse
förmodligen vara en helt annan.209 Bitte Alling-Ode framhåller att det, vid en medieanalys, är
viktigt att inte fokusera på de privata associationer som bilden väcker. För att analysen ska bli
intressant måste associationerna vara förankrade i ”kulturspecifika konventioner.”210 Hon
rekommenderar en semiotisk analysmetod och menar att semiotiken kan vara ”ett verktyg för
att få syn på tecken som hjälper oss att förstå vår samtid.”211
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5.2.1 Semiotik
Semiotik betyder läran om tecken. Sedan 1969 är det också samlingsnamnet på den
självständiga vetenskap som studerar tecken, deras betydelse och användning. I den
semiotiska vetenskapen ingår både pragmatisk semiotik och semiologi som två skilda
paradigm.212 Begreppen har dock kommit att blandas allt mer och det verkar som om forskare
inte alltid bryr sig om att skilja dem åt. Alling-Ode menar till exempel att Saussure, som
utvecklade semiologin, även är ”semiotikens grundare”.213 Søren Kjørup föreslår dock att
man, om man vill ”skilja terminologiskt mellan teckenteori i allmänhet och strukturalistisk
teckenteori i synnerhet”, kallar den förra för semiotik och den senare för semiologi.214
För båda systemen är det centralt att tecknen får sin betydelse genom skillnader. Det enskilda
tecknet får sin betydelse genom ”sitt förhållande till en mängd andra tecken inom samma
språk”.215 Det är därför viktigt att studera vilken position tecknet har ”inom det
meningsskapande systemet i sin helhet.” och att förstå tecknen utifrån hur de skiljer sig från
andra tecken, utifrån vad de inte är. 216

5.2.1.1 Pragmatisk semiotik
Den pragmatiska semiotiken utvecklades av den amerikanske filosofen Charles Sanders
Pierce i slutet av 1800-talet. Han delade in teckenbegreppet i tre typer ”alltefter hur tecknet
förhåller sig till det som det betecknar”: index, ikon och symbol.217 Det förstnämnda är tecken
på något, medan de två senare, arbiträra (eller godtyckliga) tecknen är tecken för något.
Termen ikon avser bilder medan symbol syftar på konventionella tecken vars betydelse bygger
på överenskommelse.218 Kategorierna behöver inte vara åtskilda utan kan verka tillsammans
inom ett och samma tecken.219
Pierce tecken har ingen betydelse i sig självt, utan det krävs ett mänskligt medvetande för att
ge det betydelse. Han introducerade ett tredelat teckenbegrepp bestående av elementen
tecken/representamen-objekt-interpretant. Representamen är det yttre tecknet, som finns
utanför individen, och interpretant är den inre mentala föreställning som tecknet, i
212
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kombination med användarens erfarenhet av objektet, ger upphov till hos användaren (oavsett
om denne är sändare eller mottagare av meddelandet).220

5.2.1.2 Semiologi
Semiologin utarbetades i början av 1900-talet av den schweiziske språkforskaren Ferdinand
de Saussure, i syfte att analysera språkets formella struktur. Den kom sedan att bli
utgångspunkt inte bara för lingvistiken, utan för hela strukturalismen. ”Saussure ville betrakta
verbalspråket som bara ett av många teckensystem, och språkvetenskapen som en
underavdelning av en mer allmän ’vetenskap som studerar tecknens liv i det sociala livet’ och
som han ville kalla semiologi.”221
Semiologin delar in språksystemen i olika element. Dessa består bland annat av
väldefinierade minstaenheter, som i verbalspråket utgörs av bokstäver och språkljud, och de
minsta betydelsebärande enheterna, som i verbalspråket vanligen utgörs av orden. Själva
teckenbegreppet bör, enligt Kjørup, reserveras för de minsta betydelsebärande enheterna, det
vill säga orden i verbalspråket.222 Alla tecken betraktas som arbiträra eller godtyckliga, vilket
innebär att de får sin betydelse genom konventioner eller överenskommelser. De blir
”kulturellt förankrade och kulturellt olika – i motsats till naturliga.”223
Poängen är att betydelse bara uppstår tack vare ett mänskligt medvetande och kulturell aktivitet, och att
det uttryck som i ett språk betyder något kan betyda något annat i ett annat språk, medan det som heter
något i det ena språket kan heta något annat någon annanstans.224

Saussure använder ett annat teckenbegrepp än Pierce. Den senares teckenbegrepp hänvisar
alltid till något annat (ett objekt eller index), men det gör inte den förres. För Saussure är
”ordet, uppfattat som tecken, både ljudet och den betydelse det har.”225 Hans tecken har två
sidor: signifiant och signifié. En vanlig översättning av dessa termer är betecknande och
betecknad,226 men här kommer den av Kjörup föreslagna översättningen uttryck och innehåll
att användas.227 Tecknets innehåll kan enkelt förklaras som ”de mentala föreställningar vi
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använder för att spalta upp verkligheten och kategorisera den så att vi kan förstå den.”228
Viktigt är att kategorierna är just konstruktioner, skapade för att passa den kultur eller
subkultur vi tillhör.

Denotation och konnotation
En av Saussures efterföljare, som utvecklade semiologin mot en tillämpning utanför själva
språksystemet, var den franske litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes. Han
intresserade sig bland annat för den förhandlings- eller ”negocieringsprocess” som ett tecken
kan ge upphov till, då det tillskrivs olika betydelser av olika personer. För att förklara detta
förhållande använde han sig av ”två ordningar av beteckning” som han kallade denotation
och konnotation.229
Saussure studerade tecken av den första ordningen, det vill säga på en denotativ nivå. Ett
denoterande tecken är, enligt Kjörup, ”ett tecken som inte har ett annat tecken vare sig som
uttryck eller innehåll”.230 Uttryckssidan denoterar helt enkelt innehållet. Denotationen handlar
om tecknets ”förnuftiga, uppenbara betydelse”, som vi knappast kan vara oense om; en bild
av en gata är en bild av en gata oavsett hur gatan framställs.

231

Annorlunda är det med

konnotationen, som av Barthes användes för att definiera ett av de sätt på vilka tecknen kan
fungera i andra ordningen (de två andra är myten och symbolen). Kjørup beskriver det
konnoterande tecknet som ”ett tecken som har ett annat tecken som sin uttryckssida.”232. Han
menar att konnotationen är ”förhållandet mellan det underliggande tecknet och det
överordnade innehållet” och att det är det underliggande tecknet som konnoterar detta
innehåll.233
Det kan verka komplicerat, men konnotationens funktion kan utryckas enklare. Den avser de
associationer och känslomässiga värderingar som är förbundna med ett uttryck och beskriver
det ”samspel” som sker när tecknet möter användarens uppfattningar, känslor och, ofta
kulturellt förankrade, värderingar.234 Konnotationen ger utrymme för subjektiva tolkningar,
men det försåtliga är att den ofta försiggår på en undermedveten nivå. Vi märker den således
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inte och det blir lätt så att ”konnotativa värden” tolkas som ”denotativa fakta”.235 Fiske menar
att en viktig uppgift för den semiotiska analysen just är att finna en metod som kan skydda oss
mot denna misstolkning.

Paradigm och syntagm
Saussure definierade två olika system eller koder för hur tecken kan organiseras, paradigm
och syntagm. Paradigmet är ”en uppsättning tecken ur vilken det som ska användas väljs”
medan syntagmet är ”det meddelande /som/ de utvalda tecknen kombinerats till.”236 En
verbalspråklig sats, eller ett fotografi med sina olika element, är exempel på syntagm, medan
de kategorier, eller ” grupper av element med gemensamma drag” som syntagmets element
valts från är exempel på paradigm.237
Ett populärt exempel, för att förklara skillnaden mellan systemen, är att likna dem vid en
måltid med dess olika rätter. Själva måltiden liknar då syntagmen, det vill säga det konkreta
urval som gjorts från olika paradigm och som resulterar i en speciell komposition av rätter.
Urvalet till måltiden har gjorts från paradigmen förrätter, huvudrätter respektive desserter och
har sedan kombinerats till en unik meny.238 Det finns således två typer av strukturella
förhållanden som tecknen kan ha till varandra, dels det paradigmatiska som bygger på urval,
dels det syntagmatiska som bygger på kombination.239
De olika enheterna i ett paradigm måste ha någonting gemensamt samtidigt som varje enhet
måste kunna särskiljas från de andra inom samma paradigm. Det som skiljer ett uttryck från
ett annat kallas för tecknets utmärkande drag. Endast en enhet ur ett paradigm får väljas till
ett syntagm och ofta spelar regler och konventioner stor roll för vilka enheter som kombineras
och hur detta sker. Det intressanta är just att det finns möjlighet att välja olika
betydelsebärande element ur paradigmen och att ”betydelsen av den enhet vi väljer bestäms
till stor del av de enheter vi inte valde.”240 För analytikern återstår då att fråga vad de olika
valen i ett syntagm betyder och vad konsekvenserna hade blivit om något av elementen varit
annorlunda, det vill säga, att ställa frågor om vilka val som har gjorts och varför.
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5.2.2 Bilder
Ur ett semiotiskt perspektiv utgör bilden ett språk, vars tecken kan läsas och tolkas på ungefär
samma sätt som en skriven texts. Vad som framför allt skiljer bilden från den skrivna texten är
dess snabbhet som signalbärare. Det går mycket fortare att förstå budskapet från en tydlig bild
än att läsa motsvarande text.241
Den traditionella, ikonografiska, bilduppfattningen går ut på att en bild får betydelse som
tecken genom att den liknar det den föreställer, men likhetsteorin är inte helt problemfri. Med
stöd av konstvetaren Nelson Goodman, menar Kjørup att de tecken som ger en bild betydelse
i hög grad bygger på konventioner, vilka bestäms av t ex historiska, kulturella, genre- eller
stilmässiga faktorer.242 Deras funktion är att, genom vår erfarenhet av dem, få oss att ”reagera
på rätt sätt” inför olika tecken, vilket gör dem nödvändiga för vår förståelse av bilden.243
Enligt Kjørup är det upphovsmannen, som bestämmer vad bilden refererar till, men han
poängterar också vikten av att skilja mellan referens och betydelse. Även om referensen
bestäms av ”bildanvändaren”, ligger betydelsen i bilden själv.244 Bildens betydelsen kan dock
förändras, beroende på kontexten och vilka budskap som förmedlas av omgivande texter. . Ur
det perspektivet är bilden trolös. Det är bildens innehåll som förändras, medan uttrycket är
detsamma oavsett sammanhang.245

5.2.2.1 Fotografiet
Kameran kan betraktas som ett ”teckengenererande instrument”, vilken framställer ikoniska
tecken, det vill säga bilder. 246 De ikoniska tecknen tolkas vanligen indexikalt, som tecken på
någonting, utifrån antagandet att ”fotografiet som bild ger ett sannfärdigt intryck av sitt motiv
eftersom bilden på sätt och vis är ett spår efter motivet eller ett avtryck av det.”247 Men detta
är, enligt Kjørup, vilseledande eftersom fotografiets indexikala upphov inte utan vidare kan
”garantera sanningen i dess ikoniska meddelande.”248 Det avfotograferade kan till exempel
vid tolkningen tillskrivas ett annat betydelseinnehåll än vad som var avsett eller så kan
fotografiet ha manipulerats så att bilden inte föreställer det den refererar till. Dessa problem
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undviks om det ikoniska tecknet i stället tolkas kommunikativt, det vill säga som ett tecken
för något eller meddelande om något. Vid läsningen frågar man sig då vad fotografiet liknar
och vilket slags bild det är med hänsyn tagen till olika koder och konventioner.
Bildens tecken tolkas på två olika nivåer. Den manifesta nivån utgörs av de tecken som ”vi ser
och kan vara överens om uppenbarligen är synligt”, medan den latenta nivån handlar om ”de
tankar och associationer vi får när vi studerar dessa teckenkedjor.”249 Dessa nivåer motsvarar
de semiologiska termerna denotation och konnotation. När Fiske förklarar hur de fungerar i
samband med fotografier skriver han att denotationen är ”den mekaniska återgivningen på
film av det objekt mot vilket kameran är riktad” och att konnotationen sedan utgörs ”av den
mänskliga processen, urvalet av vad som ska finnas med på bilden, val av skärpa, bländare,
kameravinkel, filmkänslighet och så vidare.”250 Denotationen är med andra ord vad som
fotograferas, medan konnotationen är hur det fotograferas och, kan tilläggas, hur det sedan
upplevs av betraktaren.

6 Undersökning
Undersökningen är indelad i tre delar, vilka motsvarar de olika stegen i den analytiska
processen. I syfte att få en helhetsbild av rapporteringen kring Engquist, gjordes först en
genomläsning av allt material som publicerats om henne i Dagens Nyheter under perioden
december 1995 till och med november 2001. Detta resulterade i den kommenterade
sammanställning som utgör undersökningens första del. I steg två identifierades sedan de
diskursiva teman som framträtt i det genomlästa materialet. De redovisas och diskuteras i
undersökningens andra del. I det sista steget valdes artiklar med tillhörande bilder ut för en
mer detaljerad analys, vilken återfinns i undersökningens tredje del.

6.1 Kommenterad sammanställning av Dagens Nyheters
rapportering
6.1.1 Medborgarskapet
Dagens Nyheters första artikel om Engquist är daterad 15 december 1995.251 Den berättar att
häcklöparen Ludmila Narozjilenko-Engquist ansöker om påskyndat svenskt medborgarskap.
249

Kjørup, S (2004) s. 142
Fiske, J (1997) s. 118-119
251
Presstext 2005-04-29
250

54

Redan i första stycket står det också att hon varit avstängd för dopning i 2 ½ år och att hon
kan vara ett medaljhopp i OS och VM. Hennes dopningsavstängningen har nyligen hävts. Vi
får även veta att Narozjilenko-Engquist bor i Kungsängen utanför Stockholm sedan två år
med maken och managern Johan. Företrädare för Utlänningsnämnden och Svenska
Friidrottsförbundet intervjuas i artikeln. Båda menar att det är tveksamt om NarozjilenkoEngquist kommer att få ett tidigarelagt svenskt medborgarskap, men det kan gå eftersom hon
är en framstående idrottskvinna. Dag Lundqvist, Utlänningsnämnden säger : ”Tanken är att de
som är så bra gör något bra för Sverige…”252 Yttrandet vittnar om ett nationalistiskt tänkande
i kombination med en förväntan om prestationer.

6.1.1.1 Engquist blir svensk medborgare
Nästa artikel är daterad 20 april 1996. Redan i denna andra rubrik kallas Engquist vid
förnamn och det spekuleras på ett positivt sätt om möjligheterna för henne att byta
nationalitet. I artikelns inledning kallas hon dock ”ryskan Ludmila Narozjilenko”, men strax
därefter får vi veta att hon numera heter endast Engquist i efternamn. 253
Svenska Friidrottsförbundet har nu beslutat att aktivt stödja Engquists ansökan om ett svenskt
medborgarskap genom en skrivelse till Invandrarverket. Detta är en ”kovändning” i
förhållande till förbundets tidigare nonchalanta attityd som redovisades i föregående artikel.254
Agerandet förklaras med att förbundet vill att ”Ludmila skall kunna representera Sverige i
Atlanta.”255 Vidare står det att förbundet inte tvekat att stödja Engquists ansökan om svenskt
medborgarskap. ”Vi ser positivt på det här. Självklart är Ludmila välkommen i landslaget”
säger förbundets idrottschef Toralf Nilsson.256
Den 31 maj meddelas så i en notis att ”Sveriges medaljchanser vid OS i Atlanta har ökat
betydligt sedan häcklöperskan Ludmila Engquist blivit svensk medborgare.”
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dopningsavstängningen och upphävandet av densamma samt att hon sedan tre år bor i Sverige
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Engquist också avsäga sig sitt ryska medlemskap, vilket hon gör genom att lämna in sitt ryska
pass på den ryska ambassaden i Stockholm den 14 juni.258

6.1.1.2 OS-start i fara
Engquist är i bra fysisk form och tas i början av juni ut till den svenska OS-truppen. Trots
detta är det inte klart med hennes OS-start ännu. Den hänger på att Rysslands olympiska
kommitté ger klartecken till Sveriges olympiska kommittè (SOK) att hennes övergång
accepterats. Dagens Nyheter skriver: ”Nu kan bara rysk motvilja stoppa Ludmila Engquist
från att bli Sveriges största medaljhopp…”259 SOK tror dock på en snabb lösning, skribenten
spekulerar ändå i alternativa strategier för att rädda hennes OS-start för Sverige i händelse av
ett nej från Rysslands olympiska kommitté. Paralleller dras till liknande fall i andra länder,
vissa med - ur Sveriges perspektiv - positiv utgång, andra med negativ. Förloppet utvecklar
sig till ett första spännande kapitel i ”sagan om Ludmila Engquist”. Dramatiken blir inte
mindre av den tidspress som råder – OS i Atlanta börjar den 19 juli.
I nästa artikel intervjuas representanter för det ryska friidrottsförbundet och Rysslands
olympiska kommitté om sin syn på saken. Båda är positiva och tror att Sveriges ansökan
kommer att beviljas. Ryska friidrottsförbundets chefstränare Vadim Zelitjenok uttrycker dock
sin förvåning över att ”Sverige OS-nominerat en löpare som fällts för doping.”260 och
fortsätter: ”Sverige är ju känt för att se mycket strängt på doping och därför är jag lite
överraskad över att Sverige vill ha henne med i OS. Hon är ju trots allt fälld två gånger och vi
är fortfarande inte övertygade om att hon är oskyldig.”261 (Att hon skulle fällts för dopning
inte bara en utan två gånger är en uppgift som jag inte stött på någon annanstans än här.) Men
han försäkrar att: ”Vi tänker ta ett beslut som gagnar såväl idrotten som henne själv.”262

6.1.1.3 Diplomati på hög nivå
Dagen därpå har tongångarna ändrats och det ryska friidrottsförbundet meddelar att beslut inte
kommer att fattas förrän vid nästa ordinarie sammanträde den 5 juli,263 vilket också är den dag
som är sista anmälningsdag till OS. Anledningen till attitydförändringen sägs vara att man vill
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hålla sig till stadgarna. ”De säger att den som byter medborgarskap först efter tre år och en
dag har rätt att uppträda i det nya hemlandets landslagsdress.”264 Underförstått att ett så viktigt
beslut bör fattas vid ett ordinarie möte.
Den som uttalar sig här är förbundets vice ordförande Vladimir Usatjov som även påstår att
Engquist brutit mot förbundets stadgar flera gånger tidigare. Han vill inte förutspå om beslutet
kommer att bli positivt eller negativt ur Sveriges synvinkel, utan slår fast: ”Vad jag kan säga
är att vi måste se till Rysslands intressen.”265 Journalisten konstaterar att samtalet med
Usatjov ger en känsla av att frågan är komplicerad och spekulerar även i att fördröjningen av
beslutet kan vara en hämnd mot Engquist. Politiskt sammanfaller beslutsprocessen med den
ryska presidentvalskampanjen. Jeltsin har anklagats för att sälja ut landet till väst, inte minst
genom export av ryska idrottsmän, vilket kan göra frågan extra känslig.266
Engquist själv säger att hon tror att det finns personer inom förbundet som vill stoppa henne.
”Vi stred mot varandra i tre år. Alla i förbundets ledning är kvar från det gamla systemet (det
sovjetiska) och dom tycker inte om när folk flyttar från landet.”267 I artikeln, som är daterad
25 juni, sägs avgörandet nu ligga i händerna på generalsekreteraren i det ryska
friidrottsförbundet. Om han säger ja kommer sannolikt även Rysslands olympiska kommitté
att göra det. Engquist har skrivit ett brev till generalsekreteraren, som tidigare –före
dopningsavstängningen och den därpå följande rättsprocessen - var god vän till henne, i
ärendet. Hon fortsätter: ”Jag blir inte så ledsen om jag inte får vara med i OS. Det är viktigt
med OS, men det är inte slutet för min karriär… Det viktigaste för mig har varit att komma
tillbaka och visa att jag kan vara med i toppen.”268
Den 5 juli meddelas i en formell artikel från TT att beskedet om Engquists OS-start dröjer,
trots att det ryska friidrottsförbundets presidium nu inletts och att ärendet stod på
dagordningen redan första dagen. 269 Dagen därpå, den 6 juli kommer dock det efterlängtade
beskedet från Rysslands olympiska kommitté med klartecken för Engquists OS-start för
Sverige.270
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6.1.2 Den nya svenskan
6.1.2.1 Nationalitet mot prestationer
Under försommaren vinner Engquist flera tävlingar och ”sätter världsårsbästa” vid ett flertal
tillfällen, bland annat i Madrid i mitten av juni, då hon vinner 100 m häck på tiden 12.52.271
Detta ökar förstås förväntningarna på henne, inte bara inför OS i Atlanta, utan också inför den
30-årsjubilerande DN-galan som äger rum den 8 juli.272 DN-galan blir Engquists första tävling
på skandinavisk mark och hon ser fram emot tävlingen med spänd förväntan: ”Det blir
jättenervöst. Jag måste bara vinna min första tävling här efter all hjälp jag fått av många
svenskar.”273
Engquist är överväldigad av det positiva mottagande hon fått i Sverige och vill nu ”betala
tillbaka” genom att prestera bra i såväl DN-galan som OS. Hon fortsätter: ”Jag vill åka till OS
och göra något för Sverige. Många hoppas att en svensk friidrottstjej ska ta medalj. Det har
visst aldrig hänt tidigare.”274 Här sätter hon nog fingret på en mycket viktig punkt. Det verkar
sannolikt att anledningen till att hon beviljats svenskt medborgarskap i förtid var en
angelägenhet om olympiska medaljer från de svenska idrottsorganisationernas sida. Därför är
det rimligt att anta att hon till och med förväntas ta medalj i OS.
När det blivit klart att Engquist får tävla för Sverige i OS publicerar Dagens Nyheter en längre
artikel om henne. Den inleds med orden: ”Nu åker jag till Atlanta för att vinna guld till
Sverige, jag vill vifta med den svenska flaggan.”275 Hon berättar sedan att det är en ny känsla
för henne att tävla för ett land. Tidigare, som ryska, har hon känt att hon tävlat bara för sig
själv.
I artikeln skrivs uttryckligen att ”Sverige nu fått en friidrottare som är favorit till OS-guld”.276
Man får veta hur Engquist presterat tidigare i stora mästerskap (bland annat att hennes resultat
i tidigare OS inte är så bra) och, naturligtvis, hur hennes nuvarande form är. Amerikanskan
Gail Devers pekas ut som hennes huvudkonkurrent. De har mötts flera gånger, men Engquist
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har bara förlorat mot henne en gång, då hon tvingades bryta loppet. Devers årsbästa är 12,62
vilket alltså är sämre än Engquists. Artikeln avslutas:
Att en svensk friidrottare toppar världsbästalistan är snudd på unikt i modern tid. Undantaget heter i stort
sett Patrik Sjöberg /…/ Efter fredagens besked från Moskva är det inte längre Patrik som står i centrum.
Nu heter det svenska hoppet Ludmila Engquist.277

Engquist vinner 100 m häck överlägset på DN-galan med tiden 12.67. Efteråt berättar hon att
hon varit mycket nervös och att det var första gången som folk skrikit så mycket åt henne
under ett lopp. Efter loppet fick hon springa ärevarv medan publiken skanderade ”Ludmila,
Ludmila”. När reportern frågar om hon känner sig riktigt svensk nu, svarar hon att det är svårt
att känna sig riktigt svensk, när man bott 30 år i Ryssland. ”Men jag tror det blir bättre och
bättre, jag ska lära mig bättre svenska. /…/ jag tycker om roliga saker, att berätta roliga
historier och skratta mycket. Men det är svårt på svenska.”278

6.1.2.2 En kritisk röst
Den 8 juli, samma dag som DN-galan äger rum, publicerar Dagens Nyheter en krönika av
Göran Löwgren, som förhåller sig kritisk och ifrågasättande till Engquists nya svenskhet.
Löwgren skriver att han har ”svårt att riktigt känna att världens snabbaste kvinnliga
häcklöpare faktiskt är svenska” och försöker analysera varför.279 Han konstaterar att
invandrare numera är ett vanligt inslag i de svenska landslagen, så varför känns det obekvämt
med Engquist? ”Förmodligen främst därför att hela processen skett med sådan rasande fart.
Ludmila har aldrig hunnit tävla i SM eller i landslaget. Hon har inte hunnit bli någon svensk
sportprofil – ännu.”280 Som ett andra skäl tar han tar upp den ”besvärande dopingdom” som
Engquist har bakom sig och menar att ”Dopingdomen har definitivt försvårat Ludmilas
nystart i det nya hemlandet. Hade inte dopingmisstankarna funnits skulle Ludmila vid det här
laget redan ha varit en känd idrottspersonlighet för hela det sportintresserade Sverige.”281
Därpå spekulerar han i hur mottagandet av henne skulle varit utan dopingdomen i bagaget.
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”Då skulle tidningar och TV gjort mängder av reportage /…/ Och de svenska klubbarna skulle
ha bjudit över varandra för att få henne i sina led.”282
Löwgren tycker ändå att det är riktigt att hon skall få tävla i OS i Atlanta. ”Inte för Sverige
eller svensk friidrott, utan för hennes egen skull.”283 Han berättar sedan lite ironiskt om hur
han försöker heja på henne som svenska genom att ropa heja-ramsor med olika tänkbara
smeknamn för namnet Ludmila i. Det känns ”avigt”, men han hoppas att det skall gå bättre
efter kvällens DN-gala.

6.1.3 OS i Atlanta
6.1.3.1 Terrordåd och försöksheat
I nästa artikel, som är daterad den 28 juli, får vi möta Engquist och hennes make Johan
alldeles efter att de anlänt till Atlanta. De har varit på ”hemlig” uppladdning i en liten stad i
Tennessee och bor nu på ”hotell i centrala Atlanta, då Johan inte kan bo i OS-byn [Sic!]”.284
Engquist möter pressen för att tala om sina guldchanser inför OS, men samtalet kommer i
stället att handla om det terrordåd som drabbat OS-byn natten innan.
Artikeln dagen därpå handlar däremot om Engquist och OS. I rubrik och inledning står det att
hon är ”blågul ut i fingerspetsarna”,285 vilket indikerar att det är vid detta tillfälle som hon
målat naglarna blågula. Som tidigare jämförs hon med den andra guldfavoriten Devers, vilket
bygger upp spänningen inför det stundande försöksheatet. Sedan ges en kort och känslosam
tillbakablick på Engquists liv de senaste åren då hon ”upplevt livets ytterligheter i glädje och
bedrövelse”.286 Vi får också veta varför hon valt att träna på hemlig ort den sista tiden före
OS. ”Jag är van att träna ensam /…/ Det är svårt för mig att prata svenska. Jag måste slappna
av inför OS.”287
Engquist ”är mycket förtjust i sitt nya hemland” och vill med en framgång i OS ge Sverige
något tillbaka för allt det hon själv tycker sig ha fått.”288 Men som ”dopingfälld ryska” har
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hon mycket emot sig. Trots att hon rentvåtts i domstol lever misstankarna kvar hos många.
Mot denna mörka bild ställs i artikeln en ljusare av ”En mycket trevlig och charmig tjej.”289

6.1.3.2 OS-finalen
Både Devers och Engquist vinner sina försöksheat. (Engquist sätter dessutom svenskt och
nordiskt rekord på tiden 12.47.) Därmed fortsätter kampen mellan de båda häcklöperskorna,
vilket utnyttjas av journalisterna i rapporteringen inför semifinalerna och finalen. 290 Kommer
”Ludmila från Kungsängen” eller ”det ryskfödda guldhoppet” att lyckas vinna över ”världens
snabbaste kvinna” (Devers)?291 För Engquist är förmodligen möjligheten att vinna det första
svenska kvinnliga OS-guldet i friidrott viktigare än att slå konkurrenten Devers. ”Klarar
Ludmila guldtrycket nu när hon blivit svenska?” frågar sig skribenten i den sista artikeln inför
semifinalerna.292
Det gör hon. Först vinner hon semifinalen, i vilken hon möter Devers, på tiden 12.51, medan
Devers slutar trea.293 Och sedan vinner hon även OS-finalen! Dagen därpå publicerar Dagens
Nyheter hela sju artiklar om Engquist, de flesta av avsevärd längd. Alla är positiva i tonen,
nästan euforiska, och flera har en nationalistisk vinkling; nu har hon blivit svensk, nu är hon
accepterad (av journalisterna) i sitt nya hemland. Artiklarna analyseras närmare i avsnitt tre.

6.1.3.3 Hemkomsten
Den 4 augusti har Dagens Nyheter en artikel på Sporten om Engquists hemkomst. Den kan
definitivt hänföras till en nationalistisk diskurs och tonen i den är lite ironisk. Anledningen är
att Engquist vid ankomsten till Arlanda uppvaktas av en delegation från sin nuvarande
hemkommun Upplands-Bro. ”Kommunfullmäktiges ordförande är där och han är stolt”, något
som får journalisten att spekulera i varför, då ”Olympisk friidrott för en som växt upp i en
sovjetisk kommun” inte har något ”med Upplands-Bros kommunala verksamhet att
göra…”.294
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6.1.4 Framgångarna fortsätter
6.1.4.1 Vinster och prispengar
På grund av den tacksamhet Engquist känner mot sitt nya hemland prioriterar hon att tävla i
friidrotts-SM i Karlskrona framför att mot betalning delta i en stjärnspäckad gala i Monte
Carlo. Som tidigare känner hon att hon ”måste ge någonting tillbaka ” till svenska folket, men
det är ju också ”första gången jag har chansen att vinna ett SM-guld”.295 Artikelskribenten
menar dock att det kan finnas en långsiktig ekonomisk vinst i att prioritera SM framför den
betalda galan i Monaco. ”på sikt kan det /…/ förstärka den blågula identiteten” och göra
henne till ”ett tacksamt objekt för den svenska reklammarknaden.”296
Internationellt väntar Golden Four-galorna, av vilka hon redan vunnit den första. Om hon
lyckas vinna de resterande tre kan belöningen bli 20 kg guld. Själv tror hon att det blir svårt
och siktar i stället in sig på att vinna Grand Prix-finalen i Milano den 7 september för ”Vinner
man Grand Prix har man bevisat att man är bäst hela året.”297 Hon lyckas kvala in till Grand
Prix-finalen i Milano, där hon har chansen att, förutom guldet, vinna den otroliga prissumman
av 250 000 dollar. I de åtta Grand Prix-tävlingar som föregått finalen har deltagarna samlat
poäng och kampen om totalsegern står nu mellan Engquist och sprintern Gwen Torrence. 298
De båda ligger på samma poäng, tätt följda av häcklöperskan Michelle Freeman och sprintern
Merlene Ottey. Engquist har varit obesegrad under hela säsongen, fram till den sista Grand
Prix-deltävlingen i Berlin, då ”hon tappade skärpan ett tag” enligt maken och managern
Johan.299 Han försäkrar dock att det inte är någon fara inför finalen, även om hon har en skada
i vaden och springer med bandage. Det är det inte heller. Genom att hon vinner över Michelle
Freeman i häckloppet och att hennes största konkurrent Torrence inte kommer till start på 100
meter slätt går guldpotten på 1,7 miljoner svenska kronor till Engquist. ”Självklart tänkte jag
på pengarna, det här är ju mitt jobb” säger hon efteråt, när hon berättar om loppet för
journalisterna.300
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6.1.4.2 Utmärkelser
Efter denna framgångsrika säsong formligen regnar det utmärkelser över Engquist. Hon
missar visserligen Bragdguldet, men utses dagen efter det beskedet till Stockholms bästa
idrottsutövare 1996 av Sportjournalisternas klubb i Stockholm.301 Hon utses även till Årets
Idrottskvinna

1996

av

en

jury

bestående

av

representanter
302

Riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kommitté.

från

Aftonbladet,

Radiosportens lyssnare röstar fram

henne som mottagare av Jerringpriset och till sist blir hon framröstad till 1996 års främste
inom svensk idrott av Sveriges sportjournalister.303

6.1.5 Inomhusrekord och skadeproblem
I början av inomhussäsongen 1997 sätter Engquist nytt nordiskt rekord på 60 meter häck och
lite senare lyckas hon även sätta världsrekord på 100 meter häck inomhus. 304 Med tiden 12.64
slår hon det tidigare, 21 år gamla, världsrekordet med 48 hundradelar. I en artikel från början
av februari, då Engquist är ”mitt uppe i försäsongsträningen med siktet inställt på VM i Aten.”
spekulerar skribenten i möjligheten till ett världsrekord även utomhus. Johan värjer sig, men
Engquist säger: ”Det här världsrekordet gör det lättare att träna i vår. Att slå världsrekord
utomhus är det enda jag saknar.”305
En vecka senare berättas att Engquist måste avbryta inomhussäsongen på grund av en svårläkt
skada i höger lår, som hon ådragit sig i samband med världsrekordloppet i Tammerfors
veckan innan. Planerna inför VM ändras dock inte utan beskedet blir: ”Nu avbryter hon
inomhussäsongen och riktar blickarna mot utomhussäsongen, där VM i Aten är det stora
målet.”306
Nästa artikel är från den 15 maj, då Dagens Nyheter besöker paret Engquist i Spanien, på
deras träningsbas utanför Benidorm. Artikeln är tänkt att handla om målsättningarna inför
utomhussäsongen och framåt, men ambitionerna grumlas lite av att häcklöperskan haft
problem med ryggen sedan två veckor. Många tävlingar väntar under sommaren. Bortsett från
ryggproblemet är Engquist i god form och uppges springa snabbare än tidigare.
301
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Förhoppningen är fortfarande att hon skall sätta världsrekord mot slutet av sommaren samt
vinna VM-guld i Aten i augusti. Man får också veta att ”33-åriga Ludmila” bestämt sig för att
”satsa stenhårt mot OS i Sydney 2000” och att en rad fleråriga sponsorkontrakt tecknats med
anledning av detta.307
Ryggskadan fortsätter att besvära Engquist under försäsongen, vilket leder till att hon inte kan
träna i samma omfattning som hon önskat. ”Det gör ont och jag känner mig äldre och äldre”
kommenterar hon själv skadan i samband med SM, som hon trots allt lyckas vinna för andra
året.308 Efter SM, som avgörs i Sundsvall i mitten av juli, väljer ”paret Engquist” att avstå från
övriga åtaganden för att helt koncentrera sig på uppladdningen inför VM.

