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Abstract 

Uppsatsen ämnar undersöka den kriskommunikativa respons som Finland respektive 

Ryssland gav till följd av två omfattande dopingskandaler. Det för att kunna jämföra 

imagereparation i två olika kulturer och kartlägga vilka imagereparerande strategier som 

tillämpas som en del i skapandet av ethos, samt hur de kan förstås utifrån kulturteori. 

Uppsatsen utgår från en hermenuetisk och retorikanalysmetod. För att utvinna ett 

resultat har studien tagit stöd i ett komparativt arbetssätt. Den teori som genomsyrar 

uppsatsen utgår ifrån den neoaristoteliska retorikteorin, krisretorik genom 

imagereparation samt kulturteori. Resultatet visar att imagereparationen skiljer sig i de 

båda länderna. Valet av imagereparerande handlingar tolkas därmed grunda sig primärt i 

landets egen kultur istället för en internationellt vedertagen idrottskultur. Retorikens 

arete och fronesis till skillnad från eunoia, verkar vara av störst betydelse för 

förtroendeskapandet i dessa sammanhang. 

 

Nyckelord: Retorik, imagereparation, ethos, förtroendeskapande, kriskommunikation, 

kultur, skandal, idrott. 
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Ordlista 

- ADAMS - The Anti-Doping Administration & Management System  

- ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland) - Tysk radio- och tv-kanal som släppte 

dokumentären Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht som 

avslöjade Rysslands felaktiga dopinghantering.  

- McLaren-rapporten - Den rapport som ICs arbete om Ryssland utmynnade i. 

Richard McLaren, professor, var ledande i utredningen. 

- RUSADA - The Russian Anti-Doping Agency 

- The Independent Commission (IC) - Arbetsgrupp sammansatt av WADA för att 

göra en objektiv bedömning av RUSADA.1 IC omnämns som oberoende 

kommissionen i översättningarna.  

- WADA - World Anti-doping Agency. Den globala antidopingorganisationen 

som kontrollerar internationell dopinglagstiftning.

                                                
1 WADA, ”Independent Commission - Terms of reference”, 2015-01-16 
<https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada-independent-commission-terms-of-reference-2015-
jan-en.pdf>, hämtad 2017-04-29. 
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1. Inledning    

I samband med skid-VM i Lahti 2001 uppdagades en omfattande dopingskandal. Flera 

åkare i det finska skidlandslaget hade tagit prestationshöjande dopingpreparat för att öka 

sina framgångar under mästerskapen.2 Finska huvudtränaren Kari-Pekka Kyrö 

anklagades som ansvarig för det inträffade.3 En annan dopingskandal uppdagades i 

Ryssland år 2015 till följd av att WADA (World Anti-doping Agency) avslöjat hur 

omfattande fusk med dopingprover pågått i flera år. Utredningen visade att ryska 

antidopingverksamheten RUSADA under många år haft systematiska metoder för att 

mörka hantering av dopingprover.4 Dopingskandalerna i Finland respektive Ryssland 

resulterade i två omfattande förtroendekriser som krävde kommunikativ respons. 

Aktörernas första offentliga presskonferenser som kriserna gav upphov till är fokus för 

följande komparativa studie om kriskommunikation.  

 

Den kriskommunikativa respons som yttras i de båda presskonferenserna är lämplig att 

tolka utifrån strategier som verkar imagereparerande. Imagereparation syftar till att 

reparera ett skadat förtroende och strategierna blir således av intresse för att undersöka 

hur aktörerna verkar förtroendeskapande i respektive situation. Förståelse för vilken 

kommunikation som är effektiv i kriser kräver en medvetenhet om mottagarens 

värderingar.5 De olika kulturerna som dopingskandalerna yttras i är därmed värda att 

uppmärksamma. För att öka förståelsen för kriskommunikationens funktion, ter det sig 

därför lämpligt att tolka de aktuella imagereparerande strategierna i relation till den 

finländska respektive ryska kulturen. 

 

Uppsatsen ämnar jämföra den finska respektive ryska presskonferensen för att fördjupa 

kunskapen om hur krisretorik, imagereparation och förtroendeskapande yttrar sig i två 

olika kulturer. William L. Benoit belyser hur forskningen om kriskommunikation och 

                                                
2 Hugo Renneus, P3 dokumentär - Dopingskandalen i Lahtis, Sveriges Radio, 2017-02-19 
<http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849306?programid=2519>, hämtad 2017-04-10. 
3  Renneus, 2017-02-19 <http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849306?programid=2519>, hämtad 2017-04-
10. 
4 Sara Stylbäck Vesa, ”WADA-rapporten: ‘Tusen ryssar i dopningshärvan’”, SVT, 2016-12-09, 
<http://www.svt.se/sport/dopning/wada-rapport-1/>, hämtad 2017-04-10. 
5 Brigitte Mral, ”Inledning: Retorik, risk och kris”, s. 5-17, i Brigitte Mral & Vigsø Orla (red), 
Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) i samarbete med Retorikförlaget, Karlstad, 2013, s. 13. 
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kultur är bristfällig med följande motivering, ”image repair between countries with the 

possibilities of cultural clashes, ought to be on our research agenda”.6 Dessutom skriver 

kulturteoretikern Geert Hofstede hur de allt fler globala utmaningar vi ställs inför kräver 

en ökad interkulturell förståelse.7 Uppsatsens mål är därmed att bidra till den 

forskningsteoretiska bristen inom området kriskommunikation, imagereparation och 

kultur.  

 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kriskommunikativ respons av två kulturellt skilda 

aktörer inom idrottsvärlden. Detta för att kunna jämföra imagereparation i två olika 

kulturer. Uppsatsen ämnar därmed kartlägga vilka imagereparerande strategier som 

tillämpas, hur de kan förstås utifrån kulturteori samt fungerar för skapandet av ethos. 

Jämförelsen mellan förtroendekriserna avser undersöka om resultatet kan härledas till 

ländernas nationella kultur eller en internationell idrottskultur. 

 

3. Frågeställningar 

- Hur används imagereparerande strategier av huvudtränaren Kyrö för finska 

skidlandslaget respektive ryska antidopingbyrån RUSADA? 

- Hur kan aktörernas imagereparerande handlingar förstås utifrån Hofstedes 

kulturdimensioner?  

- Hur kan aktörernas förtroendebyggande förstås utifrån den klassiska retorikens 

begrepp ethos? 

 

4. Tidigare forskning 

För en fördjupad förståelse om krisretorikens koppling till kultur, undersöktes tidigare 

forskning inom områdena krisretorik, imagereparation och kultur. Sökverktyget 

utgjordes av universitetets databas Primo samt DiVa, där sökord som retorik, 

förtroende, förtroendekris, kultur, krisretorik, sport, idrott, idrottsskandal samt 

imagereparation på svenska såväl som engelska resulterade i urvalet. 

                                                
6 William L. Benoit, Accounts, excuses, and apologies: image repair theory and research, State 
University of New York Press, New York: Albany, 2015, s. 132. 
7 Geert, Hofstede, Jan Geert Hofstede & Michael Minkov, Organisationer och kulturer, Studentlitteratur, 
Lund, 2011, s. 516.  
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4.1. Krisretorik 

I Krisretorik av Brigitte Mral och Orla Vigsø (red) från 2013 förenas teorier inom 

retorik och kriskommunikation.8 Författarna ger insikter i hur retoriken fungerar som 

tillämpbar teori för att förklara kommunikativa handlingar i skandaler samt 

krissituationer. Krisretorik ägnar sig därför åt liknande teoretiska utgångspunkter som 

denna studie och tillför insiktsfulla perspektiv för uppsatsen. Författarna menar att det är 

möjligt att fördjupa förståelsen för kriskommunikationens utfall genom att studera 

konkreta krishändelser.9 Antologin föregår därför med gott exempel för hur man 

applicerar retorikteorin på verkliga situationer. Lars Palm och Jesper Falkheimers 

rapport Förtroendekriser - kommunikationsstrategier före, under och efter utgiven av 

Krisberedskapsmyndigheten år 2005 är även relevant i sammanhanget. Författarna 

belyser hur viktigt det är för talaren att bejaka den rådande kulturen för att återskapa ett 

förtroende i förtroendekriser.10 Författarna konstaterar att ursäkter är det som främst 

upplevs etiskt tillfredsställande samt effektivt. Det anses vara ett intressant resultat att 

jämföra i relation till den här studiens resultat kring vad som verkar förtroendeskapande.  

 

I ”Influence Theories: Rhetorical, Persuasion, and Informational” från 2009 eftersträvar 

Jeffrey K. Springston, Elizabeth Johnson Avery och Lynne M. Sallot att internationellt 

öka den retoriska kunskapen vid kriskommunikativ respons.11 Författarna belyser hur 

central retoriken är att tillämpa i samband med kriskommunikation. Författarnas slutsats 

är att retoriken kan hjälpa oss utveckla större förståelse för situationen och vår publik, 

vilket hjälper att förstå vad som är en passande kriskommunikativ respons. Därmed 

uppmärksammas forskningbehovet mellan retorik och kriskommunikation 

internationellt, vilket den rådande uppsatsen ämnar bidra till. Artikeln bidrar till en 

fördjupad förståelse för retorikens betydande inverkan på kriskommunikation och 

möjligheten att kombinera teorierna med varandra. 

 
                                                
8 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 6. 
9 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 6. 
10 Lars Palm & Jesper Falkheimer, Förtroendekriser - kommunikationsstrategier före, under och efter, 
Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2005. s. 67-68. 
11 Jeffrey K. Springston, Elizabeth Johnson Avery och Lynne M. Sallot, ”Influence Theories: Rhetorical, 
Persuasion, and Informational”, s. 268-284, i Robert L. Heath & H. Dan O’Hair (red), Handbook of Risk 
and Crisis Communication, Routledge, New York, 2009. s. 281. 
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En underkategori som växt fram inom krisretoriken är imagereparation som återfinns i 

William L. Benoits två verk ”Image repair discourse and crisis communication” samt 

Accounts, excuses and apologies. Det förstnämnda verket från 1997 vittnar om 

tillämpbarheten av krisretorik och imagereparation som även den här studien intresserar 

sig för.12 Den andra boken från 2015 belyser forskningsområdet om imagereparation. 

Benoit menar att imagereparation bör tas vidare genom att undersökas ur en kulturell 

aspekt. En slutsats som presenteras är att teorierna bör utforskas i relation till flertalet 

olika kulturer för att fördjupa vår förståelse för ämnet.13 Hos Benoit återfinns därmed en 

motivering till varför de valda teoretiska utgångspunkter är såväl tillämpbara som 

efterfrågade. 

 

Forskning inom kombinationen av idrott och förtroendekriser gav få träffar. En av dessa 

var ”Repairing the Athlete’s image - studies in sports image restoration” av Joseph R. 

Blanley, Lance R. Lippert och J. Scott Smith från 2013. Författarna förenar 

imagereparation och idrottsskandaler med huvudfokus på amerikanska fall, där de 

belyser vad som varit verkningsfullt i varje enskilt idrottsfall.14 Resultatet ger insikt i 

hur imagereparation kan bedrivas i samband med idrott och är därför intressant för den 

rådande studien. Dock är den interkulturella aspekten inte av huvudsakligt fokus i denna 

artikel, vilket är ett argument för forskningsbehovet av den aktuella uppsatsen. 

 

4.2. Kultur 

Kombinationen av kriskommunikation och kultur som uppsatsen ämnar utgå ifrån, har 

visats vara rimlig. Den vetenskapliga artikeln ”Social media and culture in crisis 

communication: McDonald’s and KFC crises management in China” från 2015, gör 

tillämpningen av forskningsområdena kriskommunikation samt kulturteori.15 Den är 

författad av Ai Zhang, Deepa Anagondahalli och Lin Zhu. Författarnas resultat är att 
                                                
12 William L. Benoit, ”Image repair discourse and crisis communication”, s. 95-196, i Public relations 
review, nr. 2, vol. 23, Elsevier, Amsterdam, 1997. 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811197900230>, hämtad 2017-04-05. 
13 Benoit, 2015, s. 132. 
14 Joseph R. Blanley, ”Introduction - Why Sports Image Restoration and How Shall We Proceed?”, s. 1-
8, i Joseph R. Blanley, Lance R. Lippert och J. Scott Smith (red), ”Repairing the Athlets image - studies 
in sports image restoration”, Lexington Books, Lanham Maryland, 2013. 
15 Lin Zhu, Deepa Anagondahalli & Ai Zhung, ”Social media and culture in crisis communication: 
McDonald’s and KFC crises management in China”, Public Relations Review, Elsevier Inc., vol., 2, no. 1, 
Amsterdam, 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.03.006>, hämtad 2017-04-15. 
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kulturella aspekter har en betydande roll för vår uppfattning av och tillämpning av 

kriskommunikativa strategier. De menar att ”cultural differences exist in perceptions 

and functions of an apology”.16 Därmed berör författarna delvis det studien önskar 

undersöka, hur kultur kan fungera som en förklaringsmodell för vilken 

kriskommunikativ respons som ges. Artikeln har därför givit indikationer på att 

forskningsområdet om kriskommunikation och kultur kan utmynna i intressanta resultat. 

Det bekräftar ambitionen kring den aktuella uppsatsens bidrag till området. 

 

I rapporten Når budskapet fram - kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle 

utgiven av Krisberedskapsmyndigheten år 2005, presenterar Anna Olofsson sin 

forskning som sammankopplar kriskommunikation och kultur.17 Olofsson lyfter i sina 

slutsatser hur få av de svenska kommuner som studerats, tar hänsyn till att vi beroende 

på kultur, efterfrågar olika typer av kommunikation i kriser. Olofsson belyser att det 

behövs en ökad medvetenhet om detta. Utifrån Olofssons resultat tolkas 

forskningsområdet om kriskommunikation i olika kulturer behöva utökas. Slutsatserna 

är därmed värdefulla för den aktuella uppsatsen som intresserar sig för samma områden. 

 

5. Teori och modell 

Uppsatsen utgår från ett samspel mellan teorier om neoaristotelisk retorik, krisretorik, 

imagereparation och kultur. 

 

5.1. Neoaristotelisk retorikteori 

På studieobjekten tillämpas en neoaristotelisk teori då denna utgör det grundläggande 

begreppssystemet för den klassiska retoriken. Maria Karlberg och Brigitte Mral skriver 

hur retoriken som teori kan hjälpa oss förstå effekter av den mänskliga 

kommunikationen samt ge oss verktyg för att beskriva den.18 Syftet med tillämpningen 

av teorin är att grunda resonemangen i retorikens centrala begreppssystem. Retorikens 

övertygandemedel utgör de tre centrala begreppen ethos, pathos och logos. Dessa syftar 

                                                
16 Zhu, Anagondahalli & Zhung, 2015, s. 4.  
17 Anna Olofsson, Når budskapet fram? Kriskommunikation i ett mångkulturellt samhälle, 
Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2005. 
18 Maria Karlberg & Brigitte Mral, Heder och påverkan: att analysera modern retorik, Natur och kultur, 
Stockholm, 1998. s. 19. 
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till talarens karaktär, känslomässiga engagemang samt förnuft.19 I uppsatsen är fokus 

riktat på ethos, därmed utesluts pathos samt logos. Motiveringen är att ethos behandlar 

talarens karaktär. Karaktären som påverkansmedel ligger till grund för aktörens 

anseende och dennes möjlighet att skapa förtroende, vilket upplevs som ett lämpligt 

fokus då studien utgörs av förtroendekriser.  

 

5.1.1. Ethos 

Ethos utgörs av de tre elementen arete, fronesis och eunoia vilka är viktiga för talaren 

att ta i beaktning för att lyckas etablera förtroende hos den rådande publiken.20 Arete 

belyser vikten av att uppvisa dygd och goda moraliska egenskaper.21 Vad som anses 

som god moral är vidare något som är kultur- och situationsberoende då det varierar 

utifrån vilken publik man talar inför.22 Fronesis syftar till att uppvisa gott förnuft och 

kunskap. Ett exempel på fronesis kan vara att belysa sin kunskap och erfarenhet kopplad 

till ett visst sammanhang. Janne Lindqvist Grinde skriver om hur synen på förnuftet är 

något tids- och kulturberoende som således kan variera.23 Eunoia handlar om talarens 

sätt att visa upp välvilja. Ett sätt att visa engagemang för publiken är genom att uppträda 

lyhörd och empatisk, vilket kan indikera på en välvillig inställning. Lindqvist Grinde 

skriver att talaren kan skapa förtroende genom att bara visa uppmärksamhet och 

respekt.24  

 

5.1.2. Doxa 

Doxa är viktigt för talaren att ta hänsyn till för att lyckas skapa förtroende hos publiken 

då begreppet står för publikens allmänna uppfattning. Mats Rosengren skriver hur doxa 

innefattar publikens värderingar och kulturella bas.25 För att lyckas övertyga krävs att 

talaren har medvetenhet om vilka värderingar som kan finnas i publiken och anpassar 

sitt retoriska framförande därefter. Sammanfattat är doxan både talarens ”mål” och 

                                                
19 Lennart Hellspong, Konsten att tala - handbok i praktisk retorik, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 47. 
20 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 91. 
21 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, s. 1.2.7. 
22 Lindqvist Grinde, 2008, s. 91f. 
23 Lindqvist Grinde, 2008, s. 92f. 
24 Lindqvist Grinde, 2008, s. 93f. 
25 Mats Rosengren, Doxologi – en essä om kunskap, Centraltrykkeriet, Danmark, 2008, s. 79. 
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”utgångspunkt”.26 Mral och Vigsø skriver ”den kulturella bas, de värderingar, 

traditioner, gemensamma ideal och trosföreställningar som en grupp, en organisation 

eller ett helt land delar är vad retoriken benämner som doxa”.27 Doxa är centralt att 

beakta i samband med kriser då det anknyter till den kultur som råder.28 Det är 

ytterligare ett argument till den neoaristoteliska teorins grund för analysen. Utifrån Mral 

och Vigsøs konstaterande, är doxa en term som sammanlänkar den neoaristoteliska 

retorikteorin, krisretoriken samt kulturteori. Det är därför viktigt att redogöra hur det 

retoriska begreppet doxa och kultur är två skilda begrepp men relaterar till varandra. 

Doxa fungerar inte som en synonym för kultur utan är ett begrepp som förklarar ett av 

de fenomen som omfattas av kultur. Då doxa beskriver en samlad grupps 

trosföreställningar, som beskrivits ovan, kommer begreppet fortsättningsvis att 

användas för att förklara den delen av en kultur som omfattar just värden, värderingar, 

attityder och åsikter.  

 

5.2. Krisretorisk teori - Imagereparation 

Krisretoriken utgår från begreppen kategoria och apologia som betyder anklagelse 

respektive försvar.29 Den retoriska kristeorin om imagereparation baseras på 

kommunikativa strategier som används för att försvara sig eller reparera ett förlorat 

förtroende vid förtroendekriser.30 Denna teori är betydelsefull för att beskriva och skapa 

förståelse för de kommunikativa handlingar som sker under ett krisförlopp. Benoit 

belyser hur det finns olika imagereparerande strategier och därtill taktiker som används i 

syfte att återskapa ett förtroende.31 Följande återfinns i tabellen nedan. Då uppsatsen 

ämnar kartlägga hur de valda aktörerna som genomgått förtroendekriser försökt reparera 

sitt förtroende, är följande teori central för att söka en förståelse för aktörernas val och 

handlingar. 

 

 

                                                
26 Lindqvist Grinde, 2008, s. 48. 
27 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 13. 
28 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 12f. 
29 Mral & Vigsö (red), 2013, s. 11. 
30 Benoit, 2015, s. 13. 
31 Benoit, 2015, s. 28. 
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General strategy Tactic Example 

Denial Simple denial 

 

Shift blame 

- Belyser att den dömde inte 

är skyldig 

- Överför skulden på annan 

Evade responsibility Provocation 

 

 

Defeasibility 

 

 

Accident 

 

 

Good intentions 

- Belysa att ens egna 

handlande uppstod till följd 

av det någon annan gjort 

- Att anspela på avsaknad av 

kontroll och/eller 

information 

- Anspela på att externa ting 

låg till grund för varför 

handlingen skedde 

- Hänvisa till ett högre syfte 

med handlingen som sedan 

fick andra konsekvenser 

Reduce responsibility Bolstering 

 

Minimization 

 

Differentiation 

 

Transcendence 

 

Attack accuser 

 

Compensation 

- Förstärkning där man 

belyser positiva sidor 

- Belysa händelsen som 

mindre skadlig 

- Jämföra det skedda med 

värre ting 

- Belysa händelsen från 

annan synvinkel 

- Attackera anklagaren 

genom dess moral 

- Kompensation för att lugna 

känslorna 

Corrective action  - Belyser att felet ska 
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åtgärdas och inte upprepas 

Mortification  - Ber om ursäkt, ”pudlar” 

 

Tabellen är framtagen med hjälp av det schema över de imagereparerande strategierna 

som Benoit presenterar i Accounts, Excuses and Apologies samt Vigsøs version i boken 

Kriskommunikation.32 

 

5.3. Kulturteori  

I Hofstede, Hofstede och Minkovs bok Organisationer och kulturer redogörs för 

samtliga av Hofstedes kulturdimensioner vilka består av power distance, individualism, 

masculinity, uncertainty avoidance, long term orientation samt indulgence. 