6.1.6 VM i Aten
6.1.6.1 ”Mästarpsyket”
När Engquist möter pressen i Aten några veckor senare, uppges hon vara ”fokuserad och i
toppform”.309 Hon har dessutom ”kopplat på mästarpsyket och då är hon inte att leka med.”310
Johan intygar att hennes personlighet ändrar sig mycket inför ett stort mästerskap på så sätt att
hon blir mer irriterad. Engquist å andra sidan berättar att även Johan förändras, men på
motsatt sätt: ”Han blir snällare och visar förståelse för hennes utbrott.”311 Sedan poängteras
det hur viktig den psykiska inställningen är för att vinna och Engquists ”mästarpsyke” ställs i
kontrast mot inställningen hos de yngre svenska kollegernas i landslaget:
Ludmila kommer inte att jubla förrän finalen är löpt. Hon kan inte som de yngre landslagskompisarna
Malin Ewerlöf och Erica Johansson glädja sig allför mycket över att bara säkra en finalplats. Ludmila
håller till på mästarnivån [min kurs.]. Malin och Erica kan än så länge bara drömma om att nå dit.312

Engquist tror att hon kan komma att möta hårdare konkurrens i VM än hon gjorde i OS
föregående år. Amerikanskan Melissa Morrison utmålas som den tuffaste konkurrenten, nu
när förra årets värsta konkurrent Devers avstår 100 meter häck.313
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6.1.6.2 Försöksheat med dopningsspekulationer
Engquist vinner sitt försöksheat på tiden 12.62 medan Morrison faktiskt blir utslagen. I stället
framträder jamaicanskan Michelle Freeman som ett nytt hot, då hon springer på den
imponerande tiden 12.53. Noterbart är att Engquist antyder att Freeman kanske är dopad. Om
hennes rekordtid säger Engquist: ”Vad ska jag säga? För några veckor sedan slog jag henne
med ett par meter. Man kan inte bli så mycket bättre på två veckor. Jag fattar inte hur hon kan
vara så bra nu.”314 Även om en annan konkurrent, bulgariskan Svetla Dimitrova, spekuleras
det i dopning, men här är det journalisten som står för spekulationen: ”Den extremt muskulösa
Dimitrova ser ut som de kvinnliga öststatsfriidrottarna ofta gjorde under kommunisttiden, då
dopingmissbruket ansågs utbrett.”315 Dimitrova har tävlat väldigt lite under säsongen, men
rapporteras ändå ha sprungit på världsrekordtiden 12.36 vid ett lopp i Bulgarien tidigare under
sommaren. Sitt försöksheat vinner hon på den mer blygsamma tiden 12.68, vilket får många,
inklusive Engquist, att tvivla på riktigheten i världsrekordet.
Dopningsdiskussionen är alltså aktuell vid detta VM, men inga misstankar riktas mot
Engquist. Hon utmålas i stället som en ren och sund idrottare, som tävlar på ”justa” villkor,
men som eventuellt kommer att bli slagen av en fuskare.

6.1.6.3 VM-seger
Engquist lyckas med det smått otroliga, att även vinna VM-guldet, vilket uppmärksammas
med fyra artiklar i Dagens Nyheter den 8 augusti. Det första är en kort artikel, inledd av Bengt
Westerbergs, ordförande i Svenska Friidrottsförbundet, reaktion på segern: ”Det är fantastiskt
av henne att göra om det. Det var bra att vinna i Atlanta förra året, men att göra om det igen,
det är verkligen fantastiskt. /…/ hon är så oerhört proffsig i sin inställning.”316 Sedan berättar
artikeln om Engquists egen glädje över segern och hur hon ska fira den. Dessutom återfinns
två lite längre artiklar och en krönika i tidningen:
”Smärtsam väg till triumfen”
Den första längre artikeln fokuserar till att börja med på Johans upplevelse av framgången och
på parets gemensamma insats för att uppnå den. Johan är märkbart tagen efter hustruns
prestation, ”…så tagen att han inte kunde hålla tillbaka känslorna.”317 När han ser på en TV314
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skärm hur hon får ta emot guldmedaljen, brister det för honom och ”tårar börjar välla
fram.”318 Han berättar för de närvarande journalisterna att vägen till VM-guldet varit extremt
svår och tuff på grund av skadeproblemen. Därför är makarnas glädje över VM-guldet i år
nästan större än glädjen över OS-guldet föregående år. ”Vad Ludmila stått ut med för att
komma hit är ofattbart” säger han.319
Problemen som nämns är förstås den tidigare nämnda ryggskadan. Som om inte detta vore
nog, drabbas hon dagarna före VM-finalen av magsjuka: ”Natten inför söndagens final blev
en katastrof. Ludmila fick springa på toaletten istället för att sova.”320 Engquist säger själv att
hon var nära att ge upp tanken på fortsatt tävlande på finaldagens morgon, men att hon med
maken och tränaren Johans hjälp lyckades återfå krafterna. ”Han försökte stötta mig och sa att
jag jobbat så hårt för det här. Han sa att jag skulle klara det.”321
Artikeln kommer även in på det nationalistiska temat, genom att det åter igen berättas om den
starka kärlek som Engquist hyser till sitt nya hemland och ”den tacksamhet hon känner över
att få leva i Sverige.”322 Därpå följer en resumé över hur hon och Johan träffades och hur
”samarbetet övergick i kärlek”,323 vilket ledde till att hon lämnade sin ryske man och tränare,
som sedan hämnades genom att blanda dopningspreparat i hennes träningsdryck. Den här
gången finns det inget ifrågasättande av Engquists egen oskuld i händelseförloppet. Det är
hennes version som återges, i vilken den före detta maken är skurken och hon är det oskyldiga
offret.
Avslutningsvis presenteras hennes liv i en faktaruta med en uppräkning av viktiga årtal,
händelser och prestationer. Listan sista punkter är: ”Första svenska som tog OS-guld i
friidrott” och ”första svenska att ta VM-guld i friidrott”.324

Bragdmedalj?
Den andra längre artikeln ger fler detaljer om själva loppet. Vi får veta att segertiden var
12.50, vilket är Engquists i särklass bästa tid under säsongen och bara tre hundradelar under
det svenska rekord hon satte vid OS i Atlanta. I inledningen konstaterar journalisten att
318
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”Ludmila Engquist genomförde en bragd i det tysta när hon på söndagskvällen vann VMfinalen på 100 meter häck.”325 Det är något som Göran Löwgren spinner vidare på i sin
krönika med rubriken ”VM-guldet som bör ge bragdmedalj.” Just mot bakgrund av att hon har
varit småskadad under hela säsongen, och tidsmässigt bara har varit rankad fyra på
världslistan, tycker han att VM-guldet på många sätt kan anses vara en större prestation än
OS-guldet föregående år. ”VM-segern gör naturligtvis Ludmila högaktuell som kandidat till
årets bragdmedalj för årets främsta svenska idrottsprestation, den utmärkelse som hon
rätteligen borde ha tilldelats redan i fjol.”326

6.1.6.4 Bragdmedalj!
Så får Engquist då äntligen sitt bragdguld, vilket hon ser som en bekräftelse på att hon nu är
accepterad, inte bara av svenska folket utan även av idrottsetablissemanget. Hon säger: ”…jag
hade blivit fruktansvärt besviken om jag inte fått utmärkelsen i år. För när jag vann OS-guld
förra året och ändå inte fick bragdguldet kändes det märkligt. Då måste det ha berott på att jag
inte ansågs som svensk, jag var inte accepterad av idrottsrörelsen.”327 Vidare önskar Engquist
att bragdguldet skall delas ut av kungen, med den ryske statschefen Boris Jeltsin som
åskådare, då han kommer att vara på besök i Sverige vid tillfället. Hon säger också att ”de
framgångarna jag uppnått i idrotten hade varit omöjliga om jag stannat kvar i Ryssland. Det är
tack vare allt stöd jag fått hemma i Sverige, naturligtvis främst från min make och tränare
Johan, som allt gått så bra.”328
Engquist ser själv årets VM-guld som en större bragd än förra årets OS-guld, mot bakgrund
av hon var favorittippad inför OS, men ”bara” tredjerankad inför VM. På frågan om hon har
något ytterligare idrottsligt mål att uppfylla, svarar hon att hon vill ”göra det perfekta loppet”
inom tre år.329 Hon förklarar att det är känslan av att allting stämmer, och inte tiden, som är
det viktigaste i detta perfekta lopp, men journalisten för ändå in tankarna på världsrekord och
skriver att ”drömmen om världsrekord kanske bara blir en dröm” beroende på att Engquist nu
är 33 år och att hennes bästa tid någonsin nu är fem år gammal.330
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6.1.7 1998 – en förlorad säsong
Vid Finnkampen 1997 ställer Engquist upp i hela tre grenar; 200 meter slätt, 100 meter häck
samt den korta stafetten.331 Satsningen blir för mycket för kroppen och resultatet blir en ny
skada i form av en inflammation i vänstra sidan av korsryggen. På grund av skadan avstår hon
inomhussäsongen 1998, för att satsa på en ordentlig grundträning inför utomhussäsongen, i
förhoppningen om att kunna undvika ytterligare skador.332 Det verkar fungera och hon
säsongsdebuterar den 30 maj vid en tävling i Sevilla. I början av juli kommer dock dystra
rapporter om att hon, på grund av en skada i vaden, måste avstå från allt tävlande i en månad
framåt. Johan beklagar förstås avbrottet i tävlandet, men säger samtidigt att han inte är oroad
för hennes start i detta års stora tävling; EM i Budapest den18-23 augusti:333 ”Det känns trist
när skadorna kommer så här slag i slag, men Ludmila är vid gott mod. Vi tror fortfarande
stenhårt på seger i EM.”334
Men någon seger i EM blir det inte. Då skadan i vaden håller i sig och hon dessutom drabbas
av en muskelbristning i låret, tvingas Engquist att helt avstå från deltagande. Johan säger:
”Hade vi chansat och åkt till EM hade vi riskerat hela hennes karriär. En bristning leker man
inte med. Det gör ont vad hon än gör”.335 Nu är det bara vila som återstår och hon kommer
därför att avstå från allt tävlande under resten av säsongen. Det blir förstås en ekonomisk
förlust för paret, men enligt Johan gör deras goda avtal med sponsorerna att de kan fortsätta
sin satsning utan problem, för som tidningen skriver ”34-åriga Ludmila Engquist funderar inte
alls på att lägga av.”336 Hon satsar vidare mot att försvara sina VM- och OS-guld. Hon
berättar dock att ovissheten inför EM varit jobbig och säger: ”Jag kanske låter glad nu, men
jag ’spelar’. Jag känner mig mycket ledsen.”337

6.1.7.1 Framtiden?
Trots skadorna väljer Engquist alltså att satsa på fortsatta framgångar inom häcklöpningen.
Hon hoppar över inomhussäsongen 1999, men har siktet inställt på att tävla i VM i Sevilla i
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augusti samma år. I december 1998 meddelar Dagens Nyheter dessutom i en notis att
”Skadedrabbade Ludmila Engquist ska få hjälp av medicinsk expertis för att nå målet att
avsluta sin framgångsrika karriär som olympisk mästarinna på 100 meter häck vid OS i
Sydney 2000.”338 I klartext innebär det att Sveriges olympiska kommitté och Svenska
friidrottsförbundet skjuter till extra medel till hennes OS-satsning, som bland annat skall räcka
till att avlöna en fysioterapeut på heltid åt henne.

Bobsatsningen
Faktiskt är det redan i december 1998 som den ödesdigra bobsatsningen första gången
kommer på tal. Idén kommer från Johan, och i hans ursprungliga vision tänker han sig att
Engquist skall tävla i par med slalomstjärnan Pernilla Wiberg!
Damer har varit förbjudna att tävla i bob ända fram till 1994, så det är en ny och oprövad gren
som Johan planerar att lansera sin hustru i. Målet med satsningen skulle vara ett deltagande i
vinter-OS 2002. Bob- och rodelförbundet ställer sig redan från början positivt till planerna.
”Ludmila är snabb så hon blir en perfekt bromsare. Pernilla tror jag skulle klara av pilotjobbet
galant” säger Inger Linder, generalsekreterare vid förbundet.339 Artikelskribenten nämner
emellertid några reservationer mot att iden skulle kunna förverkligas; Pernilla Wiberg måste
tacka ja, Internationella olympiska kommittén måste godkänna dambob som olympisk gren
och tillräckligt många kvinnliga bobbesättningar måste komma fram för att paret
Engquist/Wiberg skall ha några motståndare att tävla emot.

6.1.8 Bröstcancer
Den 28 april 1999 meddelar Engquist vid en känslofylld presskonferens att hon har drabbats
av bröstcancer. Hon har då opererats fem dagar tidigare för en knöl i bröstet och står i begrepp
att påbörja en cellgiftsbehandling. Beskedet som ges är att idrottskarriären måste läggas åt
sidan detta år för att cellgiftsbehandlingen skall bli lyckosam. Dagens Nyheter
uppmärksammar nyheten med en längre artikel och en krönika, som analyseras i
undersökningens tredje del.

338
339

Dagens Nyheter 1998-12-18: ”Ludmila får hjälp på heltid” (DN)
Dagens Nyheter 1998-12-18: ”Pernilla i bob – med Ludmila?” av Camilla Tollstoy

69

6.1.8.1 Tävlar igen
Den 26 juli samma år kallar Engquist till en ny presskonferens, där hon kommer med det
mycket överraskande beskedet att hon – trots bröstcancern - tänker ställa upp i DN-galan
några dagar senare! Om det avlöper väl kommer hon sedan att fortsätta tävla under säsongen.
Beslutet förklaras med att idrotten spelat en stor roll för henne i rehabiliteringen mellan de
fyra cellgiftsbehandlingar hon dittills genomgått. Johan säger:
Hon hade en dröm när vi tränade nere i Spanien…Drömmen var att en gång till tävla i DN-galan.
Tävlingen på stadion betyder något speciellt för henne. Det var där hon gjorde sin första tävling som
svensk medborgare.340

De berättar att hon började träna strax efter första cellgiftsbehandlingen, till att börja med utan
krav på prestationer. På lek framkom tanken att hon kanske skulle kunna tävla i Finnkampen i
september. Det var när paret Engquist framförde den idén till hennes läkare och han förhöll
sig positiv, som det blev allvar av tävlingsplanerna. DN-galans arrangör kontaktades och han
lovade att hålla en bana för Engquist in i det längsta för den händelse hon skulle kunna starta i
tävlingen.
I artikeln från presskonferensen talas det om vad Engquist kan tänkas prestera för
tävlingsresultat: ”Tidsmässigt har paret /Engquist/ en aning om vad Ludmila kan göra. Men
det behåller de för sig själva. ’Fast gör jag 13.50 skulle jag inte vara nöjd’ konstaterar
Ludmila snabbt.”341 Hur sjukdomen kommer att påverka själva tävlingssituationen är ett annat
ämne som tas upp. Vi får till exempel veta att Engquist ser fram emot att möta Morrison igen,
av det personliga skälet att ”Amerikanskan var den första av häcklöperskorna i världseliten
som hörde av sig till Ludmila sedan sjukdomsbeskedet kommit.”342 En annan aspekt av
samma fråga är hur konkurrenterna kommer att uppleva, dels att tävla mot Engquist, men
framför allt att eventuellt förlora mot henne: ”Jag tänkte lite på vad de andra tjejerna ska tänka
när de möter mig. ’Tänk om jag förlorar mot en tjej som har cancer’, avslutar Ludmila på sitt
speciella charmiga sätt att ha distans till det hon drabbats av.”343
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6.1.8.2 Hur är det möjligt?
I anslutning till ovan nämnda artikel publiceras även en medicinskt inriktad artikel om hur det
är möjligt att över huvud taget tävla under pågående cancerbehandling. Det är Arne
Ljungquist som uttalar sig i sin dubbla roll som läkare och ordförande i Riksidrottsförbundet.
Han är överraskad över att Engquist kan och skall tävla, men förklarar det med hennes goda
grundfysik och hennes envishet. För cancerpatienter är det också viktigt att leva så vardagligt
som möjligt och ”För Ludmila har det här med tuff träning varit en stor del av hennes
vardag.”344 Att fortsätta träna kan alltså fungera som en hjälp att tillfriskna. Om träningen
sedan går bra, ser Ljungqvist ingen risk med att hon också tävlar. Vad som kan vara till
nackdel är att eventuella skador kommer att läka långsammare.
Enligt Dagens Nyheter är Engquist unik i sitt slag:
…läkarvetenskapen stod förundrad. Aldrig tidigare hade en patient som genomgår denna behandling
tränat på hög elitnivå. ’…Ludmilas exempel visar att behandlingen inte behöver vara så dramatisk.
Ludmila är helt enkelt ett mycket bra medicinskt exempel att demonstrera’, konstaterar Arne Ljungqvist
avslutningsvis. 345

Till sist följer en faktaruta om cellgiftsbehandling och dess effekter. Faktarutor om cancer och
relaterade ämnen är ganska vanligt förekommande i samband med artiklar om Engquist under
denna period.

6.1.8.3 Inför DN-galan
Cancersjukdomen skapar ett mycket känslosamt skrivsätt hos journalisterna. Samma dag som
DN-galan går av stapeln har Dagens Nyheter en artikel som inleds på följande vis:
Den 21 april 1964 kramade Elizaveta Narozilenko om sin nyfödda dotter Ludmila. Det var i den ryska
staden Tambov. Ikväll, 35 år senare, möts hon av en annan varm famn. Stockholms Stadion lär linda in
samma flicka som en gång Elizaveta med en varm och kärleksfull kram som kommer att kännas för alla
som är där.346

Det är en kraftfull metafor att likna Stadionpublikens förväntade bemötande av en
idrottsstjärna med kärleken från en moder till sin dotter i födelseögonblicket! Att sedan
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förminska Engquist till dotter och liten flicka skapar bilden av någon som måste behandlas
mycket varsamt och kärleksfullt. Journalisten skriver vidare att ”Den lilla flickan från
Tambov … öppnat nya dörrar in till våra hjärtan”,347vilket lett till att människor engagerat sig
i hennes öde. De hör av sig till tidningsredaktionerna för att önska lycka till eller för att varna
för konsekvenserna av att tävla på elitnivå under en pågående cancerbehandling.
Engquist ger uttryck för en rädsla att röras till tårar av det mottagande hon kan komma att få
av publiken på Stadion, eller för att svimma: ”Tänk om jag skulle göra det. Jag har ju ett lopp
att tänka på.”348 Hon säger att hon tävlar mest för sin egen skull ”men också för alla andra
kvinnor som drabbats av bröstcancer. Kanske kan de se på mig och inse att de kan leva ett
ganska normalt liv trots att de går på cellgiftsbehandlingar. Om jag kan visa att det går att
tävla på högsta nivå trots cellgiftsbehandling kanske de som sitter på ett kontor, eller har
något annat vanligt jobb, också de kan få styrka att klara av sin vardag med cancern.”349
På presskonferensen inför DN-galan deltar flera världsstjärnor som Maurice Green och
Merlene Ottey, men det är mot Engquist som journalister och fotografer riktar störst
uppmärksamhet. Dagens Nyheters skribent analyserar situationen så här:
Ludmila är idag inte bara en stor symbol för Sverige. Även de utländska journalisterna rapporterar hem
om den fantastiska historien om Ludmila som springer trots att hon har cancer.
Hon är bekant som OS- och VM-vinnare. Hon är redan sedan tidigare känd. Och nu detta. Ludmila
Engquist har möjligheter att bli en av friidrottens största stjärnor, en person som inte bara attraherar de
redan frälsta idrottsälskarna utan även många andra [min kurs.].350

I slutet av artikeln talas det om riskerna med att tävla. Engquist säger att hon är mest rädd för
är att loppet inte ska gå bra och att hon ska känna efteråt att hon inte borde ställt upp.
Journalisten tror dock att det kommer att gå bra och förutspår att Engquist kommer att få ”den
största hyllningen vi sett och hört till en svensk idrottsstjärna på mycket, mycket länge” i
samband med tävlingen.351 Så blir det också. Hon vinner DN-galan på tiden 12.68, vilket
dagen efter loppet uppmärksammas med två artiklar och en krönika. Dessa analyseras
närmare i del tre.
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6.1.8.4 Segerns sötma
Två dagar efter loppet, den 1 augusti, publiceras en artikel som riktigt flödar av stolthet över
vad ”vår svenska” superstjärna har presterat och det intryck hon gjort på utländska media. Det
lilla och vardagliga kontrasteras mot det storslagna genom att tidningen följer med henne på
besök hos frisören en dag då ”Ludmila Engquist var i rubriker och TV-inslag över hela
världen.”352 Men det är det storslagna som står i fokus:
Tidningar och medier från hela världen skriver idag om Ludmila Engquist. Hennes sätt att trotsa sin
cancersjukdom och ändå tävla i världseliten, tilltalar läsare – på alla språk. Lägg därtill Ludmilas ryska
bakgrund, hur hon fann kärleken i Johan från Sverige och hur hon togs emot av det svenska folket och ni
får en helt oemotståndlig historia.353

Journalisten spekulerar i hur de amerikanska tv-kanalerna kan tänkas berätta historien:
”lågmäld musik, mycket slow-motion och en speakerröst som berättar om tjejen som vinner
mot alla odds [min kurs.].”354 Som bekräftelse på det utländska intresset får vi veta att den
amerikanska tv-kanalen NBC redan har gjort en specialintervju med Engquist medan brittiska
BBC, som vill göra detsamma, måste vänta några dagar tills hon har tid.
Nu står det också klart att Engquist kommer att fortsätta tävla internationellt under säsongen.
Tidningen sammanfattar: ”Var och när spelar inte längre någon roll. Där Ludmila Engquist
tävlar nästa gång kommer världspressen att vara och skriva nya kapitel om fenomenet
Ludmila.”355

6.1.8.5 Monte Carlo
Den första internationella tävlingen efter DN-galan går i Monte Carlo den 4 augusti. Dagens
Nyheter träffar Engquist för en intervju på tävlingsdagen. Stadens exklusiva miljö får bilda
bakgrund för och kontrast till Engquists fortsatta kamp. Fram träder bilden av en mycket
prestations- och tävlingsinriktad människa, som redan har lagt loppet i Stockholm en knapp
vecka tidigare bakom sig. ”’Det är nu det är på allvar. Nu får jag se hur långt jag räcker mot
de allra bästa. Loppet i Stockholm är glömt nu. Det här är nästan lika bra startfält som det
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kommer att bli på VM’ säger Ludmila när hon tar en fika på Grand Hotels café med utsikt
över Medelhavet.”356
Artikeln handlar vidare om det nya i hennes kändisskap, att hon sedan segern i DN-galan även
känns igen av personer utanför den idrottsintresserade publiken. ” Det har jag märkt när jag är
ute och går på stan (i Stockholm). Det är en massa tanter som kommer fram till mig och säger:
’Åhhh, Ludmila’. Sedan vill de krama om mig.”357 Naturligtvis diskuteras även cancern och
hon berättar att hon, i samband med tävling, försöker låta bli att tänka på sjukdomen: ”Då
försöker jag bara koncentrera mig på vad jag ska göra på arenan.” men tillstår samtidigt att
hon blir ”påmind om att jag har cancer varje gång jag tar av mig naken. Jag har ju bara ett
bröst kvar.”358 Reportern berättar att Engquist skrattar när hon säger detta. Hon skämtar sedan
om vilka fina silikonbröst hon kommer att kunna skaffa sig så småningom.
Tränaren och maken Johan beskrivs som ett ovärderligt stöd, eftersom han ”har stor insikt i
hur en friidrottsstjärna tänker”: ”Utan Johan hade det aldrig gått, säger Ludmila och vänder
sig mot sin make och ser honom kärleksfullt i ögonen.”359 Artikeln avslutas med en metafor,
där den kommande tävlingen liknas vid en kortlek på casinot i Monte Carlo: ”Ikväll blandas
leken igen. De bästa korten i världen på 100 meter häck. Vi håller på Drottningen. På
Ludmila.”360

En nöjd fyra
Engquist blir fyra i loppet, men känner sig ändå nöjd och glad: ”Nu vet jag att jag kan hänga
med de allra bästa.”361 En stor del av artikeln om tävlingen fokuserar på hennes berömmelse.
Vi får veta att Prins Albert av Monaco var en av dem som applåderade hennes insats och att
New York Times utsände till stor del skulle ägna sin artikel åt henne. Vidare berättas det att
vinnaren efter loppet ”sprang ärevarv i sin ensamhet och alla tv-kameror och
stillbildsfotografer stannade vid Ludmila.”362
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Cancersjukdomen förekommer som epitet på två ställen, dels i rubriken som berättar att
”Cancersjuka svenskan stal showen från vinnande Glory Alozie.”, dels i en dramatiserad
beskrivning av starten: ”… Ludmila Engquist gick ner i startblocken i sin andra start som
cancerpatient…”.363 Annars berörs den bara som förklaring till varför hennes uthållighet som
löpare inte är så god. Hon räknar dock med att bli starkare för varje tävling och fortsätter sin
satsning mot VM i Sevilla.

6.1.8.6 Förväntningarna växer
I de två därpå följande tävlingarna blir Engquist trea respektive tvåa, vilket innebär att
förväntningarna på henne inför VM växer: ”Efter Zürichgalan på onsdagskvällen inser vi att
hon bara s k a stå på prispallen i Sevilla lördagen den 28 augusti.”364 I ivern att bygga upp
förväntningarna anspelas både på sjukdomen och på den nationella gemenskapen:
Vi inser att hon bara ger fullständigt … ja, ni vet vad…i att hon har cancer. Hon ska slå både sjukdom och
medtävlare, stå där på pallen och bara titta upp mot den svenska flaggan som vajar där. Helst vill hon
naturligtvis höra den svenska nationalsången, men så långt vågar inte ens Ludmila sträcka sig. Men att
dessa tankar och mål hjälper Ludmila i hennes kamp mot cancern, det förstår vi alla.365

Engquist själv hyser en viss tveksamhet om huruvida tiden fram till VM kommer att räcka till
för att spetsa formen ytterligare, men hon är mycket lycklig över den senaste andraplatsen.
Hon ”tackar gud för att hon har kunnat göra de här fyra loppen trots att hon befinner sig mitt i
en cellgiftsbehandling för cancer.”366 Johan visar ödmjukhet, när han säger: ”Det är viktigt för
oss att se på det här med perspektiv på vad Ludmila går igenom. Vi visste ju inte om det
skulle fungera över huvudtaget. Men nu har det ju visat sig att det går att springa fort trots
denna sjukdom.”367

6.1.8.7 Nya utmärkelser
Rapporteringen från VM omfattar en mängd artiklar som analyseras i del tre. Resultatmässigt
blir Engquist trea. Det är dock en mycket hedrande tredjeplats, som i det närmaste betraktas
som en seger, och som belönas med nya utmärkelser. Bland dem kan nämnas ett gemensamt
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pris från hennes nuvarande hemkommun Lidingö stad, Lidingö Friidrott och Lidingöloppet.
Hon blir även utsedd till Årets kvinnliga förebild för september, av stiftelsen Kvinnor Kan och
nomineras till Årets friidrottare i världen av Internationella Friidrottsförbundet. Hon röstas
också fram till utmärkelsen Årets svensk 1999 av Sveriges Radio P4:s lyssnare och belönas
slutligen med Radiosportens Jerringpris.368

6.1.9 Slutet på friidrottskarriären
Engquists planer på en satsning på OS i Sydney år 2000 nämns första gången redan 1997, för
att sedan återkomma genom åren. Under sjukdomsperioden fungerar de nästan som ett mantra
för henne, något som ger kraft att komma tillbaka och orka satsa framåt i rehabiliteringen
under cancerbehandlingen. Det är därför inte förvånande att de första artiklarna från år 2000
handlar just om OS. Man får veta att hon kommer att resa till Sydney i början av mars för att
träna där en månad. Med sig på resan har hon en heltidsanställd kiropraktor och massör, som
skall hjälpa henne fram till OS. Lönen betalas delvis av Engquist själv, delvis av Sveriges
olympiska kommittè. I och med OS-satsningen byter Engquist idrottsklubb, från
moderklubben IFK Lidingö till Axa Sportklubb, en nystartad klubb som träffat sponsoravtal
med de största svenska friidrottsstjärnorna.369
Men allt går inte enligt planerna. I en notis från slutet av maj meddelas att en krånglande
vadmuskel leder till att säsongspremiären flyttas fram från juni till mitten, eller slutet, av
juli.370 Vid ännu en känslofylld presskonferens, på Stockholms Stadion innan DN-galan i
slutet av juli, kommer sedan det dystra (men kanske inte oväntade) beskedet att
friidrottskarriären är över. ”Läkarna har förbjudit Ludmila att fortsätta träna och tävla.
Hälsenor och vader klarar inte den hårda påfrestning som häcklöpning kräver.”371 Det är alltså
inte cancersjukdomen som tvingar henne att sluta (den är hon nu friskförklarad ifrån), utan en
för hård satsning på OS i Sydney. ”Jag vill inte nöja mig med bara medalj i OS, jag ville
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vinna. Och då krävdes det ännu hårdare träning. Jag har aldrig legat på så hög nivå, men jag
tror det krävs en tid på 12.30 för att vinna OS-guld.”372
Vid detta tillfälle kommer också det överraskande beskedet att det endast är friidrottskarriären
som är över, inte idrottskarriären i sin helhet. ”Jag satsar på OS 2002 i Salt Lake City i
bobsleigh tillsammans med Annika Sandström, längdhopperska från Lidingö. Vi börjar vår
satsning redan i januari.”373 Varför gör hon så? Det finns andra alternativ för henne efter
häckkarriären. Sveriges olympiska kommitté har till exempel erbjudit henne att arbeta med
talanger, att inspirera dem och motivera dem.

Varför bob?
Det är en fråga som krönikören Torbjörn Petersson ställer sig, efter att ha konstaterat att
Engquist pressat sin kropp så långt att hon verkligen borde ha ”rätt” att sluta med
professionell idrott. ”Ludmila har redan vunnit allt, VM-guld och OS-guld och svenska
folkets hjärtan efter bragden i fjol, men framför allt segern över sin egen sjukdom.”374 Så
varför satsar hon på bob, med siktet inställt på vinter-OS 2002? Engquist anger, enligt
Petersson, två skäl; dels att hon behöver något att göra efter friidrottskarriären, dels att hon
”verkligen vill ta en medalj i vinter-OS också.”375 Petersson konstaterar att hon är ”en
makalös tävlingsmänniska” och ifrågasätter inte att hon vill ”slå svenska folket med häpnad
igen” genom att vinna även ett vinter-OS, men skriver också något sarkastiskt att ”det är
också svårt att bortse ifrån att det, just igår, var ett lämpligt tillfälle att ge varumärket Ludmila
en ny injektion.”376

På återseende
Engquist avtackas i samband med DN-galans invigning. Hon får ännu en gång ta emot
stående ovationer av publiken på Stockholms Stadion när hon springer ”ett sista ärevarv i
makligt tempo”.377 Efter ärevarvet kliver hon upp överst på prispallen och säger några
tacksamma ord till publiken, som avlutas med orden ”Jag hoppas att vi i framtiden ses i en
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annan idrott . Jag får bjuda er på bobsleigh i stället. Hej och tack.”378 Till sist kliver Engquist
över en förgylld häck som hon får i gåva.

6.1.10

En livrädd bobåkare

Nästa artikel om Engquist är daterad den 1 december 2000. Dagens Nyheter bevistar ett
träningspass i tyska Winterberg, där världscuppremiären i bob skall äga rum inom några
dagar. Rädsla är artikelns inledande tema:
Ludmila Engquist visste inte hur läskigt det skulle vara att åka bob. Nu vet hon. Men då är det för sent att
stoppa OS-satsningen. ’Nu kan jag inte göra det. Nu måste jag dö i banan för att sluta’ säger hon. /.../ Och
det är en stark rädsla hon känner efter 35-40 meters löpning, när hon hoppar i boben och låter piloten
Annica Sandström göra resten. ’Det är inte farten jag är rädd för. Jag är rädd för att välta.’379

När reportern ställer sig frågande till varför Engquist utsätter sig för bobåkning efter en
lysande friidrottskarriär, svarar hon: ”Jo, jag måste…. Om jag hade vetat att jag skulle reagera
så här kraftigt, då hade jag inte börjat åka bob. När jag förstod det hade vi redan startat hela
projektet.”380
Målet för satsningen är, som nämnts tidigare, OS i Salt Lake City år 2002. Engquist ser det
som en extra utmaning att lyckas vid ett vinter-OS, eftersom hon inte är någon
”vintermänniska”. Det uttalade målet är ännu inte att ta medalj. ”Nej, det låter för kaxigt. Den
här gången tar jag steg för steg.”