Kulturdimensionernas syfte är att skapa insikt i olika kulturers sätt att tänka, värdera och 

agera.33 Faktorer likt dessa kan troligtvis skapa förståelse för varför vissa av de 

imagereparerande strategierna används.  

 

Power distance 

Power distance utgörs av kulturers syn på maktdistans. Den beskriver dels i vilken 

utsträckning befolkningen i ett land möts av tydlig hierarki och stor maktdistans samt 

befolkningens acceptans gentemot detta. Man har även undersökt befolkningens 

efterfrågan på auktoritära och dominanta ledare för att få fram ett resultat av synen på 

maktdistans.34  

 

Individualism  

Individualism handlar om hur kulturer präglas av ett jag-tänk respektive vi-tänk. Det 

kan yttras i synen på prestationer, det vill säga huruvida dessa bör ses som kollektiva 

eller härledas till en enskild individ. I individualistiska kulturer uppmuntras 

människorna att utveckla självständiga åsikter medan de i kollektivistiska kulturer är 

                                                
32 Benoit, 2015, s. 28. Vigsø, 2016, s. 43. 
33 Geert Hofstede, Jan Geert Hofstede, Michael Minkov, Organisationer och kulturer, Studentlitteratur, 
Lund, 2011, s. 20. 
34 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 56. 
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lyhörda inför att lära av andras åsikter.35 Individualism kan uttryckas genom att uppvisa 

stor respekt för lagen då brott mot den bidrar till förlorad självkänsla, respekt och 

skuldkänslor.36 Målet för människor i en individualistisk kultur är att lyckas i livet.37  

 

Masculinity  

Masculinitydimensionen redogör för feminina respektive maskulina sociala roller i en 

kultur. En kultur som har lågt index kategoriseras i teorin som mer ”feminin”. De 

kulturer som återfinns åt det feminina hållet beskrivs med att de lägger fokus på 

relationsskapande och jämlika uppgifter män och kvinnor emellan.38 Maskulint beskrivs 

som tydligare åtskillnad mellan män och kvinnors ansvarsområden, exempelvis att 

kvinnor bör ta hand om relationer och känslor medan män ägnar sig åt karriär och 

rationellt tänkande.39 

 

Uncertainty avoidance 

Uncertainty avoidance redogör för hur väl en kultur är benägen att undvika osäkerhet. 

En kultur som har ett högt osäkerhetsundvikande eftersträvar lagar och regler för att 

undvika osäkerhet, stress och ångest samt ser skeptiskt på det som är annorlunda. En 

kultur med svagt osäkerhetsundvikande har inga större problem med okontrollerade 

samt stressade situationer och ser oro som en naturlig del av vardagen.40 

 

Long term orientation  

Long-term orientation handlar om hur väl man inom kulturen planerar inför framtiden 

eller inte, exempelvis utifrån sparsamhet. I långsiktigt inriktade kulturer hör det till 

normen att vara sparsam, uthållig och personligen vara anpassningsbar medan 

kortsiktigt inriktade kulturer föredrar att spendera sina besparingar, snabbt uppnå 

resultat och visa på personlig stabilitet. I långsiktigt inriktade kulturer är det dessutom 

viktigt att kunna visa sina misslyckanden, medan man i kortsiktigt inriktade kulturer 

                                                
35 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 92f. 
36 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 142. 
37 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 165. 
38 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 139, 155.  
39 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 155.  
40 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 203. 
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inte tycker om att göra bort sig.41 

 

Indulgence 

Denna dimension belyser en kulturs acceptans gentemot ledighet, njutning och glädje.42 

Skillnaderna kan yttra sig genom att individer i ett land med hög indulgence (eller hög 

eftergivenhet som författarna för den svenska översatta boken benämner det) oftast visar 

stor optimism och kontroll över sina liv medan individer i ett återhållsamt land är mer 

pessimistiska och visar större hjälplöshet inför livet. Människor i den eftergivna 

kulturen värdesätter relationer vilket inte den återhållsamma kulturen representerar i 

samma utsträckning.43 Kulturer som indikerar på eftergivenhet har även enligt 

Hofstedes dimension en svagare moralisk disciplin än återhållsamma kulturer.44 

 

Det kulturella perspektivet på människors organisering belyses även av 

kulturteoretikerna Charles Hampden-Turner och Fons Trompenaars i boken Riding the 

waves of culture. De menar att kultur har en stark påverkan på strukturer och handlingar 

inom näringsliv med hänsyn till förslagsvis ansvar, hierarki och relationsskapande.45 

Sådana faktorer upplevs i stor utsträckning ha inverkan på organisationers offentliga 

kommunikation och därmed troligtvis deras kriskommunikation. Då boken fokuserar på 

kulturella faktorers inverkan på just människors handlande i organisationer, upplevs det 

kulturella perspektivet användbart då de valda situationerna utspelas i liknande kontext.  

 

Den terminologi som presenterats ur såväl den neoaristoteliska- som imagereparerande 

teorin samt de kulturella teorierna har valts ut med uppsatsens syfte i åtanke. De utgör 

tillsammans den modell som ligger till grund för utvinnandet av uppsatsens resultat. En 

avsaknad av forskning mellan kriskommunikation och kultur gör det lämpligt att 

kombinera dessa teorier med varandra. Gällande urvalet av teori är det även lämpligt att 

förtydliga relationen mellan kultur och retorikens begrepp doxa. Dessa begrepp 

omfattas av två olika teorier men med betydande koppling som diskuterats ovan. De 

                                                
41 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 243.  
42 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 280. 
43 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 291. 
44 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 353ff. 
45 Fons Trompenaars, & Charles Hampden-Turner, Riding the waves of culture: understanding diversity 
in global business, Rev. and updated, 3. ed., Nicholas Brealey, London, 2012, s. 3f. 
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båda anses vara väl tillämpbara för att beskriva den kontext som aktörerna har att 

förhålla sig till i sin kriskommunikation.  

 

Det är relevant att uppmärksamma Hofstede, Hofstede och Minkovs anmärkning om att 

Hofstedes kulturdimensioner och därmed ländernas index bör förstås som relativa.46 

Kända kulturteoretiker belyser således att distinktioner i värderingar och synsätt 

förekommer inom alla kulturer och därför bör indexen betraktas som relativa i 

Hofstedes kulturteori. 

 

6. Metod och material 

6.1 Metod 

För att besvara uppsatsens syfte kommer resultaten utläsas med hjälp av en 

hermeneutisk metod, vilken präglas av ett kvalitativt och komparativt arbetssätt. Vidare 

tillämpas en retorikanalysmetod för en fördjupad undersökning av materialet. 

 

6.1.1. Hermeneutisk och komparativ metod 

Per-Johan Ödman beskriver hur den hermeneutiska teorin utgår från att tolka objekt 

utifrån olika horisonter och få dessa att nå en samstämmighet.47 Metoden består av ett 

individuellt tolkningssätt av ett objekt vid en specifik tid och plats, med en allmän 

förförståelse, som sedan ligger till grund för det resultat som presenteras.48 Ödman 

skriver ”som tolkande subjekt kan vi urskilja mening och på detta sätt skapa öar av 

begriplighet i de oceaner av obegriplighet som omger oss”.49 Tolkningsläran fungerar i 

sammanhanget som en övergripande metod för studiens tillvägagångssätt. För att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar är uppsatsen beroende av författarnas 

tolkningar och därmed är den hermeneutiska metoden central. 

 

Jon Viklund menar att det hermeneutiska förhållningssättet behöver preciseras gällande 

tillvägagångssättet.50 Den komparativa metoden är en underkategori till hermeneutiken 

                                                
46 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 176. 
47 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, Lund: 
Studentlitteratur, 2007, s. 23. 
48 Ödman, 2007, s. 26. 
49 Ödman, 2007, s. 243. 
50 Jon Viklund, ”Retorisk kritik - En introduktion”, i Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), 
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och kännetecknas av en jämförelse mellan två objekt för att åskådliggöra de två 

objektens likheter och skillnader.51 Det faller sig naturligt att anta ett sådant arbetssätt 

då studien behandlar två material. De frågeställningar som önskas besvaras är därmed 

formulerade så att de lämpar sig för att jämföra två resultat. Förhoppningen är att finna 

likheter och skillnader i hur krisretorik tillämpas, samt hur dessa kan förstås med hjälp 

av kulturteori.  

 

6.1.2. Retorikanalys 

För att fördjupa förståelsen för materialen utgörs arbetssättet även av den retorikanalys 

som Karlberg och Mral presenterar i boken Heder och påverkan. Metoden gör det 

möjligt att kartlägga hur materialen är retoriskt konstruerade samt hur de verkar 

övertygande och fungerar i sin kontext. När retorikanalys tillämpas finns goda 

förutsättningar att öka förståelsen för de kommunikativa strategier som återfinns i såväl 

skriftliga som muntliga budskap.52 För en heltäckande analys av ett retoriskt material 

delas metoden upp i fem delar, varav tre stycken upplevs tillämpbara i den här studien. 

 

Steg 1 behandlar kontexten vilket omfattar den retoriska situationen som består av det 

påträngande problem, den publik och de tvingande omständigheterna som talaren bör 

förhålla sig till.53 Kontexten är till stor del sammanlänkad till det kulturella perspektivet 

som kan ge indikationer på vilken doxa som råder och vad publiken förväntar sig, 

således vilken kontext som krisen förkommer i. Därmed är steg 1 av hög relevans för 

uppsatsen. Steg 2 behandlar talets disposition vilket inte omfattas av studiens syfte och 

har därmed valts bort. Steg 3 behandlar retorikens klassiska övertygandemedel ethos, 

pathos och logos och därmed av relevans för uppsatsen då studien intresserar sig för 

ethos, vilket undersöker talarens karaktär. Ethos är av relevans då det är kopplat till 

förtroendebyggande handlingar, som är av intresse både för krisretoriken och de 

imagereparerande strategierna. Steg 4 belyser argumentationsstrategierna i ett budskap 

vilket bör förstås mot kontexten, i detta fall kultur. Detta steg är centralt då uppsatsen 

granskar ethosargument. Steg 5 behandlar stil genom att belysa såväl språkstil som 

                                                                                                                                          
Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Retorikförlaget, Ödåkra, 2014, s. 22. 
51 Viklund, 2014, s. 23. 
52 Karlberg & Mral, 1998, s. 19. 
53 Karlberg & Mral, 1998, s. 22ff. 
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uppförande, kläder och kroppsspråk.54 Detta steg motsvarar inte uppsatsens syfte då den 

inte ämnar att kritiskt granska den stil, det kroppsspråk och de kläder som aktören 

använder sig av. Sammanfattningsvis är steg 1, 3 och 4 av relevans för uppsatsen medan 

steg 2 och 5 anses inte motsvara studiens syfte och därför valts bort.  

 

6.2. Material 

De första officiella presskonferenserna som hölls i Finland respektive Ryssland efter 

dopingskandalerna utgör uppsatsens material. I båda fallen uttrycks kriskommunikativ 

respons genom dessa separata inspelade presskonferenser, under år 2001 respektive 

2015. Presskonferenserna är i dagsläget offentligt material via Youtubes webbplats, där 

den ursprungliga källan i Finlands fall är Uutiset (Finska statliga nyheterna) och i 

Rysslands fall RT на русском (ryska versionen av nyhetskanalen RT). Båda 

presskonferenserna utgör den officiella respons på de dopingutredningar som båda 

organisationerna genomgått i respektive fall. Klippen som valts skildrar i Finlands fall 

en del av presskonferensen (Kyrös anförande, 15:00-21:25) och i Rysslands fall hela 

presskonferensen. Dessa hålls på respektive lands språk. Motiveringen till varför endast 

en del av det finländska klippet studeras är på grund av att den anklagade aktören Kyrö 

besvarar anklagelserna under denna sekvens. I ryska fallet besvarar RUSADA 

anklagelserna under hela sekvensen. Den finska versionen tolkas parallellt till engelska i 

klippet och har sedan kontrollerats av en finskspråkig person. Det ryska klippet har 

översatts i efterhand av två ryskspråkiga personer för att säkerställa översättningens 

kvalité, vilket vidare motiveras i 6.3. Materialen utgörs därmed av översatta dokument 

av vad som sägs under presskonferenserna vilka återfinns i bilagorna 1, 2 samt 3. 

Anledningen till valet av material från två kulturer som inte är författarnas modersmål 

motiveras i 6.3.  

 

Materialen anses jämförbara då de utgör direkta tolkningar av det talaren säger och inte 

endast en sammanfattning av innehållet vilket upplevts otillräckligt för en uppsats som 

studerar kommunikation. Då studien tillämpar ett komparativt arbetssätt är det av vikt 

att båda objekten anses likvärdiga. Det upplevs vara av betydelse att båda situationerna 

behandlar anklagelser om doping vilket ökar materialens lämplighet att ingå i en 

                                                
54 Karlberg & Mral, 1998, s. 45. 
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komparativ studie. Ytterligare en aspekt gällande materialens jämförbarhet som lett 

fram till det slutliga valet av material är det faktum att den kriskommunikativa respons 

som finns i materialen presenteras i likvärdiga kanaler och under liknande 

omständigheter. Hade objekten haft betydande skillnader gällande format, mediekanal 

och omständigheter under kriskommunikationen hade objekten upplevts mindre 

likvärdiga för en komparativ studie.  

 

6.3. Metod och materialproblem 

Problematiken med det hermeneutiska arbetssättet bör uppmärksammas. Att utvinna 

resultat till stöd av en tolkande metod relaterar till problematiken hur författaren 

möjligen är färgad av dennes referensramar. Samtidigt är hermeneutiken som metod 

nödvändig för att utläsa hur de olika strategierna och begreppen yttras i materialet. Som 

tidigare nämnt av Ödman är hermeneutiken och tolkandet väl tillämplig i sökandet efter 

meningsskapande och begriplighet.55  

 

I relation till hermeneutik och tolkning är det viktigt att påpeka den språkliga barriären 

då varken finländska eller ryska är uppsatsförfattarnas modersmål. Det väcker 

problematiken att materialet behöver gå igenom en mellanhand, en tolk i detta fallet, för 

att sedan tolkas på nytt med svenska språket som utgångspunkt. En risk finns därför att 

inneboende konnotationer, referenser eller ironier faller bort. För att minska problemet 

har det finländska materialet och dess översättning kontrollerats av Timo Kähärä som 

har språket som modersmål. Det för att säkerställa översättningens kvalitet. Vidare har 

det ryska klippet tolkats till svenska av både Sergej Salnikov och Ivar Tika, som har 

ryska som modersmål. Sergej Salnikov har även producerat ett nytt filmklipp med 

tillhörande översättning som undertext.56 Motiveringen till att det ryska klippet studerats 

av två personer är för att bekräfta att tolkningarna som görs av RUSADAs 

kommunikation är korrekt. Då studien inte intresserar sig för specifika ordval utan för 

                                                
55 Ödman, 2007, s. 243. 
56 ”vid1”, YouTube-video, 10:29, Sergej Salnikovs översättningen av ryska originalklippet ”Пресс-
конференция представителя РУСАДА по антидопинговому скандалу” del 1, upplagd av Sergej 
Salnikov under ”TheSerlik” 2017-04-22, <https://www.youtube.com/watch?v=W0QTsUoOleQ&t=89s>, 
hämtad 2017-05-01. ”vid2”, YouTube-video, 10:20, Sergej Salnikovs översättningen av ryska 
originalklippet, ”Пресс-конференция представителя РУСАДА по антидопинговому скандалу” del 2, 
upplagd av Sergej Salnikov under ”TheSerlik” 2017-04-22, 
<https://www.youtube.com/watch?v=pjNpy6G1uF4&t=14s>, hämtad 2017-05-01. 
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budskap överlag används de båda översättningarna genom analysen för att styrka de 

observationer som görs. Trots att en viss lösning funnits på den språkliga 

problematiken, är det av vikt att belysa medvetenheten om detta då vissa betydelser av 

språket likt ovan nämnt kan vara svåra att direkt översätta. Det anses dock positivt att 

båda materialen omfattar den här problematiken samt att det handlar om material från 

två icke-svenska kulturer. Eftersom ingen av uppsatsens författare har tidigare relation 

till de två studerade kulturerna är det möjligt att utesluta ett tolkningsövertag för den ena 

författaren.  

 

Vidare kan ett annat metodproblem i samband med hermeneutiken vara att analysen av 

det finländska materialet utgår från ett monologiskt anförande, medan analysen av det 

ryska materialet utgår delvis från en dialog med journalisterna. Formen för responsen 

kan därmed tolkas olika, även om materialen till stor del bedömts som likvärdiga. 

Aktörernas respons yttras som nämnt i likvärdiga situationer och därmed upplevs inte 

detta metodproblem som avgörande för uppsatsens utfall.  

 

Slutligen kan ett metodproblem tänkas vara tolkningen av att retorikanalysmetoden är 

utformad för att tillämpas i sin helhet med de fem stegen. Det är redogjort ovan för vilka 

steg i den aktuella uppsatsen som är tillämpbara på det valda materialet. Därför är det 

väsentligt att reflektera över hur uteslutandet av två steg i metoden kan tänkas leda till 

en mindre heltäckande analys. Samtidigt menar Karlberg och Mral att metoden fungerar 

som inspirationskälla för tillvägagångssätt vid retorikanalys och inte behöver tillämpas i 

sin helhet.57  

 

6.4. Urval och avgränsning 

Valet av de två kulturerna Finland och Ryssland innebär en avgränsning i 

undersökningens omfattning. Det ter sig med uppsatsens begränsade format, inte möjligt 

att jämföra ytterligare kulturer. Urvalet av länderna kan förklaras med den 

efterforskning som gjorts med hjälp av Geert Hofstedes kulturdimensioner. Enligt 

Hofstedes kulturteori skiljer sig Finland och Ryssland kulturellt vilket gör dem 

                                                
57 Karlberg & Mral, 1998. s. 20. 
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intressanta att jämföra.58 En redogörelse för kulturskillnaderna återfinns i avsnitt 7.4.  

Med uppsatsen omfång i åtanke har studien avgränsat sig från att studera flertalet 

krishändelser i respektive kultur. För att upprätthålla uppsatsens omfång och stringens 

har även en avgränsning gjorts från att inte undersöka nyhetsmediernas rapportering av 

kriserna utan bara de enskilda presskonferenserna. 

 

Vid valet av situationer har det varit betydande att aktörerna i båda fallen bevisats 

skyldiga utifrån objektiva bedömningar. Hade det funnits oklarheter i huruvida båda 

parterna är skyldiga hade det möjligtvis påverkat kommunikationen och lämpligheten 

för jämförelse. En relaterad aspekt till resonemanget är också att de båda parterna 

påverkas av WADAs regelverk, vilket innefattar överenskommelser som reglerar 

internationell lagstiftning om doping. Trots att det är 14 år mellan händelserna agerar 

aktörerna under liknande premisser. Det gör aktörernas kommunikativa respons 

jämförbara.  

 

7. Bakgrund 

Inledningsvis är det av vikt att belysa WADA, en internationell antidopingorganisation 

grundad år 1999, haft inblandning i både den finska och ryska skandalen. 