381

Eftersom bobsatsningen fram till OS kallas ”bobteam

Ludmila”, kan man här verkligen tala om att Engquist fungerar som ett varumärke. Det är en
stor ekonomisk satsning på hela tre miljoner kronor. I den summan ingår inköp av två bobar
och annan nödvändig utrustning, lön till tränare och piloter i teamet samt resekostnader.
Finansieringen sker främst genom sponsorer. Företagen Carnegie och Axa sponsrade Engquist
redan under friidrottstiden och gör nu stora investeringar i bobsatsningen medan bilföretaget
Audi träder in som ny sponsor.382

6.1.10.1
Världscuppremiär
Engquist och hennes pilot Annica Sandström kommer på 17:e plats i sin första tävling. Trots
detta ser Engquist sig som segrare, då hon hade den absolut bästa starttiden, 5,54, i båda åken:
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”Det var inte bara bäst. Det var banrekord.” Hon fortsätter: ”För mig är det här två tävlingar i
en. Jag springer och Annica kör och jag var bäst av alla som sprang. Jag är jättenöjd och
fruktansvärt glad.”383
Skulden för den mediokra 17:e platsen läggs med andra ord på Sandström: ”Som styr och
kommer att avgöra om Ludmilas OS-satsning blir en succé.”384 Enligt DN:s journalist gjorde
hon en miss i det första åket, som ledde till att paret hamnade på 17:e plats. Trots ett bättre
andraåk lyckades de inte ta in några placeringar, men ”De skulle kunna åka fortare.”385

6.1.10.2
”Idrottens bakgård”
Artikeln från premiären fokuserar annars på det bristande intresset från media och publik och
jämför det med den enorma uppmärksamhet Engquist fick som friidrottare: ”Från
huvudperson i hetluften. Till andrafigur där få bryr sig. Från fyllda arenor. Till idrottens
bakgård. Ludmila Engquists byte från häck till bob är en resa mellan skilda världar.”386
Reportern berättar att världscuptävlingen bevakas av sammanlagt 10 reportrar, varav fem är
svenska och att publiken nästan helt har uteblivit. Dessutom verkar ingen i bobsammanhang
veta vem Engquist är: ”I Winterberg visste kanske hennes konkurrenter men funktionärerna
hade säkert ingen aning om vad det ar för speciellt med henne som sprang så fort. /…/
Ludmila har hamnat dubbelt i skymundan i sitt nya idrottsliv och hon har valt det själv.”387
Inför en friidrottstävling brukade Engquist komma till arenan en timme före start, men i
Winterberg var hon på plats tre och en halv timme innan för att hinna med alla förberedelser.
Efter en friidrottstävling väntade vanligen ”prisceremoni, massage, middag och så i säng”,
men efter bobtävlingen packade paret Engquist/Sandström ihop bobarna och lyfte upp dem
för transport till hotellet, där medarna sedan monterades av för slipning; ”Sent på kvällen efter
premiären slipade Ludmila medar i tre timmar.”388
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6.1.10.3
VM i Calgary
I februari 2001 tävlar ”bobteam Ludmila” i VM i Calgary. Förstepiloten har bytts ut och det
nya paret har legat i hårdträning i norska Lillehammer under jul och nyår. Målet vid VM är att
komma bland de tio bästa,389 men det går bättre än så. Paret överraskar till och med sig själva
genom att lyckas ta en fjärdeplats i VM, vilket är den största framgången för svensk bobsport
någonsin. Den enda som inte är överraskad är Bobförbundets generalsekreterare, som vet
vilken enorm vilja det funnits bakom satsningen. Det är en vilja som, enligt DN:s journalist,
”om ett år i Salt Lake City kan göra Ludmila Engquist till den första kvinnan som vinner OSguld i både sommar- och vinterspel.”390
Engquists bobsatsning börjar alltså ses i en positiv dager, med förväntningar på fortsatt
framgång. Så blir det dock inte. Nästa gång Dagens Nyheter skriver om henne är det i
samband med dopningsskandalen.

6.1.11

Efter dopningserkännandet

Söndagen den 4 november erkänner Engquist att hon använt sig av otillåtna dopningspreparat
och meddelar att ett nyligen genomgånget dopingtest sannolikt kommer att ge positivt
resultat. De första artiklarna, som publiceras på måndagen, behandlas närmare i del tre. Här
redogörs för den efterföljande rapporteringen, som går under rubriken ”Ludmilaskandalen”
och kretsar kring några olika teman: reaktioner från personer som berörts av det inträffade, de
rättsliga och idrottsliga påföljderna, samt, till en mycket liten del, om hur Engquist själv
upplever situationen. Rapporteringen är som mest intensiv de första dagarna. Efter en vecka
upphör den helt för att endast följas av några enstaka artiklar under resten av året.
Dopningsskandalen generar även krönikor och debattinlägg, som behandlas sist i detta avsnitt.

6.1.11.1
Den rättsliga påföljden
På tisdagen rapporteras att polisen gjort husrannsakan i paret Engquists hem på Lidingö och
att vissa saker beslagtagits. En förundersökning har inletts av kammaråklagare Gunnar
Fjaestad för de misstänkta brotten dopning och smuggling, vilka kan leda till upp till två års
fängelse. På onsdagen får man veta att förundersökningen beräknas vara klar inom en månad
och att det kommer att finnas möjlighet för Engquist att få en försvarsadvokat, om hon så
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önskar. På torsdagen berättar en notis från TT att de av polisen beslagtagna kassaskåpen inte
innehöll några dopningspreparat.391
I samband med att Dagens Nyheter den 29 november publicerar ett öppet brev från Engquist
skriver tidningen att hon nu företräds av en brottsmålsadvokat i den rättsliga processen.
Förundersökningen beräknas bli klar veckan därpå, men sedan kan det dröja flera månader
innan målet kommer upp i domstol, då det inte har någon juridisk prioritet.392 Den 13
december finns en kort notis med anledning av att åklagaren yrkar på ”strafföreläggande”,
vilket är ett strängare straff än normalt, med hänsyn till att ”Ludmila Engquist är en offentlig
person och ett föredöme för miljontals människor.”393 Märkligt nog finns det sedan ingen
artikel i materialet som berättar vilket straffet verkligen blev.

6.1.11.2
Den idrottsliga påföljden
Provsvaret på det utförda dopningstestet offentliggörs inte förrän Svenska Bob- och
Rodelförbundet utmätt ett straff, vilket sker i början av december. Straffet blir, som förväntat,
två års avstängning, vilket meddelas av ordföranden Hans Holmér vid en presskonferens på
Bob- och Rodelförbundets kansli. Vid samma tillfälle berättar Mats Garle på
dopningslaboratoriet vid Huddinge sjukhus att dopningsprovet från 23 oktober givit positivt
resultat och visat spår av en anabol steroid. Om medlet säger han att det är lätt att upptäcka
och att hon därför inte skulle ha använt det om hon försökt dopa sig under sin tid som
friidrottare. Han tror därför att hon förlitat sig på att ”inga tester skulle tas på bobåkare” och
att hon på så sätt skulle kunna klara sig undan en upptäckt.394
Några dagar tidigare har paret Engquists moderklubb, IFK Lidingö Friidrott, meddelat att
makarna kommer att uteslutas ur klubben. För Ludmilas del innebär det att hon blir av med
sitt hedersmedlemskap, men att hon får behålla sina klubbrekord.395

6.1.11.3
Reaktioner
Reaktionerna kommer från många olika håll, bland annat från före detta kolleger i
idrottsvärlden. I en kort artikel den 6 november lägger exempelvis Engquists tidigare agent,
391
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Keith Karlsson, en stor del av skulden för dopningen på Johan.396 Samma dag intervjuas
Anders ”Kullen” Havdelin, ledare för Engquists moderklubb IFK Lidingö. Han ger uttryck för
sin besvikelse och säger: ”Det känns som att jag fått ett nackskott av Ludmila, som att jag
blivit förrådd. I mina ögon är hon en brottsling och skall behandlas som en sådan.”397
Även journalisterna reagerar på olika sätt, genom att försöka förstå, skuldbelägga eller, som i
en artikel från den 9 november, förlöjliga (eller är det bara fråga om ett tillrättavisande?)
Journalisten ”avslöjar” att hela Engquists bobsatsning egentligen varit onödig genom att den
byggt på en felaktighet, nämligen antagandet att hon skulle kunna bli historisk genom att ta
medalj i såväl ett vinter- som ett sommar-OS. Han avslöjar att det redan har gjorts av en
annan kvinnlig idrottare 1988 och konstaterar att Engquist borde ha skaffat sig bättre
rådgivare. ”Både när det gällde vilka satsningar hon skulle ge sig in på och hur hon skulle
genomföra dem.”398
De tre största sponsorerna, Axa, Audi och Carnegie, avbryter alla, med omedelbar verkan, sitt
samarbete med Engquist. Huvudsponsorn Axa överväger att begära skadstånd, vilket de två
andra inte kommer att göra. Här berörs alltså effekterna på varumärket ”Ludmila Engquist”.
Håkan Lundstedt, vd för Axa, berättar att en av de första åtgärderna från företagets sida var att
sända ut ”ett besked till samtliga återförsäljare att produkten Ludmilas Gott och mix genast
skulle avlägsnas från hyllorna.”399

Bobteam Ludmila
Ett antal artiklar bevakar hur dopningsskandalen påverkar den svenska bobsporten och då
framför allt Bobteam Ludmila. De intervjuade ger också ofta sin syn på hur samarbetet med
paret Engquist varit.
I en artikel från den 8 november intervjuas en före detta medlem och pilotkandidat, Helene
Ekblom, om sina erfarenheter. Hon berättar att såväl hon själv som den förre piloten Annica
Sandström har hoppat av OS-satsningen. Sandström har dessutom belagts med munkavle och
förbjudits av paret Engquist att prata med medierna. Paret Engquist har, enligt Ekblom, varit
mycket krävande som arbetsgivare och hon framför den bestämda åsikten att ”Johan visste om
396
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att Ludmila dopat sig”, eftersom det var han som kontrollerade hela OS-satsningen.400
Ekblom bekräftar även att Engquist varit mycket rädd för att åka bob, men hon nämner också
en annan negativ aspekt av bobåkningen: ”För att hon skulle bli tyngre åt hon fet mat, stora
efterrätter som hon annars aldrig skulle äta. Hon tyckte inte längre om sin kropp, hon som
varit så noga med den.”401
En annan artikel handlar om Engquists pilot, Karin Olsson, som nu fortsätter tävla med en ny
bromsare, Lina Engberg. Det spekuleras om det nya parets chanser vid en världscuptävling i
Winterberg, men Olsson, Engberg och landslagstränaren Stefan Bernhartz gör också
uttalanden om paret Engquist. De säger att Ludmila saknade den kärlek till sporten som de
själva känner och spekulerar i om hon kanske kände sig gammal jämfört med de andra
bobåkarna. Dessutom menar Bernhartz att hon kanske var för individualistisk för lagsporten
bob: ”Ludmila var bra, men tekniken tillsammans med piloten haltade.”402 Han tror att
”komplexiteten i bobprojektet, att det inte handlade bara om att springa utan om material och
lagkänsla” bidrog till att hon dopade sig.403 Ingen av dem tror att det var den fysiska rädslan
för bobåkandet som ledde till dopningen, snarare då ”kraven från alla håll, inklusive Johan
Engquist.”404 Bernhartz har annars mest gott att säga om Johans roll i projektet, även om han
tillstår att han var främst var ”businessman” och att ”känslor inte var hans bästa gren.”405
Olsson uttrycker sig betydligt hårdare, när hon säger att ”Han har lätt att trampa över lik” och
Engberg menar att man inte fick säga något som ”inte passade in i bilden eller som kunde
skada Ludmila”.406

Bob- och rodelförbundet
Den ovan refererade artikeln med Ekblom avslutas med ett uttalande av Bob- och
Rodelförbundets ordförande Hans Holmér, där han beklagar den negativa uppmärksamhet
hans sport fått genom dopningsskandalen.407 I övrigt gör han inga uttalanden förrän det är
dags att meddela det idrottsliga straffet i början av december, och även då avstår han från att
lämna någon personlig redogörelse för händelseförloppet: ”Jag har som ordförande expedierat
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ett ärende. Det är nu gjort.”408 Med anledning av att han bara haft kontakt med Engquist via epost, säger han sig förstå att hon inte velat höra av sig muntligen: ”Hon skäms väl, hon mår
inte så bra.”409 Några signaler om att Engquist inte mådde bra av att träna bob under den tid
hon var aktiv tycker han sig dock inte ha fått och därför kan han inte heller se att förbundet
bär skuld till den press hon känt.
Ordföranden för bobsektionen inom förbundet, Olof Moen, gör några uttalanden i en artikel
den 11 november. I huvudsak ger han negativa omdömen om Johans roll. För att beskriva
förbundet i relation till Johan använder han metaforen: ”En damm med småfisk där det
plötsligt dök upp en späckhuggare.”410 Moen ångrar satsningen i efterhand och förklarar: ”Vi
är ett litet förbund… vi hann helt enkelt inte med Johan Engquist. Vi kunde inte värja oss..”411
Han beskriver ett konfliktfyllt samarbete, som inte lett till de fördelar förbundet hoppats på
utan istället fört ”Sportens status under mattan någonstans.”412 Han tillstår visserligen att
Johan haft ett dynamiskt sätt att arbeta som lockade ”de flesta tjejerna i laget till att börja med
bob”, men menar samtidigt att satsningen på Bobteam Ludmila i huvudsak handlade om
”varumärket Ludmila” och att hon skulle bli historisk genom att ta medalj i såväl ett sommarsom ett vinter-OS. Slutomdömet om Johan blir: ”Han trodde att han var en idrottstränare, men
affärsman är det enda han är”.413

6.1.11.4
Engquists egna reaktion
Det skrivs nästan ingenting om Engquists egna förehavanden under denna tid, vilket
förmodligen beror på att hon, tillsammans med sin make, tycks ha ”gått under jorden” och
inte går att nå.414 Den 29 november publicerar Dagens Nyheter dock ett öppet brev som hon
skrivit till TT med anledning av det bemötande hon fått då hon veckan innan varit i Sverige på
förhör. Nu har hon återvänt ”utomlands till okänd ort”, varifrån hon avsänt sitt brev.415
I brevet ber Engquist än en gång om ursäkt för sitt handlande. Hon berättar att hon fortfarande
mår mycket psykiskt dåligt och att hon får hjälp av läkare för att kunna hantera situationen.
En starkt bidragande orsak till att hon mår dåligt är enligt henne själv den ”publicitet som
408
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nästan blivit som en hetsjakt.”416 Medieintresset har tagit sådana proportioner att journalister
lämnat hotfulla meddelanden på hennes telefonsvarare och att hennes släktingar väckts mitt i
natten för att svara på frågor om henne. Brevet är i stort sett en vädjan om att bli lämnad ifred.
Hon upprepar flera gånger att hon är medveten om att hon begått ett stort fel och skriver att
hon är beredd att ta sitt straff, men ” att dessutom jagas som den värsta paria, är mer än jag
klarar.”417 Hon hoppas att hon en dag skall kunna återvända hem till Sverige. För att det skall
bli möjligt måste hon nu få vara ifred och ”lämna det offentliga livet”.418 Om den rättsliga
process som pågår, skriver hon att hon samarbetar fullt ut i åklagarens utredning, men att
denne har bestämt att förhörsuppgifterna inte får offentliggöras, varför hon inte är tillåten att
berätta något. Till sist ber hon om förståelse och ”någon gång” förlåtelse.419

6.1.11.5

Ledare, krönikor och debattartiklar

Svenskhet och Nationalism
Den 6 november publicerar Dagens Nyheter en ledare på temat utanförskap och nationalism, i
vilken konstateras att Engquists tidigare framgångar gjort henne till nationalsymbol.
Dopningsskandalen liknas vid ett självförvållat syndafall, som inte bara ”kastar ut Ludmila
från idrottsvärlden, det riskerar också att exkludera henne från svenskheten.”420 I stället för att
betraktas som en framgångsrik svensk blir hon nu ”en gammal sovjetisk idrottare”.421 Den
fortsätter med att fråga vad Sverige som nation egentligen kräver av sina invandrare för att de
ska bli accepterade som svenskar, och menar att det är just i idrottssammanhang som vi för en
stund kan använda vår nationalism på ett inkluderande vis och ser Engquist som ett exempel
på det: ”Så länge hon vann brydde vi oss inte om varifrån hon kom.”422 Här söks även
förklaringen till dopningen: ”Kanske kände hon att när hon inte längre vann skulle vi inte
längre se henne som en av oss.”423
Ledaren generaliserar sedan utifrån hennes exempel genom att påstå att en invandrare i
Sverige, för att bli accepterad som svensk, måste ”göra en Ludmila”, det vill säga ”slipa bort
varje spår av utländskhet och hängivet gå upp i det svenska” eller, med andra ord, ”ge upp en
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del av sin själ.”424 Detta är, enligt ledaren, ett orimligt krav, som måste mildras: ”Vi måste
låta svenskheten bli tillgänglig för den som vill utan att han eller hon i utbyte måste ge upp sig
själv och sina traditioner.”425
I Veckans Ord den 11 november reflekterar Kerstin Vinterhed över begreppen svenskhet och
invandrare. Hennes utgångspunkt är några uttalanden som friidrottsförbundets ordförande
Bengt Westerberg gjort i samband med dopningsskandalen, genom vilka han, enligt
Vinterhed, uttrycker att Engquist inte längre tillhör det svenska samhället. Vinterhed
ifrågasätter huruvida konsekvensen blivit densamma om Engquist varit infödd svensk.
Därifrån reflekterar hon sedan mer allmänt kring hur svårt det är för en ”invandrare” att bli
accepterad som svensk medborgare och ifrågasätter i princip vilket nationalitetsbegrepp, det
politiska eller kulturella, som gäller: ”Är det att vara född i Sverige av svenska föräldrar eller
kan man kvala in senare, även om man har utländsk bakgrund?”426 Officiellt är det förstås den
senare definitionen som gäller.
Vidare problematiserar Vinterhed begreppet ”invandrare”, den beteckning som ges nästan alla
svenskar med utländsk bakgrund. Med referens till invandrarforskaren professor Charles
Westin menar hon att termen från början konnoterats positivt med associationer till Vilhelm
Mobergs strävsamma nybyggare, men att den med tiden blivit allt mer negativt laddad och i
stället kommit att förknippas med sociala problem och fördomar. Termen är dessutom
enkelriktad och används av svensken om ”den andre”. Vinterheds främsta invändning mot
begreppet är dock att det är identitetsberövande; den betecknade personen blir ”ingen”, utan
härkomst och rötter.
Vinterhed tycks se Engquist som en representant för ”den andre” både på gott och ont:
Det oerhörda intresse som hennes öde väcker säger inte bara något om henne utan även om oss. Vår
fascination inför det främmande och farliga, förbjudna och lockande. Ludmila Engquist representerar
både framgång och fall. I sitt lidande berättar hon något om världen som vi inte skulle ha vetat annars.427
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PR-genier?
Torbjörn Petersson funderar i sin krönika den 7 november över de känslor som Engquist
väcker hos publiken. Han menar att den vrede som väckts hos de flesta i och med
dopningsskandalen skall ses i relation till tidigare hyllningar. Det handlar om en sorts
balansräkning som ”var och en som på egen hand eller via medier lärt känna Ludmila
Engquist, som jublat, glatts och applåderat henne i makalös framgång” ställt upp.428 Ju mer
man jublat, desto större vrede känner man nu, men, om några dagar ”när skutan kantrat åt
andra hållet tycker allt fler synd om Ludmila.”429
Petersson berör även hur paret Engquist använt sig av medierna för att nå sina mål. Johan
benämns PR-geni medan Ludmila tillskrivs ”ett inre sug efter bekräftelse”, egenskaper som
tillsammans har gjort dem till ”stilbildare för ett modernt, men för Ludmila farligt, sätt att se
på idrott.”430 Pettersson pekar på att omställningen från denna mediala uppmärksamhet, till ett
”vanligt” liv efter karriären kan bli oerhört svår och kanske kan utgöra skälet till att Engquist
dopat sig. Ett slags rädsla för tystnaden alltså, för att karriären ska slut. Petersson förstår dock
inte hennes handlande, men slår fast att det inte utgör något svek mot ett land eller mot några
sponsorer ”eftersom sådana relationer bygger på strikt affärsmässiga avtal som snart lär svida
i paret Engqvists plånbok.”431 Det är, enligt Petersson, endast sig själv som hon har svikit.
Också Anders Steinvalls krönika den 6 november har detta medietema, men då med fokus på
Johan. Den inleds med orden: ”Han har kallats PR-geni ut i fingerspetsarna” och berättar
sedan att Johan, av sina kritiker, betraktats som ”en kallhamrad affärsman som till slut drev
lanseringen av sin produkt ett steg för långt.”432 Steinvall tillstår dock att ”de flesta av oss
inom medierna gladeligen dansat efter PR-geniets pipa.”433
I krönikan beskrivs hur Johan haft ”total koll på hustruns idrottskarriär”.434 Han har suttit med
vid presskonferenser och ”vakat över varje ord som sagts (och ofta skruvat på sig när den
spontana Ludmila sagt mer än han önskat).”435 För det mesta har han lyckats få ”precis den
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publicitet stunden krävt för affärsverksamheten.”436 Vissa kritiker skall, enligt Steinvall, ha
upplevt PR-maskineriet som så utstuderat att de misstänkt att till och med makarna Engquists
äktenskap skulle vara ett arrangemang för att gynna affärsplanerna. Men där träder Steinvall
till deras försvar: ”Den som på nära håll sett den värme och kärlek de båda visat varandra
även i de svåraste stunder inser att detta är nonsens.”437

Häxjakten
Den 9 november publiceras på DN Debatt ett inlägg av den före detta häcklöparen Sven
Nylander i vilken han för fram två åsikter. Den ena är att Engquists dopning på ett orättvist
sätt kastat en skugga över all svensk friidrott och den andra är att den ”häxjakt” som drabbat
henne skulle vara ett rättmätigt straff.
Den första åsikten utgår ifrån en undersökning som Aftonbladet gjort, enligt vilken gemene
man nu tror att det är vanligt med dopning i svensk friidrott. Nylander motbevisar detta med
statistik som säger att det i stället är mycket ovanligt. Hans argumentation får sedan en
nationalistisk överton, då han talar om en renhet bland svenska friidrottare som ”emanerar
från våra ideella ledare på gräsrotsnivå och deras värderingar som sedan manifesteras hos oss
aktiva.”438 Det nationalistiska inslaget återkommer i slutet av inlägget, då Nylander namnger
några unga svenska idrottare i den generation som snart skall ta över, vilka får honom att trots
allt våga se positivt på svensk friidrott i framtiden. Han ser dem som ”en generation som
präglats av sund idrottskultur” och menar att ”Den fostran som så framgångsrikt har gjort att
de lyckats hävda sig bland världseliten visar att det går att nå framgångar utan fusk.”439
Vad gäller bestraffningen polemiserar Nylander mot en ledare i Expressen som framfört
åsikten att två års avstängning från idrott är ett lagom straff för dopningen, men att det som
drabbat henne nu, att ”mista all heder och ära är ett alldeles för hårt straff.”440 Nylander menar
tvärtom, att avstängningen är ett alldeles för milt straff, medan häxjakten är ”rättmätig”
eftersom den ger oss alla ”chansen att visa vår avsky för denna handling” och kommunicera
budskapet att ”dopning är fusk”.441 I rättvisans namn skall tilläggas att Nylander avslutar sitt
inlägg med att göra en distinktion mellan Engquist som person och hennes handling. Han
436
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konstaterar att det är handlingen som är oförlåtlig och inte personen. Henne kommer vi nog
att förlåta i sinom tid, tror Nylander.

6.2 Diskursiva teman
I den kommenterade sammanställningen framträder stora, och kanske på förhand givna, teman
som nationalism, genus, dopning, ”human interest”, idrottens berg och dalar, sjukdom och
utanförskap. Vid sidan av dessa har det även gått att identifiera mindre genomgripande teman
som etik och moral samt ekonomi och PR. Ibland framträder ett tema separat, men väldigt
ofta är flera av dem sammanflätade med varandra. Vilka teman som är aktuella varierar
dessutom över tid.

6.2.1 Det nationalistiska temat
De första artiklarna från vintern 1995/96 domineras av det nationalistiska temat, i
kombination med det idrottsliga. De handlar om den process genom vilken Engquist till sist
erhåller ett svenskt medborgarskap, en process som i högsta grad påverkas av att hon är en
idrottsstjärna med potential att skörda framgångar för nationen Sverige. Företrädare för
Migrationsverket uttalar sig, parallellt med företrädare för den svenska idrottsrörelsen.
Svenska Friidrottsförbundet väljer att aktivt stödja Engquists ansökan, i förhoppning om att
hon ska kunna springa hem medaljer för Sveriges räkning vid det kommande
världsmästerskapet i Atlanta. Det råder knappast någon tvekan om att hennes svenska
medborgarskap faktiskt är förknippat med en förväntan om idrottsliga prestationer, ett
påstående som återkommer i artiklarna genom åren och som också ofta framförs av Engquist
själv.442 Hon talar återkommande om att hon har en skuld till det svenska folket och därför
känner att hon måste vinna sina tävlingar för att ”betala tillbaka” vad hon fått av Sverige och
svenskarna.

443

I linje med detta önskar hon också, flera år senare när hon avbrutit sin

friidrottskarriär, att karriären skulle ha fått ett annat slut, just för att hon upplever det som ett
svek mot det svenska folket att hon inte lyckats ”komma tillbaka” ännu en gång.444
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Den byråkratiska processen inför nationalitetsbytet involverar Rysslands och Sveriges
olympiska kommittéer samt respektive lands friidrottsförbund. Tonen mellan förbundens
företrädare är till en början vänlig, och tillmötesgående från Rysslands sida, men ändras
efterhand och processen försvåras. Som tänkbar orsak till attitydförändringen framförs att
President Jeltsin, som befinner sig mitt i en valkampanj, anklagats för att sälja ut Rysslands
tillgångar, till vilka landets friidrottare räknas, till väst. Här förs Engquists ansökan om
svenskt medborgarskap och hennes önskan att få tävla för Sverige alltså upp på en hög
politisk nivå.445 Det är lätt att börja undra vilka krafter som verkar bakom processen. Varför
blir en idrottskvinnas prestationer så politiskt känsliga?

6.2.1.1 En förvärvad nationalitet
Under Engquists första år som svensk friidrottare görs det så många jämförelser mellan ”det
ryska” och ”det svenska” i beskrivningarna av henne, att man nästan kan påstå att hon
tillskrivs en dubbel nationalitet. I en artikel från OS i Atlanta lyfts det till exempel fram att
hon skall tävla för sitt nya hemland samtidigt som hon kallas ”dopingfälld ryska”.446 I en
annan artikel tillskrivs hon både epiteten ”Ludmila från Kungsängen” och ”det ryskfödda
guldhoppet”,447 vilket tyder på en viss ambivalens i journalisternas förhållningssätt till henne.
Sommaren 1997 när hon genomfört sin bragd att, trots problem med skador, vinna VM-guld
är reservationerna angående nationstillhörigheten inte lika framträdande. Då listas hon till
exempel som den ”första svenska” som tagit OS-guld respektive VM-guld i friidrott.448
Dubbelheten finns dock kvar i Göran Löwgrens krönika, men här framhålls ”det ryska” som
något positivt: ”Ludmila Engquist må vid det här laget vara hur mycket svensk som helst,
men i sin urproffsiga inställning till sin idrott är hon fortfarande välbehövligt osvensk.”449 När
Engquist senare samma år belönas med bragdguldet för sin insats i VM, uttrycker hon en
önskan om att priset skall delas ut av den svenske kungen i den ryske presidentens närvaro,
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vid dennes statsbesök i Sverige, vilket kan ses som ett tecken på att även hon själv upplever
sig som en viktig symbol för båda nationerna.450
Sommaren 1999, då hon gjort comeback under pågående cancerbehandling genom att vinna
DN-galan, finns det inte längre några dubier om nationstillhörigheten. Nu beskrivs hon som
en ”stor symbol för oss i Sverige”.451 Händelsen väcker stort medialt intresse även utomlands
och svenska medier passar på att sola sig i glansen från ”vår svenska superstjärna”. Inför VM
samma år skruvas förväntningarna upp till vad man skulle kunna kalla en nationalistisk
hysteri. Det skrivs att Engquist längtar efter att se den svenska flaggan vaja för vinden i
Sevilla och att höra den svenska nationalsången spelas.452 Men även inför OS i Atlanta 1996
fokuserades det på nationalistiska symboler som den svenska flaggan och målade blågula
naglar, så det hör antagligen de stora mästerskapen till.453

6.2.1.2 Problematisering av nationsbegreppet
Vid några tillfällen förekommer det att journalisterna tar tillfället i akt att problematisera
själva nationsbegreppet. Så sker bland annat vid hemkomsten från OS i Atlanta, då skribenten
ifrågasätter rimligheten i att Upplands-Bros kommun tar åt sig en del av äran för Engquists
prestationer. Frågan som ställs är varför svensken i gemen är så engagerad i hennes seger
denna gång, när Ludmila Narozjilenkos VM-seger 1991 gick alldeles obemärkt förbi. Svaret
som ges är att det är den geografiska närheten som är avgörande. ”Det handlar inte om någon
annan idé om begreppet Sverige än det geografiska område vi kontrollerar. Och territoriet
Sverige har vunnit guld på 100 meter häck.”454

6.2.2 Tema idrottens berg och dalar
Med idrottens berg och dalar som diskursivt tema avses artiklar om idrottsliga resultat,
prestationer, skador och rehabilitering, vilket naturligtvis utgör en stor del av rapporteringen
om Engquist. Ofta förekommer det i kombination med andra teman, men där finns också
perioder, då temat helt lyser med sin frånvaro.
450
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I de allra första artiklarna kombineras temat med nationalism. Det återfinns i kommentarer
från företrädare för Svenska Friidrottsförbundet om förväntade idrottsprestationer för Sverige,
och i den rapportering som fokuserar på de närmaste konkurrenternas prestationer, som när
Devers och Engquist ställs mot varandra i artiklarna från OS i Atlanta. Den jämförelsen dras
så långt att ett stråk av ”human interest”, med nationalistiska övertoner, tillförs det idrottsliga
temat. Loppet utmålas som en kamp mellan de två kvinnorna. Devers får det idrottsliga
epitetet ”världens snabbaste kvinna” medan Engquist benämns med olika nationella epitet. I
den senares fall spekulerar man i om hennes nya nationalitet kommer att fungera som en
drivkraft till seger eller som ett hämmande krav.455
Från och med sensommaren 1996 fram till VM i Aten 1997 dominerar de rent idrottsliga
artiklarna, men då sker en förändring och det öppnas upp för andra diskursiva teman som
genus, utanförskap, dopning, ”human interest” och, förstås, nationalism. Sedan bragdguldet
delats ut i slutet av 1997 återgår artiklarna till att ha ett rent idrottsligt innehåll under så gott
som hela 1998. Nästa förändring av diskursivt tema inträder i och med beskedet om
cancersjukdomen 1999. Efter det tillåts det idrottsliga temat aldrig mer att dominera. Det
återkommer visserligen vid ett flertal tillfällen, men då alltid i konkurrens med andra teman.