Organisationen ägnar sig åt dopingkontroller, utbildning samt forskning. I WADAs 

dokument ”World Anti Doping Code” fastställs vilka regler kring dopingkontroller som 

gäller internationellt och dessa omfattar samtliga sporter och länder.59  

 

7.1. Finsk dopingskandal 

På hemmaplan under VM i längdskidor i Lahti år 2001 inträffade vad som kan ha varit 

Finlands största dopingskandal i modern tid. Den 22 februari 2001 vann Finlands 

stafettlag guld och samtidigt sammankallade WADAs generalsekreterare Harri 

Sylväsalmi till ett samlat möte för dopingmisstankar om de finska längdskidåkarna. Där 

deltog bland annat en av de finska skidlandslagets ledare. På mötet presenterade WADA 

ett förslag om att dopingtesta hela det finska skidlandslaget vilket finska ledaren gick 

med på, men på villkoret först om 6 dagar. På grund av ledarens villkor stärktes 

                                                
58 Hofstede, Geert, ”Geert Hofstede: Cultural dimensions”, 2012, <https://geert-
hofstede.com/russia.html>, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, hämtad 2017-04-10. 
59 WADA, ”The code”, <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code>, hämtad 2017-04-25. 
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WADAs misstankar om eventuell doping i det finska laget och efter att finska ledaren 

lämnat mötet bestämde sig WADA trots överenskommelsen att dopingtesta finska 

åkarna omgående. Huvudtränaren Kari-Pekka Kyrö var väl medveten om att de finska 

åkarna hade använt dopingpreparat men att den substansen som använts inte gick att 

upptäcka i dopingtester, vilket gjorde att han inte visade sig oroad. På VMs sista dag, 

presenterades WADAs provresultat som visade att sex av de finska längdskidåkarna 

varit dopade under VM i Lahtis, med hjälp av preparatet Hemohes. Flera av landslagets 

ledare, tränare och läkare visade sig senare vara inblandade.60  

 

Den 28 februari 2001 framkom fler positiva dopingtest från VM i Lahtis och de finska 

elitskidåkarna. Detta gav upphov till en stor skandal och förtroendekris inte bara för det 

finska skidlandslaget, utan även för en hel nation. Senare samma dag hölls en officiell 

presskonferens vid finska Ministry of Education.61 Finlands Ministry of Education utgör 

en av tolv instanser som bildar den finska regeringen.62 Under presskonferensen 

medverkade finländska skidlandslagets huvudtränare Kari-Pekka Kyrö, finska 

skidlandslagets grenchef Antti Leppävuori, det finska Skidförbundets chef Esa Klinga 

samt det finska Skidförbundets ordförande Paavo M. Petäjä. Huvudtränaren Kyrö stod 

främst i centrum till följd av att han följt elitskidåkarna närmast och presskonferensen 

inleddes därför med att han gjorde ett längre anförande vilket återfinns i klippet vid 

tidpunkt 15:00-21:25, där han besvarade anklagelserna och försökte återskapa ett 

förlorat förtroende.63 Kyrös uttalande utgör grunden för det material som analysen 

kommer att behandla och återfinns i bilaga 1. 

 

7.2. Rysk dopingskandal  

Den aktör som står i centrum för den ryska analysen är RUSADA (Russian Anti-Doping 

Agency) som under presskonferensen representeras av Nikita Kamaev (VD) samt Igor 

                                                
60 Renneus, 2017-02-19 <http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/849306?programid=2519>, hämtad 2017-04-
10. 
61 Laura Tarasti, mfl, Report of the doping enquiry taskforce. Rapport/The ministry of education. 
Helsinki: The ministry of education, 2001-05-23, <http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201704126094>, hämtad 
2017-04-11. s. 5-6. s. 7. 
62 Ministry of education and culture. Ministry of education and culture. 2017. 
<http://minedu.fi/en/ministry>, hämtad 2017-04-11. 
63 ”Lahti 2001 dopingskandaalin tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan”, YouTube-video, 15:00-21:25 av 
59:07, från Uutisets tv-sändning 2001-02-28, upplagd av ”Ailakka Jarvi” 2017-02-25, 
<https://www.youtube.com/watch?v=sJb07VrtjVM>, hämtad 2017-04-10. 
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Zagorskiy (vice VD). RUSADA grundades år 2008 med verksamhetsmålet att bedriva 

pålitliga dopingkontroller av ryska atleter. Samma år blev RUSADA godkända som 

nationell antidopingorganisation samt en del av WADAs register över nationella 

antidopingorganisationer.64  

 

Flera år efter RUSADAs bildande uppdagades misstankar om att RUSADA felaktigt 

hanterat doping i flera år.65 Dokumentären Geheimsache Doping: Wie Russland seine 

Sieger macht släpptes via tyska radio- och tv-kanalen ARD.66 I dokumentären från 2014 

vittnar bland annat Julia Stepanova (dopingavstängd 800-meterslöpare) och hennes man 

Vitalij Stepanova (som arbetat för RUSADA) om felaktig dopinghantering. Richard 

McLaren på WADA fick följaktligen i uppgift att utreda de uppkomna anklagelserna 

om att RUSADAs felaktiga antidopinghantering.67 Hösten 2015 presenterades den 

första delen av utredningen vilket ledde till den första åtgärden från WADAs sida, att 

Rysslands dopinglaboratorium stängdes samt att Ryssland stängdes av från deltagande i 

internationella tävlingar.68 Strax efter att RUSADA höll sin presskonferens stängde 

även IAAF (International Association of Athletics Federations) av Ryssland och dess 

atleter från samtliga internationella tävlingar på obestämd tid.69 Den presskonferens som 

RUSADA höll den 10 november 2015 sändes live på mediekanalen Youtube och 

behandlade just McLaren-rapporten.70 Både Kamaev och Zagorskiy medverkar i 

klippet, Kamaev är dock den som leder presskonferensen. Sedan 18 november 2015 är 

RUSADA placerat på WADAs lista över de organisationer som inte uppfyller kraven 

                                                
64 RUSADA, ”History”, <http://www.rusada.ru/en/about/history>, hämtad 2017-04-11.  
65 Pontus Roos & Clas Svahn, ”Ryska friidrottare kan komma att stängas av från OS” 
2015-11-09, <http://www.dn.se/sport/ryska-friidrottare-kan-komma-att-stangas-av-fran-os/>, hämtad 
2017-04-10.  
66ARD Mediathek, ”Geheimsache Doping - Im Schattenreich der Leichtathletik”, 2015-08-10. 
<http://www.ardmediathek.de/tv/die-story/Geheimsache-Doping-Im-Schattenreich-de/WDR-
Fernsehen/Video?bcastId=7486242&documentId=37150860>, hämtad 2017-04-10. 
67 SVT, ”Detta har hänt i friidrottsskandalen”, 
2015-11-10, <http://www.svt.se/sport/friidrott/detta-har-hant-i-friidrottskandalen/>, hämtad 2017-04-11. 
68 SVT, ”Ny dopningsrapport om Ryssland i december”, 2016-10-27, 
<http://www.svt.se/sport/vintersport/ny-dopningsrapport-om-ryssland-i-december/>, hämtad 2017-04-11. 
69 ”Detta har hänt i friidrottsskandalen”, 
2015-11-10, <http://www.svt.se/sport/friidrott/detta-har-hant-i-friidrottskandalen/>, hämtad 2017-04-11. 
70 ”Пресс-конференция представителя РУСАДА по антидопинговому скандалу”, YouTube-video, 
20:50, från RUSADAs livesändning 2015-11-10, upplagd av ”RT на русском”(ryska RT) 2015-11-10, 
<https://www.youtube.com/watch?v=EL2QoCl2W3M>, hämtad 2017-04-04. 
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för nationella antidopingverksamheter.71 De översättningar av presskonferensen som är 

mål för analysen återfinns i bilaga 2 och 3. 

 

7.4. Kulturella skillnader 

Bilden nedan som visar en generell jämförelse mellan Finlands och Rysslands kulturer 

är hämtad från Geert Hofstedes hemsida, utifrån verktyget som jämför kulturella 

dimensioner med varandra.72 Hofstede skriver hur över 50 i index bedöms som högt och 

under 50 som lågt.73  

 

 

 
                                                
71 WADA, ”Code compliance”, <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/code-compliance>, 
hämtad 2017-04-11.  
72 Geert Hofstede, ”Country comparison: Finland/Russia”, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, 
<https://geert-hofstede.com/russia.html>,  hämtad 2017-04-25. 
73 Geert Hofstede, ”Cultural dimensions”, <https://geert-hofstede.com/national-culture.html>, hämtad 
2017-05-03. 
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Tabellen ovan är skapad utefter Hofstedes beskrivning av de kulturella dimensionernas 

innehåll.74 En utförlig beskrivning om de olika dimensionernas teoretiska innebörd 

återfinns i avsnitt 5.3 om kulturteori, bilden ovan åskådliggör endast övergripande för 

dimensionerna. 

 

8. Analys av dopingskandal i Finland 

Författare Alice Lundberg 

I följande analys studeras uttalandet av finländska skidlandslagets huvudtränare Kyrö, 

som sker vid efterföljande presskonferens av finländska dopingskandalerna under skid-

VM i Lahtis den 28 februari år 2001. Presskonferensen inleds med att huvudtränaren 

Kyrö gör ett längre anförande som återfinns i YouTube-klippet vid tid 15:00-21:25 och i 

bilaga 1, vilket utgör analysens material. I fortsättningen är samtliga citat som refereras 

till hämtade från bilaga 1. 

 

8.1. Imagereparation  

8.1.1. Mortification 

Mortification (att be om ursäkt) är den första imagereparerande strategin som går att 

tyda i Kyrös uttalande. Han yttrar i sin inledande mening ”I would as head coach, for 

myself or on my own part apologize to everyone for the fact that we tried to reach 

success with wrong methods”. I detta uttalande belyser Kyrö att han som huvudtränare 

vill be samtliga om ursäkt för det inträffade och tar därmed på sig skulden för att laget 

försökte nå framgång med fel metoder. Vigsø skriver att vid förtroendekriser är det 

lämpligt som aktör att göra en inledande ursäkt där man visar skuld, ånger och empati, 

för att senare kunna redogöra för vidare omständigheter av händelsen.75 Kyrös 

inledande agerande kan därmed tolkas följa Vigsøs rekommendation för hur inledandet 

av en ursäkt bör utformas. 

 

                                                
74 Geert Hofstede, ”National culture”, <https://geert-hofstede.com/national-culture.html>, hämtad 2017-
05-03. 
75 Orla Vigsø, ”Tårtkalaset och allmänhetens förtroende”, s. 20-29, i Brigitte Mral & Orla Vigsø (red.), 
Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) i samarbete med Retorikförlaget, Karlstad, 2013, s. 27. 
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8.1.2. Evade responsibility 

Good intentions 

Efter Kyrös inledande mening redogör han för övriga omständigheter av händelsen där 

strategin evade responsibility (skjuta undan ansvaret) blir tydlig. Det kan ske på olika 

taktiska sätt och ett av dem är att belysa att man trots det inträffade hade goda 

intentioner med sin handling.76 Kyrö belyser ”we tried, for success, with wrong 

methods”. I detta fall kan det tolkas som att Kyrö hade goda intentioner med dopingen 

då han anspelar på att det högre syftet var att visa upp goda resultat, men att 

konsekvenserna blev annorlunda. Vidare återkommer denna taktik ytterligare en gång. 

Det sker efter att Kyrö nämnt att dopingpreparatet användes för några år sedan då det 

fortfarande var lagligt, slutade användas när det blev olagligt men återupptogs trots det 

inför VM. Uttalandet där Kyrö skjuter undan ansvaret lyder ”A few of the athletes 

however, have had good experiences in the form of better results, higher hemoglobin, 

that we decided to take up these expanders again”. Återigen använder Kyrö taktiken 

goda intentioner då han hänvisar till att det högre syftet med dopingen var att nå goda 

resultat, men att utfallet blev annorlunda då konsekvenserna blev andra än Kyrö väntat. 

Kyrös antydan till att preparatet testats av finländska skidåkare tidigare och fungerat, är 

ett argument till att preparatet skulle fungera och hjälpa de finländska skidåkarna att nå 

pallplatser under VM i Lahtis år 2001.  

 

Provocation 

En annan taktik för att skjuta undan ansvaret är genom provokation där aktören hänvisar 

till att anledningen till att det inträffade skedde, berodde på att en annan aktör tidigare 

handlat fel.77 Som en förklaring till varför finländska skidlandslaget valde att dopa sig, 

hänvisar Kyrö till följande ”I would like to, as an explanation, reveal that after the ski 

championships as Ramsau, we received information, that a lot of the teams competing 

there had used this plasma expander”. Kyrö belyser att bakgrunden till valet att använda 

dopingpreparatet, berodde på att det använts av andra länder under tävlingarna i Ramsau 

vilket inte upptäckts. Här kan därför tolkas att Kyrö skjuter undan ansvaret via taktiken 

provokation. Ansvaret skjuts därmed undan och skulden skiftas från finländska 

                                                
76 Benoit, 2015, s. 23. 
77 Benoit, 2015, s. 23. 
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skidlandslaget till tidigare aktörer som använt samma dopingpreparat. 

 

Defeasibility  

Ytterligare en taktik där man antyder på att skjuta undan ansvaret, kan vara att aktören 

anspelar på att det fanns en avsaknad av information och/eller kontroll och därför bör 

aktören inte bedömas helt ansvarig för det inträffade.78 Denna taktik antyds då Kyrö 

yttrar ”before the championships, we tried through our own channels, to establish 

whether or not, you could get caught using this. According to the information we had, 

this should not have happened. Based on that information, we proceeded to look for 

great success. But in this case, I have nothing further to say”. Kyrö bekräftar via 

uttalandet att han visste att preparatet som användes var dopingklassat, men att 

preparatet trots det inte gett positiva utslag när de testats via finländska lagets egna 

laboratorium. Kyrö påpekar således att den information han fått om preparatet innan 

tävlingarna, bekräftat att man omöjligt skulle kunna avslöja deras dopinganvändning. 

Därför valde Kyrö och finländska skidlandslaget att använda preparatet i syfte att nå 

framgång. I den avslutande meningen av ovanstående citat yttrar Kyrö uppgivet att i det 

nuvarande läget när laget blivit avslöjade, har han inget mer att säga. Han tolkas 

därigenom syfta till att de delgivits fel information om dopingpreparatets omöjlighet att 

upptäckas. Ett antagande är att rätt information möjligtvis medfört andra beslut. Därmed 

skjuter han undan ansvaret på informationsgivarna. Kyrö hänvisar till att han och 

skidlandslaget inte hade någon kontroll över situationen på grund av felaktig och 

avsaknad av information. Ett antagande är att Kyrö därmed skjuter undan ansvaret 

genom att belysa implicit i uttalandet, att de bakomliggande informationsgivarna är 

ansvariga för att det finländska skidlandslaget fått fel information om dopingpreparatet 

och åkte fast.  

 

8.1.3. Reduce offensiveness 

Differentiation 

Vidare i Kyrös anförande går det att tyda strategin reduce offensiveness (tona ner 

händelsens kränkande karaktär). En taktik för denna strategi är differentiation, att sätta 

                                                
78 Benoit, 2015, s. 23. 
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det inträffade i relation till värre gärningar.79 Kyrö yttrar ”I would still like to say, that 

we have broken the rules about the sport, but we have not broken against the law”. Här 

tonar Kyrö ner händelsens kränkande karaktär då han sätter händelsen i relation till 

något som hade kunnat vara ännu värre, att finländska skidlandslaget brutit mot lagen. 

Benoit exemplifierar ett fall, där ett par tagit pengar och använder sig av ordet låna 

istället för att stjäla, eftersom det låter bättre.80 På samma sätt kan i det här fallet bryta 

mot reglerna tänkas verka bättre än att bryta mot lagen.  

  

Minimize 

Kyrös citerade mening ovan kan även förstås utifrån taktiken att minimera det 

inträffade. Taktiken minimize syftar till att inför publiken antyda att händelsen inte är så 

illa som den kanske tycks ha sett ut vid första början och är ofta en framgångsrik 

imagereparerande strategi.81 Kyrös antydan att de brutit mot regler och inte mot lagen, 

kan tolkas vara ett försök att visa för publiken hur handlingen inte var så illasinnad som 

möjligen väntats. En annan tolkning av minimering är då Kyrö uttalar ”as these rather 

harsh events prove, it’s a question of actions by amateurs”. Kyrö belyser hur de finska 

åkarna som dopade sig bör anses som amatörer. Nationalencyklopedin skriver att en 

amatör är en individ som ägnar sig åt att utöva något en inte har så stor kunskap inom.82 

Kyrö tolkas därmed förminska de inblandade skidåkarna. Ett antagande är att Kyrö 

försöker bevisa att dopinganvändningen i det finska skidlandslaget inte är så bedrövlig 

som först förväntats. Det eftersom dopinganvändningen skedde av oerfarna amatörer. 

Därmed kan uttalandet tolkas som ett försök att minska den negativa effekten av det 

inträffade och därför anspelar på att tona ner händelsens kränkande karaktär. 

 

8.1.4. Sammanfattning 

De framträdande strategierna Kyrö använder sig av i sitt uttalande vid presskonferensen 

kan som tolkats vara tre. Samtidigt som Kyrö tar på sig hela skulden (mortification), 

skjuter han delvis undan ansvaret (evade responsibility) och försöker samtidigt tona ner 

händelsens kränkande karaktär (reduce offensiveness). Detta sker via taktikerna 
                                                
79 Benoit, 2015, s. 24. 
80 Benoit, 2015, s. 25. 
81 Benoit, 2015, s. 24. 
82 Nationalencyklopedin, ”Amatör”, 
<http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/amatör>, hämtad 2017-05-04. 
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provokation (provocation), ogiltigförklarande (defeasibility), uppvisa goda intentioner 

(good intentions), minimering (minimization) och differentiering (differentiation).  

 

Vid analys av de imagereparerande strategierna tid- och utrymmesmässigt i Kyrös 

framförande bör det uppmärksammas hur majoriteten utgörs av att skjuta undan 

ansvaret, men även tona ner händelsens kränkande karaktär. Endast vid ett inledande 

tillfälle används strategin att ta på sig hela skulden. Kyrös val att först ta på sig hela 

skulden och be om ursäkt, men vidare under anförandet skjuta undan ansvaret samt tona 

ner händelsens kränkande karaktär kan tolkas motsägelsefullt och värt att reflektera 

över. I själva verket belyser han sin medvetenhet återkommande gånger om att doping 

är fel, men att skidlandslaget trots det valde att använda dopingpreparatet. Att skapa 

förtroende hos sin publik kan på dessa motsägelsefulla premisser vara problematiskt. 

Vigsø skriver hur en aktör som bekräftat att denne handlat fel, bör framföra en 

kompensation på något sätt.83 Ett antagande är att det därför varit effektivt för Kyrö att 

efter ursäkten använda sig av strategin utföra en kompenserande handling, istället för att 

skjuta undan ansvaret samt tona ner händelsens kränkande karaktär. Dock sker inte detta 

och anledningen till att Kyrö kombinerar de tre strategier som han gör, kan vara ett 

resultat av kulturella värderingar vilket analyseras nedan.  

 

8.2. Kulturteori 

Genom att beakta publiken som talaren står inför, går det att skapa insikt i den 

imagereparation som sker skriver Benoit.84 I Kyrös fall utgår analysen från det 

finländska samhället som publik, med motivering att Hofstedes kulturdimensioner utgår 

från allmänna värderingar. Genom att studera den finländska kulturen, kan en större 

förståelse skapas för Kyrös uttalanden och val av imagereparerande strategier. Vardera 

imagereparerande strategi har studerats utifrån dem av Hofstedes kulturdimensioner 

vilka tolkats som möjliga faktorer till Kyrös val. Analysen är således ett resultat utifrån 

Hofstedes kulturteori. Hofstede skriver om hur över 50 index i diagrammet nedan 

bedöms som högt och under 50 som lågt.85 Det är även av värde att återigen 

uppmärksamma hur indexen i Hofstedes dimensioner bör ses som relativa och inte 
                                                
83 Vigsø, 2016, s. 42. 
84 Benoit, 2015, s. 31. 
85 Geert Hofstede, ”Cultural dimensions”, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, hämtad 2017-05-03. 
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allmänna sanningar. Det är bra att ha i åtanke när resultatet som framkommit av nedan 

analys studeras. 

 

 
Tabellerna ovan tydliggör kulturella dimensioner i den Finländska kulturen och är 

hämtad från Geert Hofstedes hemsida, utifrån verktyget som åskådliggör kulturella 

skillnader.86 

 

8.2.1. Mortification 

Den kulturella förståelsen för valet av Kyrös imagereparerande strategi att be om ursäkt, 

kan tänkas förstås utifrån Hofstedes kulturdimension long term orientation. 