6.2.3 Dopning
Dopningstemat går som en röd tråd genom allt som skrivits under årens lopp. Redan i den
allra första artikeln om Engquist nämns hennes tidiga dopningsavstängning på 2 ½ år. Den
verkar fungera som en försvårande omständighet i processen för att byta medborgarskap,
genom att företrädare för den ryska idrottsrörelsen, på grund av avstängningen, väljer att
motarbeta henne. Det är chefstränaren för ryska friidrottsförbundet som först för ämnet på tal,
då han uttrycker förvåning över att Sverige över huvud taget vill företrädas i OS av en före
detta dopningsavstängd.456
Sedan det väl blivit klart med OS-start för Sverige skriver Dagens Nyheters journalister inte
mycket mer på dopningstemat under 1996. Undantagen är Göran Löwgren som i en krönika
455
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undrar om hon inte skulle ha tagits emot bättre av Idrotts-Sverige, och givits mer
uppmärksamhet, utan den besvärande dopningsdomen i bagaget,457 och Anders Steinvall som
inför OS benämner henne ”dopingfälld ryska” och konstaterar att dopningsmisstankarna lever
kvar hos många trots att hon friats i domstol.458
Temat är sedan frånvarande ända fram till VM 1997 och då är det, nota bene, Engquist som
spekulerar i huruvida konkurrenten Freeman är dopad, medan artikelskribenten undrar om en
annan av konkurrenterna, Dimitrova, är det. Här intar alltså Engquist, som tidigare nämnts,
rollen av en ren och sund idrottare. I artikeln berörs inte heller hennes tidigare
dopningsdom.459 Efter VM-segern återberättas dock skeendet kring den domen i en annan
artikel. Då är det endast en version som återges och det är Engquists egen, vilken får stå som
oemotsagd sanning.460
Med undantag för den artikel som behandlas i nästa avsnitt, diskuteras inte dopning mer
förrän efter dopningserkännandet 2001, då temat naturligtvis blir högaktuellt. Då förekommer
dels artiklar som berättar rena fakta om fallet, dels artiklar som söker en förklaring till
Engquists handlande. Ett tredje, mer skuldbeläggande, förhållningssätt finns i Nylanders
artikel, där han både påstår att Engquists handlande kastat en orättvis skugga över all svensk
friidrott samt att hennes handling är oförlåtlig. Utan tvekan är Nylander den mest
moraliserande av de röster som kommer till tals i Dagens Nyheter under dessa dagar.461

6.2.4 Etik och moral
Etik och moral kan sägas utgöra den ena sidan av ett mynt, där dopning är den andra.
Upprördheten inför en handling som dopning står ofta i paritet till i vilken grad vi finner den
moraliskt förkastlig. I linje med detta har jag identifierat etik och moral som ett eget
diskursivt tema, som ofta förekommer tillsammans med, och i kontrast till, dopningstemat. Ett
exempel är från den 21 oktober 1998. Artikeln handlar om Engquists debut ”i maktens
korridorer” vid ett möte med statsminister Göran Persson på regeringskansliet Rosenbad.
”Hennes uppdrag var att upplysa landets ledare om idrottsrörelsens informationskampanj i
457
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etik- och moralfrågor.”462 Kampanjen riktar sig till barn och ungdomar och syftet är att
”motarbeta mobbning, våld och rasism inom idrotten”.463 I egenskap av invandrare pekar
Engquist på ”idrottens betydelse för att hjälpa invandrare in i samhället.” 464 Dopningsfrågan
behandlas förstås också och tidningen skriver:
Den tuffe TV-reportern frågade Ludmila hur hon, som en gång blev avstängd – men senare rentvådd –
efter ha haft dopingpreparat i kroppen handskades med just denna etik- och moralfråga. Ludmila svarade
som den mest slipade politiker att hon kanske just därför skulle jobba extra hårt med att informera om
dopingens risker.465

Den etiska diskussionen blir naturligtvis också högaktuell efter dopningsavslöjandet. Den
finns där som en fråga om vem som bär skulden och ansvaret för dopningen. Är det kanske
bob- och rodelförbundet som pressat Engquist för hårt, eller är det ”PR-geniet” Johan och
hennes eget ”sug efter bekräftelse” som är orsaken?466 Det moraliska temat är också
närvarande i diskussionen om vad som är ett ”rättmätigt straff”, såväl i hennes eget öppna
brev, där hon säger att hon är beredd att ta sitt rättsliga straff men att hon inte klarar den
hetsjakt som inletts mot henne, som i Nylanders debattartikel, där han försvarar just denna
hetsjakt på henne och menar att den är ett rättmätigt straff.467 I båda dessa texter diskuteras
också förlåtelsen genom att Engquist ber om förlåtelse och Nylander medger att hon nog
kommer att bli förlåten, trots att hennes handling, enligt honom, är oförlåtlig.
Till temat ”etik och moral” kan dessutom de inlägg som antyder att Engquist är en fuskare
och ”brottsling” räknas.468 Här leder dikotomin dopning/etik och moral lätt till att den som
uttalar sig uppfattas som moraliskt oförvitlig, medan den som uttalandet handlar om
konstrueras som ”den andre” i negativ bemärkelse. Exemplet nedan är från en artikel strax
efter dopningsavslöjandet där en jurist på Riksidrottsförbundet inte bara berättar om den
idrottsliga påföljden, utan också bidrar med nedanstående citat från Svenska Gymnastik och
Idrottsföreningarnas Riksförbunds tidskrift från 1928 (!):
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”Ingen blir en sämre människa blott därför att han idkar idrotten som yrke, men önskvärt är utan tvivel att
yrkesmännens antal hålles så lågt som möjligt. Eljest förtryckes lätt hela idrottens idé. Förvärvsbegäret
undantränger idealiteten. Tävling skapar föregångsmän, den eggar fantasin. Men det gäller att hålla måtta.
Ty tävlingssinnet kan också få en lätt bismak av egoism, av hänsynslöshet och sensationshunger.”469

6.2.5 Utanförskap
I några artiklar under årens lopp antyds att Engquist haft vissa problem med att finna sig
tillrätta i ”gruppen”, det vill säga landslaget eller det övriga friidrottsetablissemanget. Dessa
hänför jag till det diskursiva temat utanförskap. Temat berörs redan vid OS i Atlanta, då
Dagens Nyheter skriver att maken Johan (och därmed Engquist) inte kan bo i OS-byn med de
andra idrottarna samt att hon valt att träna på hemlig ort före mästerskapet eftersom hon är
van sedan tidigare att ”träna ensam”.470 Under VM 1997 kontrasteras hennes
tävlingsinställning mot de yngre svenska kollegernas. Här är det visserligen Engquist som
framställs som ett föredöme, men hon ställs lika fullt utanför gruppen, som ”den andre”.471
Temat berörs också i hennes egen inställning till bragdguldet, som hon belönas med senare
samma år. Hon ser utmärkelsen som ett tecken på att, åtminstone det nationella, utanförskapet
upphört och tolkar den som att hon nu, till skillnad mot året innan, accepterats som svenska av
såväl det svenska folket som av idrottsetablissemanget.472
Utanförskapet har dock inte upphört utan temat kommer att dyka upp vid många fler tillfällen.
Positivt särbehandlad blir hon när hon utses till ”representant för etik och moral” i den
kampanj som nämnts ovan, på grund av att hon är en invandrare som lyckats inom
idrotten.473Oftast handlar det dock om ett mer negativt utanförskap, inte sällan uttryckt av
henne själv. Hon framstår ibland som lite snarstucken med en tendens att själv bryta relationer
efter att ha känt sig förorättad. I mars 1999 avstår hon till exempel från att tävla i
Europacupen, delvis med motiveringen att hon blivit ”besviken över förbundets behandling i
samband med förra årets landslagsuppdrag.”474 I augusti samma år bryter hon med sin
manager Keith Karlsson, efter ett samarbete som varat sedan 1996, med motiveringen att han
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inte trott på hennes comeback efter cancersjukdomen.475 När sportföretaget Nike, i och med
bobsatsningen, väljer att brevledes avsluta ett långt sponsorsamarbete, känner Engquist sig
också sviken. Hon hade väntat sig ett mer personligt bemötande, eftersom ”hon trodde att
relationen handlade om mer än att sälja ett ansikte”.476
Under bobsatsningen tycks utanförskapet ha ökat ytterligare. När hennes nya lagkamrater
talar ut efter dopningsskandalen heter det att Engquist inte hade samma kärlek till bobsporten
som de själva, att hon kanske kände sig gammal jämfört med dem samt att hon skulle ha varit
för individualistisk för lagsporten bob.477

6.2.5.1 Varför?
Vid den presskonferens som Engquist ger direkt efter att hon ”avtackats” från
friidrottskarriären är temat starkt närvarande. Hon framför då kritik mot sina
landslagskamrater för att de varit avundsjuka på henne. De har ”… starkt betonat att Ludmila
inte betytt mycket för deras karriär, deras egen utveckling” och vissa repliker har sårat
henne.478 Den här känslan av utanförskap bland andra idrottare tar Torbjörn Petersson fasta på
i en krönika:
… i den egna kretsen av svenska friidrottare har Ludmila känt sig utfryst och åsidosatt. Knappt någon har
brytt sig om henne. Ingen ringde för att uppmuntra när hon blev sjuk eller har beklagat att hon ska sluta.
Och vissa kommentarer har sårat. … Maria Akraka var en av få vänner hon fick i det svenska
friidrottslandslaget.479

Han spekulerar i orsakerna till utanförskapet och tror inte att det främst har att göra med att
hon kommer från en helt annan uppväxtmiljö än landslagskamraterna, utan att det har att göra
med hennes tidigare dopningsdom, eftersom ”många friidrottare i Sverige, anser att grav
dopning, som med anabola steroider, bör betyda livstids avstängning. Inte minst för att sådan
dopning misstänks kunna ge resultatmässiga fördelar långt senare i karriären.”480 Petersson
tror dessutom att landslagskamraterna kan ha varit alldeles ärliga, men en smula
obetänksamma, när de sagt i media att Engquist inte betytt något speciellt för deras
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individuella karriärer och utveckling. Han menar att vad hon, tillsammans med sin make,
verkligen givit svensk friidrott är en lektion i marknadsföring:
Men bland allt annat är Ludmila också, med naturlig fallenhet, den ena fulländade delen i ett välsmort
marknadsföringsmaskineri, där maken Johan är den andra, strategiska halvan. På den punkten har de
sopat banan med varje tänkbar konkurrent i Sverige och lärt svensk friidrott något nytt. Paret Ludmila har
aktivt arbetat för att hon ska synas och de har med Johan i bakgrunden oftast stulit showen…. Firma
Engquist och Engquist är pr-genier.481

Att Engquist så ofta fått den mediala uppmärksamheten på bekostnad av andra friidrottare är,
enligt Petersson, det andra starka skälet till att hon är illa sedd av många av de andra i
landslaget.

6.2.6 Bilden av maken och tränaren
Johan finns, i sin dubbla roll som make och tränare, mer eller mindre närvarande i det mesta
som skrivits om Engquist, men det är först i och med OS-segern i Atlanta som en hel artikel
ägnas åt honom. I den kommenterade sammanställningen träder han i förgrunden i samband
med VM i Aten 1997, framför allt i artikeln ”Smärtsam väg till triumfen” som följer på
Engquists seger. I den framställs han som stöttande och kärleksfull, rörd till tårar av hustruns
prestation. Bilden av honom ställs också i kontrast till den av hennes sovjetryske exmake, som
får inta skurkens roll.482 Även efter segern i DN-galan 1999 framhålls det vilket ovärderligt
stöd Johan varit för att hennes comeback över huvud taget skulle vara möjlig. Vid
presskonferensen där Engquist meddelar att hon avslutar friidrottskarriären, framstår han
också som en kärleksfull make som säger: ”Jag kan inte se min fru gråta varje dag, jag vill ha
en glad fru.”483
I och med bobsatsningen ändras bilden av Johan och journalisterna börjar alltmer framställa
honom som en kallhamrad affärsman med målet att till varje pris lansera sin hustru.484 Inför
tävlingsdebuten i bob i Winterberg låter det så här:
Ibland känns det som att maken och managern Johan Engquist ligger bakom mycket av regin kring
Ludmila. Att han ständigt lyckas hålla det mediala intresset uppe. Att han vet vad som krävs för att få
publicitet. Även om hon är i en tysk småstad med alpstuk, inte långt från det rykande Ruhrområdet.485
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I samma artikel berättar Engquist, på tu man hand med journalisten, att hon helst skulle vilja
slippa uppmärksamhet från media. Om parets arbetsfördelning säger hon att det är ”Johan
som skriver kontrakt och sköter de mesta kontakterna med olika företag”, men att samarbetet
sedan utvecklas tillsammans med henne.486 Ibland har de olika uppfattningar om vad hon skall
göra: ”Johan tycker att det vore okej om jag höll på lite mer med föredrag men det är inte mitt
yrke. Jag är en humörmänniska. Jag skulle inte kunna prata om samma sak flera dagar.”487
De riktig negativa skildringarna av Johan blir vanliga först efter dopningserkännandet. Då
beskylls han till och med för att bära skulden för dopningen utifrån logiken att han drivit på
sin hustru mot hennes vilja.488 De inblandade i bobsatsningen vittnar om hur hårt han gått
fram, när han ”trampat över lik”, eller upplevts som en ”späckhuggare” i ”en damm med
småfisk”.489

6.2.7 Ekonomi
Det ekonomiska temat figurerar första gången i samband med att Engquist, efter sin OS-seger
1996, prioriterar SM framför att mot betalning delta i en gala i Monaco. Journalisten
misstänker då att det, bakom det till synes ädla beslutet, kan finnas ett dolt motiv att stärka
hennes attraktivitet på den svenska reklammarknaden och att prioriteringen därmed kan visa
sig ekonomiskt gynnsamt på sikt.490 Temat förekommer också i rapporteringen om hur
mycket pengar hon har möjlighet att tjäna på sina prestationer vid internationella galor, om de
sponsorkontrakt som (redan 1997!) tecknats inför OS i Sydney 2000 och de bidrag som hon
får från SOK och Svenska Friidrottsförbundet inför samma OS.491
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När bobsatsningen skall förklaras använder tidningen för första gången uttrycket ”varumärket
Ludmila”.492

Beroende

på

sammanhanget

medför

ordsammansättningen

negativa

konnotationer, som för tankarna bort från det idrottsliga mot det giriga, mot en av de två
ingredienser som anses fläcka ner idrotten (den andra är förstås dopning). Det är dock inte
alltid som pengar inom idrotten beskrivs som något negativt. I artiklarna om Golden Fourgalorna till exempel, konnoterar prispengarna snarare välförtjänt lycka och framgång. Men i
samband med bobsatsningen blir det negativt, som om paret Engquist gått över gränsen och
visat sig sätta de ekonomiska motiven framför de idrottsliga.

6.2.8 Sjukdom
I och med cancerdiagnosen 1999 inträder två nya diskursiva teman, det ena nära associerat
med sjukdomen och det andra med ”human interest”. Till att börja med präglas artiklarna
starkt av sjukdomstemat. Vid sidan av artiklar med idrottsligt innehåll förekommer till
exempel artiklar med medicinskt fokus och faktarutor om cancer.493 I samband med DN-galan
drar Engquist själv paralleller till andra cancerdrabbade kvinnor och hoppas att hon skall
kunna fungera som en positiv förebild, samtidigt som det också skrivs om riskerna med att
tävla under pågående behandling.494
Alldeles efter segern i DN-galan får sjukdomstemat stå tillbaka för det idrottsliga, i
kombination med det nationalistiska och ”human interest”. Jag finner det anmärkningsvärt att
det går så snabbt att skjuta sjukdomstemat åt sidan. Inte minst är det förvånande hur Engquist
själv redan veckan efter den makalösa segern säger att hon ”lagt loppet bakom sig” och nu
fokuserar på nya tävlingar.495 Som redan skrivits i den kommenterade sammanställningen,
framstår hon härigenom som oerhört prestationsinriktad. Uttalandet i sig blir, mot bakgrund
av cancersjukdomen, högst endimensionellt, som om erfarenheten av att vara sjuk helt trängs
tillbaka av det idrottsliga tävlandet. Å andra sidan kanske uttalandet kan ses som uttryck för
en önskan att förtränga tankarna på den hemska sjukdomen?
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Men det vore fel att säga att sjukdomstemat inte alls finns med längre. Det är närvarande i den
nyss refererade artikeln i form av ett galghumoristiskt skämt om att bara ha ett bröst. I
rapporteringen inför VM används det både som ett medel att bygga upp spänningen inför
mästerskapet och som ett sätt att förhöja värdet på Engquists prestationer.496 Sjukdomstemat
finns också med i beskedet om att friidrottskarriären är över, men då handlar det inte om
cancer, utan om en trött kropp i största allmänhet, som inte längre förmår läka sina skador.497
Vad som kan tyckas märkligt är att dopningstemat är alldeles frånvarande under 1999. Mot
bakgrund av att säsongen 1998 fick ställas in på grund av skador, kan man som lekman tycka
att det hade varit berättigat att fråga vilken roll medicinerna mot cancer spelat för Engquists
prestationer. Kan de rent av ha hjälpt hennes kropp att prestera bättre? Den frågan ställs
aldrig, kanske för att den är tabu.

6.2.9 Sagan Ludmila Engquist
I många artiklar refereras det till Engquists liv som en saga. Så här skriver en journalist i
slutet av hennes karriär, under hennes tid som bobåkare:
Hennes liv är som ett filmmanus. Ett drama som har allt. Den fattiga uppväxten på 16 kvadrat utanför S:t
Petersburg. Genombrottet som häcklöperska. Sedan dopingdomen, avstängningen, maken som tog på sig
skulden, det nya kärleksmötet, flytten till Sverige, gulden, cancerchocken, comebacken och det tårfyllda
avskedet i somras.498

Journalisten menar att det är många som skulle vilja skriva en bok om hennes liv, men
berättar att huvudpersonen själv är negativ till sådana projekt. ”Jag vill inte hamna i en
rabattkorg i en bokaffär. Vem vill läsa om vad jag upplevde under Atlanta-OS? Det har ju alla
redan sett och läst.”499 Lika negativ är hon till att bli TV-profil efter idrottskarriärens slut:
”Jag vill inte att folk ska tänka ’Åh, nej. Inte hon igen’ när de ser mig. Jag är rädd för att
misslyckas med sånt.”500
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Att Engquists liv betraktas som en saga med dramatiska ingredienser, kan hänföras till
”human interest”-temat. Artikeltypen förekommer första gången i samband med OS-segern i
Atlanta och återkommer sedan flera gånger under årens lopp.501 Kanske kan också alla de
utmärkelser som Engquist belönas med betraktas som ett uttryck för ”human interest”? Temat
är i alla fall högst närvarande i den utmärkelse hon får i början av december 1996, då hon blir
inviterad till furstepalatset i Monaco för att vid ”friidrottens stora galakväll” tilldelas Prins
Albèrts humanitära pris för sin insats för freden (Sic!).502 Dagens Nyheter anspelar på den
välkända undersagan i bildtexten:
Svenskan fick då erfara att en bal på slottet kan vara alldeles underbar. I Ludmilas askungesaga kom nu
den stora balen och det första mötet med en riktig prins.503

I samband med comebacken efter cancerbeskedet blir ”human interest”-aspekten extremt
påtaglig. Den finns med i det mesta som skrivs, vilket är naturligt eftersom Engquist i den här
perioden blir något mer än en idrottsstjärna. Hon blir ett exempel på en människa i kris, som
vägrar finna sig i sitt ”öde” utan i stället går i kamp med det. Som läsare och publik får man
vara med om det som ”human interest” ytterst handlar om, nämligen den existentiella
erfarenheten i att vara människa 504 Följaktligen är det också i den här perioden som Engquist
blir en angelägenhet för gemene man och inte bara för den idrottsintresserade publiken. Det är
också nu som hon blir intressant för internationella medier, vilket de svenska medierna stolt
rapporterar om.505
Vid hennes tårfyllda avsked från friidrotten sommaren 2000 är temat också framträdande. När
det sedan återkommer efter bobsatsningen är det emellertid med en annan innebörd. Det är
som om temat under friidrottskarriärens toppar och dalar hela tiden konnoterat något positivt.
Även då det handlat om smärta och svårigheter, har andemeningen varit att hindren är möjliga
att övervinna. Artiklarna har förmedlat en känsla av att ”sagan” kommer att få ett lyckligt slut.
Efter bobsatsningen blir det faktiskt annorlunda. När Dagens Nyheter besöker Engquist i
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Winterberg inför världscupspremiären förmedlar tidningen bilden av en ”livrädd” bobåkare
som, bokstavligen, är rädd för att dö under sitt idrottsutövande. De känslor som konnoteras nu
är framför allt ångest och rädsla. Engquist beskrivs också som en förlorare, materiellt och
statusmässigt, där hon tidigare, oavsett de faktiska placeringarna, nästan alltid beskrivits som
en vinnare.506
Efter dopningsskandalen är temat närvarande i nästan allt som skrivs. Där finns, vid sidan av
det faktiska nyhetsvärdet i rapporteringen, en aspekt som påminner om hyenors vittring efter
döda djur, ett slags sensationslystnad som lockar oss att läsa om vad som händer en människa
som gjort något moraliskt förkastligt. Temat är representerat i alla de reaktioner som
publiceras från idrottskolleger och journalister, samt i hennes eget öppna brev som ger uttryck
för en desperat utsatthet. Såväl Pettersson som Steinvall behandlar det i sina krönikor. Den
förre genom att ta upp publikens förhållande till Engquist och genom att försöka förstå hur
livet efter friidrottskarriären kan ha påverkat henne, och den senare genom att slå ett slag för
att den så ofta ifrågasatta kärleken mellan makarna Engquist verkligen är av äkta vara.507 I
Nylanders inlägg kan hela hans argumentation kring det ”rättmätiga” i häxjakten föras till den
moraliska aspekten av ”human interest”-temat, då den lyfts fram som ett varnande exempel
för andra att ta lärdom av.508

6.3 Detaljanalys
Vid analysen av de utvalda artiklarna har ett hermeneutiskt tillvägagångssätt tillämpats så till
vida att analysen börjar med ett helhetsperspektiv för att sedan fokusera på den enskilda
artikeln. I helhetsperspektivet intresserar jag mig för kontexten och studerar var artiklarna om
Engquist är placerade, vilket utrymme de ges samt vilket redaktionellt material som omger
dem. I samband med det görs även en enklare semiotisk analys av bildmaterialet. Kontexten i
vidare mening (som strömningar och tendenser i det omgivande samhället etc.) berörs dock
inte.
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6.3.1 OS-guldet
6.3.1.1 Olika grader av ”svenskhet”?
Den 2 augusti 1996 ägnar Dagens Nyheter många spaltcentimeter åt Engquist. Nyheten om
OS-guldet föräras en plats på Ettan, dock inte som huvudnyhet. Puffen om Engquist är
placerad under – och ges dessutom mindre utrymme än – den om bågskytten Magnus
Peterssons OS-silver. Det är svårt att tänka sig någon annan orsak till denna nyhetsprioritering
än en gradering av svenskheten hos de båda idrottarna. Lika väl som friidrott alltid stått högre
i rang än bågskytte, bör ett OS-guld rimligen betraktas som en större idrottslig prestation än
ett OS-silver. Därför torde puffarnas placering, och tilldelade utrymme, ha sin grund i att
Engquist, trots det nya medborgarskapet, inte betraktas som lika ”svensk” som Petersson gör.
Tillsammans upptar de båda puffarna ett utrymme av fem spaltbredder och, i synnerhet den
om Engquist, innehåller mycket brödtext. Vid närmare betraktande visar den sig också vara
början på en artikel som fortsätter inne i tidningens A-del. Bildmässigt är det dock Petersson
som dominerar Ettan. Även fotot av honom sträcker sig över fem spaltbredder och täcker
nästan en fjärdedel av sidan. Vi ser honom i halvfigur, när han koncentrerat spänner bågen,
för att strax släppa iväg en pil. Fotot av Engquist täcker bara en halv spaltbredd. Det är en
ansiktsbild av en mycket glad häcklöperska som ler mot kameran och stolt visar upp sin
guldmedalj.
I sportdelen är förhållandet mellan idrottarnas tilldelade utrymme emellertid det omvända.
Där ägnas Engquist fyra artiklar, medan Petersson får en, men i bild på Sportens förstasida är
det fortfarande Petersson som dominerar. Det kan delvis vara en slump som beror på att det
här var de bästa bilderna av respektive idrottare som fanns att tillgå (enligt principen ”man
tager vad man haver”), men faktum kvarstår att intrycket i högsta grad blir asymmetriskt.
Båda bilderna visar idrottarna efter segern. Bilden av Engquist är troligen tagen direkt efter
segern, medan den av Petersson är tagen efter prisutdelningen. Hon lyfter den svenska flaggan
högt över sitt huvud medan han håller fram sin silvermedalj. Båda två ser glada och stolta ut.
Fotografierna är placerade sida vid sida, och de är lika höga, men Peterssons bild upptar två
spaltbredder, medan Engquists bara upptar en och en halv.
Vad som verkligen skapar en asymmetri är dock inte storleken på bilderna, utan det faktum att
fotot av Magnus Petersson är en närbild medan fotot av Engquist är taget längre ifrån. På
bilden av henne upptas den övre halvan av den svenska flaggan medan hennes eget ansikte
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befinner sig strax nedanför mitten. På bilden av honom fyller han själv ut hela sin bild, med
ansiktet på den övre halvan. Just placeringen av idrottarnas ansikten i förhållande till
varandra, i kombination med att fotot av Petersson är en närbild som ges större utrymme på
tidningssidan, skapar ett ojämlikt förhållande mellan bilderna. Även om denna asymmetri,
eller ojämlikhet, skulle ha uppkommit av en slump och inte är uttryck för något medvetet val
av någon i den redaktionella processen, talar den ändå sitt tydliga språk semiotiskt: Engquists
OS-guld är inte värt riktigt lika mycket som Magnus Peterssons OS-silver.
Artiklarna om Engquist är fem till antalet.509 Den som återfinns på Ettan och fortsätter inne i
A-delen har rubriken ”Tanig, blek, blond – och svensk” och är skriven av Bengt Lindström.
Den ställer först frågan vilket smeknamn, som ska användas för Engquist, ”’Luddan’ eller
’Millan’?”, nu när hon tagit ett OS-guld för Sverige. Sedan raljerar journalisten över att
rubriken till artikeln kommer att bli stor som en krigsrubrik, men det är den ju inte. I själva
verket är den satt i ett mindre typsnitt än rubriken till artikeln om Peterssons OS-silver. Det är
den senare rubriken som drar till sig uppmärksamheten genom sin placering alldeles under
dragarbilden,510 och genom att vara både ”fetad” och kursiv. Rubriken till artikeln om
Engquist är avsevärt mer modest och i ett mindre typsnitt, utan kursivering eller fet stil. En
annan intressant aspekt är att den förra rubriken fokuserar på Peterssons bragd (”Sensationell
silverskytt”) medan den senare rubriken utgörs av en uppräkning av adjektiv som beskriver
Engquists utseende och nationalitet. Är det för att hon är kvinna?
På sidan två i Sportdelen finns en krönika av Göran Löwgren med rubriken ”Lär av Ludmilas
träning” och underrubriken ”Bågskyttesilvret är inte någon sensation för DN:s läsare”. Den är
placerad i vänsterkant och upptar en spaltbredd. Den flankerar ett antal andra artiklar som inte
handlar om Engquist. Sidans huvudnyhet utgörs av Magnus Peterssons OS-silver.
Dragarbilden visar en skrattande Petersson på prispallen med silvermedaljen om halsen. Till
höger om honom i bild syns den lika glade guldmedaljören med sin medalj i munnen (!).
Artikeln illustreras även med en mindre bröstbild av Petersson när han spänner sin båge.
Dessa två bilder är, tillsammans med ett litet foto av krönikören Göran Löwgren, de enda
bilderna på sidan. Övriga nyheter, som också ägnas OS-mästerskapen, handlar om de svenska
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kanotisternas resultat och möjligheter, tennisstjärnan Andre Agassis oväntade framgång och
att en rysk idrottskvinna [Sic!] fällts för bruk av ett nytt dopningsmedel.
Sidan tre ägnas uteslutande åt Engquist. Dragarbilden kan kanske sägas ha ett fotografiskt
metaperspektiv, då den visar två fotografer i färd med att fotografera Engquist framför en liten
mur. Hon är klädd i privata kläder; en rutig skjorta med ett slags väst över, en kort kjol, som
slutar någon decimeter ovanför knäna, och skor med ganska hög klack. Bilden är tagen från
sidan. Hennes kropp är vänd mot fotograferna som syns i bild, men ansiktet är vänt mot
Dagens Nyheters fotograf. Hon tittar in i kameran, ler, och sträcker armarna mot skyn i en
segergest. Bildtexten lyder:
Vill ni se en stjärna… Ludmila Engquist fick knappt en lugn stund på torsdagen. Alla ville höra henne
berätta om den fantastiska kvällen då hon blev Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör i friidrott.
Bland telegramgratulanterna märktes statsminister Göran Persson och löparkollegan Linda Haglund.511

Bilden illustrerar en artikel med rubriken ”Ludmila guld värd för Sverige.” Den sträcker sig
över sju spaltbredder, är placerad överst på sidan och upptar, lite drygt, hela den övre halvan.
Där under finns en artikel som delvis fokuserar på Johan. Den har rubriken ”Hon fann lyckan
hos prästsonen från Råneå” och illustreras med två bilder varav den ena är ett litet foto av
Johan och Ludmila i stadsmiljö, där de håller om varandra och den andra är en liten karta över
Ryssland, som visar var Engquists födelsestad, Tambov, är belägen. Slutligen finns, längs
hela ytterspalten, en artikel med rubriken ” Ett fax betyder så mycket” som saknar illustration.
Längst ner på sidan tre löper en tabell med rubriken ”Vägen mot guld, meter för meter”. I den
kan man följa Engquists guldlopp häck för häck. Samtliga tre artiklar är skrivna av Anders
Steinvall.

”Tanig, blek, blond – och svensk”
Som redan nämnts i stycket ovan, handlar artikeln inledningsvis om vilket smeknamn
Engquist skall komma att få samt om rubrikens förmodade storlek. Därefter följer det första
längre stycket, som handlar om nationalism och det fantastiska i att ”vi” har fått ett svenskt
guld. Lindström tackar såväl Invandrarverket som det ryska idrottsministeriet för det. Det
relativa i Engquists nationstillhörighet framhävs dock: ”Fram till det första försöksheatet på

511

Dagens Nyheter 1996-08-02: ”Ludmila guld värd för Sverige” av Anders Steinvall

105

100 meter häck häromdagen kallade kollegerna henne ryskan och det hade hon säkert också
fått heta om hon inte sprungit så fort och framgångsrikt.”512
Liksom i andra artiklar från 1996 tillskrivs hon både ryska och svenska egenskaper. Till det
yttre beskrivs hon som ryska. Hon är ”tanig på det ryska löparsättet, blond som de och blek
som de” (en beskrivning som väl också skulle kunna passa på många svenskfödda?).513
Svenskheten tillskrivs hon dock i form av en inre egenskap, som gör att hon, som nybliven
svenska, inte vågar ”jubla över segern när hon brutit det elektroniska målsnöret” av rädsla för
att ta ut segern i förskott.514 Här berättas också om de nationalistiska attributen som hon
använder i form av blågula naglar och en blågul scarf runt håret. Artikeln har ibland en ironisk
ton, exempelvis i ett citat från en idrottskollega inför finalen, då denna menar att hon ser
svensk ut och säkert blir 100 procent svensk om hon tar guld.
I övrigt handlar artikeln lite om dopning, etnicitet och genus/könsmakt, och mycket om den
enorma medieuppmärksamheten. Förutom journalisten själv, kommer två röster till tals. Det
är dels den ovan refererade idrottskollegan, dels en svart, kvinnlig polis som ges funktionen
av en folkets röst. Hon uttalar sig först i ämnet dopning, då hon uttrycker sin tillfredsställelse
över att Engquist besegrat Devers och menar att Devers ”ser dopad ut. Det är mycket anabola
steroider i hennes lår.”515 Konstapelns nästa uttalande, som hon gör sedan hon informerats om
Engquists tidigare dopningsdom och historien kring exmaken, handlar om könsmakt: ”Karlar
är sig lika över hela världen…”516 Journalisten ger intryck av att ha hamnat i ett förtroligt
samspråk med den kvinnliga konstapeln. När han berättar om deras samtal, återger han sina
egna uttalanden i jag-form.
Mellan raderna växer känslan fram att journalisten inte är alldeles positiv till att Engquist fått
tävla för Sverige och nu betraktas som svensk. Ibland blir tonen anmärkningsvärt rå, ironisk,
och till och med elak. Han låter de negativa känslorna bära iväg med sig, ibland på bekostnad
av sakligheten i argumentationen, som när frågan om etnicitet berörs i all hast. Då jämför han
det massmediala pådraget kring Engquists OS-seger med det bristande intresse som visas
”våra boxande mörkhyade invandrarkillar från Redbergslid, Angered och Rinkeby
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tillsammans.”517 Logiken i resonemanget kan ifrågasättas. Iakttagelsen må vara korrekt så
tillvida att boxarna får mindre medieuppmärksamhet, men frågan är varför de får det? Har
någon i detta kollektiv åstadkommit en lika stor idrottsprestation som Engquist? För det är väl
prestationen, och inte etniciteten eller hudfärgen, som berättigat till medieuppbådet?
Det avslutande stycket handlar till att börja med om det stora medieuppbådet, men övergår
snart till ett ifrågasättande av det rättmätiga i att Engquist över huvud taget fått tävla för
Sverige. Lindström skriver bland annat:
… jag ser plötsligt Leif Blombergs väldiga skugga fylla stadionkulverten där Ludmila står och pratar sin
ryskklingande svenska. Han är inte där personligen….Kanske kan han som före detta invandrarminister
och numera idrottsminister ge en förklaring till var kvalgränsen går för ett svenskt medborgarskap. Är
man mer lämpad som svensk om man springer 100 m häck på 12,50 än om man jobbat sex år på Scania i
Södertälje?… Ska idrottsrörelsens rankinglistor läggas in i Invandrarverkets databaser?518

Han jämför de svenska myndigheternas agerande med de danskas och menar att de senare
minsann inte gör undantag för idrottsmeriter. Trots dessa invändningar erkänner Lindström
till sist att han fått ”’ståpäls’ på armarna när jag /han/ hörde Atlanta publiken hylla ’the
Swede.’”519

”Lär av Ludmilas träning”
Krönikan kan, till att börja med, tyckas handla om det positiva utanförskap, som berörts
tidigare i uppsatsen.520 Det är i själva verket en konstruktion av Engquist som ”den andre”,
trots till synes positiva formuleringar. Inledningsvis rör det sig om vilken nytta svensk
friidrott skulle kunna få av ”en närmare kontakt med Ludmila.”521 Löwgren konstaterar att
hennes OS-framgång spridit ”en oförtjänt glans över svensk friidrott” och att de
landslagsansvariga ”inte vet ett dyft om hur Ludmila tränar.”522
Skribenten menar först att svensk idrott måste ta tillvara denna möjlighet att lära av en rysk
idrottare, men uttrycker sedan tvivel om att det över huvud taget skulle vara möjligt för
svenska idrottare att underkasta sig de hårda krav på disciplin och träning som den
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sovjetryska idrottstraditionen ställer: ”För den unga Ludmila i det forna Sovjet var idrotten en
chans att se världen och bli något i samhället. För en ung löpartalang i Sverige finns så
mycket annat som lockar.”523 Skillnaden mellan den unga Ludmila Narozjilenko och de
svenska idrottarna görs så stor att klyftan blir omöjlig att överbrygga. Löwgren gör då en
helomvändning i sin argumentation och föreslår att svensk idrott i stället skall söka lära av
den modell som norsk friidrott tillämpat och nått framgång med, där de ”i ett till synes
kollektivt uppbyggt system ändå lyckas ta till vara och utveckla olika individers
färdigheter.”524
Krönikören lyckas genom denna formulering göra konstruktionen av Engquist som ”den
andre” till något negativt. Syntesen - att kunna förena ”det kollektiva” med ”det individuella”
på norskt maner - framstår nu som eftersträvansvärd. Att den ryska träningsmodellen inte
passar svenska idrottsmän blir då inte längre något bekymmer, snarare tvärtom. Det framstår
som ett tecken på sundhet att ”vi svenskar” inte underkastar oss den ryska träningsdisciplinen.
Löwgren har därigenom ändrat sin tes i krönikans början till dess antites: Engquists
erfarenhet är trots allt ingenting för den svenska friidrottsrörelsen att ta till vara.
Men Löwgren vill ändå ha Engquist som förebild, och tror att hon kanske hellre skulle kunna
vara det ”för de många invandrarkvinnorna i Sverige. I synnerhet alla med rötter i österled.”
och menar vidare att hennes ”snabbkarriär” till världsberömmelse ”måste kunna ingjuta en
optimism och framtidstro hos denna växande grupp invandrare. En samhällsmässigt väl så
betydelsefull effekt.”525 Men här brister det väl alldeles i logik, för det är väl inte i egenskap
av invandrare som hon nått framgång? Det är väl tack vare sin idrottsprestation och,
möjligen, trots sin invandrarbakgrund?
I slutet av texten finns ett lösryckt citat från Engquist på temat den ryska etniciteten: ”Vi
skrattar och skojar mycket i Ryssland”.526 Det står där alldeles ensamt, utan lokal koherens
med omgivande satser. Textens globala koherens slås däremot fast i nästa sats, där Löwgren
avslutar med att påstå att guldkvällen visserligen var Engquists, men att den inte hade särskilt
mycket med svensk friidrott att göra.
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”Ludmila guld värd för Sverige”
I både denna och den följande artikeln ges ”human interest”-temat stort utrymme. Här
beskrivs hur Engquist under en lång presskonferens efter segern trollbundit ”en församling
luttrade svenska journalister på ett sätt få idrottsstjärnor skulle klara av” genom att berätta
”den fascinerande historien om sitt liv och de drömmar som nu gått i uppfyllelse.”527 En
liknande entré har, enligt Steinvall, aldrig tidigare gjorts på den svenska idrottsscenen.
Kanske är det här första gången som Engquist beskrivs som privatperson. Det står att hon
”charmar sin omgivning” och att hon ursäktar sin dåliga svenska. ”Men när hon pratar kan
ingen undgå att fascineras.” Hon har mycket att säga och gör det ”med allvar och humor,
skratt och glimten i ögat.”528
Det nationalistiska temat berörs i all hast av Engquist själv, då hon berättar om sin glädje över
att ha vunnit en seger ”för Sverige” och om att hon, när hon såg ”de svenska flaggorna på
läktarna blev så glad över att vara svensk”.529 Den ryska etniciteten kommer på tal i form av
två stereotypiseringar, också de uttalade av Engquist. Först berättar hon om hur det ryska
folkets prövningar gjort ryssarna starka och sedan om den ryska kriminaliteten, som nära nog
drabbat henne själv då hennes exmake varit nära att rånas på hennes VM-guldmedalj från
1991. Till sist kommer artikeln in på temat ekonomi. ”Efter OS-guldet får hon chansen att
tjäna stora pengar på friidrotten – och den chansen tänker hon ta.”530

”Hon fann lyckan hos prästsonen från Råneå”
Den här artikeln handlar om både Johan och Ludmila.531 Dramaturgiskt är den uppbyggd
kring ett växelvis berättande om de båda, där de till att börja med tillägnas ett stycke var.
I det första stycket tecknas, i all hast, sagan om Ludmila, ”en rysk flicka” som ”fostrades till
stjärna”.532 I det andra berättas om Johan, ”en prästson från Råneå i Norrbotten” som trots att
han var en lovande sprinter, inte lyckades bli någon stjärna.533 De konstrueras som varandras
motsatser, som stjärnan kontra medelmåttan. Även deras respektive bakgrunder görs till
motsatser. Ludmila kommer från ”det väldiga riket i Öst”, växer upp under
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”Sovjetkommunismens röda fanor” och blir stjärna genom ett statligt ”idrottsmaskineri”,
medan Johan kommer från ”folkhemmets ideella föreningsliv” och lyckas ”springa ifrån
myggen på de norrländska idrottsplatserna”.534 Det är alltså både nationalistiska och politiska
epitet som kommer till användning i beskrivningarna av dem.
I det tredje stycket, som kort berättar om deras möte med varandra, påminner den
journalistiska stilen om sagoberättande. De möts ”tack vare de märkliga turer livets vägar för
oss in på” och går ”igenom hårda prövningar tillsammans” innan de till sist hamnar ”i
rampljuset på den olympiska triumfens podium.”535 I nästa mening tar journalisten dock
udden av detta, närmast mytiska, berättande och för oss tillbaka till dagens Sverige. Det
handlar ju om ”Johan och Ludmila Engquist från Kungsängen utanför Stockholm.”536
Upplägget med det växelvisa berättandet fortsätter. Intressant är att tonen varierar beroende på
vem det handlar om. Den bild som tecknas av Ludmilas uppväxt är ganska eländig. Hennes
familj flyttar runt mycket under hennes barndom och hon har ”egentligen ingen hemstad”.537
Under en period bor de i en ”smutsig industristad” där ”himlen förmörkas av de svarta
rökmoln som väller ur skorstenarna.”538 I den lokal, där hon som sjuåring börjar träna
gymnastik, täcks fönsterrutorna av ett centimetertjockt lager av sot. Tonen är här känslofylld
och de adjektiv som används är kraftfulla och målande. Kanske var det verkligen så eländigt
eller så har journalisten tagit i lite extra i ordvalet för att förstärka det eländiga i hennes
uppväxt.
Avsnittet om Johan är inte alls lika känslofyllt. Först tecknas en snabb bild av hans
sprinterkarriär, som trots en lovande start inte leder till de stora framgångarna. Sedan berättas
hur han genom sitt arbete på ”ett norrländskt företag som tillverkar stavar och spjut” lär känna
sovjetiska landslagsidrottare och så småningom börjar arbeta som manager för dem.539 Tonen
är nykter och saklig, förutom i sista meningen då det ödesmättade sagotemat återinförs i de
avslutande orden: ”Det skulle visa sig att han funnit en marknadsnisch som kom att förändra
hans liv.”540 Men det är en avvikelse, då de återstående avsnitten om Johan tematiskt kommer
att handla om ekonomi.
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Om Ludmila berättas sedan att hon, efter avslutad utbildning till lågstadielärare, träffar en
duktig friidrottstränare som 1986 låter henne prova på häcklöpning, vilket blir en omedelbar
framgång. Två år senare blir hon uttagen till OS i Söul, vilket beskrivs som ett ”oerhört
äventyr för en rysk flicka som aldrig varit utomlands.”541 (”Flickan” var vid tillfället 24 år.)
Vidare berättas att hon kände ”jättestor press”, eftersom man i det ”gamla systemet” alltid
förväntades göra sitt bästa och ta medalj. Till att börja med gick det bra för henne, men i
semifinalen 1988 föll hon över en häck och var ute ur tävlingen. Så refereras hennes
idrottsframgångar fram till VM-guldet i Tokyo 1991, ”ett VM-guld som inte gav mycket
uppmärksamhet.”542 Engquist berättar hur hon visserligen ”blev glad för mig /sig/ själv” när
hon vann, men att hon inte ens sprang något ärevarv och knappast blev uppmärksammad
alls.543
1991 påbörjas samarbetet mellan Johan och Ludmila och 1992 blir de ett par privat. I och med
att deras liv länkats samman i artikeln, upphör det växelvisa berättandet. ”Human interest”temat träder tydligt i förgrunden igen, för nu börjar ”den trassliga delen av historien.”544 Den
handlar dels om den ryske makens upprördhet över att bli lämnad av sin hustru, dels om att
Ludmilas mor avlider, men framför allt handlar den om den fyraåriga dopningsavstängning,
som blir konsekvensen av att hon testas positivt för dopning i februari 1993. ”Hennes lycka
och framgångsrika karriär skulle vårvintern 1993 förbytas i sorg och förnedran.”545 (Notera
ordvalet som här tycks antyda att journalisten tror att hon är oskyldigt drabbad och att det är
något orättmätigt i det straff hon får.)
Dopning är dock inget ämne som makarna Engquist vill fördjupa sig i nu ”när Ludmila njuter
av den välförtjänta lyckan att ha vunnit OS-guld för sitt nya hemland”.546 De ”tycker att det
räcker med att konstatera att en domstol slagit fast att det var Ludmilas förre man som
’förgiftade’ hennes sportdryck med anabola steroider.”547 Inte heller journalisten väljer att
fördjupa sig i ämnet. Han för oss i den avslutande meningen tillbaka till OS-kvällen och
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konstaterar, med en kombination av nationalism och sagotema, att Ludmilas karriär är redo att
”börja på nytt. Nu är hon hjältinna i sitt nya hemland.”548

”Ett fax betyder så mycket”
Artikeln ägnas tematiskt åt politik inom idrotten, ett ämne som berörts tidigare i samband med
rapporteringen inför OS 1996, men som jag ändå inte urskiljt som ett eget tema.549
Inledningsvis tycks den dock handla om slumpens betydelse. Den nyhet som presenteras oss
är nämligen att Engquist lika gärna kunde ”ha vunnit OS-guld för Ryssland”, om det inte vore
för ett uteblivet telefonsamtal, som berodde ”delvis på bristande rysk initiativförmåga.”550
Bakgrunden är den att Engquist, sedan hon rentvåtts från dopningsavstängningen, men ändå
hållit sig borta från elitidrotten i tre år, var inställd på att åter igen tävla för Ryssland. Hon
väntade på att det ryska friidrottsförbundet skulle kontakta henne, men så skedde inte förrän i
april/maj 1996, då hon redan hade beslutat sig för att tävla för Sverige.
I artikeln beskylls ryssarna alltså för bristande initiativförmåga (och den anges dessutom som
ett nationellt karaktärsdrag, ”bristande rysk initiativförmåga” [min kurs.]), men vid en
närmare granskning verkar det i stället som om det ligger en konflikt bakom agerandet.
Engquist har nämligen ”drivit en lång rättsprocess” mot förbundet, eftersom hon ansåg att det
”oskyldigt” hade ”stängt av henne för doping”.551 Då var det ju sannolikt inte bristande
initiativförmåga, utan ett medvetet agerande i en konflikt, som gjorde att förbundet dröjde
med att ta kontakt. Trots det konstrueras ryssarna även fortsättningsvis som lite tröga. ”Sent
omsider vaknade ryssarna och insåg möjligheten att få med en rutinerad medaljkandidat till
Atlanta.”552 De beskrivs faktiskt uttryckligen som ”korkade”, både i en vinjett och i ett
uttalande av en talesperson i det därpå följande stycket, då en rysk journalist ”med god inblick
i fallet” förklarar det ryska friidrottsförbundets agerande med orden: ”Dom är helt enkelt
korkade.”553
Anmärkningsvärt är att Steinvall i den här artikeln intar en helt annan position i förhållande
till Engquists påskyndade svenska medborgarskap, än vad hans kollega Bengt Lindström
samma dag gör i den ovan refererade artikeln ”Tanig, blek, blond - och svensk”. Även
548

Dagens Nyheter 1996-08-02: ”Hon fann lyckan hos prästsonen från Råneå” av Anders Steinvall
Se avsnitt 6.2.1 ”Det nationalistiska temat”
550
Dagens Nyheter 1996-08-02: ”Ett fax betyder så mycket” av Anders Steinvall
551
Ibidem
552
Ibidem
553
Ibidem
549

112

Steinvall medger att ärendet påskyndats, men menar att det är brukligt i liknande fall:
”Ärendet kunde, liksom i liknande fall, påskyndas för att ett idrottsförbundet [Sic!] ställde sig
bakom hennes ansökan.”554 Men han skriver också att ”Ludmila, som bott tre år i Sverige och
var gift med en svensk man, uppfyllde även andra krav för att få en snabb behandling av
invandrarverket.”555 Här står ord mot ord. Eftersom jag inte känner till Invandrarverkets regler
vid denna tid, kan jag inte döma i sakfrågan, men kanske var särbehandlingen av Engquist
inte så anmärkningsvärd som det antyds i den första artikeln?
Till sist redogör Steinvall rappt för de byråkratiska turerna i processen mot svenskt
medborgarskap. Han avslutar med det tema med nationalistisk anknytning, som kommer att
gå som en röd tråd i den framtida rapporteringen om Engquist, nämligen hennes potentiella
skuld till och tacksamhet mot det nya hemlandet: ”Den 31 juli 1996 kunde Ludmila Engquist
återgälda den vänlighet hon tycker sig ha mött i Sverige. Hon gav sitt nya hemland en gåva i
guld.”556

6.3.2 Bröstcancer – på gott och ont
Under denna rubrik är analyser av artiklar från 1999 samlade, från sjukdomsbeskedet den 29
april, comebacken vid DN-galan den 31 juli och VM-bronset den 28 augusti.557 Även om de
handlar om vitt skilda händelser, har artiklarna cancersjukdomen som gemensam nämnare.
Den är starkt närvarande i rapporteringen och har en avgörande betydelse för hur den mediala
bilden av Engquist utvecklas under året.

6.3.2.1 Beskedet
Nyheten om att Engquist drabbats av bröstcancer finns på Ettan den 29 april 1999, utan att
vara stort uppslagen. Puffen, som upptar en spaltbredd, är placerad överst på sidan, strax
höger om mitten, alldeles under strecket. Den illustreras med en liten ansiktsbild, som är tagen
snett framifrån. Hon tittar inte in i kameran, utan blicken, liksom hennes mungipor, söker sig
nedåt. Hon ser verkligen ledsen ut. Text och bild ges ungefär lika stort utrymme. Då texten,
med rubriken ”Sjukdom stoppar karriären”, är placerad under bilden, ger den intryck av att
var en extra lång bildtext. Teckenstorleken är liten, både för rubrik och brödtext, men det
faktum att hela texten är i fet stil gör att den ändå drar uppmärksamheten till sig – trots sin
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skenbara anspråkslöshet, och trots att där finns en annan puff med en mycket större bild på
Ettan. Puffen sammanfattar innehållet i den artikel på Sporten som den refererar till. Redan
här får läsarna alltså veta att hon fått bröstcancerbeskedet en månad tidigare och att hon
opererats för en vecka sedan, samt att hon tvingas lägga löparkarriären åt sidan detta år, men
att hon hoppas kunna vara med i Sydney-OS år 2000.
Artikeln på Sporten, med huvudrubriken ”Bröstcancer stoppar Ludmila” och underrubriken
”Ser framåt trots allt. ’Jag ska kämpa, mitt mål är fortfarande att var med i Sydney-OS’”, är
däremot stort uppslagen. Den illustreras med ett foto av en mycket allvarlig Engquist som
tittar uppåt, mot ett papper, som någon håller upp framför henne. Man ser bara hennes ansikte,
som befinner sig i bildens nedre högra hörn. Pappret som hon tittar på är placerat diagonalt
från henne, i bildens övre vänstra hörn. Varken pappret eller hennes ansikte är med andra ord
i bildens fokus. Där befinner sig istället en hand som pekar med en penna på pappret.
Bildtexten förklarar innehållet i bilden: ”Ludmila Engquist studerar vid sin presskonferens på
onsdagen ett diagram över dödligheten i cancer.”
Artikeln är försedd med två faktarutor. Den ena, som följer direkt på den löpande texten,
innehåller personliga data om Engquist samt uppgift om hennes främsta idrottsmeriter. Den
illustreras med ett litet foto som visar henne på tävling, mitt i språnget över en häck.
Kontrasten mot det andra fotografiet blir stor. Det är som om döden ställs mot livet i
bildspråket. Den andra faktarutan, som löper längs artikelns nederkant, handlar om
bröstcancer. I anslutning till den finns ett diagram över antalet cancerdrabbade kvinnor 1996.
Längst ner på sidan, under och längsmed faktarutan, återfinns en krönika av Torbjörn
Petersson med rubriken ”Jag förstår inte hur hon orkade…”. Den ägnas inledningsvis åt
Engquist, men övergår sedan till att behandla det svenska fotbollslandslagets förlust mot
Irland. Kvar till andra nyheter blir en ytterspalt, där korta notiser samsas om utrymmet.

”Bröstcancer stoppar Ludmila. …”
Artikeln inleds slagkraftigt med en metafor i vilken kampen mot sjukdomen liknas vid en
idrottstävling med ovanligt svår konkurrens: ”Hon har besegrat alla konkurrenter i världen på
löparbanan. Nu är Ludmila Engquist fast besluten att även vinna kampen mot sin svåraste
motståndare – bröstcancern.”558 Genom metaforen framställs hon inte som ett offer för
sjukdomen, utan snarare som en aktör med stor makt att påverka utgången på ett positivt sätt.
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Som läsare förmås (eller rentav förleds?) man att tro att det finns ett samband mellan hennes
idrottsliga segrar och situationen som cancerpatient. Tonen blir emellertid en annan redan i
nästa stycke, då hon, i ett direkt citat, berättar att hennes första reaktion på sjukdomen var att
inte vilja leva längre.
Det är, som nämnts tidigare, en känslofylld presskonferens. ”Den svenska löparstjärnan” har
till en början ”svårt att hålla tårarna tillbaka”, men skrattet bryter också fram ibland, vilket
tillskrivs hennes ”omtalade ryska galghumor”.559 (Denna konstruktion, som en svensk
idrottsstjärna försedd med ett ryskt stereotypiskt karaktärsdrag, återfinns alltså i en och
samma mening.) Relationen till maken hamnar snabbt i förgrunden (och här handlar det om
Johan som make, inte tränare). Dels för att han fysiskt befinner sig vid hennes sida under
presskonferensen, dels för att hon berättar om sin rädsla för hur han skall reagera på
sjukdomen. Det är bl. a. här den omtalade galghumorn märks, rysk eller inte:
”Min man kan inte älska en kvinna som förlorat ett bröst och som kanske tappat allt hår, tänkte jag. Men
sen tänkte jag att håret växer ju ut och bröstet går att fixa till, snyggare än tidigare dessutom. I Sydney-OS
kommer jag kanske till start med stora fina bröst,” tillägger hon och skrattar.560

Det är således inte makens faktiska reaktion på sjukdomen som återges i citatet, utan
Engquists rädsla för en förväntad reaktion, vilken alltså är förknippad med rädslan för ett
förändrat yttre. Här kan man ana en genusaspekt, som vittnar om de införlivade förväntningar
som många kvinnor känner på sig att vara behagfulla och attraktiva inför andra människor
(inte bara sin partner). Man kan fråga sig om uttalandet är genusspecifikt, och om en man som
drabbats av cancer möjligen skulle ha formulerat sin rädsla på ett annat sätt.
Det kan tyckas överraskande att Engquist inte ens i denna svåra stund släpper tankarna på att
tävla i OS i Sydney. Själv förklarar hon det som en del i en längtan efter att återerövra
vardagen: ”Jag vill både leva och komma tillbaka till mitt normala liv, och det är ju idrotten.
Jag ska försöka komma tillbaka, mitt mål är att var med i Sydney-OS.”561 Detta ”OS-mantra”
kan förstås också ge bilden av en utpräglad tävlingsmänniska som inte klarar av att slappna
av, något som berörts tidigare.562. Hon tränade redan fem dagar efter bröstoperationen, men på
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grund av den cellgiftsbehandling som snart skall påbörjas måste hon lägga löparkarriären åt
sidan under resten av året.
I den här artikeln framträder en sjukdomsdiskurs, som tar sig två olika uttryck: ett vardagligt
och ett vetenskapligt. De båda uttrycken kan rent av betraktas som två skilda diskurser, vilket
jag tagit fasta på i det följande.
Den vardagliga sjukdomsdiskursen kan sägas handla om den vanliga människans
sjukdomserfarenhet. Den uttrycks bland annat i ett uttalande av Engquist själv, i vilket hon ser
sig som en potentiell förebild för andra cancersjuka kvinnor: ”Jag ska kämpa, för min skull,
för vår skull och för alla andra kvinnors skull, de med samma problem. Kanske hjälper det
andra om jag lyckas komma tillbaka.”563 Den kommer även till uttryck genom ett slags
ovetenskapligt spekulerande i paret Engquists genetiska arv, exempelvis genom uppgiften att
Johans båda föräldrar avlidit i cancer, modern så sent som några veckor tidigare. Här framstår
den vardagliga sjukdomsdiskursen rentav som lite dum i sin brist på logik, men blir förståelig
utifrån sitt behjärtansvärda syfte – att söka förklara det oförklarliga på ett sätt som den
”vanliga” människan kan förstå och relatera till. Den påminner om pratet kring ett fikabord,
där deltagarna söker förklaringar genom att jämföra erfarenheter med varandra.
Den vetenskapliga sjukdomsdiskursen uttrycks av Arne Ljungqvist, som här inte främst
uttalar sig som Riksidrottsförbundets ordförande utan som läkare och ordförande i
Cancerfonden. Han menar att bröstcancer visserligen är en diagnos som skrämmer, men
betonar att sjukdomen idag ofta går att bota. ”Avsikten med behandlingen är att bli frisk.”564
Enligt honom är det också ”omöjligt att säga vad behandlingen får för konsekvenser för
Ludmilas idrottande, det finns helt enkelt ingen erfarenhet och sjukdomen är väldigt ovanlig i
hennes ålder.”565
I det näst sista stycket för journalisten skenbart samman den vetenskapliga sjukdomsdiskursen
med den vardagliga: ”Det genetiska arvet tycks ha en viss betydelse för risken att få
bröstcancer. Ludmilas mor dog för sex år sedan.”566 Den lokala koherensen mellan dessa två
meningar, som tillsammans bildar ett eget stycke, antyder att modern skulle ha dött i cancer,
men det finns inga fakta som styrker antagandet. Tvärtom, i ett direkt citat i nästa stycke säger
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Engquist att hon inte vet om modern dött i cancer eller någon annan sjukdom. Kopplingen
verkar därmed förhastad och blir i stället ännu ett exempel på den vardagliga
sjukdomsdiskursens försök att hitta orsakssamband, där det kanske inte finns några.

”Jag förstår inte hur hon orkade…”
Krönikan inleds tematiskt med just den vardagliga sjukdomsdiskursen, här presenterad i ett
slags kontrastverkan, där Engquist först fokuseras som individ och sedan som del av ett
kollektiv, genom konstaterandet att sjukdomsbeskedet är ”ett svårt besked att få för en 35-årig
elitidrottskvinna, liksom det är ett svårt besked att få för alla de cirka 5 000 svenska kvinnor
som drabbas varje år.”567 Den efterföljande texten har dock uteslutande individen i fokus.
Rubriken syftar på att krönikören Torbjörn Petersson inte kan förstå hur Engquist, i en så svår
stund, förmår kalla till presskonferens och själv informera om sitt tillstånd. Det är svårt att
veta om oförståelsen över att ”hon kan se på sig själv och sin sjukdom med en sådan distans”
är positivt eller negativt laddad, 568 om det ligger beundran eller förfäran i den. Till en början
är Petersson också helt oförstående till hennes planer på att tävla i Sydney och frågar sig om
inte canceroperation och cellgiftsbehandling, mot bakgrund av vad hon hittills uppnått och att
de senaste säsongerna varit skadefyllda, rimligen borde innebära ”slutet på en idrottskarriär,
som redan är så lång och framgångsrik?”569
I krönikan finns ett ganska dramatiskt direktcitat i vilket Engquist uttrycker att det är en rädsla
för leda som lett fram till hennes målsättning: ”Jag är inte rädd för att dö, jag är rädd för att ha
tråkigt.”570 Citatet rymmer existentiella dimensioner, men dessa utvecklas inte närmare här
(vilket kanske är naturligt eftersom forumet är en krönika på Sporten). Istället för Petersson in
ett idrottstema, när han skall försöka förstå och förklara målsättningen. Han använder samma
metafor som inledde föregående artikel, nämligen den i vilken sjukdomen liknas vid en
idrottstävling som skall vinnas:
Förmodligen har Ludmila Engquist för länge sedan lärt sig att vad som gäller på löparbanan också kan
överföras på andra områden. För att vinna ett häcklopp på 100 meter springer man som om det vore 105
meter. För att bekämpa en cancer siktar man också mot ett OS i Sydney.571
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På så vis tror Petersson, trots allt, att idrotten kanske kan vara till hjälp i detta speciella fall.
Han medger dessutom en osäkerhet om hur långt målsättningen kan leda, eftersom hon
”verkar så fast övertygad att verkligen försöka springa ett OS igen att det kanske är
möjligt.”572

6.3.2.2 Comeback
Lördagen den 31 juli utgörs dragarbilden på Ettan av ett foto av en strålande glad Engquist.
Bilden är tagen efter segern i DN-galan dagen innan. Publiken på läktaren syns i bakgrunden,
liksom en vajande svensk flagga. Hon är fotograferad i halvfigur, ser mycket glad, och frisk,
ut och skrattar. Det långa håret har ersatts av en klädsam kort frisyr. Hon bär örhängen, men
är annars sportklädd i träningskläder med det diskreta, men tydliga, Nike-emblemet på.
Bildtexten lyder: ”En strålande glad Ludmila Engquist njuter av publikens hyllningar på
Stockholms stadion.” Under bilden finns en liten krönika av Torbjörn Petersson med rubriken
”Ludmilas största seger” i stor fet stil. Det råder inget tvivel om att detta är tidningens
huvudnyhet.
På Sportens förstasida återfinns sedan en stort uppslagen artikel med huvudrubriken ”Jag
började gråta” i stora feta bokstäver och underrubriken ”DN-galan. Fantastisk återkomst av
Ludmila. Svenskan vinnare både på och vid sidan av banan.” Text och bild ges lika stort
utrymme i artikeln, som illustreras med ett foto från loppet, i vilket Engquist fångats i luften,
på väg över en häck. Hon ser fokuserad, målmedveten och stark ut. Under artikeln finns ännu
en krönika av Torbjörn Petersson. Den har rubriken ”Större än gulden i OS och VM” och
illustreras med en ansiktsbild av en mycket rörd Engquist i färd med att ta emot publikens
hyllningar. Hon lyfter högerarmen i en hälsning och grimaserar med ansiktet, på det sätt som
man gör när man ler och gråter på samma gång, eller när man försöker hålla tillbaka en stark
gråt.
På sidan två i Sporten finns en notis med rubriken ”Ludmilas läkare omkramad”, men den har
en betydligt mer undanskymd plats, längst ner i högra hörnet. Sidan domineras i stället av tre
illustrerade artiklar om andra idrottares framgångar på galan, varav några är svenska. Det är i
topp Erica Johansson, som tar emot publikens hyllningar efter att ha satt stadionrekord,
därunder 100-meterslöparen Maurice Greene, som jublar över ett annat stadionrekord, och
längst ner de svenska höjdhopparna Stefan Holm och Staffan Strand, som tar varandra i hand
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på prispallen efter avslutad tävling, sedan Holm vunnit och Strand kommit trea.573 Sportens
tredje sida ägnas helt åt andra nyheter.

”Ludmilas största seger”
Den lilla krönikan på Ettan finns inte med i Presstexts arkiv, men förtjänar ändå att tas med i
analysen. Tematiskt handlar den om ”human interest”, eftersom den fokuserar på de känslor
som väcks hos publiken, och på hur publiken samspelar med Engquist, inför och under loppet.
Texten är också känslosam med många starka ord. Känslorna beskrivs som påtagliga,
exempelvis i inledningens ”En känslostorm drog in på Stockholms Stadion i går” följt av
”luften vibrerade redan när Ludmila Engquist klev in på arenan.”
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genom att publiken ger stående ovationer som Engquist besvarar med slängkyssar. Petersson
blir orolig för att de starka känslorna ska inverka negativt på idrottsprestationen, och han gör
sig till ett med publiken, när han uttrycker sin oro med orden: ”Bara hon inte börjar gråta …
och tappar koncentrationen var vi nog många som tänkte.”575 Även känslorna efter loppet
beskrivs ur publikens perspektiv: ”När hon vek sig över mållinjen … fälldes mer än en
glädjetår på läktarna” och ”vartenda uns pansarhud hos publiken /var/ avskalat. Känslorna låg
helt öppna och lättåtkomliga, som aldrig tidigare i en DN-gala.”576
När fokus sedan läggs på Engquist kallas hon först ”bröstcancerpatienten” och sedan
”häcklöperskan”.577 Den nu välbekanta metaforen, som liknar sjukdomen vid en
idrottstävling, kommer åter igen till användning, och här är den förstås väldigt passande. Det
heter att ”Bröstcancerpatienten hade vunnit loppet – och samtidigt så många andra segrar på
en och samma gång.”578 Fast ”häcklöperskan” avslöjar direkt efter ärevarvet att hon faktiskt
glömt bort sjukdomen. Eftersom loppet gått så bra meddelar hon också att hon nu satsar
vidare mot VM.
Ett litet uns nationalism finns också med i texten i och med att Engquist känt att ”hela Sverige
stod bakom henne” och att hon därför ”inte kunde misslyckas.”579 Petersson håller med om
det senare och återknyter i de avslutande orden ”Nu vann hon på alla vis” till den nyss
nämnda metaforen.
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”’Jag började gråta’ … Fantastisk återkomst av Ludmila. Svenskan vinnare både på
och vid sidan av banan”
”Human interest”-temat slås an redan i rubrikens tre första ord: ”Jag började gråta”. I
underrubriken finns sedan den välbekanta idrottsmetaforen med, utsträckt till det medicinska
området. Kanske är det också denna dubbla seger, på tävlingsbanan likväl som i livet, som gör
detta till en riktigt stor mediehändelse? När metaforen började användas, i den första artikeln
om sjukdomsbeskedet, skrev jag att den framställde Engquist som en aktör med möjlighet att
påverka utgången av sjukdomen på ett positivt sätt. I och med segern i DN-galan har hon
infriat de förväntningarna. Hon har så att säga visualiserat metaforen och bekräftat den.
Metaforens innehåll, att det är möjligt att påverka ett sjukdomsförlopp med viljekraft, är något
som vi alla gärna vill tro på, eftersom den tanken och möjligheten lindrar vår existentiella oro
och ångest. Genom sin seger blir Engquist en sann hjältinna och händelsen närmar sig vad
som utmärker en evig berättelse enligt teorin om ”human interest”.580
Inledningen för sedan tankarna till kröningsmomentet i Dayans och Katz’ teori om den
berättelsestruktur, med momenten tävling, erövring och kröning (Contest, Conquest och
Coronation), som präglar en riktigt stor mediehändelse,.581 I en B-uppsats om Thomas Fogdö
som jag var medförfattare till, användes teorin för att förklara det medieintresse som Fogdö
var föremål för efter skidolyckan 1995.582 På motsvarande sätt skulle teorin kunna tillämpas
här, kanske med ännu större framgång. Att bekämpa cancersjukdomen betraktas som vi sett
genom idrotts/sjukdomsmetaforen som en tävling, att vinna DN-galan motsvarar en erövring
av publikens kärlek och belöningen tycks bli en slags kröning. För hur, annat en som en
kröning, skall man betrakta artikelns inledning? I första stycket står namnet Ludmila Engquist
ensamt. Stycket därpå utgörs av en enda mening: ”Ibland räcker det att skriva ett namn så
fattar ni resten.” Det tredje stycket utgörs av två ord: ”Hon vann.” I det fjärde stycket följer
sedan en kort resumé över hennes prestation: ”Alltså: hon glömde cellgifter, den förbannade
cancern och bara gjorde det.”583 Och det hon gjorde var att vinna loppet på tiden 12,68, vilket
bara var 10 hundradelar sämre än segertiden i Atlanta vid OS 1996.
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Även nationalitetsbeteckningen i rubriken kan betraktas som ett slags belöning för utförd
prestation, och som en del av kröningen enligt ovan. Hon har så att säga blivit krönt till
svenska. Så här i efter hand sticker beteckningen ändå i ögonen genom att den blir en
bekräftelse på den ständiga misstanken om att det nya medborgarskapet är villkorat med ett
krav på prestationer. Paradoxalt nog blir det förvärvade innanförskapet också tecken på ett
utanförskap. För, om hon hade varit en infödd svensk idrottare, hade nationaliteten sannolikt
inte kommenterats alls, och epitetet inte funnits där.
Efter denna inledning läggs fokus på hur Engquist själv upplevt tävlingsdagen med själva
loppet, dess förberedelser och efterspel. Det har varit en känslosam dag, och hon har varit
mycket nervös. Hon ”grät när hon gick ner i startblocken” eftersom hon blev så rörd över
publikens jubel och över att hennes konkurrenter applåderade då hennes namn ropades upp.584
I det längsta var hon osäker på sin egen förmåga och när hon gick över mållinjen visste hon
inte vilken placering hon hade. När hon fick veta resultatet sprang hon ”rakt in i famnen på
maken Johan”,585 här beskriven som ett positivt stöd vars närvaro är påtaglig. Faktiskt
upprepas citatet två gånger; först i tredje person singularis i avsnittets inledning och sedan i
första person, när Engquist lite längre fram berättar om sina känslor efter loppet: ”Sedan när
jag fick veta att jag vunnit sprang jag bara rakt in i famnen på Johan.”586 Då är hon glad och
lycklig och det är också då som hon säger att hon glömt bort att hon har cancer.
Hela detta avsnitt är starkt präglat av ”human interest”, och då även i form av den ”lilla
nyheten”, den som handlar om det vardagliga och vars främsta syfte är att lätta upp och
underhålla. Att den egentligen bara är intressant för de närmast inblandade, blir ganska tydligt
här. Det handlar till exempel om att ledningen för DN-galan, på Engquists begäran, spelat
”den där Pippi Långstrumplåten, när jag /hon/ kom in på arenan” i syfte att lugna hennes
nerver,587 och om hur hon fördrivit dagen med att spela Yatzy, med Johan och på egen hand.
Sedan följer ett avsnitt där samspelet mellan Engquist och publiken beskrivs, nästan som ett
kärleksmöte. Först tecknas stämningen på stadion denna kväll:
Ibland spelar det inte någon roll om det är hur varmt som helst, man kan få gåshud ändå.
Som på ett soldränkt, stekhett Stockholms Stadion på fredagskvällen.
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När Ludmila Engquist kom in på arenan och 15 460 personer reste sig upp och gav henne sin hyllning …
ja, då reste sig även de små håren på armar och ben.
Vilket mottagande!588