 
                                                
86 Geert Hofstede, ”Cultural dimensions”, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, hämtad 2017-04-25. 
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Long term orientation 

På indexet för långsiktig respektive kortsiktig tidsorientering placerar sig Finland på 

låga 38 av 100.87 Finlands index tyder på en relativt kortsiktigt inriktad kultur, där man 

har respekt för normer samt skyldigheter och att det är viktigt att inte göra bort sig i 

samhället.88 Indexet representerar även att prestationer värdesätts och att det samtidigt 

är viktigt att känna till den absoluta sanningen, även om man motvilligt vill delge den.89 

Den kortsiktigt inriktade kulturen kan tolkas i Kyrös inledande mening ”I would as head 

coach, for myself or on my own part apologize to everyone for the fact that we tried to 

reach success with wrong methods”. Kyrös val att framföra en ursäkt kan förstås utifrån 

att det i finländska kulturen är viktigt att delge sanningen, vilken i det här fallet är att 

finländska skidlandslaget handlat fel. Det är dock viktigt att även belysa hur Benoit 

skriver att denna strategi generellt sett utan kulturberoende kan anses som den mest 

effektiva och etiskt rätta.90  

 

Det unika i Kyrös fall är dock att den nämnda meningen är den enda som innehåller en 

ursäkt i framförandet. Även det kan tänkas vara kulturberoende genom att kortsiktigt 

inriktade kulturer som Finland har svårt att göra bort sig. Dessa kulturer har ett starkt 

behov att visa stolthet över sitt land.91 Kyrös imagereparerande strategi att be om ursäkt 

kan därför delvis förstås utifrån den kortsiktigt inriktade kulturella betydelsen om att 

delge sanningen. Samtidigt går det utifrån denna aspekt av kulturen, att skapa en större 

förståelse för varför Kyrös framförande bara innehåller strategin att be om ursäkt en 

gång och fler strategier där han skjuter undan ansvaret och minskar händelsens 

anstötlighet. Denna kulturella aspekt är som presenterad vikten av att prestera, visa 

stolthet och inte göra bort sig inför sitt land. 

 

8.2.2. Evade responsibility 

Den kulturella förståelsen för valet av Kyrös imagereparerande strategi att skjuta undan 

ansvaret, kan tänkas förstås utifrån Hofstedes kulturdimensioner power distance, 

individualism, uncertainty avoidance, indulgence.  
                                                
87 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 316. 
88 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 294. 
89 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 308. 
90 Benoit, 2015, s. 26ff. 
91 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 339. 
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Power distance 

På indexet för maktdistans placerar sig Finland på låga 33 av 104.92 Detta index syftar 

till att maktdistansen i Finland är liten och att individerna inom kulturen önskar ett 

jämställt förhållande mellan de med hög och lägre status.93 Finlands syn på makt är att 

det existerar för att förenkla samhället, med en önskan är att få vara självständiga 

eftersom kontroll inte är uppskattat.94 Vid ett tillfälle belyser Kyrö ”before the 

championships, we tried through our own channels, to establish whether or not, you 

could get caught using this. According to the information we had, this should not have 

happened. Based on that information, we proceeded to look for great success. But in this 

case, I have nothing further to say”. I uttalandet bekräftar som tidigare nämnt Kyrö sin 

medvetenhet om att preparatet var dopingklassat och att laget därmed bröt mot reglerna, 

men var övertygad om att det inte kunde upptäckas till följd av den information de fått. 

Kyrö poängterar att dopingpreparatet inte gått att upptäcka genom finska 

skidlandslagets eget laboratorium och uppvisar därmed en självständig kontroll över 

valet att använda preparatet. Trots att Kyrö via uttalandet erkänner brottet, kan det 

uppfattas som att Kyrö delvis skjuter undan ansvaret på informationsgivarna om 

preparatet men även den kontrollerande institutionen WADA, vilka avslöjade finländska 

skidlandslaget. Vid skandaler för individer i kulturer med låg maktdistans medför det 

ofta slutet på karriären för den som orsakat skadan.95 Denna kulturella insikt kan öka 

förståelsen för Kyrös försvarande uttalande där han skjuter undan skulden, möjligtvis i 

syfte att försöka rädda sin egen karriär. Kyrös användning av imagereparerande 

strategin att skjuta undan ansvaret kan därmed tolkas utifrån den kulturella betydelsen 

att skandaler i kulturer med låg maktdistans som Finland, medför negativa konsekvenser 

för den som hålls ansvarig. 

 

Individualism 

Vid indexet för individualism placerar sig Finland på 63 av 91 och klassas därmed som 

                                                
92 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 81f.  
93 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 84. 
94 Geert Hofstede, ”Cultural dimensions”, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, hämtad 2017-04-20. 
95 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 104. 
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en individualistisk kultur.96 Som nämnt eftersträvar människor i individualistiska 

kulturer att lyckas i livet. Två gånger i Kyrös uttalande syftar han till att finländska 

skidlandslagets huvudsakliga mål med dopingen var att nå framgång och lyckas. 

Följande är när han belyser ”we tried, for success, with wrong methods” samt ”A few of 

the athletes however, have had good experiences in the form of better results, higher 

hemoglobin, that we decided to take up these expanders again”. Att Kyrö belyser detta 

återkommande gånger kan utifrån den nämnda finländska individualistiska kulturella 

strävan om självförverkligande, öka förståelsen för varför Kyrö skjuter undan ansvaret 

för det inträffade genom att hänvisa till att finländska skidlandslaget faktiskt hade goda 

intentioner med dopingen. Kyrös användning av den imagereparerande strategin att 

skjuta undan ansvaret, kan därmed tolkas utifrån den kulturella betydelsen att framgång 

värdesätts i Finland. 

 

Uncertainty avoidance 

I indexet för osäkerhetsundvikande placerar sig Finland på 59 av 112 vilket indikerar på 

att man inte tycker om okända situationer.97 Ett uttryck för osäkerhetsundvikande i 

kulturer som Finland är otålighet, att exempelvis lägga skulden på någon annan istället 

för att vara försiktig.98 Som nämnt överför Kyrö skulden på andra lag som tidigare 

använt dopingpreparatet enligt följande ”I would like to, as an explanation, reveal that 

after the ski championships as Ramsau, we received information, that a lot of the teams 

competing there had used this plasma expander”. I detta uttalande tolkas Kyrö mena att 

andra länder som tidigare använt samma dopingpreparat bär ansvaret för att även 

Finland valde att använda preparatet. Istället för att vara återhållsam tolkas Kyrö 

försöka minska känslan av osäkerhet genom att lägga skulden på någon annan. 

Uttalandet där Kyrö på detta sätt skjuter undan ansvaret kan därmed tolkas utifrån att 

man i finländska kulturen inte tycker om osäkra situationer och därmed istället klandrar 

andra, istället för att vara restriktiv. Med det sagt är det möjligt utifrån kulturen och 

Finlands höga osäkerhetsundvikande, att skapa en ökad förståelse för Kyrös val av 

imagereparerande strategin att skjuta undan ansvaret.  

  
                                                
96 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 123. 
97 Geert Hofstede, ”Cultural dimensions”, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, hämtad 2017-04-20. 
98 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 243. 
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Studier har visat att kulturer med högt osäkerhetsundvikande prioriterar seger över 

människans välmående.99 I kulturer som Finland finns krav på att man bör arbeta hårt 

och stress är en vanligt förekommande faktor för att nå dit man vill.100 Som nämnt 

belyser Kyrö det viktiga faktumet att segra bland annat enligt följande ”we tried, for 

success, with wrong methods” samt ”A few of the athletes however, have had good 

experiences in the form of better results, higher hemoglobin, that we decided to take up 

these expanders again”. När dessa uttalanden anknyts till den finländska kulturen och 

det viktiga faktumet att segra är det möjligt att nå en ökad förståelse för varför Kyrö 

återkommande gånger belyser de goda intentionerna med dopingen. Anledningen till att 

Kyrö skjuter undan ansvaret kan ha den kulturella förklaringen att segra i Finland 

värderas högre än att ta hand om människans välmående. 

 

Indulgence 

På indexet för eftergivenhet och återhållsamhet placerar sig Finland på 57 av 100 och 

bedöms därmed som ett eftergivet land, vilket svenska författarna till boken 

Organisationer och kulturer benämner det som.101 Kulturer som indikerar på 

eftergivenhet har som nämnt enligt Hofstede en svagare moralisk disciplin. Kyrö 

uttrycker ”I would like to, as an explanation, reveal that after the ski championships as 

Ramsau, we received information, that a lot of the teams competing there had used this 

plasma expander”. I uttalandet skjuter Kyrö undan ansvaret på andra lag, som nämnt 

med hjälp av taktiken provokation. Det genom att Kyrö belyser hur bakgrunden till 

finländska skidlandslagets val att använda dopingpreparat, utlöstes av att 

dopingpreparatet använts av andra länder under tävlingarna i Ramsau vilket inte 

upptäckts. Kyrös val att använda sig av den imagereparerande strategin att skjuta undan 

skulden, kan tänkas bero på den kulturella aspekten att god moral enligt Hofstedes 

dimension inte tolkas vara det högst värderade i den finländska kulturen. Att skjuta 

undan ansvaret på annan aktör anses möjligtvis därför inte vara lika oförskämt som i en 

återhållsam kultur. Kyrös användning av den imagereparerande strategin att skjuta 

undan ansvaret genom att påpeka att andra lag bär ansvar för Finlands dopingskandal, 

kan därmed tänkas förstås utifrån det kulturella faktumet om en eftergiven kultur där 
                                                
99 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 244. 
100 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 244. 
101 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 350. 
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god moral inte värderas som det mest centrala. Viktigt i samband med detta är dock att 

belysa hur Hofstedes dimensioner bör ses som relativa och att god moral ändå tycks ha 

ett värde i finländska kulturen, vilket problematiseras i 8.3.1. Där problematiseras även 

hur Finlands 57 av 100 i indexet på indulgence är kort ifrån mittlinjen och därför nära 

att bedömas som ett återhållsamt land. 

 

8.2.3. Reduce offensiveness 

Den kulturella förståelsen för valet av Kyrös imagereparerande strategi att tona ner 

händelsens kränkande karaktär, kan tänkas förstås utifrån Hofstedes kulturdimensioner 

individualism, uncertainty avoidance och indulgence. 

 

Individualism 

Som tidigare nämnt vid indexet för individualism placerar sig Finland på höga 63 av 91 

och klassas som en individualistisk kultur.102 I inledningen av anförandet poängterar 

Kyrö ”I would still like to say, that we have broken the rules about the sport, but we 

have not broken against the law”. Här belyser Kyrö att skidlandslaget brutit mot regler 

men inte mot lagen. Genom att individualism kan uttryckas via antydan till att 

värdesätta lag och lojalitet, kan en större förståelse skapas för hur centrala de 

individualistiska värderingarna är i Kyrös framförande. Kyrös val att poängtera att det 

är regler som brutits mot men inte lagen, kan antas spegla den finländska 

individualistiska kulturen om hur viktigt det är att vara lojal mot lagen i hopp om att 

försöka tona ned händelsens kränkande karaktär. Utifrån det tolkas den individualistiska 

kulturella aspekten vara central i Kyrös val av imagereparerande strategin att tona ner 

händelsens kränkande karaktär. 

 

Uncertainty avoidance 

Som nämnt placerar sig Finland i indexet för osäkerhetsundvikande på 59 av 112 vilket 

indikerar på att kulturen inte tycker om osäkra situationer.103 Precis innan Kyrö avslutar 

sitt anförande yttrar han ”as these rather harsh events prove, it’s a question of actions by 

amateurs”. I denna mening minimerar som tidigare nämnt Kyrö händelsen för att tona 

                                                
102 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 123. 
103 Geert Hofstede, ”Cultural dimensions”, <https://geert-hofstede.com/finland.html>, hämtad 2017-04-
20. 
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ner dess kränkande karaktär, genom att belysa att det inträffade hanterades av amatörer. 

Ett antagande är att Kyrö genom uttalandet försöker minska osäkerheten kring det 

inträffade och försäkra publiken om att dopingskandalen inte är så illasinnad som den 

ser ut. Det eftersom hans antydan att skidåkarna bör ses som ”amatörer”, vilka möjligen 

inte hade kunskap om vad de gav sig in på vid användningen av preparatet. Att Kyrö 

benämner skidåkarna som amatörer och därmed mindre professionella yrkesutövare är 

ett intressant uttalande, eftersom finländska åkarna som använt preparatet är de främsta i 

deras skidlandslag.  

 

Vigsø skriver hur en handling som är fel kan medföra försämrad självkänsla för den 

anklagade.104 En reflektion är huruvida Kyrö via detta uttalande möjligtvis även 

försöker tona ner sin egen kränkande karaktär under skandalen och separera åkarna 

gentemot honom som tränare. Det för att minska sin egen osäkerhet och ansvar. Trots 

att Kyrö inledningsvis benämnt att han bär ansvaret för det inträffade och ber om ursäkt 

är det fortfarande inte han själv som använt preparatet. Osäkerhetsundvikande kulturer 

har en tendens till att försöka skapa ordning samt struktur, gärna genom detaljerade 

beskrivningar för att minska osäkerheten.105 Kyrös antydan att sätta människor i fack 

och kategorisera dem som amatörer, kan därför tolkas vara ett sätt att minska osäkerhet 

och åskådliggöra vilken typ av människor det är som använt sig av dopingpreparatet. 

Samtidigt medför detta att han själv distanserar sig från händelsen. Den bakomliggande 

kulturella orsaken för Kyrös uttalande där han försöker förmedla säkerhet och tona ner 

händelsens kränkande karaktär, kan därmed tänkas förstås genom den kulturella faktorn 

av en osäkerhetsundvikande kultur. 

 

Som tidigare nämnt har även osäkerhetsundvikande kulturer stor respekt och behov av 

lagar för en mer säker tillvaro. I Kyrös fall tar detta kulturella uttryck sig när han 

försöker minska händelsens anstötlighet genom ”I would still like to say, that we have 

broken the rules about the sport, but we have not broken against the law”. Den 

kulturella förståelsen för Kyrös uttryck och valet av imagereparerande strategin att 

minska händelsens anstötlighet, kan tänkas förstås utifrån finländska kulturens respekt 

                                                
104 Vigsø, 2016, s. 44. 
105 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 243f. 
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för lagen. Kyrö har inte brutit mot den och att det är viktigt att särskilja regler mot lagar.  

 

Indulgence 

Som nämnt på indexet för eftergivenhet och återhållsamhet, placerar sig Finland på 57 

av 100 och bedöms som ett mer eftergivet land.106 Som nämnt talar en sådan kultur för 

positiva attityder och optimism. Den finländska kulturen kan därmed tyckas bli tydlig 

när Kyrö minskar händelsens anstötlighet via följande ”as these rather harsh events 

prove, it’s a question of actions by amateurs” samt ”I would still like to say, that we 

have broken the rules about the sport, but we have not broken against the law”. I båda 

fallen minimerar Kyrö händelsen. I det första fallet påpekar han att de inblandade bör 

anses som amatörer och i det andra fallet att inget brott mot lagen har skett. Benoit 

skriver om hur minimering ofta minskar den negativa synen och känslan över det 

inträffade.107 Därmed kan man med denna typ av imagereparerande strategi eftersträva 

positivitet och optimism. Att förmedla dessa känslor är som nämnt synonymt med den 

finländska kulturens strävan och en tänkbar faktor till varför Kyrö uttrycker sig som han 

gör. Kyrös användning av den imagereparerande strategin att tona ner händelsens 

kränkande karaktär kan därmed tänkas förstås utifrån den kulturella betydelsen att 

positivitet och optimism är viktigt i Finland. 

 

8.2.4. Sammanfattning 

De framträdande kulturella värderingarna som tolkats i Kyrös framförande utifrån 

Hofstedes kulturdimensioner är följande. I imagereparerande strategin mortification - 

prestation, stolthet samt lojalitet mot lag (återfinns i 8.2.1.). I imagereparerande 

strategin evade responsibility - önskan om decentraliserad makt, självständighet, 

självförverkligande, framgång, otålighet, segerlystnad framför välmående samt något 

svag moralisk disciplin (återfinns i 8.2.2.). I imagereparerande strategin reduce 

offensiveness - vikten av säkerhet och optimism (återfinns i 8.2.3.). 

 

Ett intressant resultat är huruvida de tre kulturella dimensionerna individualism, 

uncertainty avoidance samt indulgence är mest återkommande som tänkbara kulturella 

                                                
106 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 350. 
107 Benoit, 2015, s. 29. 
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faktorer för Kyrös val av imagereparerande strategier. Detta kan vara betydande för vad 

som upplevs förtroendeingivande i den finländska kulturen, vilket belyses i 8.3. Det 

utifrån antagandet att Kyrö eftersträvar att återskapa sitt förtroende och därmed är talet 

genomtänkt och anpassat efter publikens doxa. Benoit belyser hur stor betydelse det har 

att aktören riktar sina argument till den största tänkbara publiken för att få 

genomslagskraft.108 

 

Ett annat intressant resultat är att de imagereparerande strategierna har kunnat förstås 

utifrån samtliga kulturdimensioner utom masculinity, där det varit svårt att tyda 

influenser av den feminint inriktade kultur som Hofstede anser Finland har. Finland 

placerar sig i indexet på 26 av 110 vilket indikerar på en feminint inriktad kultur, vilket 

som nämnt värderar relationsskapande i jämförelse med en maskulin som värderar 

prestationer och självsäkerhet. I Finlands fall framträder detta dock som motsägelsefullt 

utifrån vad de andra av Hofstedes dimensioner redogjort om kulturen. Exempelvis 

utifrån dimensionen individualism har finländska kulturen framträtt som 

prestationsinriktad, vilket motsäger sig en feminin kultur med fokus på relationer. 

Därför är det betydelsefullt att kritiskt reflektera över Hofstedes kulturteori och påminna 

om som tidigare nämnt, att indexen bör ses som relativa och inte allmänna sanningar. 

Ett antagande är att om den finländska kulturen varit så feminin och relationsskapande 

som Hofstede menar den är, hade andra strategier använts än att exempelvis skjuta 

undan skulden.  

 

8.3 Ethos och förtroendeskapande  

Analysen har hittills redogjort för vilka imagereparerande strategier som tolkats i Kyrös 

framförande samt undersökt hur dessa kan förstås utifrån den finländska kulturen. 

Genom att förena dessa två är målsättningen att eftersträva en större förståelse för vad 

utifrån Kyrös kriskommunikativa framförande som tolkas förtroendeingivande i den 

finländska kulturen, utifrån retorikens ethos. Mral skriver hur viktigt det är för en aktör i 

kriser att etablera ett starkt ethos samt bevara detta, då dennes ethos lätt kan förstöras 

vid en krissituation om mindre passande åtgärder än vad som är lämpligt används.109 

                                                
108 Benoit, 1997. s. 178. 
109 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 10. 
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Lindqvist Grinde skriver hur ethos tre beståndsdelar består av arete (god moral), 

fronesis (handlingsklokhet) samt eunoia (välvilja) där samtliga är kulturberoende och 

bör tolkas ur den rådande kulturens premisser.110 Genom att studera hur väl existerande 

dessa är i yttrandet från en krisdrabbad, går det att tolka om denne har kunskapsmässiga 

såväl som mänskliga kvalifikationer vid en svår situation.111 

 

En faktor för att kunna etablera ett starkt förtroende är att aktören i valet av 

imagereparerande strategier är medveten om och tar publikens doxa i 

beaktning.112Analysen nedan utgår från den allmänna doxan i det finländska samhället 

och därmed inte från en specifik grupp av idrottsintresserade. Motiveringen är att teorin 

om Hofstedes dimensioner utgår från länders allmänna värderingar och därför bara 

skapar möjlighet att utgå från hela finländska samhällets doxa. De konsekvenser som 

kan uppstå för aktören som inte utgår från publikens doxa är att förtroendekrisen 

ökar.113 För Kyrö är det således viktigt att han valt ord och argument efter finländska 

värderingar som publiken kan känna identifikation med.  

 

Som nämnt utifrån den analys som återfinns i 8.2. är de framträdande finländska 

generella kulturella värderingarna som Kyrö tolkats anspela på i sitt framförande 

följande: Prestation, stolthet, lojalitet mot lag, decentraliserad makt, självständighet, 

självförverkligande, framgång, otålighet, segerlystnad framför välmående, något svag 

moralisk disciplin, säkerhet och optimism. 

 

8.3.1. Arete 

Synen på moral (arete) skiljer sig beroende på vilken publik talaren står inför där olika 

länder har sina unika värderingar. Med det konstaterat är god moral kulturberoende.114 

Trots att varje kultur har sin individuella syn på vad som är goda moraliska egenskaper, 

framkom under antiken några kardinaldygder som än idag är centrala för många 

människor, där en av dem är ärlighet.115 Kyrös inledande mening där han ber om ursäkt 

                                                
110 Lindqvist Grinde, 2008, s. 93. 
111 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 10. 
112 Vigsø, 2016, s. 42. 
113 Vigsø, 2016, s. 42. 
114 Lindqvist Grinde, 2008, s. 91f. 
115 Lindqvist Grinde, 2008, s. 92.	  
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och tar på sig ansvaret, kan tolkas som ett tecken på ärlighet därigenom han uppvisar 

god moral. 