Det som är att likna vid ett kärleksmöte börjar när Engquist kommer in på banan för
uppvärmning. Sedan hon presenterats och hälsats välkommen ”gick hon bortre långsidan fram
och fick stående ovationer av publiken”, som hon i sin tur besvarade genom att hon ”vinkade,
gav slängkyssar, stannade upp och bugade djupt, fortsatte att gå en bit, stannade upp och
bugade igen.”589 Efter uppvärmningen, när ”hon långsamt gick tillbaka till startplatsen fick
hon åter stående ovationer.”590 Det är lätt att förstå att de som var på plats blev känslomässigt
engagerade. Journalisten visar sitt engagemang och sin delaktighet genom ett vardagligt,
nästan lite slarvigt, språkbruk, när han fortsätter:
Vi snackar fortfarande vad som händer f ö r e loppet.
Under och efter loppet ska vi bara inte tala om.
Jo, det ska vi förresten.591

Dessa till synes enkla påståenden har en viktig funktion, i det att de höjer dramatiken inför
vad som komma skall, framförallt genom att varje påstående tilldelats ett eget stycke. Det blir
som ett dubbelt budskap, där det enkla ordvalet till en del kamouflerar den underliggande
dramatiska strukturen.
När sedan redovisningen av loppet tar vid, förs sjukdomen in som en extra motståndare att
besegra. Det handlar ”inte bara om att springa bra, fort och att vinna”, utan det gäller ”att göra
detta trots den förbannade cancern i kroppen. Trots cellgiftsbehandlingarna och trots
illamåendet.”592 Hon ligger på andra plats, efter Melissa Morrison under större delen av
loppet, och att hon till sist lyckas besegra henne beskrivs som en ren viljeakt: ”Ludmila
segade sig förbi på ren och skär vilja, och just vilja har ju denna tjej mer av än de flesta.”593
Så fokuseras återigen på Engquists egna känslor direkt efter segern, samt på prisutdelningen,
där hon hyllades ”om möjligt ännu mer än vid entrén”.594 Genom segern har hon kvalificerat
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sig till VM, men hon tonar ner förväntningarna inför ett eventuellt deltagande: ”Men skriv nu
inte att jag är ett medaljhopp på VM. Det är jag inte.”595
Till sist dyker det nationalistiska temat upp på ett nytt sätt, i form av den nationella stolthet
som de svenska journalisterna känner, när de internationella mediernas uppmärksamhet riktas
mot Engquist. Här kommer exemplet från den amerikanska TV-kanalen CNN, som haft henne
på sin hemsida ”till och med före loppet” under rubriken ”Against all odds”.596 Den rubriken
får också bidra till artikelns avrundning: ”Det kan man ju hålla med om.”597

”Större än gulden i OS och VM”
I sin ordinarie krönika uttrycker Torbjörn Petersson att han är ”förbluffad” över att Engquist
lyckats ”komma tillbaka så snabbt”.598 Han är förundrad och ”imponerad” över hennes
prestation, ”hur hon inför 15 000 åskådare … lyckades samla ihop sina nerver, koncentrera
sig, och vinna i sin comeback.”599 Han tillstår att han blivit rörd av hennes seger och förklarar
det med att ”segern i DN-galan innebar att hon vunnit på alla sätt.”600 Han karaktäriserar
henne som en riktig ”tävlingsmänniska” och menar att hennes goda form indikerar att hon ”är
på rätt väg för att kunna nå en VM-final om några veckor.”601
Den vardagliga sjukdomsdiskursen framträder här med två nya ansikten. Dels genom att
segern i DN-galan och den kommande VM-satsningen beskrivs som en slags rehabilitering:
”Vad viktigare är: för Ludmila är detta dessutom säkert bästa sättet att handskas med
sjukdomen.”602 Dels i en spekulation från Engquist om vilka funderingar som kan tänkas röra
sig i huvudet på framtida motståndare: ”vad de tänker när de förlorar mot någon som har
cancer.”603
Loppet och segern i DN-galan betraktas av Petersson som ”en större prestation än då Ludmila
vann OS i Atlanta och VM i Aten.”604 I en övergång återkommer kröningsmomentet från
föregående artikel, då han utnämner henne till DN-galans drottning, medan sprintern Maurice
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Greene (som för övrigt anser att Engquists lopp var ”kvällens bragd”) blir dess kung. Hela
krönikan avlutas med konstaterandet att ”Ludmila Engquists comeback i går gav kollektiva
lyckorysningar.”605

”Ludmilas läkare omkramad”
Den här lilla notisen rör sig uteslutande inom den vardagliga sjukdomsdiskursen. Som
framgår av rubriken är det Engquists läkare som lyfts fram: ”En av dem som var mest stolt
efter loppet var hennes läkare Georg Engel på Radiumhemmet på Karolinska.”606 Han är
mycket imponerad och ”beundrar hennes mod att våga göra det här.”607 Genom svaren på
några frågor från TV-sporten, framgår att Engquist prestation i viss mån har förändrat hans
syn på vad som är möjligt för cancerpatienter att göra. Han menar att hon visat ”att man
faktiskt kan leva ett ganska normalt liv trots att man har sjukdomen cancer.”608 Han tror också
att hon betyder oerhört mycket för andra cancerpatienter. ”Inte minst genom sin starka
vilja.”609

6.3.2.3 VM i Sevilla
Rapporteringen inför VM-finalen behandlar bland annat det positiva utanförskap som berörts
tidigare,610 genom att Engquist framställs som ett ”svenskt friidrottsproffs” med rätt att ”läxa
upp de unga tjejerna i den svenska VM-truppen.”611 Det är främst längdhopperskan Erica
Johansson som hon går hårt åt:
Men Erica. Jag vet inte. Kanske var hon sjuk.
Kanske har hon ställt upp lite för mycket för svenska medier. Hon har heller inte riktigt respekt för sina
konkurrenter. Man måste tro att alla kan slå en.612

Sjukdomsdiskursen finns med som en negation, någonting som hon inte vill tala om förrän
hon tävlat färdigt. Vid en presskonferens får hon hjälp av konkurrenten Devers att förklara sin
inställning: ”… varje gång ni får henne att prata om sin sjukdom så tar det energi från
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koncentrationen på det hon är här för att göra.”613 Om sina idrottsliga förväntningar på sig
själv säger Engquist: ”Jag är 100 % nöjd om jag tar guld. Jag är nöjd med medalj och det är
okej med final…”614
En krönika av Torbjörn Petersson inleds med den nya form av nationalistisk stolthet som
avslutade en av artiklarna från DN-galan. ”Alla hade hört om hennes öde och kommit för att
höra hennes egen berättelse en gång till.”615 Som förklaring till det massmediala intresset
används det stora perspektivet av ”human interest”:
Ludmila Engquist from Sweden är en världsnyhet. Hon är den första elitidrottare som tävlar i ett VM
medan hon genomgår cancerbehandling. Och sport på den här nivån bygger nu en gång för alla på
behovet av hjältar och hjältinnor.616

Petersson karaktäriserar henne som ”ett proffs”, men även som ”charmig”: ”det hon säger är
öppet, naket och verkar så direkt komma från hjärtat. Annars hade hon heller inte så lätt
kunnat kasta av sig det faktum att hon för sju år sen fälldes för doping.”617 Precis så står det.
Dopningstemat varken utvecklas vidare eller återkommer senare i krönikan. Det nämns bara
här i ett skenbart kausalt samband mellan de båda satserna. Här kan med fog sägas att texten
utgör toppen på ett isberg av underliggande värderingar som läsaren bara kan ana sig till.
Den 26 augusti berättas att Engquist var snabbast av alla i första kvalomgången med tiden
12.62, vilket inte ses som något alldeles positivt, då hon egentligen haft för avsikt att hålla
igen och spara kraft inför kommande lopp. Orsaken till den ändrade taktiken står att finna i
hennes reaktion inför en av konkurrenterna, bulgariskan Dimitrova: ” – Jag blev rädd när jag
fick se henne. Hon såg ut som ett monster. Hon var mycket större och kraftigare än när jag
såg henne senast, sade Ludmila med eftertryck” och förklarade att det viktigaste därmed blev
att besegra Dimitrova.618
Dagens Nyheter berättar att Dimitrova hållit sig borta från allt tävlande sedan i juni, då hon
sprang på måttliga 12,88, men att hon nu vid OS springer på 12,64 i sitt första lopp. Under
texten ligger en tydlig, men outtalad, anklagelse om dopning: ”… upplägget är ’östtyskt’ med
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allt vad det kan innebära. Planeringen känner vi igen. Löperskorna syns inte under
galasäsongen i Europa. Sen dyker de upp på mästerskapen och springer ifrån alla.”619 Det här
resonemanget känns igen från VM 1997, då det också riktades dopningsspekulationer mot
bland andra Dimitrova, medan Engquist (precis som här) framställdes som en ren och sund
idrottare, fri från sådana misstankar.620
Den 28:e augusti rapporteras från semifinalen att Engquist överträffat alla förväntningar
genom att springa snabbast av alla på tiden 12,50. Sportdelen innehåller tre artiklar och en
krönika kring detta och nyheten tilldelas stort utrymme. Innehållsmässigt vill jag kommentera
en artikel som handlar om dopning och cancerbehandling, för i den ställs faktiskt den fråga
som efterlystes i avsnitt 6.2.8; huruvida behandlingen mot cancer möjligen kan ha en
prestationshöjande effekt. Det är Arne Ljungqvist som intervjuas, i sin dubbla roll som
auktoritet på både medicinens och idrottens område. Mot bakgrund av Engquists tidigare
dopningsavstängning utreds dock det motsatta orsakssambandet – om dopningspreparat kan
orsaka bröstcancer – först.
På den raka frågan: ”Kan anabola steroider orsaka bröstcancer?” svarar Ljungqvist nekande,
att testosteron, som finns i anabola steroider, snarast har motsatt effekt: ”… den bromsar en
bröstcancer eller minskar riskerna för den.” 621 Journalisten vänder då på resonemanget och
påstår att det finns ”vissa typer av bröstcancer som behandlas med testosteron!”,

622

men även

detta nekar Ljungqvist, något svävande, till. Han menar att det är en gammal metod, och att
”dagens moderna behandling har ersatt testosteronet.”623 På frågan om Engquist möjligen fått
”någon form av dispens från dopningsreglementet” kan Ljungqvist inte ge något svar.624 Han
hänvisar till sekretessen, men poängterar att tillämpningen är restriktiv och att antalet
dispenser är få. ”Vad jag kan säga är att Internationella friidrottsförbundet aldrig tillåter att en
dispens innebär att vederbörande tillåts hamna i en bättre situation än vad den
sjukdomsmässiga behandlingen innebär.”625
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6.3.2.4 Finalen
Det blir inget guld, men väl ett brons, i finalen och enligt bildtexten på Ettan är Engquist lika
nöjd med den prestationen som segrarinnan Devers är med sin. Fotot visar dem båda i en
enkel, kamratlig, omfamning, och de ser faktiskt lika lyckliga ut båda två. Bilden har i stort
sett ingen konkurrens om uppmärksamheten, då övriga illustrationer är såväl små som få.
Detta är sidans dominerande nyhet.
Puffens huvudrubrik lyder: ”Ett brons värt guld” och den tvådelade underrubriken berättar om
”Tangerat svensk rekord. Ludmila Engquist sprang ärevarv med segraren Devers.” När
hennes prestation skall beskrivas refereras det till sagotemat: ”Ludmila Engquists livsöde är
som en modern saga och på lördagskvällen skrevs ett nytt kapitel om den cancersjuka
svenskan…” som sprang på tiden 12,47, vilket bara var en tiondel sämre än Devers.
I Sportdelen upptar nyheten hela fyra sidor. Den första sidan domineras av ett stort foto från
prisutdelningen, taget ur en vinkel som gör att de andra pristagarna inte syns. Engquist håller
högerarmen sträckt snett uppåt i en segergest. I handen har hon en blombukett. Med den
vänstra handen håller hon varsamt om den medalj som hon nyss fått om halsen. Hon ser
mycket lycklig ut med ett stort leende på läpparna. Två diffusa ljuskällor skymtar i
bakgrunden. I övrigt är bilden mörk, vilket bildtexten också anspelar på: ”Bronsbragden. Allt
är inte guld som glimmar – även en bronsmedalj lyser starkt i ett svenskt friidrottsmörker…”
Nedanför bild och bildtext löper en smal rubrikrad med hänvisningar till andra sportnyheter,
och där under en rad med annonser. I den högra marginalen återfinns en liten undersökning
bland allmänheten, där fem personer tillfrågas om vad de tycker om Engquist.
På sidan två i Sportdelen handlar allt material, utom notiserna i vänsterspalten, om Engquist.
Överst finns en krönika av Torbjörn Petersson med rubriken ”Bara drottningen är lika
populär” och därunder en artikel med rubriken ”Rekordlopp gav brons”. Artikeln illustreras
med ett foto från loppet. Det har segrarinnan Devers i fokus, medan Engquist skymtar bland
de främsta i klungan bakom Devers, när den senare klyver mållinjen.
Sidan tre ägnas helt åt bilder, och utrymmet fördelas lika mellan en annons för Hästens sängar
och en bildkavalkad över ”Ludmilas omtumlande år”. Kavalkaden inleds med en liten ingress
under rubriken ”Från canceroperation till VM-brons”. Den berättar i korta ordalag om
bröstcancerbeskedet i april, om ambitionen att komma tillbaka till tävlingsbanorna nästa år
och om hur den överträffats med besked. Där under följer huvudrubriken ”Ludmilas
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omtumlande år” i stor stil, och sedan kommer bilderna, varav den översta är just från
presskonferensen i april, då sjukdomen blev offentlig.626 Där under finns tre bilder från
sommarens olika tävlingar, som, enligt bildtexten, representerar olika ”styrkebesked”. Längst
ner till vänster finns sedan ett foto av Engquist och Devers från första dagen i Sevilla, och där
bredvid ett foto av Johan och Ludmila tillsammans. Han står bakom henne, med armarna om
hennes hals, samtidigt som hon håller om hans händer. Båda kisar mot solen och ler.
Bildtexten lyder: ”Johan är mannen bakom Ludmila. Han är make, manager och stöttepelare.”
På sidan fyra, slutligen, finns två artiklar, en om Engquist och en om maken Johan. Den förra
har huvudrubriken ”Framtiden hann ikapp Ludmila” och underrubriken ”Cancersjukdomen.
Nu väntar cellgiftsbehandlingar på VM-trean. Sedan gäller det Sydney-OS.” Text och bild ges
här lika stort utrymme. Bilden är ett foto taget direkt efter VM-finalen, när Engquist tar emot
publikens hyllningar. Hon ser väldigt glad ut, där hon står på löparbanan, draperad med en
svensk flagga, och vinkar mot publiken. Bildtextens budskap går dock på tvärs med bildens:
”Nu väntar Ludmila Engquists svåraste kamp, den mot cancersjukdomen.” Artikeln om Johan
har rubriken ”Mannen bakom bragdtjejen”. Den illustreras bara med en liten ansiktsbild av
honom med den knapphändiga bildtexten ”Johan Engquist.”

”Vad tycker du om Ludmila?”
De tillfrågade består av två kvinnor och tre män. Alla är mellan 20 och 30, med undantag för
en av männen, som är 70 år. Svaren är genomgående positiva, och två av dem inleds med
påståendet ”Hon är bäst.”627 Tematiskt kan svaren i huvudsak sorteras in under ”human
interest” och nationalism. Två intervjuade uppger att de blivit så rörda av Engquists öde att de
gråter när de ser henne springa och den enes uttalande ”När hon är lycklig, blir jag lycklig”
vittnar om en stark identifikation. 628 En intervjuad säger att ”Hon springer för det svenska
folket” medan två andra betecknar henne som ”den största svenska idrottstjejen”.629 Av de tre
intervjuade som kallar henne ”svensk idrottstjej” är det bara en som problematiserar
nationalitetsbeteckningen: ”Att hon ursprungligen kommer från ett annat land har ingen som
helst betydelse, det gör jag också. Ludmila är svensk.”630
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”Bara drottningen är lika populär”
Rubriken knyter an till det kröningsmoment som framträdde vid analysen av några artiklar i
avsnittet ”Comeback”, här genom konstaterandet att Engquists popularitet bland svenskarna
nu bara kan jämföras med drottning Silvias. Ämnet berörs dock bara i rubriken och i
krönikans avrundning. Annars skriver Petersson inledningsvis att Engquist, tvärtemot vad
som tidigare framgått, ”såg besviken ut efter bronset i VM-finalen i går.”631 Han tycker inte
att det är en relevant reaktion, men förklarar den med att det för en sådan ”tävlingsmänniska
som Ludmila” alltid är ”stor skillnad på att ta guld eller brons.”632 Han antyder rentav att hon
maskerar sin besvikelse, när hon sedan springer ärevarv med Devers, draperad i den svenska
flaggan.
När Petersson så berättar hur hon borde ha reagerat, medger han henne rätt till en viss
besvikelse på grund av att ”Devers tidigare maskerat formen”, men tycker annars att hon inte
skall vara annat än ”hur nöjd som helst med bronset. Nöjd bara med att ha nått VM-finalen.
Glad över att över huvud taget kunna springa i VM.”633 Det är fina och erkännande ord, men,
de positionerar henne som det som hon så tydligt markerat att hon inte vill vara: en
cancerpatient under rehabilitering i stället för en idrottskvinna som deltar på idrottens egna
villkor. Som idrottare torde hon ha rätt att känna besvikelse, men som cancerpatient bör hon
vara tacksam över att över huvud taget kunna delta.
Denna paradox mellan idrottare och cancerpatient utforskas i de följande styckena. Petersson
menar att comebacken och bronsmedaljen ”är hennes största idrottssegrar och bragder som
inte låter sig jämföras med något annat.”634 och att hon genom sin bedrift flyttat gränserna för
vad som är möjligt att göra under en cancerbehandling. Diskursivt kontrasteras idrottstemat
mot sjukdomstemat, då han beskriver sin egen förvåning under finalen: ”Jag satt och gapade
igen och tänkte: det är verkligen inte sant; en medaljör i VM som på torsdag påbörjar sin
femte cellgiftsbehandling.”635 På den egna frågan om vad hennes prestation bevisat, svarar
han först, i ett slags vetenskaplig sjukdomsdiskurs, att ”en sjukdom som bröstcancer och den
nödvändiga behandlingen av den inte /behöver/ vara oförenlig med ett mycket aktivt liv” och
”möjligen också att topptränade idrottare har ett bättre utgångsläge i kampen mot sin
sjukdom”, men relaterar sedan svaret till ”human interest”: ”Men framför allt visar den att
631
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Ludmila är Ludmila. Hon gillar att tävla, det stimulerar henne och är hennes sätt att övervinna
svårigheter [min kurs.].”636 Han beskriver hennes idrottskarriär som ”en berg- och dalbana”
och berättar att hon själv sagt att de ”topparna och dalarna … gjort hennes liv lite
intressantare och en aning annorlunda eftersom hon haft nåt att reagera på och besegra.”637
Kring hennes nationalitet finns här inga frågetecken. Hon betraktas som otvivelaktigt svensk
och benämns som ”den första svenska kvinnan som vunnit OS-guld i friidrott”. Med
hänvisning till den ovan analyserade undersökningen kallas hon ”en av Sveriges genom
tiderna populäraste idrottskvinnor”.638 Det är också i detta sammanhang som hennes
popularitet jämförs med drottningens.
Krönikan avslutas i den vardagliga sjukdomsdiskursens anda genom att Petersson undrar om
Engquist ”är en bra eller alltför orealistisk förebild för andra cancerpatienter.”639 Han låter det
vara osagt, men konstaterar att ”medan andra är hjältinnor i det tysta, springer Ludmila
Engquist ett välförtjänt ärevarv.”640

”Rekordlopp gav brons”
Även här är kröningsmomentet närvarande, men nu är det Devers som kröns till ”90-talets
häckdrottning” redan i inledningens första sats, vilket dock inte hindrar att Engquist, i
meningen därpå, utropas till ”VM-finalens stora vinnare.”641 Men trots att den senare själv lär
ha upprepat påståendet ”Jag tycker jag är bäst” flera gånger efter loppet, sägs även här att hon
inte är helt nöjd med sin prestation.642 Hon hade helt enkelt drömt om en guldmedalj. Johan,
som för ”dagen talade mer … som make än tränare” framstår emellertid som mer entusiastisk,
då han uttrycker att det är ”en otrolig känsla att hon får stå på prispallen igen”.643
Artikeln fokuserar till en del på förhållandet mellan de båda idrottskvinnorna Devers och
Engquist. Trots att de är konkurrenter, framställs det som både kamratligt och respektfullt. I
synnerhet tycks Devers visa Engquist en enorm respekt, först genom att maka på sig och
lämna plats åt henne under ärevarvet och sedan under den efterföljande fotograferingen, då
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hon flyttade ”på sig och placerade Ludmila i mitten, som tecken på att hon verkligen var
finalens stora vinnare.”644 Där finns en antydan om ett systerskap och om en stor förståelse
från Devers sida. Påståendet att ”Ettan Gail Devers visste vad Ludmila gått igenom…” kan
tolkas på två sätt, antingen som att Devers känner till Engquists historia, eller som att hon
själv har personlig erfarenhet av något liknande. Lite längre fram i texten visar det sig att det
senare är fallet. Även hon har erfarenhet av ”en strålande comeback efter en svår sjukdom”.645
Hennes kommentar om deras gemensamma erfarenhet berör både ”human interest” och idrott:
Det vi gått igenom både Ludmila och jag har gjort oss starkare som människor. Som idrottare har vi
kanske lättare än andra att ta oss igenom en sjukdom, för vi jobbar hela tiden med en strävan…646

Efter finalen frångår Engquist sin tidigare inställning att inte prata om sjukdomen. Den får nu
tjäna som förklaring till varför det inte blivit ”mer” än en tredjeplats: ”Det är ju inte varje år
man får cancer…”647 På grund av sjukdomen har hon inte kunnat disponera sina krafter inför
de olika loppen på samma sätt som annars. Hon har varit osäker på sin egen kapacitet och,
framför allt, inte fått samma grundträning som konkurrenterna: ”När de övriga i finalfältet
tränade hård styrketräning i våras, låg Ludmila på operationsbordet. Avsaknaden av den
träningen gjorde att Ludmila inte vann.”648 Citatet är journalistens formulering och slutsats.
Värt att notera är dock att även en tredjeplats kan formuleras som en seger: ”… Ludmila fick
utkämpa en tuff strid med världsettan Olga Sjisjigina om bronset. Den vann Ludmila. Hennes
första seger över Sjisjigina i år.”649
På frågan om det känns skönt att ha sin comeback och VM bakom sig, svarar hon jakande att
det är skönt att inte ha ”stannat på vägen. Jag måste slåss för att ta mig till stora mästerskap
och det har jag fått göra den här gången”.650 Journalisten skriver då att hon plötsligt såg
”väldigt trött ut.”651 Han konstaterar att hon nu kan släppa den anspänning som ligger i att
infria de idrottsliga förväntningarna och ”lägga all energi på kampen mot cancern.”652 En
formulering som leder vidare in i nästa artikel, vars inledning diskursivt kan härledas till
sjukdomstemat.
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”Framtiden hann ikapp Ludmila”
Artikeln inleds med den tidigare så frekventa sjukdoms/idrottsmetaforen genom
konstaterandet att ”hennes svåraste motståndare – cancersjukdomen” nu väntar.653 I meningen
därpå beskrivs hur ”verkligheten hann ikapp paret Engquist” några minuter efter VM-bronset,
genom att en utländsk journalist frågar Johan om Ludmila kommer att bli frisk. Johan svarar
att de inte vet. ”Efter fem år får vi veta om hon är fri från cancern. Men operationen gick bra
och prognosen är god…”654
Man kan undra varför sjukdomsdiskursen kommer tillbaka i denna olycksbådande skepnad
just här. Den har inte framträtt så tidigare under VM, men här – i en artikel på den sista sida
som ägnas nyheten om Engquists bronsmedalj – gör den det, med stort utrymme i rubrik,
bildtext och inledning. Min första tanke är att det olycksbådande temat har en dramaturgisk
funktion att fylla i det som skrivs om henne just den här dagen: från lyckoruset efter den
fantastiska prestationen i de första artiklarna för det läsaren tillbaka till den så kallade
”verkligheten”. Men temats introduktion här och nu kanske har en större funktion, genom att
det knyter samman allt som skrivits om Engquist under hela 1999, att det så att säga skapa en
global koherens i hela materialet: från artiklarna om sjukdomsbeskedet i april, där
sjukdomsdiskursen av naturliga skäl är starkt närvarande, via DN-galan, då den nästan glöms
bort, (åtminstone i denna olycksbådande eller illavarslande skepnad), till dagens rapportering,
där den tillåts framträda igen. Budskapet i den globala koherensen blir då att Engquist gått
från att vara en cancerpatient till att åter igen vara – en cancerpatient. Det fantastiska äventyr
som hon tagit oss med på genom segern i DN-galan och VM-bronset görs till ett undantag, till
en tillfällig flykt från sjukdomen.
I och med att Johan vänder svaret på journalistens fråga till något positivt, lyckas han åter
styra över samtalet från sjukdom till idrott. Nästa fråga handlar om Sydney-OS och hennes
chanser där, vilka han ser som mycket goda: ”Hon kommer helt klart att vara en av
guldfavoriterna i Sydney, säger Johan med ett leende.”655 Sjukdomstemat återkommer dock i
det närmast följande stycket, bland annat då Engquist berättar att hon varit ”kaxig” i en TVintervju: ”…Jag sa att även om jag bara blev trea i loppet så är jag bäst. Dom andra skulle
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aldrig klara det här…”656. (Här bidrar hon rentav själv till konstruktionen av det positiva
utanförskap, som berörts tidigare genom att påstå att den egna prestationen är unik.) Men hon
vittnar även om en osäkerhet inför vad hon upplever som sjukdomens nycker: ”… man vet ju
aldrig, kanske kommer det en reaktion, med cancer vet man ju aldrig…”.657
Johan fortsätter att lyfta fram det positiva i sina svar på de frågor han får ”från nyfikna
utländska journalister.”658. Han skräder inte orden, när han säger att hennes prestation är
”något av det största man kan tänka sig i världens idrottshistoria” och han kallar det ”en
legendarisk prestation”.659 Här återkommer det unika, vilket också är något som journalisten
lyfter fram, när han skriver om den satsning på Sydney-OS, som ”tävlingsmänniskan
Ludmila” kommer att göra, om bara ”sjukdomsförloppet tillåter”: ”Om hon lyckas försvara
OS-guldet gör hon något ingen annan klarat av sedan 100 m häck infördes på OS-programmet
1972.”660
Mot slutet av artikeln återinträder ”verkligheten” i form av väntande cellgiftsbehandlingar,
men man får också veta att hon har skjutit upp den femte cellgiftsbehandlingen med några
dagar för att kunna delta i en tävling i Karlstad. Skälet vittnar om att Engquist inte ämnar
kapitulera för sjukdomen nu heller, oavsett det journalistiska perspektivet i rubrik och
inledning.
Det sista tema som behandlas är faktiskt ekonomi, och då handlar det om positiva effekter av
VM-bronset. Nya sponsorer är intresserade av samarbete, utöver de åtta som hon redan har
”och självklart kan den här medaljen och den här skimrande sagan göra henne till
mångmiljonär.”661 I den sista meningen förenas sjukdom och idrott med nationell stolthet över
denna ”enastående kvinna” som väckt internationell uppmärksamhet: ”Världens snabbaste
cancerpatient är snart känd i hela världen.”662
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”Mannen bakom bragdtjejen”
Artikeln påminner till en del om den som analyserats tidigare, i samband med OS-guldet i
Atlanta 1996.663 Den stora skillnaden är att där den förra berättade lika mycket om Johan och
Ludmila, fokuserar denna mer på Johan: ”Han som hela tiden finns som stöd vid sidan av
Ludmila” i sin kombinerade roll av ”äkta man, tränare och manager”.664
Bland de likheter som finns mellan artiklarna kan nämnas att mötet mellan Ludmila och
Johan, som jag i den förra artikeln tyckte berättades som en saga, här uttalat liknas vid en
sådan: ”Sagan om hur de träffades är lika osannolik som mycket annat i historien om
Ludmila.”665 Likaså kontrasteras deras bakgrunder mot varandra på samma klichéartade sätt.
Hon beskrivs som ”en rysk flicka” från ”det väldiga riket i öst”, som vuxit upp ”under
Sovjetkommunismens röda fanor”, medan han är ”en prästson från Råneå i Norrbotten” med
rötterna i ”folkhemmets ideella föreningsliv”666.
Här tecknas Johans bakgrund i korthet, medan Ludmilas lämnas därhän. Det berättas åter igen
om hans ambitioner som sprinter, om hur han slutar som aktiv och, via arbetet på ”ett
norrländskt företag som bland annat tillverkar stavar och spjut”, kommer i kontakt med ryska
friidrottare och så småningom börjar arbeta som manager för dem.667 Journalistiskt rör det sig
om ett återbruk av den tidigare skrivna texten. Vissa formuleringar är ändrade med några ord,
medan andra är identiska, som exempelvis den dramatiska: ”Det skulle visa sig att han funnit
en marknadsnisch som kom att förändra hans liv.”668
Berättelsen om hur de båda möttes första gången är inte alls lika känsloladdad och dramatisk
som den var 1996. Här är tonen mycket nyktrare och, faktiskt, mer skämtsam, när Johan
berättar att det var i goda vänners lag och att Ludmila förvånade honom med att dricka
whisky. Han fortsätter: ”Men jag hörde tidigt att Ludmila var en väldigt speciell tjej. Med en
väldigt speciell vilja…”669
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Artikeln avslutas på samma sätt som den inleds, genom att slå fast att Johan för Ludmila har
den kombinerade rollen av ”äkta make, tuff tränare och manager”.670 Här alltså med
påpekandet att Johan är en tuff tränare, vilket också förstärks genom ett direktcitat: ”Jag är
väldigt krävande som tränare. Och Ludmila tränar väldigt hårt. Men vi har samtidigt väldigt
roligt ihop när det är kämpigt, påpekar han.”671 De sista orden balanserar det i övrigt hårda
budskapet och gör att artikeln kan avslutas i samma anda av kärleksfullhet och glädje, som
den började.

6.3.3 Dopningsskandalen
Puffen på Ettan måndagen den 5 november 2001 är så liten att den är svår att upptäcka.
Sidans huvudnyhet, med dragarbild, är att en buss med israeliska bosättare har beskjutits av
en palestinsk aktivist i Jerusalem. En annan nyhet, som drar uppmärksamheten till sig, är att
skådespelerskan Viveka Seldahl har avlidit. I den övre rubrikraden fastnar blicken på en
rubrik i stor fet stil om pendeltågstrafiken, men sedan får jag syn på den alldeles intill.
”Ludmila Engquist dopad” står det med samma typsnitt och teckenstorlek som använts i
flertalet av de övriga rubrikerna på sidan. Och puffen är faktiskt illustrerad, med ett litet foto
av Engquist och hennes partner i boben. Bildtexten är dubbeltydig: ”På väg utför. Ludmila
Engquist avbryter OS-satsningen i bob.”
Puffen redogör kortfattat för händelseförloppet och hänvisar sedan vidare till en krönika av
Torbjörn Petersson genom ett citat från densamma, i vilket händelsen benämns ”den största
dopningsskandalen hittills i svensk idrott”. Med tanke på det är puffens undanskymda
placering förbryllande. Beror den på att nyheten inte är tidningens egen (SVT-sporten och TT
var först med den)672 eller är den resultatet av en balanserad nyhetsvärdering, där nyheten
trots allt, i förhållande till andra nyheter, inte rankas högre än så?
På Sportens förstasida handlar emellertid allt redaktionellt material om Engquist. Överst finns
Peterssons krönika med rubriken ”En skam för svensk idrott” i stor fet stil. Strax under
rubriken finns en vinjett med foto av Petersson och invid det ett citat i fet stil: ”Men
dopningsfallet visar även hur hårt Ludmila tog på uppgiften att försöka ta en medalj i vinterOS och bli historisk.” Krönikan illustreras också med en liten bild på Engquist. Det är ett foto
från VM 1999, som visar henne invirad i den svenska flaggan. Hon ser glad och, kanske, lite
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lättad ut. I bildtexten står, med den första meningen i fet stil: ”Det var då. Ludmila Engquist
efter sitt VM-brons 1999.” Medan huvudrubriken inte kan uppfattas som annat än hård och
dömande, kan både citatet och den lilla bilden, med tillhörande text, sägas ha en förmildrande
verkan, och därigenom utgöra en slags pendang till huvudrubriken.
Direkt under krönikan återfinns en artikel som återger Engquists egna uttalanden från den
intervju som gjordes av SVT-sporten kvällen innan. Den har rubriken ”Jag fick panik inför
OS-starten” och illustreras med en förfärligt sorgsen bild av henne. Det är en närbild av
endast ansiktet, beskuret så att varken hals eller överdelen av hjässan finns med. Ansiktet,
som är placerat till höger i bild, upptar ungefär två tredjedelar medan den vänstra tredjedelen
utgörs av den mörka bakgrund, som hon är fotograferad mot. Bilden är väldigt mörk och
Engquist ser ledsen ut. Ansiktsuttrycket påminner om ett barns, när det vet att det gjort ett fel,
som inte går att ställa tillrätta. Alltså finns det även skuld i blicken, som inte är riktad mot
kameran. Den verkar snarare söka sig inåt, även om ögonen rent fysiskt tittar åt vänster.
Engquist tycks vara fånge i sitt eget tillstånd av bedrövelse på denna bild. Hon kommunicerar
inte så mycket som hon brukar göra, utan uttrycker mest ett tillstånd. Munnen är stängd och
vilande, ögonen tårfyllda, och man kan ana att ansiktet är rödmosigt, som det kan bli av
mycket gråt. Bildtexten bekräftar detta tillståndslika genom den första meningen, också den i
fet stil: ”Så är det nu. Ludmila Engquist valde att framträda i Sveriges Television på
söndagskvällen i en bandad intervju gjord i Köpenhamn. Hon erkände sin dopning och
därmed är idrottskarriären över.”
I den högra ytterspalten, slutligen, finns en artikel av Anders Steinvall med rubriken ”Mörka
skuggor över hela karriären” och under den en hänvisning i fet stil – ”Patrik Sjöberg till
angrepp mot Ludmila Engquist” – till en artikel på nästa sida, som i övrigt bara fylls av
tabeller, resultat och mycket korta notiser. Ingen av de artiklarna är illustrerade.

”En skam för svensk friidrott”
Krönikan inleds med det dramatiska och rättframma konstaterandet ”Ludmila Engquist är
dopad”, varpå en kort redogörelse följer över hur hon tagit kosttillskott innehållande anabola
steroider, som hon köpt vid ett besök i Ryssland, och sedan testats för dopning vid en
bobträning i Lillehammer en och en halv vecka tidigare.673 Hon väljer alltså nu att ”föregå
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testresultaten och avslöja att hon dopat sig ’i smyg’, utan maken Johans vetskap.”674 Sedan
följer, ensamt i ett eget stycke, det påstående som citerades i puffen, här med ett lakoniskt
tillägg:
Det är den största dopningsskandalen hittills i svensk idrott – åtminstone så vitt känt.675

När Petersson sedan räknar upp vad hon uppnått under karriären, framställs allt, även
bobsatsningen, i positiv dager. Förutom de idrottsliga segrarna, nämner han att hon ”varit en
av Sveriges populäraste kvinnor alla kategorier efter drottning Silvia och Astrid Lindgren.”676
”Human interest”-temat bli påtagligt, när han berättar att hon grät vid erkännandet. Genom att
jämföra hennes tårar då med glädjetårarna på DN-galan 1999, när ”Hela Stockholms Stadion
hyllade henne” 677, förstärker han det miserabla i den nuvarande situationen. Därefter för han
fram en insinuation som väl är omöjlig att rentvå sig från: ”Hur många tårar som än fälls den
här gången och hur ledsen Ludmila Engquist än är så kastar dopningsavslöjandet mörka
skuggor över hela hennes långa karriär, som redan tidigare var befläckad av förbjudna
preparat.”678 Påståendet måste ses som en vändpunkt i Dagens Nyheters hållning till ämnet
dopning i förhållande till Engquist. Ända sedan 1996 har tidningens journalister (med
undantag för just Petersson i en krönika från VM 1999)679 valt att antingen inte alls skriva om
ämnet i artiklarna om henne eller att, för den händelse man tagit upp det, tro på hennes
oskuld. Men här lyckas Petersson, egentligen utan att säga det rakt ut, väcka misstanken om
att dopning kanske förekommit åtskilliga gånger under hennes karriär.
Petersson kallar avslöjandet ”en chock för idrotts-Sverige” och söker sedan en förklaring. Han
undrar ”varför hon gjorde det, när hon hade allt att förlora och knappast något att vinna.”680
Hennes egen förklaring, att hon ”började få panik” då resultaten inte blev bättre, ger han inte
mycket för. Han använder ordet bagatell, när han skall beskriva hur futtig den förbättrade
starttid är, som dopningen eventuellt skulle kunna medföra, i det idrottsliga sammanhang ett
bobteam utgör. Genom att upprepa ordet och ge det en vidare betydelse, förstärker han sitt
budskap: ”Dessutom en bagatell i förhållande till allt som Ludmila Engquist satte på spel:
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trovärdigheten i hennes avslutade sprinterkarriär och positionen som en av svensk idrotts mest
omtyckta personer.”681 Han kallar dopningen ”en skam för henne själv och för svensk idrott,
den är sorglig och ofattbar [Sic!] dum.”682 Han medger att den liknar en panikreaktion, men
kan inte förstå vad hon har panik för, varför hon rentav är rädd. Den oförståelsen är dock
något underlig, med tanke på den rädsla hon vittnat om i åtminstone en tidigare artikel om
bobsatsningen.683
I Peterssons ögon har Engquist bara haft en ”framgångsrik idrottskarriär”, som hon nu
förstört, och, i ännu ett påstående som står ensamt och bildar ett eget stycke, slår han fast att
hon bara har sig själv att skylla, att hon ensam bär skulden: ”Nu har hon själv satt den
karriären i ett annat sken.”684 Han uppskattar dock rättrådigheten i att hon erkänner dopningen
i stället för att ”slingra sig” och skylla ifrån sig.
Det näst sista stycket består av två påståenden som tillsammans bildar något av ett dubbelt
budskap, genom att det första berättar att Engquist valt att tala ut i förhoppning om ”att
svenska folket ska förstå och förlåta” och det andra slår fast att hon inte blir ”en mindre
dopningsfuskare för det”,685 vilket kan liknas vid att (verbalt) smeka med den ena handen och
slå med den andra. I det allra sista stycket siar Petersson om att allt så småningom kommer att
mynna ut ”i en bok om Ludmila”, men så har det inte blivit, och man kan undra varför.686 Är
det för att sagoböcker helst skall ha lyckliga slut?

”Mörka skuggor över hela karriären”
Som framgår av rubriken bygger denna enspaltare vidare på den insinuation som framfördes i
krönikan ovan. Delar av den citeras också ordagrant i såväl rubrik som inledning, sedan
Steinvall kommit med den nog så riktiga iakttagelsen att ”Ludmila Engquists enorma
popularitet i Sverige har gjort henne immun mot ryktesspridning om dopning. Men nu kastas
mörka skuggor över hela hennes idrottskarriär.”687
I artikeln utvecklas till att börja med den iakttagelse, som även jag gjorde vid analysen av
krönikan här ovan, nämligen att kritiska röster på ämnet Engquist och dopning knappast alls
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varit förekommande sedan 1996. Först påminner Steinvall om hur fort det gick, när Engquist
då fick sitt ”påskyndade svenska medborgarskap”: ”Så fort att det fåtal röster som höjdes i
protest mot att en dopningsavstängd rysk friidrottare skulle representera Sverige i OS
drunkande [Sic!] i folkets jubel över den nya hjältinnan.”688 Även om resonemanget i princip
är riktigt, är uttryckssättet anmärkningsvärt genom att hon här kallas ”dopningsavstängd rysk
friidrottare” igen.
Efter att ha konstaterat att en orsak till att de kritiska rösterna tystnade var att hon ”charmade
alla”,689 övergår Steinvall till att lyfta fram de skuggor som rubriken syftar på. Med andra ord,
till att misstänkliggöra och visa på situationer då dopning skulle kunna ha förekommit, bland
annat genom att använda språkliga manipulationer. När Steinvall t ex berättar hur Engquist
rentvåddes från de tidiga dopningsmisstankarna, på grund av att hennes före detta make och
tränare tog på sig skulden, använder han en omskrivande passiv sats: ”Han sades ha gjort det i
vrede över att Ludmila lämnat honom för sin svenske manager Johan Engquist.”690 Om satsen
i stället hade varit aktiv (”Han gjorde det i vredesmod…”) torde erkännandet ha gjort ett
betydligt mer trovärdigt intryck. Men Steinvall plockar också in en ny graverande händelse ur
det förflutna, då han berättar att Engquist ingick ”i en grupp ryska friidrottsstjärnor som
kastades ut från Sverige sedan deras tränare ertappats med dopningspreparat i bagaget…” i
december 1992.691
Efter denna upptrappning av misstankar på temat dopning, övergår artikeln till att handla om
nationalism, genom att den ryska och den svenska idrottskarriären ställs i kontrast till
varandra. Då Engquist 1991 fick sitt internationella genombrott genom VM-guldet i Tokyo,
var hon ”en anonym världsstjärna fostrad i det sovjetiska idrottsmaskineriet” medan hon blev
”Folkkär superstjärna” först som svenska, reella skillnader som hon ju också själv har vittnat
om. 692 Steinvall tillägger att populariteten ökade ytterligare ”när hon sommaren 1999 gjorde
sin otroliga comeback på löparbanorna efter beskedet att hon drabbats av cancer.”693 I
avslutningen betraktar han hennes karriär som en ”idrottssaga” som ”pendlat mellan lycka och
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tragedi”, men som nu slutar i tragedi.694 Därigenom tror han att det fåtal, som hela tiden varit
misstänksamma mot henne, nu får anledning att utbrista ”vad var det vi sa”.

”’Jag fick panik inför OS-starten’”
Artikeltexten inleds med påståendet att ”Ludmila Engquist har dopat sig i ett desperat försök
att få tillbaka självförtroendet inför bobsatsningen mot OS…”, följt av en spekulation om den
rättsliga påföljden, som kan bli ”böter för införsel av förbjudna preparat”.695 Därpå kommer
själva erkännandet, citerat med pratminus, som utan tvekan sorterar under ”human interest”temat, då det uteslutande handlar om känslor och det svåra i att vara människa:
– Jag har tagit förbjudna medel. Kan inte förklara varför. Det var så fruktansvärt dumt att jag försökt ta
livet av mig. Jag har hatat bobprojektet ända sedan förra vintern.696

Citatet är hämtat från den intervju som SVT-sportens Albert Svanberg gjorde med henne
kvällen innan, samt från ett brev till TT, avsänt samma dag. Det är dessa två medier Engquist
valt att ge nyheten till. Därpå följer en kommentar från Dagens Nyheters journalist i vilken
konstateras att ”en kort men synnerligen framgångsrik svensk idrottskarriär” därmed avslutats
”i en personlig tragedi”.697 Artikeln är sedan upplagd så att refererande stycken med
bakgrundsinformation om exempelvis den aktuella händelsen eller vad Engquist dittills
uppnått i sin karriär, varvas med hennes uttalanden från TV-intervjun. Då och då inflikas
kommentarer, ofta bestående av endast ett påstående, som genom sin placering i ett eget
stycke, tillmäts extra dignitet.
När Engquist trots allt försöker förklara sitt handlande fortsätter det att handla om känslor,
främst av vanmakt och desperation. Hon säger att hon fick ”panik” och ”ville få tillbaka
självförtroendet”, och förklarar sedan hur hon som individuell idrottare varit van att ha ”full
kontroll på allt”, medan hon, som del i ett team, upplevt sig helt ha förlorat kontrollen.698 Hon
berättar också att hon har försökt avbryta bobsatsningen ett flertal gånger, men inte klarat av
det, av lojalitet ”mot teamet och alla som satsat tid och pengar.”699 Längre fram i artikeln
berättar hon om den ångest hon känt, om hur hon ”hatat bob, och varit livrädd varenda gång
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jag /hon/ åkt.”700 Hon har haft ”mardrömmar och ibland inte kunnat sova alls”, till och med
”fått depressioner och fått medicin för det.”701 Man får intryck av att hon nära nog varit
självmordsbenägen, då hon tänkt ”tankar som att inget spelade någon roll” och börjat åka utan
skydd.702 Engquist har emellertid inte klarat av att avbryta bobsatsningen, trots att den hållit
på att förgöra henne. Här någonstans har dopningen kommit in, och hur märkligt det än låter,
tycks den få en hjälpande funktion i det att den gör så att den ohållbara situationen brakar
samman och bobkarriären når det oundvikliga slutet. I denna situation framträder ett slags
civilkurage hos Engquist. Hon tar själv på sig hela skulden för dopningen och säger att ”Inte
ens Johan visste.”703
Efter att ”human interest”-temat övergivits för ett ögonblick och fokus fallit på det aktuella
brottet och dess möjliga idrottsliga och rättsliga påföljder, kommer artikeln avslutningsvis att
handla om trovärdighet. På en rak fråga från SVT-sporten svarar Engquist att hon aldrig
medvetet dopat sig under sin friidrottskarriär. För att styrka sitt påstående hänvisar hon till det
faktum att hon dopningstestats mer än de flesta.

De allra sista orden handlar om känslor och det svåra i att vara människa. Först får hon frågan
om idrotten verkligen varit så viktig för henne att det varit värt att dopa sig och svarar
uppgivet: ”Det var den inte. Jag tänkte i stället redan på den dag då allt var slut.” Sedan
framför hon ett tack (till fansen, publiken eller till hela svenska folket?): ”Tack för allt ni gett
mig genom åren. Jag har inte förtjänat det.”704 Kanske är det en instinktiv social reaktion att
förminska sig själv i en sådan här situation, enligt mönstret att ”om jag visar att jag förstått
hur förtappad jag är, då kan jag kanske tas till nåder och bli förlåten.” Eller så uttrycker orden
bara det hon känner i stunden, att hon är värdelös.

”Sjöberg hård mot Ludmila”
Artikeln handlar framför allt om reaktionerna från de båda idrottskollegerna Patrik Sjöberg
och Sven Nylander, så som de uttryckts i en intervju i TV4-sporten kvällen innan, men inte
bara om dem. Även en representant för sponsorn Audi samt Svenska friidrottsförbundets
ordförande Bengt Westerberg uttalar sig. I en särskild notis, som delar rubrik med artikeln och
avskiljs från artikeltexten med endast ett streck, återges dessutom Arne Ljungqvists reaktion.
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Redan i första stycket slås fast att Sjöberg och Nylander inte främst är förvånade över
Engquists dopningserkännande, utan ”Desto mer fördömande.”705 Sjöbergs uppfattning är ”att
hon sysslat med det hela tiden i Sverige,” medan Nylander går så långt som till att misstro den
friande domen i samband med dopningsavstängningen 1993:
Vi trodde egentligen inte på historien om att det var en enskild företeelse att hon blivit förgiftad av sin
man. Hon hade troligtvis använt dopningspreparat under hela 90-talet, och hennes avstängning blev
kanske hävd på tvivelaktig grund.706

Sjöbergs tes att ”hon sysslat med dopning hela tiden i Sverige” framförs, genom olika citat,
hela tre gånger. Han motiverar den bland annat med den tidigare nämnda händelsen i Malmö,
då hon ingick i en trupp ryska friidrottare som ertappades med dopningspreparat i bagaget.
Med en närmast raljant formulering fastslår han sedan att ”Det här med att hennes man
blandat något i sportjuicen, det får man tro om man vill.”707 Sjöberg har upplevt Engquist som
”untouchable” och menar att dopningsfrågan därmed blivit omöjlig att diskutera i samband
med henne. Han kopplar ihop dopningen med cancersjukdomen och, även om han uttrycker
sig lite diffust, tolkar jag det som om han saknat en debatt om förhållandet mellan dessa båda
företeelser:
Jag har alltid trott att hon hållit på med det här och nu när hon fick bröstcancer, vilket är hemskt i sig, då
kände jag att ”ingen vågar gå ut och prata om de här sakerna”. Jag hade gärna pratat om det här tidigare,
men opinionen i Sverige har varit för stark, säger Sjöberg.708

Den ståndpunkten finner jag rimlig, men annars är det svårt att förstå varför dessa båda
idrottsmän fullkomligt öser galla över ”en som redan ligger”. Det verkar som om flera års
lagrat misstroende och hat väller ur dem, nu när locket äntligen lyfts av och de får chans att
ventilera sina åsikter. Man kan undra över orsakerna till det. Är det symptom på avundsjuka,
för att Engquist som invandrad idrottare – dessutom kvinna – fått för mycket uppmärksamhet
på deras bekostnad? Är det ett uttryck för lagrade missunnsamma tankar som fötts av att stå
vid sidan av och bli akterseglad av en före detta rysk idrottare? Men det har väl inte Patrik
Sjöberg blivit? I alla fall inte karriärmässigt, möjligen vad gäller medial uppmärksamhet och
kärlek från publik och allmänhet. Hur som helst, när möjligheten nu äntligen öppnar sig att
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sticka hål på den positiva bilden av Engquist, då gör de det verkligen, med alla tänkbara
medel, ibland på mycket lösa grunder och hela tiden utan ett uns empati.
Nylander och Sjöberg tror inte heller på att Johan varit ovetande om dopningen, eftersom han
var med vid incidenten i Malmö, och dessutom ”haft en stenhård koll på hennes karriär.”709
Sjöberg tycker för övrigt att hela bobsatsningen är ”patetisk” och ser den som ett tecken på att
”Hon ville vara kvar i rampljuset till varje pris.”710 När de till sist återkommer till sina
misstankar om att dopningsmissbruket pågått under hela karriären, bildar deras argument
tillsammans ett cirkelresonemang, där Nylander säger att: ”Har hon gjort det inom boben är
det också högst troligt att hon gjort det inom friidrotten…” medan Sjöberg hävdar att ”Hon
har garanterat sysslat med dopning under friidrotten och då är också naturligt att hon gör det
inom boben…”711
De andra talespersonerna är mer balanserade i sina omdömen. Westerberg kallar visserligen
Engquists beteende ”korkat”, men betonar att han inte tror att hon varit dopad någon gång
under den svenska friidrottskarriären. Audis representant finner det skedda ”Ofattbart och
beklagligt” i synnerhet med tanke på att hon varit ”en förebild för så många…”.712 Ljungqvist
å sin sida, uttrycker mest förvåning: ”Jag är klart förvånad att en människa som varit med om
det hon varit med om gör om det på nytt. Det är obegripligt.”713 Men inte heller Ljungqvist
tror att hon varit dopad under sin tid som svensk friidrottare. Han utesluter dock inte att hon
kan ha sluppit igenom dopingstester, utan säger att ”Det är möjligt, sånt tätt nätverk har vi
inte. Men det är ganska osannolikt.”714

7 Sammanfattande diskussion
Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten av undersökningen, invävd i en
diskussion om de teoretiska utgångspunkterna. Genus och nationalism behandlas först i varsitt
eget avsnitt, medan etnicitet och stereotyper diskuteras i ett underavsnitt till avsnittet om
nationalism. I det tredje avsnittet visas hur Goffmans stigmateori kan appliceras på Engquists
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fall medan det fjärde och sista avsnittet ägnas åt att sammanfatta och diskutera hur ”human
interest”-temat framträtt i materialet.

7.1 Engquist och genussystemet
Det är intressant att koppla Hirdmans tankar om genuskontraktet och den förhandling som det
leder till mellan mannen och kvinnan i en heterosexuell parrelation till fallet Engquist.
Hirdman skriver att mannen traditionellt sökt symbiosen hos kvinnan, medan kvinnan har
varit hänvisad att söka sin frihet genom mannen. I Engquist fall blir frihetssökandet via
mannen extra tydligt. Hon har varit gift två gånger i sitt liv och båda gångerna har hennes
make också varit hennes tränare. En tränares uppgift är att vägleda idrottaren i mental och
fysisk förberedelse så att vederbörande lyckas prestera bättre. Belöningen för en lyckad
idrottskarriär är en sorts frihet från de realiteter som ”vanliga” människor lever under, t ex
frihet i form av ekonomiskt oberoende. Där kan också finnas en spatial frihet på så sätt att
elitidrottaren får resa mycket. Å andra sidan skall medges att friidrottaren under sin aktiva
karriär betalar ett högt pris i form av disciplinerad träning, något som kan ses som raka
motsatsen till frihet.
Det är ingen överdrift att påstå att det traditionella könsrollsmönstret förstärks när rollen som
make och tränare sammanfaller. I Engquists fall tillkommer dessutom den etniska och
nationella aspekten. Hennes svenska medborgarskap, som utgjorde själva förutsättningen för
en fortsatt friidrottskarriär, var avhängigt giftermålet med Johan. Därigenom blev situationen
ännu tydligare – hur den nye maken och tränaren satt inne med nycklarna till hennes fortsatta
liv i frihet. Beroendet av maken torde ha varit enormt. Utan honom hade hennes liv sett helt
annorlunda ut.

7.1.1 Stöttande make eller pådrivande tränare?
Ett av de mest framträdande diskursiva mönstren i min undersökning är hur bilden av Johan
ändras i och med bobsatsningen. Fram till dess har han i huvudsak beskrivits som ett
kärleksfullt stöd till sin hustru, men efter den framställs han, precis som Eirto funnit i sin
undersökning, mer som en kallhamrad affärsman som driver sin hustru in i bobprojektet mot
hennes vilja, vilket i förlängningen leder fram till att han i vissa artiklar också ges skulden för
dopningen. Visserligen tycks den ursprungliga idén till bobsatsningen komma från Johan,
men att beskriva skeendet på detta sätt torde ändå vara en könstereotyp förenkling, där Johan
blir det tänkande subjektet, medan Engquist blir objektet, som, för att använda Eirtos liknelse,
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likt en marionett utför de rörelser som ”dockmakaren” bestämt. Engquists uttalanden i
intervjun i samband med dopningsskandalen talar också emot denna beskrivning. De vittnar
om en psykologisk komplexitet, där ångest och egna prestationskrav kämpar mot varandra
inom henne. Hon behövde kanske inte Johan som pådrivare utifrån. Det räcker med de egna
kraven inifrån.
Denna komplexitet framträder emellertid inte förrän allting rasat och korten lagts på bordet.
Fram till dess skildras maktbalansen i förhållandet mellan makarna enligt gängse
könsrollsmönster, där hon objektifieras, förminskas och framställs som lydig och följsam,
trots att hon lider av bobsatsningen. Vad bristen på alternativa skildringar beror på kan man
bara ana. Möjligen är det djupt rotade konventioner som gör att journalisterna tar denna
tolkning för given och inte ens föreställer sig Engquist som ett självständigt tänkande subjekt.
Rapporteringen blir i sådana fall ett exempel på hur genuskontraktet verkar på den kulturella
överlagringens nivå.

7.1.2 Genusmarkörer i språket
Johans närvaro är påtaglig i det mesta som skrivs om Engquist och vid några tillfällen ägnas
hela artiklar åt honom. Att koppla samman en framstående idrottskvinna med en viktig man i
hennes närhet på detta sätt, är en av de språkliga genusmarkörer som Koivula lyfter fram. Hon
menar att syftet med detta kan vara att ofarliggöra kvinnan för att upprätthålla den
traditionella maktbalansen mellan könen. En annan genusmarkör, som används i syfte att
förminska kvinnor, är att beskriva dem på ett infantiliserande sätt. Det sker bland annat när
Johan, efter VM-segern i Aten 1997, säger: ”Om folk visste vad den flickan gått igenom för
det här” samt när journalisten karaktäriserar Engquist ”som ett barn som blivit ertappat med
ett hyss [mina kurs.]” i en artikel från VM 1999.715
En tredje genusmarkör är bruket av förnamn i stället för efternamn, vilket enligt Koivula
används för underordnade grupper överlag. Att Engquist är både kvinna och invandrare, och
därmed tillhör två underordnade grupper i det svenska samhället, är därför en sannolik
förklaring till varför hon i medierna genomgående kallas endast Ludmila. Men i hennes fall
finns även andra tänkbara orsaker. Exempelvis kan det från början ha funnits en tveksamhet
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om vilket efternamn som skulle användas, det ryska eller det svenska. Det kan också vara så
att förnamnet, genom att vara ovanligt – ungefär som ”Zlatan” – fungerar som en enkel och
direkt identifikationssymbol. Eller så är det, vilket även Eirto föreslår i sin uppsats, ett slags
kärleksbetygelse.716 Den tolkningen stärks av innehållet i en artikel efter VM 1997:
Ludmila, eller Ljudmila som det borde skrivas, vet ni vad det betyder?
Den folkkära. Ett bättre namn kunde Ludmila Engquist knappast ha haft. Om hon blev folkkär efter OSguldet i fjol lär det knappast finnas några gränser för hennes popularitet efter det bragdbetonade VMguldet i Aten i söndags.
Översättningen från ryska till svenska är kanske en aning grov. Men den håller. Första hälften av
Ludmilas namn härrör från det ryska ordet för ”folk”. Andra hälften kan ledas till uttrycket ”kär för
någon”. Folkkär alltså.717

7.2 I den nya nationens tjänst
Att det nationalistiska temat har en framträdande plats i materialet är inte förvånande, då sport
– och i synnerhet elitidrott – är en arena i samhället där nationalismens föreställda gemenskap
ges möjlighet att manifestera sig på olika sätt. Artiklarna från de stora idrottstävlingarna
berättar om bruket av symboler såsom blågula linser och naglar medan bilderna visar
Engquist draperad i den främsta symbolen av dem alla, den svenska flaggan. Själva
idrottsevenemanget ger möjlighet till det fysiska förverkligande av den föreställda
gemenskapen, som enligt Benedict Anderson uppnås genom språket, då dess medlemmar
tillsammans upprepar samma ord till samma melodi. Inte bara då nationalsången sjungs vid en
eventuell seger, utan även då idrottspubliken skanderar hejaramsor för att mana till seger, kan
man förmoda att känslan av gemenskap blir stark.
Som framgår av artiklarna, går det fort för Engquist att bli svensk medborgare. Även om det
råder oenighet om hur mycket ärendet påskyndas, är det tydligt att så sker, samt att det är
starka ( idrotts-)politiska krafter som ligger bakom med motivationen att få en svensk OSmedalj i friidrott. Man ska komma ihåg att detta var innan de infödda svenska friidrottsstjärnorna Kajsa Bergkvist, Stefan Holm, Christian Olsson och Carolina Klüft börjat skörda
framgångar i sina karriärer. Bortsett från Patrik Sjöbergs VM- och OS-medaljer under 80- och
början av 90-talet, samt Anders Gärderuds OS-guld 1976, var det mycket länge sedan någon
svensk över huvud tagit medalj i en internationell friidrottstävling. Ändå känns det befogat att
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ställa frågan varför det är så viktigt för en nation att ta medalj? Misstanken väcks att det
någonstans handlar om starka ekonomiska intressen eller att det kanske rör sig om moraliska
värden. Skulle det kunna vara så att självkänslan (eller självförtroendet) hos alla medlemmar i
den föreställda gemenskapen höjs, genom att en av dess företrädare visar sig överlägsen andra
nationers företrädare vid en idrottstävling – och att segern därigenom utgör ett starkt
symboliskt kapital som antas generera framgång för nationen även på andra områden?

7.2.1 Svenska eller ryska?
Under 1996 förekommer flera artiklar som ifrågasätter det rimliga i såväl den påskyndade
byråkratiska processen som i att nationen Sverige (och den nya hemkommunen UpplandsBro) tar åt sig äran av Engquists OS-seger. Året därpå har dessa ifrågasättande röster tystnat i
Dagens Nyheter och hon har accepterats som svenska. Den nya nationstillhörigheten blir dock
aldrig riktigt naturlig, utan den markeras genom epitet, på ett sätt som inte sker med infödda
svenskar. Det är ”svenskan Ludmila” som vinner segrar, och i samband med VM 1999, då
Engquist får uppmärksamhet från internationella medier, används epitetet av de svenska
journalisterna på ett nästan koketterande sätt.
I och med dopningsskandalen återkommer de kritiska rösterna, men det är bara vid ett tillfälle
som tidningens egen skribent hemfaller åt att exkludera Engquist ur ”den svenska
gemenskapen” genom sin formulering och det är då Anders Steinvall benämner henne
”dopningsavstängd rysk friidrottare”. Frånsett detta undantag framträder de kritiska rösterna i
form av uttalanden som återges från olika talespersoner, medan de egna skribenternas röster
på det stora hela utmärks av en attityd som ifrågasätter rimligheten i att Engquist utesluts ur
den nationella gemenskapen på grund av sitt handlande.
Även om nationaliteten snabbt blir svensk, kvarstår dock den ryska etniciteten, vilket kan bli
förvirrande, som när Engquist vid tillkännagivandet av cancersjukdomen karaktäriseras som
en svensk löparstjärna med rysk galghumor. Hennes fall blir då ett skolexempel på den
identitetsproblematik som Seija Wellros menar ofta drabbar de invandrare som fått sitt
svenska medborgarskap genom att ansöka om det. En begreppsförvirring uppstår genom att
nationalitets- och etnicitetsbeteckningen inte är densamma, vilket möjliggör att Engquist kan
inkluderas i den nationella gemenskapen såsom varandes svenska, på samma gång som hon
exkluderas i etniskt hänseende såsom varandes ryska.
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7.2.2 Etniska stereotyper
Den ryska galghumorn är exempel på en etnisk stereotyp och sådana finns det förvånansvärt
många av i materialet. Förutom att den ”ryska” humorn dyker upp vid flera tillfällen, beskrivs
ryssarna också som såväl starka som kriminella i ett uttalande av Engquist själv.
Häpnadsväckande är den artikel från 1996, som genomgående karaktäriserar ryssarna som
tröga, i vilken formuleringen ”bristande rysk initiativförmåga” återfinns.718
Förvåningen över att stereotyper över huvud taget förekommer i materialet skall förstås mot
bakgrund av Dagens Nyheters höga grad av ethos, och de krav på en balanserad och saklig
journalistik som följer därmed, samt utifrån förförståelsen att stereotyper är falska
kategoriseringar. Men är de verkligen det? När Engquist beskriver sitt folk som å ena sidan
starkt och å andra sidan kriminellt, kan stereotypen betraktas som en social representation,
vilken ger uttryck för en social kunskap som den egna gruppen har om sig själv. Att Steinvall
karaktäriserar ryssarna som tröga kan däremot inte betraktas som något annat än en
etnocentrisk fördom, som han genom artikeln bidrar till att konservera. Enligt Brune används
stereotyper i media främst utifrån sin meningsskapande funktion. Kanske skall förekomsten
av dem i materialet därför förklaras med att de är kraftfulla journalistiska verktyg, som
används för att snabbt och enkelt beskriva en företeelse eller en person på ett både associativt
och dramatiskt sätt. Men även om det är förståeligt att en journalist, som jobbar under press,
inte har tid att fundera över stereotypernas ideologiska konsekvenser, är det slentrianmässiga
bruket av dem likväl beklagligt.
Inte sällan konstrueras Engquist utifrån stereotypen ”den andre”. Ibland har det skett med
positiva konnotationer, som i artikeln ”Lär av Ludmilas träning” från 1996. Torsten Thurén
menar just att konstruktionen av ”den andre” kan tillskrivas positiva egenskaper, och att den
då får effekten av någonting spännande och exotiskt, som dock likväl bygger på en
schablonbild. Genom att Engquists ”sovjetryska” träningsdisciplin, i den nämnda artikeln,
framställs som något på en och samma gång eftersträvansvärt och ouppnåeligt för svenska
idrottare, upprätthålls den funktion som konstruktionen vanligen har av att bekräfta den egna
gruppens normalitet.
Efter att ha avfärdat Engquist som föredöme för svenska idrottare, vill skribenten i slutet av
samma artikel i stället göra Engquist till förebild för andra invandrarkvinnor. Detta stämmer
väl med den typifiering av invandrare, som Ylva Brune menar är vanligt förekommande i
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media. I den undersökning, som hon refererar till, har man funnit att invandrarkvinnor
konstrueras enligt två olika idealtyper, vilka är varandras motsatser. Den ena är ”offret”,
vilken främst används för ”den vanliga invandrarkvinnan” (och vanligen förknippas med
muslimsk kultur) och den andra är ”den starka och aktiva kvinnan”, vilken ofta avser en
kändis, ”som framstår som det sensationella undantaget som har kastat loss från traditionens
bojor och blivit integrerad och modern.”719 Men samtidigt som den andra idealtypen gärna
lyfts fram som förebild, får den också lätt motsatt effekt genom att bekräfta bilden av den
”vanliga” invandrarkvinnan som passiv och förtryckt.

7.2.3 Olika nationsbegrepp
I teoriavsnittet nämndes att de flesta nationer av idag, enligt Winther Jørgensen & Phillips,
utgör en kombination av det kulturella och politiska nationsbegreppet, även om det kulturella
anses ha störst inflytande. Om dagens Sverige skulle man till exempel kunna säga att den
politiska idén (att en person som bor här eller flyttar hit, ansöker om medborgarskap och
beviljas det, har svensk nationalitet) visserligen gäller konstitutionellt, men att det kulturella
nationsbegreppet är dominerande i värderingarna hos gemene man, vilket skulle kunna vara
ännu en förklaring till att Engquist inte accepteras fullt ut i den nationella gemenskapen.
Disponeringen av bildmaterialet vid OS-segern 1996, då bilderna på bågskytten och
silvermedaljören Magnus Petersson tilläts dominera över dem på Engquist både på Ettan och
på Sportens förstasida, kan tjäna som exempel på det. Att det rörde sig om en gradering av
svenskhet konstaterades redan vid den semiotiska analysen, men då nämndes inget om
orsaken, som jag tror står att finna just i att våra värderingar omfattas av det kulturella
nationsbegreppet snarare än det politiska. Därför blir ett silver tilldelat en infödd, blond man
med svenska som modersmål, mycket mer värt än det guld som tilldelats den nysvenska
kvinnan Engquist. Både läsare och journalister känner förmodligen en starkare identifikation
med den ”kulturelle” svensken än med den ”politiska” svenskan.
En annan sak som kan gå att härleda till de olika nationsbegreppen är det faktum att Engquist
som ryska inte upplevt sig tävla för någon nation, vilket hon i högsta grad säger sig göra som
svenska.720 Av Engquists uttalanden och ryssarnas agerande i de diplomatiska turerna kring
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beviljandet av hennes svenska medborgarskap, får man intryck av att idrotten i det forna
Sovjetunionen fungerade som en viktig nationell symbol på politisk nivå, men att den inte
engagerade gemene man på samma sätt som den gör i Sverige. Det skulle kunna bero på att
nationsbegreppet där var annorlunda, då Sovjetunionen var en överstatlig politisk
sammanslutning som sannolikt inte kunde erbjuda sina medlemmar den starka identifikation
som enligt det nyss förda resonemanget följer med det kulturella nationsbegreppet. Kanske
känner dagens ryska idrottsutövare ett större engagemang från sina landsmän, då de tävlar för
sin egen stat?