 

En mer specifik förståelse för vad som tolkas som god moral utifrån den finländska 

kulturen är möjlig att skapa utifrån de analyser som ovan genomförts. Hofstedes tre 

dimensioner individualism, uncertainty avoidance och indulgence har varit mest 

förekommande som förstående faktorer till Kyrös val av imagereparerande strategier. 

Dessa tre dimensioner kan därmed tolkas ha stort värde inom den finländska kulturen. 

Utifrån dem upplevs de främsta centrala värderingarna i Finland vara följande (återfinns 

i 8.2.): Man bör visa stor respekt för och vara lojal mot lagen. Seger, framgång och 

säkerhet är av stort värde. Det är viktigt att förmedla optimism för framtiden. 

Anspelning på dessa kan därmed indikera på god moral i den finländska kulturen. I 

samtliga av Kyrös meningar som varit mål för granskning, tolkas värderingarna 

förekomma.  

 

En tolkning är att Kyrö visar god moral genom att anspela på värderingen lojalitet mot 

lag i uttalandet där han belyser att laget brutit mot regler men inte mot lagen. Uttalandet 

kan förstås utifrån Hofstedes kulturdimension individualism. Som nämnt mäter Finland 

index för att värdera respekt mot regler och lagar. 

 

En annan tolkning är att Kyrö visar på god moral genom att anspela på värderingarna 

seger och framgång återkommande gånger i fem uttalanden, där han syftar till att 

dopingens högre syfte var att nå gott resultat. Uttalandena som tyder på seger och 

framgång kan förstås utifrån Hofstedes kulturdimensioner uncertainty avoidance och 

individualism. Det eftersom på dimensionen om uncertainty avoidance mäter Finland 

som nämnt index för att värdera seger, framgång och säkerhet. På dimensionen om 

individualism mäter Finland som nämnt index för att värdera självförverkligande och att 

lyckas. 

 

Vidare är en tolkning att Kyrö visar god moral genom anspelning på värderingen 

säkerhet genom tre uttalanden. Det är när Kyrö hänvisar till att de inte brutit mot lagen, 

att handlingen skett av amatörer samt försäkrar om att andra lag bär ansvaret för 
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Finlands val att använda preparatet. Dessa uttalanden som tolkats tyda på säkerhet kan 

förstås utifrån Hofstedes kulturdimension uncertainty avoidance. Som tidigare 

redogjorts för mäter Finland i denna dimension index för att gärna undvika osäkra 

situationer och värderar därför ett säkerhetsbeteende. 

 

Slutligen är en tolkning att Kyrö uppvisar god moral genom anspelning på värderingen 

optimism för framtiden genom uttalandena om att de dopade bör ses som amatörer samt 

att inget brott mot lagen begåtts. Uttalandena som tolkas förmedla optimism kan förstås 

utifrån Hofstedes kulturdimension indulgence. Finland mäter för indulgence index som 

indikerar på att kulturen värderar att uttrycka positivitet för framtiden.  

 

Mral och Vigsø skriver hur talarens anpassning efter den rådande doxan kan medföra att 

budskapet går fram och att en vi-känsla uppstår, vilket i sin tur stärker förtroendet för 

talaren i fråga.116 Genom att Kyrö återkommande gånger på sättet ovan grundar sina 

uttalanden i tolkningen av framträdande värderingar (doxa) som kan tänkas anspela på 

god moral i den finländska kulturen, finns därmed större chans för Kyrö att skapa 

förtroende hos sin publik.  

 

I samband med arete bör som tidigare nämnts, medvetenheten väckas om hur Finland 

som mäter högt index på skalan för indulgence enligt Hofstedes kulturdimensioner inte 

antyder att god moral är det högst värderade. Som nämnt har kulturer med högt index på 

indulgence svagare moralisk disciplin.117 Därmed är ett intressant resultat hur Kyrö i 

analysen som nämnt dock verkar anspela på god moral i varje uttalande av de sju som 

studerats. I samband med denna reflektion är det värt att kritiskt granska litteraturen och 

återigen belysa det Hofstede själv nämnt om sina kulturdimensioner, att de bör ses som 

relativa och inte allmänna sanningar. En tänkbar förklaring till detta resultat som 

indikerar på Kyrös vikt att visa god moral, kan ha betydelsen att Finland som nämnt 

mäter 57 i index på skalan för indulgence. Trots att detta index bedöms som högt enligt 

Hofstede eftersom det är över 50, infinner sig Finland fortfarande nära mittlinjen och 

synen på att uppvisa god moral tolkas ändå som värderande i kulturen. En annan aspekt 

                                                
116 Mral & Vigsø (red), 2013, s. 12f. 
117 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 353ff. 
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som även pekar på att god moral tycks vara betydande för kulturen är att Finland 

bedöms som kortsiktigt inriktade enligt Hofstedes dimensioner. Detta medför som 

tidigare nämnt att man inte tycker om att göra bort sig, vilket kan skapa förståelse för 

moralens betydelse. 

 

8.3.2. Fronesis 

Vad som tolkas handlingsklokt och förnuftigt (fronesis) är likaledes som god moral 

(arete) kulturberoende.118 Lindqvist Grinde skriver att en samlad uppfattning oavsett 

kultur är dock att genom eftertänksamma yttranden med goda argument, kan talaren 

visa på förnuft.119 De främsta förekommande finländska värderingarna i Kyrös 

imagereparerande strategier som presenterades i 8.3.1. var att man bör visa stor respekt 

för och vara lojal mot lagen. Seger, framgång och säkerhet är av stort värde. Samt 

vikten av att förmedla optimism för framtiden. Dessa värderingar som tidigare 

indikerade på god moral, kan även tänkas ligga till grund för vad som i en samlad 

uppfattning anses vara klokt handlande i finländska kulturen. 

 

I Kyrös anförande går det att tolka flera yttranden som anspelar på fronesis. Trots att 

Kyrö främst använder imagereparerande strategierna att skjuta undan ansvaret och 

minska händelsens anstötlighet, förekommer strategin att be om ursäkt när han bekräftar 

i sin inledande mening att han tar på sig skulden. Kyrös val att ärligt uttrycka detta kan 

tolkas som att handla förnuftigt och klokt. Han uppvisar därigenom en medvetenhet om 

att han tillsammans med finländska skidlandslaget handlat fel och bekräftar att det 

inträffade inte är rätt. Vidare återkommer ytterligare tillfällen där Kyrö ärligt uttrycker 

att finländska skidlandslaget varit medvetna om att preparatet som användes var 

dopingklassat, att de brutit mot sportens regler samt bekräftar att de så här i efterhand 

använde fel metoder för att nå framgång. Lindqvist Grinde skriver om hur ärlighet alltid 

är det effektivaste för att uppträda förnuftig.120 Kyrös yttranden och ordval kan tänkas 

förstås utifrån de finländska kulturella värderingarna om säkerhet men även optimism 

för framtiden. Som tidigare nämnt mäter Finland högt index på Hofstedes dimension om 

osäkerhetsundvikande. För att minska osäkerheten kring händelsen, kan Kyrö via 
                                                
118 Lindqvist Grinde, 2008, s. 93. 
119 Lindqvist Grinde, 2008, s. 92.	  
120 Lindqvist Grinde, 2008, s. 93. 
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uttalandena tolkas försäkra sin publik att han tillsammans med finländska skidlandslaget 

är väl medveten om att de handlat fel. Därigenom upplevs han även ge optimistiska 

indikationer för att det inte kommer att ske igen. Det kan därmed uppfattas som ett sätt 

att visa sig förnuftig och således en indikation på fronesis.  

 

Det är ett intressant resultat att dopingskandalen som handling inte tyder på fronesis, 

trots att flertalet av ovan redogjorda budskap i Kyrös framförande anspelar på detta för 

att försöka återskapa förtroendet. Intressant är även hur Kyrö vid flera tillfällen under 

anförandet väljer att skjuta undan ansvaret vilket kan tänkas motsätta ett klokt 

handlande. Trots det bedöms han å andra sidan visa tecken på fronesis, som ovan 

nämnts, genom sin transparens med händelseförloppet där han erkänner, ärligt ber om 

ursäkt och tar på sig skulden. Det finns således budskap som både talar för och emot 

användandet av fronesis. 

 

8.3.3. Eunoia 

Välvilja (eunoia) är viktigt att visa som talare gentemot sin publik för att skapa 

förtroende, då detta medför att publiken vill lyssna.121 De finländska värderingarna som 

gavs störst utrymme i Kyrös imagereparerande strategier presenterades i 8.3.1. vilka var 

att man bör visa stor respekt för och vara lojal mot lagen. Seger, framgång och säkerhet 

är av stort värde, samt vikten av att förmedla optimism för framtiden. Att som talare 

anspela på dessa värderingar, kan tolkas vara ett sätt att visa välvilja för sin publik.  

 

Vid främst ett av de sju uttalandena kan det explicit tolkas att Kyrö visar sig välvilligt 

inställd till sin publik, vilket är då han inledningsvis nämner ”I would as head coach, for 

myself or on my own part apologize to everyone for the fact that we tried to reach 

success with wrong methods”. Att talets inledande mening är välvillig är som nämnt 

utifrån Lindqvist Grinde viktigt för att väcka intresse för vidare tal. Kyrös inledning 

med denna imagereparerande strategi kan därför anses förmedla eunoia. 

 

Som nämnt tolkas Kyrö genomgående i varje studerad mening anspela på finländska 

värderingar, vilket anknöts till såväl arete som fronesis. Kyrö har ständigt påmint sin 

                                                
121 Lindqvist Grinde, 2008, s. 93f. 
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publik om att det högre syftet med dopingen var att nå framgång för den finländska 

nationen, men att konsekvenserna blev annorlunda. Som nämnt är det viktigt i 

kortsiktigt inriktade kulturer att få känna stolthet över sitt land.122 En tolkning är att 

Kyrö därmed anspelar på eunoia och sätter publikens intressen i centrum genom att 

belysa målsättningen om att nå framgång, vilket skulle göra nationen stolt. Framgång är 

som presenterat av värde i den finländska kulturen. Kyrös uttalanden om målsättningen 

med dopingen tycks antyda på välvilja mot publiken. Dock är en reflektion huruvida 

handlingen inte gör det, då Kyrö något respektlöst valt att använda preparatet för 

nationen trots medvetenheten om att han bryter mot reglerna. Sammanfattningsvis 

tolkas endast en välvillig mening i Kyrös uttalande. Trots det bedöms han ändå något 

välvilligt inställd till sin publik utifrån att han uppvisar god moral och förnuft. 

 

8.3.4. Sammanfattning 

Hellspong skriver att en aktör som får de tre retoriska beståndsdelarna god moral, 

handlingsklokhet samt välvilja att samverka kan uppfattas som en ”vir bonus dicendi 

peritus”.123 Det betyder ”en god man som talar väl” vilket är eftersträvansvärt inom 

retoriken, eftersom en talare först då kan uppfattas trovärdig och har möjlighet att 

påverka sin publik.124 Av analysen att tolka utifrån de finländska premisserna visar 

Kyrö genom sitt framträdande både på arete, fronesis och eunoia. De främsta 

strategierna Kyrö använder sig av för att bygga sitt ethos och uppträda trovärdig, tolkas 

vara arete genom att anspela på finländska centrala värderingar men även fronesis 

genom ärlighet.  

 

8.4. Slutsats 

Vigsø skriver hur viktigt det är för aktörens förtroende när man gör en offentlig ursäkt 

att uppvisa ett etiskt ansvar, genom att vid förtroendekriser inte skjuta ifrån sig skulden 

på någon intern eller extern aktör.125 I förhållande till Kyrös sätt att hantera 

förtroendekrisen där han främst skjuter undan ansvaret, handlar han inte enligt det 

Vigsø menar är etiskt försvarbart. Utifrån Vigsøs uttalande, är den tänkbara faran med 

                                                
122 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 339. 
123 Hellspong, 2011, s. 161f. 
124 Hellspong, 2011, s. 161f.  
125 Mral & Vigsö (red), 2013, s. 27. 
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strategin att skjuta undan ansvaret att aktörens image blir svårare att reparera. Men trots 

att Kyrös uttalande dock utgörs främst av imagereparerande strategierna att skjuta 

undan ansvaret och minska händelsens anstötlighet, vilket kunnat förstås utifrån 

kulturdimensionerna individualism, uncertainty avoidance och indulgence, tycks Kyrös 

framförande utifrån finländska kulturen ändå tolkas förtroendeskapande. Det upplevs 

förtroendeskapande eftersom hans anförande, oavsett strategierna, på ett eller annat sätt 

ständigt verkar anspela på de främsta finländska kulturella värderingarna. Kyrö tolkas 

utifrån den finländska kulturen uppvisa både arete (god moral), fronesis 

(handlingsklokhet) och eunoia (välvilja) genom att anpassa sig till vad som uppfattas 

värdefullt i hans finländska allmänna publik. Värt att belysa är därför att andra kulturer 

som tagit del av presskonferensen via media, högst troligt tolkat förtroendeskapandet 

annorlunda. Därmed är det av vikt att reflektera över huruvida Vigsøs etiska 

rekommendation bör ses ur ett kulturellt perspektiv. 

 

9. Analys av dopingskandal i Ryssland 

Författare Johanna Rådén 

För att visa var de funna strategierna yttras görs löpande referenser till de båda ryska 

översättningarna för att säkerställa att de tolkningar som görs av budskapen är korrekta. 

Detta sker med hjälp av en hänvisning till både översättare samt vilket stycke för att 

enkelt kunna orientera sig till rätt hänvisat ställe i översättningarna. Översättningarna i 

sin helhet återfinns i bilaga 2 och 3. Referenserna S:40 hänvisar således till Salnikovs 

översättning stycke 40 medan T:2 refererar till Tikas översättning samt stycke 2.  

 

9.1. Imagereparation 

Teorin om imagereparerande strategier står i relation till kategoria och strategiernas 

syfte är som bekant att återupprätta en image efter en förtroendeförlust.126 Nedan följer 

resultatet av vad som kan urskiljas i presskonferensen med hjälp av teorin om de 

imagereparerande strategierna. 

 

9.1.1. Denial 

Denial som strategi kan yttras genom simpelt nekande till kategorian alternativt skjuta 

                                                
126 Benoit, 2015, s. 20. 
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över skuld och ansvar på annan part. Den förnekelse som återfinns i budskapet sker då 

en av journalisterna frågar om det funnits inofficiella laboratorium som kan ha 

förfalskat dopingprover. Som svar på detta menar Kamaev ”Nej, det är för mycket 

teknik och struktur kring det hela för att förfalska”.127 Det tolkas vara ett förnekande till 

delar av de anklagelser som diskuteras under presskonferensen. Av WADAs utredning 

att döma samt ARDs dokumentär har manipulation av testresultat förekommit. 

Huruvida det skulle skett vid ett inofficiellt laboratorium är dock oklart och heller inte 

av relevans för studien. Det essentiella i det här budskapet är att det således finns ett 

förnekande av de anklagelser som riktats mot organisationen. Det är dock inte den 

strategin som är mest förekommande.  

 

9.1.2. Evade responsibility 

Som nämnt under bakgrundsavsnittet har både den finska och ryska aktören WADA 

som överhuvud. WADA har mandat att kontrollera antidopingverksamheterna på 

flertalet vis, exempelvis deras deltagande i internationella tävlingar eller deras 

laboratorieverksamhet som i Rysslands fall blivit påverkat. Därmed blir WADA en 

nyckelfigur i RUSADAs kommunikation och framförallt om kommunikationen tolkas i 

relation till evade responsibility. Strategin behandlar hur en aktör försöker förminska 

ansvaret för den uppkomna händelsen. Det kan ske genom exempelvis att skylla på 

någon annan, att man har haft för lite information eller att man hade goda avsikter. 

Strategin evade responsibility omfattar taktiken defeasibility. Den beskrivs av Benoit 

som menar att man vid denna talhandling förstår att man inte kan neka det som skett 

utan istället lägger vikt vid att man haft brist på information eller reducerar sitt ansvar 

genom att peka på andra aktörers makt eller inblandning.128 Den här typen av strategi 

tolkas sker i den aktuella presskonferensen.  

 

Till att börja med finns ett exempel då RUSADA hänvisar till att det är WADA som är 

ansvarig för svar kring utredningen. Det yttras genom ”Jag vill även tillägga att all 

information kring systemet ADAMS, hur kontroller sker, input till systemet, hur 

planeringen kring kontrollerna sker mm. (all info kring deras arbetsgång) kommer att 

                                                
127 Bilaga 3, stycke T:25. 
128 Benoit, 2015, s. 23. 
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skickas till en oberoende byrå, som WADA rekommenderar, vilket är för dem att 

kontrollera och kolla igenom allt”.129ADAMS-systemet som diskuteras här berör 

RUSADA då de arbetar efter systemet men trots det hänvisar man till att WADA är de 

som bör uttala sig om utredningen. På så vis har man påpekat en annan parts 

inblandning genom att markerat att WADA står som ansvarig för frågor kring 

antidopingbyråernas arbete med ADAMS-systemet. Det stämmer överens med den 

förklaring av defeasibility-strategin som utgörs av att man markerar hur man inte har 

påverkan på vissa processer relaterade till ämnet.130 I det här exemplet är de processerna 

samma sak som WADAs rutiner, vilket RUSADA inte kan påverka. Ett annat exempel 

finns under T:19 där Kamaev vill undvika frågor kring laboratoriets verksamhet. 

Journalisten frågar om man har mutat laboratoriet för att de ska manipulera svaren. Då 

menar man från RUSADAs sida att journalister hittar på fakta samt att han inte kan tala 

för laboratoriets del då de är en separat verksamhet.131 Det är också ett exempel på 

defeasibility då RUSADA menar att svaren finns hos en annan part. 

 

Av dessa uttalanden tolkas RUSADA hänvisa till att det finns mer information kring 

ärendet att finna hos WADA och att deras inblandning också är i fokus. WADA 

anklagas inte som ansvarig för det som skett men RUSADA visar ändå flertalet gånger i 

de uttalanden som tagits upp att det är WADA som står ansvarig för regelverket samt 

rutinernas struktur. Benoit beskrivning av den här strategin stämmer därmed mycket väl 

in på situationen då utredningen gått så långt att RUSADA inte kan neka felaktig 

hantering helt utan flyttar fokus från sin egen inblandning till att peka på andra aktörer 

som påverkar händelseförloppet.  

 

9.1.3. Reduce offensiveness  

Den strategi som syftar till att nedtona allvaret i händelsen kan också tolkas ha en 

central roll i den ryska kriskommunikationen som yttras i presskonferensen. Detta steg 

beskrivs med sex olika taktiker.132 De som upplevs relevanta för det aktuella retoriska 

objektet är framförallt bolstering och transcendence. 

                                                
129 Bilaga 3, stycke T:30. 
130 Benoit, 2015, s. 23. 
131 Bilaga 3, stycke T:19. 
132 Se avsnitt 5.2. 
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Transcendence 

Den här taktiken beskrivs som en annan inramning av anklagelsen. Det kan yttras 

genom att man knyter an händelsen till andra sammanhang och vinklingar.133 Den 

kommunikation som finns att undersöka i presskonferensen upplevs fokusera mycket på 

att förklara verksamhetens struktur och ansvarsområden samt dess samverkan med 

WADA. Vissa budskap tolkas vilja fokusera på annat än de konkreta anklagelser som 

riktats mot RUSADA. Ett exempel återfinns i T:19 där VDn Kamaev bemöter en 

anklagelse om manipulerade provresultat med att håna journalistens dialekt. Han yttrar 

”Ni har en ganska rolig accent. Ni är från BBC”.134 Tika som översatt stycket tillägger 

att uttalandet yttras med ett hånfullt tonfall gentemot journalisten. VDn Kamaev menar 

vidare att det är en fråga som laboratoriet får svara på samt avslutar med att yttra ”Jag 

tycker att vi lämnar kommentarer och dylikt kring denna fråga och går vidare”.135 Här 

upplevs Kamaev i stor utsträckning vilja undvika frågan samt ämnar belysa hur labbet 

och RUSADA är olika ”juridiska personer” trots att de är tydligt sammanlänkade. I 

följande stycke efterfrågar journalisten respons på anklagelserna kring RUSADAs 

inblandning med FSB (rysk säkerhetstjänst). Då skämtar Kamaev om James Bond, 

vapen och att fantasin kan skena.136 Det är på så vis också ett tydligt exempel på 

undvikande av ämnet samt att man ramar in det på nytt med nya vinklar. 