7.3 Engquist och stigmateorin
Som nämnts tidigare i teoriavsnittet, handlar Goffmans stigmateori mer om relationer än om
egenskaper. Innan teorin appliceras på Engquist, finns det därför skäl att bestämma vilka
sociala grupper som hennes stigman kan tänkas förhålla sig till. Två grupper framträder som
rimliga; det svenska folket som nationellt kollektiv och det svenska friidrottslandslaget. I det
följande handlar det främst om den förstnämnda gruppen.
Under hela sin svenska karriär har ”individualisten” Engquist haft en dialog med det svenska
folket som kollektiv, via medierna. Trots att det svenska folket är en mycket heterogen grupp,
kan man anta att det finns vissa gemensamma värderingar om hur en svensk, kvinnlig,
idrottsstjärna bör vara, som omfattas av majoriteten av gruppmedlemmarna. Dessa
värderingar kan sannolikt leda till att en massmedial personlighet, som avviker från normen,
blir stigmatiserad. Jag vill påstå att Engquist är bärare av ett flertal olika stigman, med skilda
förklaringsgrunder:

7.3.1 Dopning
Redan när Engquist kom till Sverige 1993 var hon behäftad med ett stigma, i form av en
avstängning för dopning. Dopningsmissbruk är i högsta grad en skamfläck på den personliga
karaktären och tillhör därför den andra gruppen stigman. Goffman menar att dessa
skamfläckar oftast avslöjas för omgivningen genom ”vederbörandes förflutna” i form av t ex
ett fängelsestraff, och precis så var det i fallet Engquist.721 Det var genom den avstängning
från allt tävlingsidrottande, som hon fått som straff för sitt dopningsbruk, som hennes stigma
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avslöjades för svenska folket. Om det inte varit för avstängningen, hade hon kanske kunnat
hemlighålla det.

I slutet av 1995, strax innan Engquist sökte svenskt medborgarskap, hävdes visserligen
avstängningen mot bakgrund av att hon i rysk civil domstol vunnit en process, i vilken hon
hävdat att hon var oskyldig till dopningen och hade förts bakom ljuset av sin före detta man
och tränare. Trots detta kom dopningsavstängningen att utgöra en besvärande fläck på det
förflutna, som Engquist bar med sig, när hon började sin svenska friidrottskarriär.
Journalisternas förhållningssätt till detta stigma har sedan varierat genom åren. Under hennes
första tävlingsår som svensk idrottare framfördes kritiska röster, men dessa tystnade under de
riktigt framgångsrika åren, för att återkomma igen i samband med dopningserkännandet
hösten 2001.

7.3.2 Etnicitet
Stigma nummer två drabbar Engquist så snart hon blivit svensk medborgare. Då blir hon en
”öststatsinvandrare från Ryssland” vilket inte ger henne speciellt hög status i Sverige.
Etnicitet är ett exempel på ett tribalt stigma, som inte har något att göra med någon moraliskt
förkastlig handling. Lika fullt är det en avvikelse från den rådande normen inom det svenska
kollektivet. Den strategi Engquist tycktes använda för att hantera sitt stigma var att i
möjligaste mån glömma bort det och även försöka få andra att göra så. Hon bytte snabbt
namn, från Narozjilenko till Engquist, och framträdde så småningom i tävlingar med blågula
naglar och blågula linser. Hon försökte helt enkelt att bli så svensk hon kunde så fort som
möjligt.

7.3.3 Bröstcancer
Som jag uppfattar Goffman, utgör inte cancersjukdomen i sig något stigma, utan det är
resultatet av det kirurgiska ingreppet för att avlägsna tumören, som leder till ett stigma av den
första sorten, i form av en ”kroppslig missbildning”. Att bli av med hela sitt bröst, eller delar
av det, är sannolikt ett mycket laddat och svårhanterligt stigma för en kvinna i fertil ålder,
(något som Engquist också vittnar om i sina uttalanden vid presskonferensen i april 1999).
Trots att ett borttaget bröst är ganska enkelt att dölja för omgivningen, väljer Engquist att vara
helt öppen med sitt tredje stigma.
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Öppenheten kan ha fyllt en viktig funktion för andra kvinnor som drabbats av samma
sjukdom. Den kan ha gjort Engquist till ”talesman” och representant för just den här
stigmatiserade kategorin. Talesmän ”redogör för de stigmatiserades situation och utgör själva,
såvida de tillhör den stigmatiserade gruppen, ett slående exempel på en fullt normal
prestation, de framstår som hjältar i strävan för anpassning, och de får offentliga belöningar
för att de kan bevisa att en individ av detta slag verkligen kan vara en bra människa.”722 I
samband med comebacken vid DN-galan, uttalar Engquist själv en önskan om att fungera just
som en sådan förebild för andra cancersjuka kvinnor, men hennes extremt snabba
återhämtning kan förstås också ha fått motsatt effekt. Den kan ha fjärmat henne från den
stigmatiserade gruppen, på så sätt att de uppfattat henne som en elitmänniska med helt andra
förutsättningar än de själva, omöjlig att identifiera sig med. Helt klart är i alla fall att Engquist
belönas och hjälteförklaras för sina prestationer under sommaren 1999 i enlighet med citatet
ovan.
Det öppna förhållningssättet till stigmat var sannolikt också en bidragande orsak till den
ökade kärlek och respekt som Engquist fick från det svenska folket under detta år. Vid
närmare eftertanke, var inte öppenheten en förutsättning för det emotionella drama som
comebacken kom att skildras som i media? Om Engquist i stället valt att hemlighålla sitt
stigma, vad hade den då blivit mer än två goda idrottsprestationer efter en tids frånvaro från
tävlingsbanorna?

7.3.4 Dopning – igen
I och med dopningsskandalen drabbas Engquist av ett stigma som blir dödsstöten för hela
hennes idrottskarriär. Dopning tillhör, som tidigare nämnts, den andra gruppen stigman och
utgör så att säga en moralisk fläck på den personliga karaktären. I dagens Sverige är det ett
nära nog oförlåtligt brott att som idrottare använda dopningspreparat. I Engquists fall får det
till följd att hon förlorar den kärlek och acceptans som hon tidigare fått av det svenska folket
som kollektiv. Hon fördöms. Av tidningsartiklarna framgår att hon skäms över sitt handlande
och inte kan förklara det, vilket blir ett exempel på att hon som stigmatiserad själv omfattar
samma värderingar som det övriga samhället.
Noterbart är att Engquist även denna gång har ett öppet förhållningssätt till sitt stigma. I
stället för att smussla och hemlighålla, väljer hon att själv kalla till presskonferens innan
722

Goffman, E (2001) s. 33

152

resultatet från dopningstesterna blivit känt. Hon har ännu inte fällts eller avslöjats, men vet
förstås att det sannolikt kommer att ske. Om man ska tala om ett dopningsavslöjande i det här
fallet, bör det i sådana fall syfta på att Engquist aktivt avslöjar sitt dopningsbruk – inte på att
hon passivt avslöjas.
Reaktionerna vid avslöjandet blir överlag mycket upprörda och fördömande. Den tidigare
dopningsavstängningen blir åter aktuell och misstankar väcks och framförs om att Engquist
varit dopad hela tiden. Plötsligt ifrågasätts hela hennes idrottskarriär – tänk om alla hennes
segrar vunnits med förbjudna preparat i kroppen? Då är de inget värda i det svenska folkets
ögon. Trots att Engquist nekar till tidigare dopning, växer misstankarna till visshet. Upprörda
röster kräver att hon ska lämna tillbaka sina medaljer, sponsorkontrakten sägs upp och
Engquist utesluts ur sin svenska klubb IFK Lidingö Friidrott.
Goffman skriver att stigmatiserade av samma kategori ofta sluter sig samman till en
gemenskap av något slag, med syfte att jobba mot gemensamma mål eller bara stötta
varandra. Men det finns också vissa stigmatiserade kategorier inom vilka medlemmarna
undviker att sluta sig samman, kanske för att stigmat, om det är av den andra gruppen, anses
så moraliskt förkastligt att de stigmatiserade inte vill kopplas samman varken med sitt stigma
eller med varandra. Ett sådant stigma är dopning. Det finns ingen förening för ”Anonyma
dopningsmissbrukare”. Den som en gång dopat sig får bära sitt stigma ensam.

7.3.5 Det ojämlika dopningsstigmat
Fast denna del av stigmateorin verkar inte stämma på andra svenska idrottare, vilket det finns
anledning att fundera över. Den före detta brottaren Tomas Johanson, den före detta cyklisten
Marianne Berglund samt den före detta sprintern Linda Haglund, som alla varit
dopningsavstängda, har till exempel under senare år inbjudits att delta i det populära TVprogrammet ”Mästarnas Mästare” i Sveriges Television. Hur kommer det sig att dessa
idrottare, trots sina dopningsdomar, hyllas för sina idrottsprestationer genom att bjudas in i
gemenskapen för dessa program, medan Engquist verkar utestängas för all framtid? Om
Berglund och Haglund inte varit kvinnor, skulle det kunna förklaras ur ett genusperspektiv
med att samhället överlag har en tendens att se mildare på mäns felsteg än på kvinnors, men
nu håller inte det som förklaring. Misstanken väcks att det i stället åter igen handlar om
nationalism, och att det denna gång handlar om nationens behov av att glömma bort
obehagliga händelser ur sitt förflutna. Ponera att Engquist efter dopningsavslöjandet blivit en
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skamfläck på svenskarna självkänsla. Att hon, likväl som hon höjt den nationella självkänslan
genom sina tidigare segrar nu sänker den, genom att bli en ständig påminnelse om att det
svenska folket låtit lura sig till att bjuda in en fuskare i den nationella gemenskapen.
Frågan blir än mer komplex av att herrarna Sjöberg och Nylander, som i samband med
dopningsavslöjandet intagit rollen som moralens väktare, några år senare erkänner att de
använt kokain. Även om det inte skedde i samband med idrottsutövning, utan togs som en
”social drog”723, bör det rimligen, i moraliskt hänseende, anses lika förkastligt som det
Engquist gjort sig skyldig till. Trots det är de båda fortfarande såväl socialt som medialt
accepterade. Tomas Johansson deltog för övrigt i samma säsong av ”Mästarnas Mästare” som
Sjöberg. Med tanke på Sjöbergs uttalat negativa inställning till dopning, fanns det en viss
laddning inför deras möte, men han var inte särskilt fördömande mot Johansson. I
programmet uttrycker Sjöberg att han nog aldrig varit med om att någon annan idrottare
erkänt sitt missbruk så öppet och ärligt som Johansson gjort.724 Uttalandet blir ännu en
bekräftelse på Engquists icke-existens, att hon inte längre finns och erkänns i diskursen, trots
att hon sannolikt fortfarande har en plats i nationens kollektiva minne.

7.4 Human Interest
Som MacGill Hughes skriver, är sporten traditionellt ett område, där den mänskliga aspekten
av en nyhet ges stort utrymme. Det är lätt att förstå, då idrottens värld är full av motgångar
och exemplen därmed blir många på hur svårigheter kan tacklas. ”Människan spår och gud
rår” är ett passande talesätt för hur år av träning kan spolieras av en skada eller någon annan
oförutsedd händelse. Engquists liv har av journalisterna dramatiserats på flera sätt genom
åren. Beskrivningen av den fattiga uppväxtmiljön i Ryssland och av mötet med och kärleken
till maken Johan är två exempel på hur detaljerna i hennes liv lyfts fram och förstärkts så att
de närmar sig det mytiska och sagoaktiga.
I och med cancerbeskedet och den kamp, som hon för offentligt, mot sin sjukdom blir hon en
sann hjältinna i ett drama på liv och död. Metaforen som jämför sjukdomen med en
idrottstävling blir ett repetitivt tema som bidrar till att ge berättelsen litterär form. Jag tycker
att den kraftfulla metaforen är ett av de mest intressanta resultaten av analysen, då den har så
många existentiella bottnar. Den är positiv och framåtsträvande precis som berättelsen om det

723
724

Nylanders egna ord enligt en TT-intervju publicerad i Arbetarbladet 2006-08-16
”Mästarnas Mästare” i Sveriges Television 2010-01-19

154

moderna samhället, med sitt underförstådda budskap om att ”verkligheten” i dess olika delar
går att kontrollera och hantera med det mänskliga förnuftet. Metaforen innehåller ett trösterikt
löfte om att vi med vårt medvetande till och med kan påverka utgången av en dödlig sjukdom.
Genom att ge liv åt metaforens innehåll blir Engquist en klassisk hjältinna i en berättelse med
evigt tema. Kanske är det Davids kamp mot Goliat eller berättelsen om S:t Göran och Draken,
som här får ny gestalt i hennes kamp mot den sjukdom, som drabbar så många människor i
dagens samhälle? Hur som helst är det lätt att se henne som symbol för den lilla människan
som går i kamp med något mycket större än sig själv. Genom att besegra den till synes
omöjlige motståndaren blir hon en person att se upp till och inspireras av och hennes öde blir
en framgångssaga med stark identifikationsfaktor.
Om Engquist hade avslutat sin idrottskarriär efter sommaren 1999, hade berättelsen om henne
sannolikt blivit både bok och film¸ men det gör hon ju inte. Hon fortsätter friidrottskarriären
ända tills skadeproblemen tvingar henne att avsluta den sommaren 2000, och ger sig sedan in
i den olycksaliga, och av omgivningen starkt ifrågasatta, bobsatsningen. Även den utgör dock
underlag för ett fortsatt dramatiskt berättande, men nu är det inte längre en framgångssaga,
utan det är de mörka detaljerna som lyfts fram. Känslor som ångest, rädsla och ensamhet
används för att skapa kontrast till den framgångsrika friidrottskarriären i reportagen från
världscuppremiären i Winterberg i december 2000. Först i och med dopningsskandalen
upphör dramatiserandet. Då är det som om allt faller samman och det inte längre finns några
trådändar att nysta dramatiska berättelser ur. Åtminstone inte berättelser i det moderna
framgångsprojektets anda, kanske skall tilläggas.

7.4.1 Engquist som modernistisk konstruktion
Som nämnts i teoriavsnittet menar Benedict Anderson att dagstidningen är ett av de medier
som bäst representerar den moderna tidsuppfattningens upplevelse av samtidighet och att den
därigenom har en viktig funktion i att etablera den föreställda gemenskapen mellan
medlemmarna i det moderna samhället. Även MacGill Hughes är inne på samma linje, då hon
förklarar ”human interest”-berättelsens funktion med att den skapar sammanhang och
gemenskap bland människor som lever sida vid sida utan att egentligen känna varandra.
Medievärlden har dock förändrats sedan dessa teoretiker presenterade sina teorier och
dagstidningen har sedan dess mist sin dominerande ställning. På många håll kämpar den till
och med för sin överlevnad i en allt mer interaktiv medievärld, där allmänheten inte längre
nöjer sig med att ensidigt ta emot meddelanden från massmedia, utan själva vill, om inte
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publicera sig, så åtminstone kommentera via olika forum, framför allt på Internet. Den
tekniska utvecklingen har också kommit att innebära att samtidigheten satts ur spel, då såväl
TV-program som tidningsartiklar kan konsumeras vid valfri tidpunkt via Internet.
Vad gäller rapporteringen om Engquist, vill jag påstå att den infaller före den här
förändringen, i de sista resterna av en mer traditionell medievärld, där dessa teorier
fortfarande är giltiga, och att det genomslag, som inte bara skandalen utan även hennes
framgångar fick, skall förstås mot den bakgrunden, det vill säga att de presenterades som stora
nyheter i traditionella massmedier med relativt enkelriktade sändningskanaler, vars publik
mottog nyheterna i en samtidighet. Därigenom kan rapporteringen ha fått en tyngd och ett
genomslag som kan vara svårt att uppnå i dagens interaktiva medievärld.
Dopningsskandalens omfattning, och de rektioner den väckte, skall i sådana fall också förstås
mot bakgrund av det moderna samhällets framstegstänkande och Engquists funktion som
symbol för framgång i detsamma. Kanhända har vi under 2000-talet fått ett samhälle med mer
relativa värderingar, där hjältar faller (och moralens väktare tar kokain), utan att det ger
upphov till lika starka kollektiva reaktioner som Engquists fall orsakade?
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De analyserade artiklarna, vilka samtliga är hämtade ur Dagens Nyheter, listas här i
kronologisk ordning, med de närlästa artiklarna först.

Närlästa artiklar:
1996-08-02 s. A01: ”Tanig, blek, blond och svensk” av Lindström, Bengt
1996-08-02 s. C02: ”Lär av Ludmilas träning. Bågskyttesilvret är inte någon sensation för
DN:s läsare” av Löwgren, Göran
1996-08-02 s. C03: ”Ludmila guld värd för Sverige” av Steinvall, Anders
1996-08-02 s. C03: ”Ett fax betyder så mycket” av Steinvall, Anders
1996-08-02 s. C03: ”Hon fann lyckan hos prästsonen från Råneå” av Steinvall, Anders
1999-04-29 s. C06: ”Bröstcancer stoppar Ludmila. Ser framåt trots allt. ’Jag ska kämpa, mitt
mål är fortfarande att vara med i Sydney-OS’ ” av Thelenius, Conny
1999-04-29 s. C06: ”Krönikan/Torbjörn Petersson: Jag förstår inte hur hon orkade…” av
Petersson, Torbjörn
1999-07-31 s. C07: ”Krönikan/Torbjörn Petersson. Större än gulden i OS och VM” av
Petersson, Torbjörn
1999-07-31 s. C07: ”’Jag började gråta’. DN-galan. Fantastisk återkomst av Ludmila.
Svenskan vinnare både på och vid sidan av banan."” av Pettersson, Thomas
1999-07-31 s. C08: ”Ludmilas läkare omkramad” av Pettersson, Thomas
1999-08-29 s. C01: Stockholm/lördag: Vad tycker du om Ludmila?” (DN)
1999-08-29 s. C02: ”Krönikan/Torbjörn Petersson, Sevilla: Bara drottningen är lika populär.”
av Petersson, Torbjörn
1999-08-29 s. C02: ”Friidrotts-VM: Rekordlopp gav brons. Finalen. Ludmila Engquist
tangerade sitt svenska rekord. Segrande Gail Devers tog med svenskan på ärevarv” av
Gustavsson, Sven
1999-08-29 s. C04: ”Framtiden hann ikapp Ludmila. Cancersjukdomen. Nu väntar
cellgiftsbehandlingar på VM-trean. Sedan gäller det Sydney-OS” av Thelenius, Conny
1999-08-29 s. C04: ”Mannen bakom bragdtjejen” av Thelenius, Conny & Steinvall, Anders
2001-11-05 s. C13: ”Dopningsskandalen: Sjöberg hård mot Ludmila” (TT)
2001-11-05 s. C14: ”’Jag fick panik inför OS-starten’” av Gustavsson, Sven
2001-11-05 s. C14: ”Krönika/Torbjörn Petersson: En skam för svensk friidrott” av Petersson,
Torbjörn
2001-11-05 s. C14: ”Mörka skuggor över hela karriären” av Steinvall, Anders

1995
1995-12-15 s. C11: ”Friidrott. Dopad mästare söker företräde” av Andersson, Lena M
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1996
1996-04-20 s. C10: ”Svensk OS-chans för Ludmila. Världens bästa på korta häcken kan hinna
bli blågul lagom till Atlanta” av Steinvall, Anders
1996-05-31 s. C10: ”Ludmila svensk medborgare”
1996-06-05 s. C08: ”Bara Smirnov kan stoppa Ludmila. Elva friidrottare klara för OS. Dansk
guldhopp fick nej av Kenya” av Steinvall, Anders
1996-06-11 s. C09: ”Ryssarna positivt inställda. Med 99 procents säkerhet får Ludmila tävla
för Sverige i OS” av Rhodiner, Anders
1996-06-12 s. C07: ”Ryssland gör helt om” (TT)
1996-06-14 s. C09: ”Passa på, Ludmila” av Nilsson, Pea
1996-06-25 s. C07: ”Nu ska Ludmila slå svenskt rekord” av Steinvall, Anders
1996-07-05 s. C08: ”Inget nytt om Ludmila” (TT)
1996-07-06 s. C07: ”Ludmila i blågul OS-kostym. Till slut kom det sköna beskedet från
Moskva. ’Jag vill vifta med den svenska flaggan.’ ” av Thelenius, Conny
1996-07-08 s. C02: ”Svårt att acceptera Ludmila. Hon är inte mycket mera representant för
svensk idrott än Alphand” av Löwgren, Göran
1996-07-09 s. C07: ”Hemmaseger för nervöst OS-hopp. ’Aldrig har folk skrikit så åt mig när
jag ska springa – det kändes jätteskönt’ sade Ludmila” av Thelenius, Conny
1996-07-28 s. C02: ”’Terrorister får inte stoppa OS’. Svenska guldhoppet Ludmila Engquist
fick annat att tänka på än konkurrenter och idrott” av Steinvall, Anders
1996-07-29 s. C05: ”Blågul ut i fingerspetsarna, nu börjar Ludmila jakten på ett efterlängtat
svenskt guld” av Steinvall, Anders
1996-07-30 s. C02: ”Svenskt rekord på korta häcken” av Steinvall, Anders & Thelenius,
Conny
1996-07-31 s. C03: ”Ludmila vill ha motvind. Devers sista hindret mot svenskt häckguld i
natt” av Thelenius, Conny
1996-08-01 s. C02: ”Friidrott: Ludmila enkelt till final” av Steinvall, Anders
1996-08-04 s. C06: ”Ludmila hyllad på Arlanda” av Andersson, Lena M
1996-08-10 s. C08: ”På jakt efter mer guld. Ludmila valde bort Monte Carlo för att springa
SM” av Thelenius, Conny
1996-08-25 s. C01: ”Ludmila jagar miljoner Världsrekord i prispengar.” av Thelenius, Conny
1996-09-07 s. C09: ”Friidrott: Engquist kan bli ’Ludmiljonärska’. Två miljoner i potten när
trio utmanar svenskan i Milano” av Thelenius, Conny
1996-09-08 s. C01: ”FAKTA Friidrott: Ludmila tog hem guldpotten. Kammade hem 1,7
miljoner kronor på ett bräde – Patrik Sjöberg satte stora delar av världseliten på plats” av
Kvärre, Stellan
1996-11-28 s. C16: ”Snabb tröst för Ludmila”
1996-12-19 s. C08: ”Ludmila årets idrottskvinna” (TT)
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1997
1997-01-08 s. C08: ”Ludmila Engquist årets idrottare” (TT)
1997-02-06 s. C10: ”Topptid i Madrid: Ludmila satte rekord igen. 7,88 på 60 meter häck. ’Det
visar att vi jobbar rätt’.” (TT)
1997-02-11 s. C06: ”Friidrott: Världsrekord av Ludmila. Slog 21 år gammalt rekord.” av
Gustavsson, Sven
1997-02-19 s. C08: ”DN Games: Ingen Ludmila i Globen. En lårskada stoppar hennes
inomhussäsong” av Steinvall, Anders
1997-05-17 s. C08: ”Världens snabbaste – Ludmilas mål i år. Satsar på Sydney 2000.
Ryggskada har stört uppladdningen inför säsongstarten. Tävlar om en miljon i Toronto.” av
Steinvall, Anders
1997-07-20 s. C06: ”Ludmila klippte till igen. Andra SM-guldet. Nu stänger paret Engquist
dörren fram till Aten” av Gustavsson, Sven
1997-07-26 s. C07: ”Ludmila glad igen. Friidrott. Intensiv behandling räddar hennes VMstart.” (TT)
1997-08-08 s. C09: ”Friidrotts-VM: Ludmila och häcken redo för huvudrollen” av Steinvall,
Anders
1997-08-10 s. C06: ”Utmanarna som stör Ludmila. Försökslopp. Engquist slog i häcken, men
vann säkert på 12.62. ’Jag fattar inte hur Freeman kan vara så bra.’ ” av Steinvall, Anders
1997-08-11 s. C09: ”Det ska vi fira. Guldfest. Bengt Westerberg hyllade Ludmila efter
segerloppet.” av Gustavsson, Sven
1997-08-11 s. C09: ”Smärtsam väg till triumfen” av Steinvall, Anders
1997-08-11 s. C08: ”Friidrotts-VM. Stoltare kan ingen vara. VM-guld. Inte ens magsjuka
kunde stoppa Ludmila från att vinna häckfinalen.” av Steinvall, Anders
1997-08-11 s. C08: ”Krönika/Göran Löwgren, Aten: VM-guldet som bör ge bragdmedalj” av
Löwgren, Göran
1997-08-12 s. C08: ”Ludmila på språng direkt. Dagen efter. Hyllningarna efter VM-guldet
vill inte ta slut. Men redan på onsdag springer hon igen” av Steinvall, Anders
1997-08-30 s. C07: ”VM-tjejerna håller formen. Damkampen. Men finskorna leder ändå med
27 poäng” av Gyllenberg, Björn
1997-12-03 s. C07: ”Ludmilas glimrande guld. Accepterad. ’Jag hade blivit fruktansvärt
besviken om jag inte fått bragdmedaljen i år’ ” av Kvärre, Stellan

1998
1998-05-25 s. C05: ”Ludmila i årsdebut redan på lördag” av Lindberg, Johan
1998-07-04 s. C09: ”Ludmila borta en månad till. Friidrott. Häckstjärnan tillbaka tidigast i
Paris 29 juli” av Lindberg, Johan
1998-07-23 s. C06: ”Ludmila Engquist riskerar att missa EM” (TT)
1998-08-06 s. C06: ”Säsongen över för Ludmila. Lårskadan vill inte läka. Ingen behandling
har hjälpt. Engquist satsar i stället mot VM nästa år” av Lindberg, Johan
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1998-10-21 s. C08: ”Stilig debut av Ludmila” av Steinvall, Anders
1998-12-18 s. C10: ”Ludmila får hjälp på heltid” (DN)
1998-12-18 s. C10: ”Pernilla i bob – med Ludmila?” av Tollstoy, Camilla

1999
1999-03-21: ”Ludmila Engquist nobbar landslaget” (TT)
1999-07-27 s. C06: ”Nu ler Ludmila igen. Trotsar cancern. Överraskande besked. Gör
comeback i DN-galan och siktar på VM.” av Gustavsson, Sven
1999-07-27 (sidhänvisning saknas): ”Positivt besked för många ’Ett bra medicinskt exempel
att demonstrera.’ ” av Gustavsson, Sven
1999-07-30 s. C06: ”Ludmila i huvudrollen. DN-galan. Nervös comeback på löparbanan.
Trots alla världsstjärnor står svenskan i centrum” av Pettersson, Thomas
1999-08-01 s. C02: ”Ludmila i allas blickfång. Efter bragden. Hela världen ville tala med
stjärnan. Men hon hade tid att gå och klippa sig.” av Pettersson, Thomas
1999-08-04 s. C07: ”Nu börjar allvaret. Ludmila Engquist: ’Jag blir påmind om cancern då
jag klär av mig naken’ ” av Pettersson, Thomas
1999-08-05 s. C08: ”Friidrott: Allt ljus på fyran Ludmila: Andra loppet. Cancersjuka
svenskan stal showen från vinnande Glory Alozie. Putsade tiden från comebacken” av
Pettersson, Thomas
1999-08-10 s. C05: ”Ludmila bryter med sin manager” (TT)
1999-08-12 s. C08: Friidrott: Nytt topplopp av Ludmila. Zürichgalan. Blev tvåa på sin bästa
tid hittills i år. ’Nu måste jag börja träna hårt inför VM’. ” av Pettersson, Thomas
1999-08-25 s. C08: ”Friidrotts-VM: Ludmila ger en lektion. Presskonferens. Engquist tror att
Erica ställde upp för mycket för medierna. Laddad för fyra lopp” av Gustavsson, Sven
1999-08-25 s. C08: ”Krönikan/Torbjörn Petersson, Sevilla: VM ett sätt att hantera
sjukdomen” av Petersson, Torbjörn
1999-08-26 s. C12: ”Friidrotts-VM: ’Hon såg ut som ett monster’. Friidrott: Ludmila
Engquist till attack mot konkurrent. Snabb tid kan kosta finalplats” av Gustavsson, Sven
1999-08-28 s. C08: ”Dispens för dopning möjlig DN-intervju. Arne Ljungqvist: ’Anabola
steroider förorsakar inte bröstcancer.’” av Thelenius, Conny & Petersson, Torbjörn
1999-10-30 s. B12: ”Personnytt: Utmärkelse” (DN)
1999-11-13 s. C06: ”Ludmila prisnominerad” (TT Reuters)
1999-12-27 s. C02: ”Engquist utsedd till Årets svensk” (TT)

2000
2000-01-20 s. C06: ”Ludmila tränar i Australien” (TT)
2000-03-01 s. C06: ”Ludmila får tung hjälp. Oro för skador. Tyngdlyftaren blir OS-hoppets
personliga massör” av Littorin, Jens
2000-03-01 s. C06: ”Ludmila Engquist byter klubb” (DN)
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2000-05-25 s. C07: ”Vadmuskeln stör Ludmila” (TT)
2000-07-30 s. C03: ”Karriären över för Ludmila. Tårfyllt besked. Hälsenor och vader klarar
inte häcklöpningen. Nu väntar ny OS-satsning i bobsleigh.” av Kvärre, Stellan
2000-07-30 s. C01: ”Krönikan. Torbjörn Petersson. Du hade redan vunnit allt” av Petersson,
Torbjörn
2000-08-02 s. C05: ”DN-Galan: ’Hej och tack – jag saknar er redan’ ”av Kvärre, Stellan
2000-08-03 s. C06: ”Krönikan/Torbjörn Petersson: Ludmila – inte älskad av alla”
2000-12-01 s. C07: ”DN i Tyskland: ’Jag är rädd för att välta’ ” av Esk, Johan
2000-12-01 s. C07: ”DN i Tyskland: Sponsorns svek stör Ludmila” av Esk, Johan
2000-12-02 s. C09: ”DN i Tyskland: Från rampljuset till bakgården… då får Ludmila upp
farten i starten” av Esk, Johan

2001
2001-01-23 s. C14: ”Ludmilas karriär glider vidare” av Tollstoy, Camilla
2001-02-10 s. C16: ”Ludmila slog till i VM” av Littorin, Jens
2001-11-06 s. A02: ”Svenskhet till låns” (ledare)
2001-11-06 s. C16: Ludmilaskandalen: Polisen gjorde husrannsakan hos Ludmila” av
Fransson, Malin
2001-11-06 s. C16: ”Ludmilaskandalen: Gamle agenten skyller på maken” av Fransson,
Malin
2001-11-06 s. C16 ”Ludmilaskandalen: Gått under jorden” (DN)
2001-11-06 s. C16: ”Ludmilaskandalen. Krönika/Anders Steinvall: PR-geni och make” av
Steinvall, Anders
2001-11-06 s. C16: ”Ludmilaskandalen: ’Det känns som ett nackskott’ ” av Kvärre, Stellan
2001-11-07 s. C14: ”Ludmilaskandalen: Polisens utredning tar en månad” av Fransson, Malin
2001-11-07 s. C14: ”Ludmilaskandalen: Provsvaret fortfarande hemligt” av Kvärre, Stellan
2001-11-07 s. C14: ”Ludmilaskandalen. Krönika/Torbjörn Petersson: Ludmila har främst
svikit sig själv” av Petersson, Torbjörn
2001-11-08 s. C19: ”Ludmilaskandalen. Avhoppad pilot belagd med munkavle” av Kvärre,
Stellan
2001-11-09 s. C14: ”Kassaskåpet var ‘tomt’” (TT)
2001-11-09 s. A04: ”DN Debatt: Sven Nylander om Ludmila Engquists dopning: ’Häxjakten
ett rättmätigt straff’” av Nylander, Sven
2001-11-09: ” Ludmila hade inte läst på sin OS-historia. Sven Gustavsson om hur fel allt var
från första stund.” av Gustavsson, Sven
2001-11-10 s. C12: ”Pressade bob-damer i VC-premiär” av Jonsson, Gunnar
2001-11-11 s. B09: ”Veckans ord/Främlingskap: Hennes lidande berättar om världen” av
Kerstin Vinterhed
2001-11-11 s. C14: ”Bob-basen efter dopningsskandalen: ”Nu får vi sopa ihop resterna” av
Jonsson, Gunnar
2001-11-29 s. C15 : ”Ludmila skriver öppet brev: ’Jag måste få vara ifred’” (TT)
2001-12-01 s. C12: ”Paret Engquist utesluts ur IFK Lidingö Friidrott”
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2001-12-04 s. C16: ”Ludmilas straff – avstängd i två år” av Kvärre, Stellan
2001-12-13 s. C15: ” Strängare straff än normalt” (TT)
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Bilaga 12: DN 1999-08-29 s. C02
Bilaga 13: DN 1999-08-29 s. C03
Bilaga 14: DN 1999-08-29 s. C04
Bilaga 15: DN 2001-11-05 s. A01
Bilaga 16: DN 2001-11-05 s. C14
Bilaga 17: DN 2001-11-05 s. C13
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