 

Den sistnämnda responsen är ett exempel på när frågan undviks och fördöms av talaren 

som befängd. En typ av taktik där talaren svarar mot andra ämnen eller rent av fördömer 

frågor har ingen given plats i listan över de imagereparerande strategierna. Då talaren 

skämtar bort anklagelserna anses det inte heller vara förnekelse utan tolkas likna 

transcendence. Detta för att budskapen ibland inte upplevs vara direkta svar på varken 

journalisternas frågor eller att de relaterar till de anklagelser som uppkommit. Det kan 

tolkas stämma överens med beskrivningen av taktiken transcendence då man ramar in 

problemet på nytt samt sätter ämnet i andra kontexter.137 Det sistnämnda exemplet 

tolkas syfta till att lyfta fram delar av anklagelserna som fantasifulla och fiktiva. Det är 
                                                
133 Benoit, 2015, s. 28f. 
134 Bilaga 3, stycke T:19. 
135 Bilaga 3, stycke T:19. 
136 Bilaga 2, stycke S:46. Bilaga 3, stycke T:23. 
137 Benoit, 2015, s. 28f, Vigsø, 2016, s. 43. 
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således en strategi som tydligt går att finna i materialet. Med det sagt har analysen också 

givit upphov till en problematisering och kritik av teorin då den här typen av budskap 

inte finner en självklar placering. Undvikande av konkreta svar samt att man fokuserar 

på relaterade ämnen bör av resultatet att döma också betraktas som en strategi. Trots att 

den inte tilldelats någon taktik tycks den ändå kunna likna den övergripande strategin 

reduce offensiveness. Dock kan den typen av undvikande troligtvis väcka ännu mer 

anstöt i vissa kulturer.  

 

Bolstering 

Bolstering å andra sidan är en av de mer uppenbara strategierna som tillämpas i 

materialet. Den utgår ifrån att minska händelsens allvar genom att påpeka alla de goda 

handlingar som gjorts eller kommer att utföras.138 Det syns på flertalet ställen i 

kommunikationen. Exempelvis ”Jag vill börja med att säga att den ryska byrån 

(RUSADA) har följt och följer WADA’s regler och riktlinjer”.139 Kamaev nämner 

återigen senare i presskonferensen ”Jag vill återigen påpeka att RUSADA följer de 

regler och riktlinjer som WADA har satt upp”.140 Benoit skriver hur talaren kan referera 

till sitt goda handlande eller kommande handlingar för att svara mot vedertagna 

värderingar som kan tänkas reparera den skadade imagen.141 Båda budskapen tyder på 

att man från RUSADAs sida vill visa sitt goda agerande och att man hanterat 

verksamheten på ett korrekt sätt. Budskap av det här slaget som hänvisar tillbaka till 

korrekta handlingar återfinns därmed flera gånger i presskonferensen. RUSADA 

förminskar allvaret i anklagelserna med att hänvisa till hur man skött verksamheten på 

rätt sätt enligt WADAs kriterier. Ytterligare ett exempel är ”Objektiva fakta och statistik 

säger att ryska byrån, med utgång från olika kriterier som WADA föreslår för nationella 

agencys, kämpar mot doping väldigt effektivt”.142 Även ”Ryska byrån har tillämpat 

sanktioner mot sådana personer mer än någon annan i världen” är gott exempel på att 

man genom bolstering belyser de goda gärningarna och att man handlat enligt reglerna 

genom att bestraffa atleter som misskött sig.143 Sammanfattningsvis är reduce 

                                                
138 Benoit, 2015, s. 23. 
139 Bilaga 3, stycke T:4. 
140 Bilaga 3, stycke T:7. 
141 Benoit, 2015, s. 23. 
142 Bilaga 2, stycke S:81. 
143 Bilaga 3, stycke S:88. 
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offensiveness genom transcendence och bolstering taktiker som förekommer flertalet 

gånger i materialet. 

 

9.1.4. Corrective action 

För att redogöra för hur corrective action uttrycks bör ett par exempel nämnas. 

Exempelvis budskapet ”Som jag sa, vi förbereder svar på dessa frågor och vi kommer 

att hålla kontakt med våra kollegor från WADA, ge förklaringar till dem och försöka en 

gång till visa vår ställning” som hänvisar till hur arbetet kommer att fortlöpa och att 

man kommer att redogöra för de frågetecken som uppkommit.144 Vid S:60 återfinns ”Vi 

håller med kommissionen och har kommit överens om ett schema för hur vi kommer att 

mata in data som vi hade innan ’ADAMS’-systemet kom upp”.145 Dessa uttalanden 

stämmer överens med den beskrivning som Benoit gör av corrective action. Corrective 

action yttras ofta genom att man lovar förändring i formella strukturer eller andra 

åtgärder som hindrar att liknande händelser kan ske igen.146 Den typen av uttryck 

återfinns i de båda budskapen ovan. Det finns med det sagt inte lika många budskap 

som stämmer in på corrective action som det antal kommentarer som visar på vad man 

redan gjort (bolstering). Det finns således många referenser till det man gjort tidigare 

och inte lika många som redogör för hur man kommer att ta ärendet vidare. Strategin 

upplevs central för resultatet då budskapen anses tydligt överensstämma med 

beskrivningen av corrective action. 

 

Sammanfattningsvis har det här avsnittet redogjort för i vilken omfattning de olika 

strategierna används. De strategier som utövas mest i det aktuella materialet är dels 

reduce offensiveness genom taktikerna bolstering och transcendence. Även corrective 

action upplevs ha en omfattande betydelse. Evade responsibility kan ses i några 

exempel medan denial har aningen mindre utrymme. Mortification, att be om ursäkt, har 

däremot inte kunnat kartläggas någonstans i materialet.  

 

9.2. Kulturteori 

Ovan belystes vilka imagereparerande strategier som kunnat urskiljas i RUSADAs 
                                                
144 Bilaga 3, stycke S:12. 
145 Bilaga 2, stycke S:60. 
146 Benoit, 2015, s. 51f. 
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kommunikation under presskonferensen. Som Benoit skriver har kontexten och 

publiken stort inflytande på kommunikation överlag och därmed också vilka strategier 

som en talare kan tänkas ta till samt i vilken utsträckning de fungerar.147 Det tycks vara 

doxa och våra värdegrunder som påverkar hur människor styr organisationer med 

hänsyn till exempelvis ledarskap, profilering och verksamhetens kommunikation.148 

Dessa aspekter av organisationer tycks vara högst individuella och Hofstede, Hofstede 

och Minkov menar att det av den anledningen är svårt att finna universella lösningar på 

hur man bäst hanterar organisationer.149 Människor är organisationernas byggstenar 

vilket betyder att hur människor handskas med organisatoriska fenomen såsom 

hierarkier, etiska värdegrunder, ansvarsfördelning osv. grundar sig i vår doxa.150 Nedan 

följer en redogörelse för den ryska kulturens egenskaper med stöd av Geert Hofstedes 

kulturdimensioner samt i relation till den kriskommunikation och imagereparation som 

ses i den inspelade presskonferensen.  

 

 
 

                                                
147 Benoit, 2015, s. 31. 
148 Hampden-Turner & Trompenaars, 2012, s. 3f. 
149 Hampden-Turner & Trompenaars, 2012, s. 3. 
150 Hampden-Turner & Trompenaars, 2012, s. 4.  
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Diagram och information till tabell hämtad från Geert Hofstede kulturteori.151 

 

9.2.1. Power distance  

Power distance är en av de dimensioner där just Ryssland utmärker sig med ett högt 

index. Ryssland har tilldelats 93 i indexet vilket tyder på att den ryska kulturen har en 

acceptans mot stora maktdistanser och tydlig hierarki. Slutsatser kring detta har kunnat 

dras till följd av undersökningar där man tillfrågat befolkningen hur ofta de upplever 

särbehandling på grund av maktdistans samt deras attityd gentemot ett mer enväldigt 

och auktoritärt ledarskap och beslutsfattande samt deras efterfrågan på detsamma.152 

Ryssland med 93 i index på den här skalan ligger därmed bland de som i högst 

utsträckning stämmer in på ovan beskrivning.153 Det tyder på att den ryska kulturen har 

en acceptans mot att makt fördelas ojämnt samt att man förväntar sig av makthavare att 

på ett auktoritärt vis fatta beslut och ge order.154 Applicerar man den här informationen 

på den aktuella händelsen så förstås att de uppenbara makthavare som finns i situationen 

egentligen är WADA. De har makt och auktoritet att avgöra både RUSADAs framtid 

samt Rysslands deltagande i internationella tävlingar. Som diskuterat i avsnittet om 

defeasibility hänvisar Kamaev mycket till WADA i RUSADAs presskonferens. Man 

menar exempelvis flera gånger att man på RUSADA arbetar nära WADA. ”Som jag sa, 

vi förbereder svar på dessa frågor och vi kommer att hålla kontakt med våra kollegor 

från WADA, ge förklaringar till dem och försöka en gång till visa vår ställning.”155 Det 

här uttalandet tolkas uttrycka corrective action. Budskapet: ”Vi jobbar under WADAS 

                                                
151 Geert Hofstede, ”Country comparison: Russia”, <https://geert-hofstede.com/russia.html>, hämtad 
2017-05-06. 
152 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 56. 
153 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 57. 
154 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 56. 
155 Bilaga 2, stycke S:12. 
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regler och order”156 tolkas som bolstering. Han hänvisar ytterligare till WADAs 

maktövertag i S:42 då Kamaev yttrar: ”Om vi talar om rättsliga möjligheter så kan 

WADA stoppa vilket laboratoriums verksamhet som helst, det är sant”. Han markerar 

då hur deras ställning är underordnad WADA samt hur de har rapporteringskrav 

gentemot WADA. Med tanke på Rysslands höga power distance-index och därmed 

deras acceptans och efterfrågan på hierarki är det inte helt omöjligt att Kamaev lyfter 

fram relationen mellan RUSADA och WADA ur just maktperspektivet. 

 

I det här avsnittet kan samma budskap som användes under defeasibility, bolstering och 

corrective action tillämpas för att förstås genom de kulturella egenskaperna. Vanan av 

tydlig hierarki och en efterfrågan på auktoritär styrning som återfinns under power 

distance-aspekten blir tillämpbar i den här diskussionen. Vid S:70 finns budskap där 

RUSADA hänvisar till WADAs ansvar att utreda processen: ”Trots det har vi fått en 

begäran från World Anti-Doping Agency (WADA) till att ge svar och förklaringar och 

även på det som gäller WADA’s Oberoende Kommissionens arbete innan den 18e, då 

det kommer vara ett stort WADA-möte i USA och där de kommer att granska frågan 

om RUSADA’s motsvarighet till WADA’s kodex.” Trots att det gäller RUSADAs 

angelägenheter hänvisar de till WADAs arbete med processen. På så vis visar RUSADA 

i sin presskonferens att de är medvetna om sin underordnade ställning gentemot WADA 

och genom defeasibility (markera avsaknad av kontroll/information) hänvisar RUSADA 

till att de inte har makten över WADAs processer. De påpekar hur de tar order från 

WADA och när de gör detta stämmer de således överens med den attityd till hierarki 

som den här kulturella dimensionen menar att Ryssland har.  

 

Ett annat uttryck för acceptans och tillämpning av maktutövning återfinns i stycke T:38 

där Kamaev menar hur Ryssland är det land i världen som i störst utsträckning utdelar 

sanktioner relaterade till dopingöverträdelser.157 Samma budskap har i S:88 översatts till 

”Ryska byrån har tillämpat sanktioner mot sådana personer mer än någon annan i 

världen”.158 Denna maktutövning är därmed inte kopplad till WADA utan ett budskap 

som visar att de själva utövar makt samt acceptans mot auktoriteters maktutövning. Av 
                                                
156 Bilaga 3, stycke T:13. 
157 Bilaga 3, stycke T:38. 
158 Bilaga 2, stycke T:88. 
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teorin att döma finns en acceptans mot att passivitet och underkastelse inför auktoriteter 

är accepterat samt förväntat.159 Ett land med högt power distance index sätter enligt 

teorin ofta värde på egenskaper så som lydnad, respekt för auktoriteter samt att man tar 

order från överordnade.160 Med tanke på den här redogörelsen kan både defeasibility, 

bolstering och corrective action förklaras med maktdimensionen. Ett annorlunda 

agerande, exempelvis tillämpning av denial samt ignorans gentemot WADAs 

restriktioner, hade kanske uppfattats som högst kontroversiellt med tanke på Rysslands 

höga index i den här dimensionen. Det är således intressant att påpeka hur RUSADA 

motsvarar den ryska synen på makt i sin kommunikation. Det går dock inte att säga 

detsamma om deras hantering av antidoping-verksamheten då deras felaktiga handlande 

inte tyder på varken respekt för regler eller lydnad gentemot auktoriteter. Power 

distance index har således bidragit till intressanta reflektioner och fått en central roll i 

den här analysen. 

 

9.2.2. Individualism 

Rysslands index i den här mätningen är 39 vilket Hofstede skriver är relativt lågt. I 

praktiken betyder det att de är mer kollektivistiska i sitt tankesätt.161 Ett kollektivistiskt 

tankesätt talar för att man hanterar sin kommunikation gemensamt och då inte hänger ut 

enskilda personer. Att ange enskilda personer som skyldiga görs heller inte i det aktuella 

fallet utan RUSADA behandlar ämnet mer övergripande under presskonferensen. 

Förklaringen till det grundar sig troligtvis inte bara i de kulturella egenskaperna. Vigsø 

skriver att den strategi som infinner sig i ett uttalande alltid är svar på en kategoria och 

är därför på sätt och vis en enhet och bör förstås ihop.162 Kategorian i form av både 

dokumentären och McLaren-rapporten tyder på att det handlar om systematiskt felaktig 

hantering av antidopingärenden, med andra ord finns det troligtvis inga enskilda 

nyckelfigurer utan det har handlat om ett kollektivt agerande. Alternativt att dessa 

nyckelfigurer är svåra att urskilja, möjligtvis till följd av ett kollektivistiskt tankesätt 

som inte ämnar hänga ut enstaka personer. Den här kulturdimensionen har därmed lett 

fram till vissa insikter men anses för resultatet i stort inte vara den mest centrala. 
                                                
159 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 72. 
160 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 72, 76. 
161 Geert Hofstede, ”Country comparison: Russia”, <https://geert-hofstede.com/russia.html>, hämtad 
2017-03-20. 
162 Vigsø, 2016, s. 45. 



 
 

 

 
51 

 

9.2.3. Masculinity 

Exempel på kulturella egenskaper som återfinns i den här dimensionen är fokus på 

konkurrens och vinst som kopplas till de maskulina kulturerna medan livskvalitet och 

omtanke gentemot andra kategoriseras feminint.163 Ryssland placerar sig relativt lågt på 

skalan med ett index på 36 vilket betyder att de är närmre de feminina kulturerna 

snarare än de maskulina. Det skulle betyda att den ryska kulturen inte är särskilt 

benägen att fokusera på vinst, status eller prestationer. En sådan aspekt upplevs inte lysa 

igenom i kommunikationen. Det upplevs snarare som att man i Ryssland har ett fokus 

på vinst och prestation då bolstering konstaterades vara en av de mest förekommande 

strategierna/taktikerna då man många gånger genom presskonferensen hänvisar till att 

man agerat väl inom verksamheten. Ett exempel är då Kamaev menar att man i stor 

utsträckning tillämpar sanktioner mot atleter och därmed sköter verksamheten 

korrekt.164 

 

Att Ryssland hanterat sin antidopingverksamhet felaktigt tyder ju dessutom på en 

strävan efter vinst och status, som enligt teorin anses maskulint. Den aspekten går utom 

ramarna för den här krisretoriska analysen. Det kan dock anses vara ett gott exempel på 

varför masculinity-dimensionen är mindre tillämpbar då den inte bringar förståelse och 

förklaring till kommunikationen utan snarare väcker frågetecken. Hofstede gör en 

liknande problematisering som skriver ”Russia’s relatively low score of 36 may surprise 

with regard to its preference for status symbols, but these are in Russia related to the 

high Power Distance”.165 Här menas att man bör förstå den ryska kulturens strävan efter 

status och vinst utifrån maktdimensionen snarare än maculinty-dimensionen. 

Maktdimensionen som behandlades i tidigare avsnitt är mycket stor i Ryssland och kan 

på så vis kopplas till en strävan efter att markera makt med hjälp av vinst och prestation. 

I den här diskussionen är därför samma exempel som återfinns under bolsteringavsnittet 

aktuella. Att man påpekar god prestation syns i yttrande som ”Vi har samma system, 

                                                
163 Geert Hofstede, ”Country comparison: Russia”, <https://geert-hofstede.com/russia.html>, hämtad 
2017-03-25. 
164 Bilaga 2, stycke S:88. 
165 Geert Hofstede, ”Country comparison: Russia”, <https://geert-hofstede.com/russia.html>, hämtad 
2017-03-25. 
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som jag sa tidigare motsvarar RUSADA, WADA’s regelverk helt”166 samt ”Jag vill 

börja med att säga att den ryska byrån (RUSADA) har följt och följer WADA’s regler 

och riktlinjer”.167 Sammanfattningsvis väcker dimensionen välkommen 

problematisering av resultatet. Detta för att tillämpningen av bolstering och Rysslands 

prestationsfokus bör, enligt Hofstede, härledas till maktdimensionen. 

Masculinitydimensionen har givit upphov till givande reflektion samt viss kritik 

gentemot Hofstedes teori. Dimensionen är således inte den mest centrala för den här 

analysen. 

 

9.2.4. Uncertainty Avoidance  

Rysslands index i den här dimensionen är 95 vilket betyder att deras osäkerhet inför 

framtiden är mycket stor och att landet ligger i de övre delarna av diagrammet.168 Stor 

oro för det ännu okända kan yttra sig i åtgärder för att hantera oron genom exempelvis 

religion, lagar samt teknik.169 Regler nämns som ett verktyg för att hantera osäkerhet 

och hålla ordning i samhället.170 Det skulle betyda, av teorin att döma, att Ryssland i 

praktiken har stor benägenhet att utveckla tydliga och mycket omfattande lagar och 

regelverk för att hantera och hindra oförutsägbart beteende. Hofstede exemplifierar 

genom att påpeka att det troligtvis finns ett samband mellan Rysslands omfattande 

byråkratiska karaktär samt deras utbredda oro för det oförutsedda.171 I presskonferensen 

kan flera yttranden observeras som behandlar just lagstiftningen och de formella 

verktyg för kontroll som är relaterade till antidopingärenden. Att lägga mycket fokus på 

dessa i sin förtroendeskapande kommunikation kan tänkas överensstämma med den 

ryska kulturens efterfrågan på ordning och formell reglering. Bland annat syns vid 

flertalet tillfällen i presskonferensen hur Kamaev påpekar deras respekt för regelverket. 

Resultatet av bolstering-avsnittet är av intresse här och kan förstås med den här 

kulturdimensionen. Exempel på när Kamaev hänvisar till regelverket återfinns i följande 

budskap: 

                                                
166 Bilaga 2, stycke S:29. 
167 Bilaga 3, stycke T:4. 
168 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 192. 
169 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 189. 
170 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 189. 
171 Geert Hofstede, ”Country comparison: Russia”, <https://geert-hofstede.com/russia.html>, hämtad 
2017-04-30. 
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”Jag vill återigen påpeka att RUSADA följer de regler och riktlinjer som WADA har 

satt upp”.172 

”Ja. Det är exakt likadant. Vi jobbar under WADAS regler och order”.173 

”För det första måste jag säga nu att ryska antidopingbyrån i full grad motsvarar 

WADA’s krav och kodex.”174 

 

Ett annat exempel återfinns i T:27 där Kamaev menar att Ryssland är ett av de länder 

som gör flest dopingtester i hela världen genom sin antidopingverksamhet. Han yttrar 

”Ryska byrån har tillämpat sanktioner mot sådana personer mer än någon annan i 

världen”.175 Samtliga budskap behandlar regelverket samt att RUSADA följer detta. De 

belyser även vilka goda handlingar RUSADA gjort vilket stämmer in på taktiken 

bolstering som diskuterades tidigare. Användandet av bolstering kan således förstås 

med hjälp av Rysslands index i uncertainty avoidance-dimensionen som anger att 

Ryssland värdesätter ordning via tydliga regelverk. 

 

Med tanke på det höga indexet, 95, tycks Ryssland tillhöra de länder som söker trygghet 

i just regelverk som kan upprätthålla ordning i oförutsedda situationer. Av det 

resonemanget samt de upprepade hänvisningar till lagstiftningen som återfinns i 

översättningarna kan det troligtvis vara så att det i Ryssland upplevs det som 

förtroendeskapande att tala om formaliteter såsom lagar och regler. Om man i Ryssland 

upplever trygghet i att förlita sig på utvecklade regelverk är det inte otroligt att det 

verkar förtroendeskapande för en talare att hänvisa till aktuella regelverken samt 

markera att dessa följs för att hantera oförutsedda händelser. Det går också att finna hos 

Hofstede att högt index i uncertainty avoidance kan yttras via att man i stor grad håller 

med om att det är strikt felaktigt beteende att bryta mot regler.176 Det upplevs som en 

såväl intressant som motsägelsefull aspekt av det hela då Ryssland, trots detta, inte har 

följt WADAs regler. Möjligtvis kan även det fenomenet förklaras med någon kulturell 

egenskap, det är dock inte fokus för studiens undersökning. Uncertainty avoidance är en 
                                                
172 Bilaga 3, stycke T:7. 
173 Bilaga 3, stycke T:13. 
174 Bilaga 2, stycke S.6. 
175 Bilaga 2, stycke S:88. 
176 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 190. 



 
 

 

 
54 

av de dimensioner som bidragit med betydelsefull förklaring av kommunikationen i 

materialet. Resultatet av den här dimensionen betraktas därmed som centralt för 

analysen.  

 

9.2.4. Long Term Orientation 

Ryssland som har 81 i index vilket är relativt högt och beskrivs exempelvis tillhöra de 

kulturer som har ett högst pragmatiskt synsätt till olika saker.177 Vidare menar man 

enligt teorin att länder som har lågt index inte resonerar lika praktiskt utan handlar 

utefter stunden samt de konsekvenser som kortsiktigt kan utläsas.178 Rent konkret menar 

teorin att Ryssland som har ett högt index kan troligtvis stämma överens på egenskaper 

som ”what is good and evil depends on the circumstances”, ”appeal of pragmatism” 

eller kanske ”thrift, being sparing with resources”.179 Det ovan kan säkerligen ha 

inverkan på krisförloppet i någon form, inte minst på de handlingar som utförts i 

anslutning till skandalen. Med det sagt upplevs inte den här dimensionen utgöra en 

betydande förklaringsmodell för det aktuella fallet med hänsyn till materialet. 

 

9.2.5. Indulgence 

Rysslands index är 20 vilket betyder att de tillhör de länder/kulturer som anses mer 

återhållsamma och restriktiva.180 En restriktivare kultur kan yttras genom såväl 

pessimism som sparsamhet.181 Den mest intressanta aspekten för just det här fallet är 

dock hur ett så restriktivt land som Ryssland troligtvis präglas av en stark moralisk 

disciplin samt en strävan efter att hålla ordning.182 Det diskuterades tidigare under 

uncertainty avoidance-dimensionen att fokus på kommunikation kring regelverken och 

imagereparation via bolstering kan vara ett sätt att visa att man följer regler och lagar. 

Samma yttranden kan vara gällande för även den här dimensionen då det på så vis finns 

vissa likheter. Här skulle fokus på regelverket samt RUSADAs tillämpning av regler 

istället kunna förklaras med att det grundar sig i deras strävan efter ordning och 

                                                
177 Geert Hofstede, ”Country comparison: Russia”, <https://geert-hofstede.com/russia.html>, hämtad 
2017-04-26. 
178 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 236, 242. 
179 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 243, 251, 275.  
180 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 280f.  
181 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 291. 
182 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 291, 297. 
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disciplin. I T:7 nämns exempelvis ”Jag vill återigen påpeka att RUSADA följer de 

regler och riktlinjer som WADA har satt upp.” och sedan i T:38 ”En atlet som bryter 

mot dopingreglerna idag – kommer inte endast uteslutas. Denne kommer även få 

sanktioner mot sig. Vi i Ryssland är de som har den högsta siffran av ‘sanktioner’ mot 

sådana regelbrott”.183 Det är bara två exempel av flera som nämnts där Kamaev hänvisar 

till regler och lagar.  

 

Om dessa yttranden förstås utifrån teorin som menar att Ryssland är ett restriktivt land 

med ambition att hålla ordning och disciplin så stämmer det mycket väl in i vilket fokus 

man kan tro att deras kommunikation ska inta. RUSADA hade möjligtvis upplevts 

oprofessionella om man bortsett från att kommentera regelverket, åtminstone hos den 

ryska publiken. Den ryska kulturens restriktiva egenskaper är på så vis också ett bidrag 

till förståelsen för budskapen i presskonferensen.  

 

Avsnittet som berör kulturteorin har givit upphov till ett par slutsatser. Det som 

sammanfattningsvis har framkommit och som upplevts ha betydelse för det aktuella 

materialet är den ryska kulturens behov av ordning, hierarki och tydlig maktfördelning. 

Det ter sig vara ett land med mycket disciplin och som värdesätter lagar och regler. 

Dessa aspekter har diskuterats både i relation till power distance, uncertainty avoidance 

samt indulgence. Ryssland har i alla tre dimensionerna tilldelats avsevärt höga 

alternativt låga index vilket givit tydliga argument för att det faktiskt handlar om en 

kultur som kan kategoriseras som osäkerhetsundvikande eller restriktiv. Long term 

orientation, maculinity samt individualism är vidare de dimensioner som tolkats vara 

mindre centrala i materialet. 

 

9.3. Ethos och förtroendeskapande 

De imagereparerande strategier som undersökts samt de kulturella förutsättningar som 

kartlagts resulterar i goda grunder för att dra slutsatser kring hur ethos porträtteras och 

byggs upp i materialet.  

 

                                                
183 Bilaga 3, stycke T:7. Bilaga 3, stycke T:38. 
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9.3.1. Arete 

För att arbeta vidare med det resultat som indulgence gav upphov till är det lämpligt att 

börja med att redogöra för hur arete tycks framhävas i materialet. Under de egenskaper 

som karaktäriserar en väldigt restriktiv kultur som Ryssland finns just ”moral 

discipline”. 184 Att visa på arete, moralisk värdegrund, i sina framföranden tycks på så 

vis vara av stor vikt i den ryska kulturen. Det goda moraliska handlandet visas upp dels 

genom att RUSADA under presskonferensen gång på gång hänvisar till att de har gjort 

rätt för sig. Taktiken bolstering är därmed aktuell att tolka även utifrån arete. Under 

T:10 uttrycks ”Detta är regelrätt och rättvist för alla atleter som går under detta 

ramverk” samt under S:37 ”Jag tycker att all verksamhet som är riktat till att upptäcka 

olika fel inom antidoping processen är rättvis, men däremot vilka metoder som används 

för det är en annan fråga”.185 Båda uttalandena markerar att RUSADA står bakom en 

korrekt och jämlik hantering av antidopingärenden. De talar om rättvisa i relation till 

ämnet och kommunikationen kan på så vis tolkas framhäva talarens ethos i form av att 

de markerar sig som moraliskt goda (arete).  

 

Vidare återfinns vid S:82 ”Antidoping som utgår från WADA och som går ut på att 

straffa personal runt om atleten är helt korrekt”.186 Här visar de också på en rättvis 

moralisk grund i att skyldiga bör tilldelas sanktioner för att behålla ordning. Det kan 

vidare kopplas tillbaka till både uncertainty avoidance samt indulgence. I dessa avsnitt 

diskuterades hur Ryssland präglas av en ambition att hålla ordning genom omfattande 

regelverk och disciplin. Det kunde i sin tur förstås med hjälp av både dess kraftiga 

undvikande av osäkerhet samt dess återhållsamma och restriktiva kultur. Arete utgör i 

sig ytterligare en dimension av förståelsen för varför detta yttras. I budskapet infinner 

sig nämligen både ett stöd gentemot tydliga regelverk (via WADA) samt en sympati för 

verkställande av de regler som finns. Både respekt för rättvisa och regler kan tolkas vara 

ett uttryck för arete. Det är även ett uttryck för bolstering då talaren refererar till goda 

handlingar och ställningstaganden som motsvarar vedertagna positiva värderingar, så 

som att följa regler. Arete anses på så vis vara mycket central i det förtroendebyggande 

som sker i presskonferensen då det funnits flera exempel på detta i kommunikationen 
                                                
184 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 291. 
185 Bilaga 3, stycke T:10. Bilaga 2, stycke S:37. 
186 Bilaga 2, stycke S:82. 
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samt att arete stämmer väl överens med de resultat som utvunnits i såväl imageteorin 

som kulturdimensionerna.  

 

Inom teorin om förtroendekriser finns rekommendationer som menar att ta på sig 

skulden och visa på transparens ofta är det mest effektiva och långsiktiga för att lyckas 

skapa förtroende.187 Även Vigsø diskuterar imagereparationsstrategier i relation till 

ethos och menar att för att upprätthålla sitt ethos har man goda chanser att göra så via 

ursäkter samt att dessa bör vara sanningsenliga och uppriktiga för att nå ideal effekt.188 

Av detta att döma uttrycker litteraturen en uppfattning om att högt ethos uppnås via 

mortification som är den femte strategin i Benoits teori och som innebär att be om 

ursäkt. Det skiljer sig från de delar av det aktuella materialet som också pekats ut som 

tecken på arete. För att reda ut det hela är det på så vis inte helt omöjligt att de yttranden 

som behandlats i det här avsnittet innebär ett uppvisande av arete enligt den ryska 

kulturen. De båda böckerna som hänvisas till är skrivna av personer som är verksamma 

i Sverige vilket gör den svenska kulturen till deras referensram gällande värdering av 

vilka talhandlingar som i kriskommunikation är lämpliga. Som Benoit skriver bör man i 

sin imagereparation ta hänsyn till publikens värden och tro, deras doxa.189 Det är 

mycket möjligt att det görs i presskonferensen samt att talaren visar på arete. Studiens 

mål är därav inte att värdera effekten av kriskommunikationens tillämpning av arete 

utan snarare finna hur arete fungerar och porträtteras utifrån den aktuella kulturen. 

Sammanfattningsvis tolkas arete vara en stor del av förtroendeskapandet i 

presskonferensen baserat på ovan kulturella egenskaper samt citat. 

 

9.3.2. Eunoia 

Rent konkret skulle eunoia kunna yttras genom att man visar respekt för de som sitter i 

rummet under presskonferensen alternativt mot sina kollegor på WADA eller genom 

hur man uttrycker sig kring atleterna. Inget av detta går att spåra i det aktuella 

materialet. Det finns snarare exempel på det motsatta. Kamaev gör sig lustig över en av 

journalisterna som råkar vara brittisk. Vid T:19 uttrycks ”Ni har en ganska rolig accent. 

                                                
187 Falkheimer & Palm, 2005, s. 50, 87. 
188 Vigsø, 2016, s. 50. 
189 Benoit, 2015, s. 31. 
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Ni är från BBC” som enligt översättaren sägs med ett relativt kritiserande tonfall.190 

Innebörden av budskapet rimmar inte med välvilja. Lindqvist Grinde menar att eunoia 

kan uttryckas inte bara genom att man talar om någon/något utan också via sin 

inställning till åhörarna.191 Det ger ytterligare en indikation på att den kommunikation 

som förs och det förtroendeskapande som sker inte tar stöd i eunoia.  

 

Å andra sidan är resonemanget byggt på den klassiska retorikens benämning av eunoia 

som har ett västerländskt ursprung. Vad som tolkas vara välvilja är troligtvis också 

något som kan yttras olika i olika kulturer. Den typ av välvilja som varit utgångspunkt 

för analysen kan översättas med egenskaper som omtänksam, respektfull och snäll. Ser 

vi till den ryska kulturens fokus på status och vinst kan välvilja likväl tänkas yttras med 

landets status och anseende i åtanke. Kamaev tillämpar som nämnt bolstering upprepade 

gånger då han påpekar hur väl man sköter antidoping i Ryssland. Exempelvis yttrar 

Kamaev ”Ryska byrån har tillämpat sanktioner mot sådana personer mer än någon 

annan i världen” under presskonferensen.192 Här visar han på att Ryssland är det land 

som i störst utsträckning straffar dopade atleter. Här kan Kamaev tolkas göra ett försök 

att rädda Rysslands anseende vilket kan tolkas vara välvilja gentemot befolkningen och 

landet i allmänhet. Även om den vedertagna formen av eunoia inte kunnat urskiljas bör 

en sådan doxa och tolkning av välvilja heller inte uteslutas. 

 

9.3.3. Fronesis 

Att visa på förnuft och handlingskraft kan tänkas likna delar av de imagereparerande 

strategier som kunde utläsas av materialet. Bolstering som sker genom att man hänvisar 

till de goda handlingar man gjort kan tolkas vara ett uttryck för fronesis och gott 

omdöme. Likaså strategin efter det, corrective action, har många likheter med skapande 

av ethos via fronesis. I avsnittet om corrective action fanns exempel på budskap kring 

vilka handlanden RUSADA nu kommer att vidta. De budskapen är goda exempel på 

den handlingklokhet som utgör fronesis.  

 

De exempel som togs upp var bland annat S:60: ”Vi håller med kommissionen och har 
                                                
190 Bilaga 3, stycke T:19. 
191 Lindqvist Grinde, 2008, s. 93. 
192 Bilaga 2, S:88. 
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kommit överens om ett schema för hur vi kommer att mata in data som vi hade innan 

’ADAMS’-systemet kom upp”.193 Det här exemplet återfinns under corrective action 

samt utgörs av att Kamaev redogör för vilka åtgärder som kommer vidtas. Kamaevs 

budskap visar därmed även på handlingskraft. Vid S:81 yttras ”Objektiva fakta och 

statistik säger att ryska byrån, med utgång från olika kriterier som WADA föreslår för 

nationella agencys, kämpar mot doping väldigt effektivt”.194 Även det här är ett exempel 

på gott omdöme samt att man handlar i enlighet med regler och därmed är 

handlingsklok. Ett sista exempel är de som hänvisar till att Ryssland tillämpar de regler 

som finns i praktiken. ”Vi i Ryssland är de som har den högsta siffran av ’sanktioner’ 

mot sådana regelbrott” återfinns i T:38.195 Även här visar man på att man hanterar 

antidoping i omfattande skala och verkställer det regelverk som finns.  

 

Ur ett kulturellt perspektiv kan ett samband ses mellan uppvisandet av fronesis samt 

Rysslands oro inför det främmande (95 i index under uncertainty avoidance). I avsnittet 

om uncertainty avoidance blev resultatet att man troligtvis har ett stort fokus på regler 

för att hålla ordning då man i Ryssland har en omfattande oro inför det främmande och 

oförutsedda. Att lugna oro och visa att man ämnar skapa ordning är stämmer både 

överens med den ryska kulturens behov av ordning samt fronesis. Rysslands uncertainty 

avoidance-index tyder på att man förväntar sig av makthavare att hänvisa till regler och 

formella förordningar för att ge klarhet i vad som ska ske härnäst samt att de ska 

uppvisa handlingskraft. Den kulturella förståelsen och doxan lägger grunden för vad 

talaren bör säga. Av Hofstedes resultat är det därmed inte osannolikt att den typ av 

kommunikation som redogjorts för är det som förväntas av RUSADA. Då det är 

förutsatt att det i Ryssland därmed innebär fronesis att visa på kunskap och respekt 

gentemot regelverk.  

 

9.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har den här analysen av RUSADAs kriskommunikation efter 

dopingskandalen utmynnat i ett antal resultat. Det som kunnat urskiljas ur materialet är 

överlag ett stort fokus på lagar och regelverk. De exempel som plockats ur 
                                                
193 Bilaga 2, stycke S:60. 
194 Bilaga 2, stycke S:81. 
195 Bilaga 3, stycke T:38. 
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översättningarna tillhör många gånger liknande teman då de behandlar regler, straff, 

ordning, ADAMS-systemet, rättvisa och hierarki. Ett sådant resultat har kunnat utvinnas 

med hjälp av de tre valda teorierna. Det resultat som avsnittet om imagereparation givit 

upphov till visar vilka strategier som varit centrala för analysen samt vilka som varit 

mindre framträdande. Reduce offensiveness genom taktikerna bolstering och 

transcendence upplevts som en av de mest uppenbara. Detta för att budskap som 

hänvisar till tidigare goda handlingar samt en ambition att rama in anklagelserna på ett 

annat vis tycks ske upprepade gånger. Vidare upplevs corrective action ha en bärande 

roll för imagereparationen då man flera gånger redogör för vad man på RUSADA 

kommer att göra hädanefter. Det resultatet kunde i sin tur förstås med hjälp av mycket 

höga index i båda kulturdimensionerna power distance och uncertainty avoidance. 

Indulgence som indikerade ryska kulturens restriktiva och disciplinerade egenskaper har 

också haft en betydande roll i förståelsen för kommunikationens utformning. Det i sig 

gav slutligen förståelse för vad som kan tänkas anses vara fronesis och arete för den 

ryska kulturen samt hur dessa tolkas bidra till förtroendeskapandet genom 

presskonferensen. Fronesis tolkas utgöras av budskap som hänvisar till lagstiftningen 

för att visa på gott handlande samt vilka åtgärder som ska vidtas via corrective action. 

Arete har tolkats yttras genom bland annat bolstering då RUSADA framhållit sin goda 

moral genom att påpeka hur de har följt regelverket. Eunoia å andra sidan har bidragit 

till en problematisering av dess betydelse då välvilja i traditionell mening inte kunnat 

urskiljas.   

 

10. Diskussion  

10.1. Jämförelser 

För studiens komparativa arbetssätt är det lämpligt att nu jämföra resultaten som 

analyserna givit upphov till. Stora skillnader tolkas i vilka imagereparerande strategier 

och taktiker som tillämpas av aktörerna i de två presskonferenserna. Den finska 

analysen har kartlagt Kyrös användning av strategierna mortification, evade 

responsibility samt reduce offensiveness. Det genom taktikerna good intentions, 

provocation, defeasibility samt differentiation och minimize. Det resultat som funnits 

vara mest centralt i den ryska analysen är RUSADAs tillämpning av strategin corrective 

action samt reduce offensiveness genom taktikerna bolstering och transcendence. Det 
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finns således tydliga skillnader i vilka strategier och taktiker som tillämpas i respektive 

förtroendekris, vilket till stor del kunnat förstås utifrån kulturteori. Trots att båda 

skandalerna ägt rum i idrottssammanhang med delvis liknande förutsättningar som 

exempelvis den internationella medierapporteringen samt WADAs övervakning, tolkas 

det därför inte finnas ett allmängiltigt sätt att hantera förtroendekriser i 

idrottssammanhang. Det är av den anledningen intressant att förstå imagereparationen 

ur ett kulturellt perspektiv.  

 

I finländska kulturen har Kyrös imagereparerande strategier kunnat förstås utifrån 

dimensionerna power distance, individualism, uncertainty avoidance, long term 

orientation samt indulgence. De som i störst utsträckning skapat förståelse för valet av 

imagereparerande strategier är uncertainty avoidance, indulgence och individualism. I 

ryska kulturen har RUSADAs imagereparerande strategier kunnat förstås främst utifrån 

kulturdimensionerna power distance, uncertainty avoidance samt indulgence. Resultatet 

har gett upphov till en ökad förståelse om vilken inverkan kulturen har på 

imagereparationen och varför just dessa strategier varit förekommande i respektive 

kultur. Uppsatsens resultat stämmer därför överens med den tidigare forskningen som 

tidigare nämnt menar att imagereparation och förtroendeskapande yttras olika beroende 

på kultur. Resultatet har dock bidragit till en ökad insikt i vad som är utmärkande i den 

finländska respektive ryska kulturens kriskommunikation. En insikt är därmed att länder 

som trots att de ligger nära varandra geografiskt, kan skilja sig åt i sin 

kriskommunikation för att verka förtroendeskapande. 

 

Det finns tydliga skillnader i vilka kulturella förklaringar som kan hjälpa oss förstå de 

imagereparerande handlingarna och förtroendeskapandet. Detta tyder på att dessa är 

kopplade till landets kulturella egenskaper och inte en internationell kultur knuten till 

idrottssammanhang. Hade resultaten av analyserna haft många likheter, hade man 

snarare kunnat reflektera över huruvida det funnits en gemensam och internationell 

subkultur kopplad till idrottssammanhang. Lika resultat i imagereparerande handlingar 

hade väckt reflektioner om det funnits en landsöverskridande idrottskultur som primärt 

avgör aktörers förtroendeskapande.  
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Trots att Kyrö utifrån den finländska analysen uppfattas visa både på retorikens arete, 

fronesis samt eunoia tolkas främst arete men även fronesis vara mest förekommande. 

Dessa slutsatser har framkommit utifrån att Kyrö under sitt framförande i samtliga 

meningar anspelar på värderingar om lojalitet mot lagen, seger, framgång, säkerhet och 

optimism vilket kan antas relatera till god moral och handlingsklokhet. De finländska 

värderingars utgångspunkter kan härledas till kulturdimensionerna individualism, 

uncertainty avoidance samt indulgence. Det som tycks vara förtroendeskapande i den 

ryska kulturen är arete samt fronesis då dessa påvisats flertalet gånger i materialet. De 

har vidare tolkats med hjälp av kulturdimensionerna som visat att fokus på regler och 

disciplin genom främst power distance, uncertainty avoidance och 

indulgencedimensionen är efterfrågat. Det förklarar i sin tur varför förtroendeskapandet 

sker via arete och fronesis snarare än eunoia.  

 

En slutsats är därmed en viss brist på eunoia i båda fallen. En reflektion är huruvida det 

är vanligt förekommande inom idrottssammanhang att inte värdera välviljan gentemot 

sin publik. Idrott har möjligtvis en så pass stark sammanhållande faktor att anhängare 

kvarstår oavsett händelse. En annan reflektion i relation till resultatet skulle kunna vara 

att idrott som aktivitet är kopplat till prestation och tävlan och därför verkar exempelvis 

fronesis mer effektivt för förtroendeskapande än eunoia. Resultatet av eunoia som minst 

förekommande i finländska och ryska kulturen, har väckt tankar kring huruvida det vore 

nyttigt för de aktuella aktörerna att öka sin medvetenhet om välviljans betydelse för 

förtroendeskapande. Även om analyserna tolkat att aktörerna mer eller mindre verkar 

förtroendeskapande, skulle utifrån retorikens teorier en större effekt i 

kriskommunikationen möjligtvis kunna uppnås om det varit en jämvikt mellan ethos tre 

element. Samtidigt har resultatet bidragit till en medvetenhet om att ethos’ beståndsdelar 

möjligtvis ges olika utrymme i olika kulturer av en anledning, eftersom 

förtroendeskapande sker på olika premisser i varje kultur. 

 

Utifrån jämförelserna ovan av analyserna har en ökad förståelse skapats för hur 

imagereparation skiljer sig i två olika kulturer. Vidare har det bidragit till en insikt i hur 

imagereparerande strategierna tillämpas, hur de kunnat förstås utifrån kulturteori samt 

fungerat för skapandet av ethos. Därmed bedöms uppsatsens syfte uppnått. 
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10.2. Praktisk tillämpning 

Ett genomgående argument för studiens valda ämne har varit den brist på forskning 

inom området som belystes i teoriavsnittet. Benoit uppmärksammade hur nästa steg 

inom området för imagereparation och förtroendekriser är att undersöka utifrån olika 

kulturer, då den aktuella forskning som finns inom området främst rör USA.196 Med 

studien har målet därför varit att utveckla det hittills sparsamma forskningsområdet. 

Resultatet har därmed konkret bidragit till en ökad förståelse för hur imagereparation 

och förtroendeskapande ter sig i den finländska respektive ryska kulturen, vilket ännu 

varit ett relativt outforskat område för dessa typer av studier. Resultatet är av värde att 

praktiskt tillvarata för organisationer på den såväl finländska och ryska nationella såväl 

som den internationella arenan. Bidraget kan underlätta för kulturer att kommunikativt 

skapa en förståelse för och mot varandra. 

 

Studien vill även öka internationella organisationers medvetenhet om en interkulturell 

krisretorik, för att lyckas verka förtroendeskapande på en global nivå. Hofstede skriver 

att vi i takt med globalisering behöver en ökad förståelse för andra kulturer.197Att skapa 

medvetenhet om hur förtroendeskapande skiljer sig i olika kulturer kan hjälpa 

internationella organisationer att mer effektivt möta kriser. Aktörer vars handlande 

uppmärksammas internationellt kan även dra stor nytta av förståelse för hur 

kriskommunikation kan mottas i andra kulturer. Det skulle även underlätta för 

internationella organisationer med en interkulturell publik att formulera sina budskap.  

 

10.3. Förslag till vidare forskning 

Studiens jämförda resultat visar att den kommunikativa respons som ges på 

idrottsskandalerna i båda fallen inte kan härledas till någon gemensam idrottskultur utan 

till de enskilda länder som aktörerna verkar i. Studien ger därför upphov till nya frågor 

som kan ta forskningsområdet vidare. Ett förslag är att studera interkulturell 

idrottskultur. Ett annat förslag är att undersöka den kulturella aspekten vid 

kriskommunikativ respons under andra kriser än förtroendekriser, exempelvis 

                                                
196 Benoit, 2015, s. 132. 
197 Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s. 516. 
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naturkatastrofer. Att studera hur den typen av krisretorik yttras och om även denna 

skiljer sig beroende på kultur är förslag på intressanta utgångspunkter. Slutligen är ett 

förslag till vidare forskning att studera samma aspekter som varit till underlag för denna 

uppsats även inom andra kulturer, för att fortsätta möta forskningsbehovet av 

internationell krisretorik. Därmed även intressant att undersöka hur ethos tas i uttryck 

och om arete, fronesis och eunoia ges lika stort utrymme i imagereparationen. 

 

11. Sammanfattning  

Uppsatsens syfte var att undersöka kriskommunikativ respons av två kulturellt skilda 

aktörer inom idrottsvärlden. Det för att vidare kunna jämföra hur imagereparation 

uttrycks i Finland respektive Ryssland. Uppsatsen har därmed ämnat kartlägga vilka 

imagereparerande strategier som tillämpats, hur de kunnat förstås utifrån kulturteori 

samt fungerat för skapandet av ethos. Slutligen har studien jämfört analyserna av den 

finländska respektive ryska förtroendekrisen för att undersöka om resultatet kan 

härledas till ländernas nationella kultur eller en internationell idrottskultur. För att uppnå 

syftet har studien antagit tre teoretiska utgångspunkter som utgörs av ett samspel mellan 

neoaristotelisk-, imagereparerande- och kulturteori. En hermeneutisk metod och ett 

komparativt arbetssätt har tillämpats. Även den retorikanalysmetod som Karlberg och 

Mral presenterar har använts för att göra en nyanserad analys av ethos och 

argumentationen, samt i vilken kontext den förtroendeskapande kommunikationen 

yttrats. 

 

Förståelse för aktörernas val av imagereparerande strategier har skapats med hjälp av 

Hofstedes kulturdimensioner. Resultatet har visat hur de främsta imagereparerande 

strategierna finländska Kyrö använder sig av under förtroendekrisen är reduce 

offensiveness samt evade responsibility. Kyrös imagereparerande handlingar har främst 

kunnat förstås utifrån dimensionena individualism, uncertainty avoidance samt 

indulgence. De främsta imagereparerande strategierna ryska antiopingbyrån RUSADA 

använder sig av är reduce offensiveness samt corrective action. RUSADAs 

imagereparation har främst kunnat förstås utifrån dimensionena uncertainty avoidance, 

indulgence och power distance. Utifrån dessa insikter har förtroendebyggandet i båda 

fallen uppfattats främst utgöras av arete men även fronesis. 
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Resultaten har utifrån kartläggningen om imagereparerande strategier, belyst vad som 

tycks fungera förtroendeskapande i den finländska respektive ryska kulturen. Dessutom 

vilken betydelse kunskap om interkulturell kriskommunikation kan ha för 

internationella organisationer. Bristen på eunoia i idrottsrelaterad kommunikation är 

även en observation som gjorts. En tolkning är att det kan bero på idrottsvärldens fokus 

på prestation och därmed fronesis snarare än eunoia. Slutligen ter sig 

kriskommunikationen främst vara påverkad av landets kultur snarare än en global kultur 

kopplad till just idrottsvärlden.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Presskonferens i Finland 

 

Länk till videoversion: 

https://www.youtube.com/watch?v=sJb07VrtjVM 

 

Huvudtränare Kari-Pekka Kyrö, tid 15:45-21:25:  

I would as head coach, for myself or on my own part apologize to everyone for the fact 

that we tried to reach success with wrong methods. Especially on home ground. I would 

still like to say, that we have broken against the rules about the sport, but we have not 

broken the law. There is no large scale doping systematic system culture, in the ski 

federation. As these rather harsh events prove, it’s a question of actions by amateurs. 

And it concerns around a small group. I would like to, as an explanation, reveal that 

after the ski championships as Ramsau, we received information, that a lot of the teams 

competing there had used this plasma expander. We made tests immediately, the same 

year, with the plasma expander. And after they were banned a year ago, we stopped 

these test with these substances. A few of the athletes however, have had, good 

experiences in the form of better results and higher hemoglobin, that we decided to take 

up these expanders again. Before the championships, we tried through our own 

channels, to establish whether or not, you could get caught using this. According to the 

information we had, this should not have happened. Based on that information, we 

proceeded to look for great success. But in this case, I have nothing further to say. 
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Bilaga 2 
 
Översättning av Sergej Salnikov 

Parter: 

J – Journalist 

K – Kamaev 

Z – Zagorskiy 

 

Länkar till videoversion: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0QTsUoOleQ&t=90s 

https://www.youtube.com/watch?v=pjNpy6G1uF4&t=16s  

 

(1)  K – Jag, Kamaev Nikita Olegovitj är verkställande direktör för rysk Anti-Doping 

Agency 

(2)  Z – Zagorskiy Igor Vladimirovitj vice VD för RUSADA (Russian Anti-Doping 

Agency) 

(3)  K – Mina kollegor, jag har till att börja med ett förslag, men jag vill säga på en 

gång att jag inte kommer kunna ge ett rakt eller tillfredställande svar på vissa 

skarpa(känsliga) frågor 

(4)  K – Jag kan däremot göra ett uttalande och ni kommer att kunna ställa era frågor 

efteråt. 

(5)  K – Vi börjar då vår korta briefing 

(6)  K – För det första måste jag säga nu att ryska antidopingbyrån i full grad motsvarar 

WADA’s krav och kodex. 

(7)  K – Trots det har vi fått en begäran från World Antidoping Agency (WADA) till att 

ge svar och förklaringar och även på det som gäller WADA’s oberoende kommissions 

(IC) arbete innan den 18e, då det kommer vara ett stort WADA-möte i USA och där de 

kommer att granska frågan om RUSADA’s motsvarighet till WADA’s kodex 

(8)  K – Jag vill säga vad som gäller kommentarer eller positioner gällande rapporten 

från WADA’s oberoende kommission; 

(9)  K – Det första: Vi har gått igenom dessa frågor som framgår från rapporten om den 

ryska Anti-doping Agency, om vi pratar bara om dem… 
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(10)  K – Vi förbereder ett svar på dessa frågor och jag vill utmärka en gång till att 

inom ramarna för oberoende kommissionens arbete och besök av utredarna och 

anställda från Agency till Ryssland har vi givit fullt svar på frågor som ställdes till oss, 

som har då upprepats i rapporten. 

(11)  K – Vi såg inte något nytt i rapporten, dock är vissa frågor mer politiserade och 

lite mer skarpa (känsliga, stickande) 

(12)  K – Som jag sa, vi förbereder svar på dessa frågor och vi kommer att hålla kontakt 

med våra kollegor från WADA, ge förklaringar till dem och försöka en gång till visa 

vår ställning 

(13)  K – Det är all jag vill säga i min officiella del (av talet) 

  

Frågor från journalister 

(14)  J – Många stora medier påstår att RUSADA har stoppat sin verksamhet… 

  

(15)  K – Jag hoppas att vi har professionella här som förstår skillnaden mellan rysk 

antidoping-center, eller som vi kallar det på vår jargong laboratoriet och oberoende 

ryska byrån(RUSADA) 

(16)  K – Laboratoriet har stoppat sin verksamhet. Det är sant 

(17)  K – Ryska byrån… Jag har börjat mitt tal med det och ber er att vara 

uppmärksamma. 

(18)  K – Jag ska försöka vara lite bredare i mina formuleringar så att inget är otydligt 

(19)  K – Så, rysk antidopingbyrå, i dagsläge motsvarar WADA’s kodex i full 

utsträckning 

  

(20)  J – Skulle ni kunna säga en gång till, hur lång tid måste prövningar förvaras och 

vilka bestämmelser reglerar detta? 

  

(21)  K – I dagsläget, enligt WADA’s kodex Upplagan från 2015, förvaring av 

dopingprövningar som var tagna från stora internationella tävlingar organiserade av 

sådana strukturer som Internationella Federationer eller Internationell Olympisk 

Kommittee som till exempel Olympiska Spelen eller Världs Mästerskap 
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(22)  K – Dessa prövningar måste förvaras i 10 år i laboratorium som är behörig till att 

analysera dessa prövningar 

  

(23)  K – Om vi talar om reguljär kontroll som utförs av Nationell Agency eller 

Internationell Federation utanför tävlings kontroll, så måste negativa prövningar A och 

B förstöras efter 3 månader 

  

(24)  J – Nuförtiden i väst, speciellt i USA finns det något som kallas för ”pools”, som 

innebär att även om idrottsman åker bort måste han meddela organisationen som kan i 

sin tur komma när som helst och ta prover. Har vi något liknande? 

  

(25)  K – Jag tror att många är medvetna om hur systemet för kontroll av idrottsmäns 

data fungerar eller som den också kallas för ”ADAMS” systemet 

  

(26)   K – När det gäller sådana antidopingorganisationer som den nationella byrån och 

jag vill säga att sådana ”pools” finns inte bara i USA utan i alla länder som är med i 

Olympiska rörelsen 

  

(27)  K – Idrottsmän som är med i den internationella ”poolen” måste ange 

informationen om vart de befinner sig men bara en timme om dagen, och bara under 

angiven timme måste idrottsmän vara tillgänglig för uttag av prövningar, annars kan 

han befinna sig vart som helst 

  

(28)  K – Det systemet är rättvist för alla atleter som är delaktiga i den Olympiska 

rörelsen 

  

(29)  K – Vi har samma system, som jag sa tidigare motsvarar RUSADA, WADA’s 

regelverk helt 

  

(30)  J – Det finns en del av rapporten som är sekretessbelagt som gäller andra atleter 

från andra länder. Vad vet ni om det och varför är den sekretessbelagt men inte delen 

om Ryssland? 
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(31)  K – Jag ber kollegor att inte konspirera och spekulera om hemliga laboratorium, 

det finns inga sekretessbelagda delar av rapporten      

  

(32)  K – Om ni minns händelser gällande WADA’s oberoende kommissions arbete i 

kronologisk ordning, var det två delar: 

  

(33)  K – Första delen av rapporten handlar om anklagelser som publicerades av en tysk 

kanal och vissa andra västerländska medier 

  

(34)  K – Under sommaren har en till del kommit ut som baseras på informationen från 

massmedia och viss information från WADA’s oberoende kommissions utredning 

  

(35)  K – WADA’s oberoende kommission har splittrat utredningen på två delar, första 

delen har publicerats och andra delen kommer att publiceras innan årets slut 

  

(36)  J – Kan det bli värre? 

  

(37)  K – Jag tycker att all verksamhet som är riktat till att upptäcka olika fel inom 

antidoping processen är rättvis, men däremot vilka metoder som används för det är en 

annan fråga 

  

(38)  J – (Frågar något om ryska laboratorium som stängdes och om att någon försökte 

muta någon för att dölja något, DET HÖRS INTE VAD HON SÄGER) 

  

(39)  K – Jag ska säga följande, den ryska byrån till skillnad från många som deltar i 

denna diskussion till och med journalister, kommer inte på något nytt och kan inte tala 

för andra subjekten av antidopinglaboratoriet 

  

(40)  K – Det finns ett laboratorium, det är ett oberoende organ precis som den 

nationella byrån och är två olika juridiska subjekt och det som binder dessa är att 

laboratorier tar prover bara från Antidoping Agency, till exempel Rysk Antidoping 
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Agency eller andra byråer och Federationer 

  

(41)  K – Annars är antidoping-laboratoriet är ett oberoende organ 

  

(42)  K – Om vi talar om rättsliga möjligheter så kan WADA stoppa vilket 

laboratoriums verksamhet som helst, det är sant 

  

(43)  J – Så det är de (WADA) som stoppade laboratorieverksamheten? 

  

(44)  K – Ja, det är den enda strukturen som kan göra så 

  

(45)  J (NBC) – Kommer ni kommentera anklagelser om att RUSADA har på något sätt 

samarbetat med FSB? 

(46)  K – (skämtar om att han har pistol med sig, om den hemliga Laboratorium och 

James Bond och säger att människor har inflammerad fantasi) 

  

(47)  J (från BBC igen – frågar något om det hemliga laboratoriet existerar) 

  

(48)  K – Jag tycker att det är konstigt när före detta VD för Internationella Olympiska 

kommittén börjar tala om att det finns ett annat laboratorium 

(49)  K – Människor som arbetar med antidoping förstår vad ett laboratorium för 

antidopingkontroll är 

(50)  K – Teknologiskt sett finns det inget som liknar följande laboratorium på grund av 

de metoder som tillämpas där, varken toxikologisk verksamhet, kriminalvård eller 

kemisk analys 

(51)  K – Det är väldigt specifik verksamhet vars skapelse och upprätthållande kostar 

väldigt mycket 

  

(52)  J (BBC) – Vad håller ni med om i rapporten? 

(53)  K – I själva rapporten vinns det vissa synpunkter gällande tekniska delen om 

kvalitékontroll av prövningar 

(54)  K – Vi var tvungna att hålla med om vissa saker, vi har accepterat dem 
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(55)  K – Det är vissa principiella saker, men själva felen är inte principiella och är inte 

grova vad gäller WADA’s kodex 

(56)  Inskrivning av atleternas provningsdata, alltså det som kallas för ADAMS-

systemet är ett krav från WADA 

(57)  Detta görs manuellt och RUSADA är en utav de byråer som har utfört störst antal 

prövningar och det test ”pool” som har samlats, var inte inmatad i ADAMS 

(58)  Vi gör det regelbundet, men vi kan inte kasta allt och börja mata in data då det 

kräver en arme av människor som ska göra det 

(59)  Våra medarbetare arbetar både med det och med sina vanliga uppgifter gällande 

prövningar 

(60)  Vi håller med kommissionen och har kommit överens om ett schema för hur vi 

kommer att mata in data som vi hade innan ”ADAMS” systemet kom upp 

(61)  Det är en viktig synpunkt som vi håller med 

  

(62)  J – Vad tycker ni om att RUSADA har informerat atleter i förväg om vart 

kontrollen kommer att utföras så att de skulle kunna manipulera det hela? 

  

(63)  K – Vi har förklarat den händelse som varit hänvisad till oss 

  

(64)  Det handlade inte om stickprövning utan om händelse som inte har något med 

stickprövning att göra och vi tycker att vi har givit en förklaring till kommissionen 

  

(65)  Jag känner inte till andra liknande händelser och om vi talar om bevisdelen eller 

om hänvisning till någon anonym källa 

  

(66)  Den händelse som vi var introducerade till, där det fanns en ljudinspelning har vi 

förklarat 

  

(67)  Alla andra anklagelser mot RUSADA som är baserade på någons vittnesbörd, för 

mig är det bara ord mot ord 

  

(68)  Men när dessa ord kommer från en atlet som har under flera tillfällen brutit mot 
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regler och som är diskvalificerad och att hans ord har mer vikt än våra 

  

(69)  Det skapar frågor hos oss 

  

(70)  Z – Det är viktigt att påpeka att all information om hur prövningar utförs, hur de 

matas in i ”ADAMS” systemet, hur de kontrolleras kommer att skickas till Oberoende 

Kommitté som är ansvarig för utveckling, av rekommendationer från WADA’s 

rådsmedlemmar 

(71)  Kommitté kommer att gå igenom informationen, den kommer också att gå igenom 

informationen från oberoende kommissionens rapport och därefter fatta ett beslut 

(72)  Det kommer alltså att se ut på följande sätt och vi kommer att ge all information 

om alla processer inom antidoping kontroll: 

(73)  Hur vi planerar det hela, hur vi matar in data, vår prövnings geografi runt om 

Ryssland, och så vidare… 

  

(74)  J – Har den här utredningen startats bara efter den här filmen från tyska bolaget 

och vittnesbörden från diskvalificerade atleten? 

(75)  K – Ja, grunden för skapelse av oberoende kommissionen var filmen men inte 

bara, utan också publikationer i brittiska media 

(76)  J – Så dessa händelser med ryska gångare och andra atleter som var 

diskvalificerade hade inte varit någon signal (för utredningen)? 

(77)  K – Ja, det har varit en anledning till RUSADA’s utredning gällande dessa brott 

mot antidopings regler långt innan oberoende kommissionens utredning och 

publicering av filmen från den tyska kanalen 

  

(78)  J – Hur skulle ni bedöma situationen med doping inom rysk sport? Finns det 

problem där? 

  

(79)  K – Självklart finns det problem, men Ryssland håller på att rensa sig 

(80)  Det är svårt för mig att tala om det, tala positivt om mitt arbete 

(81)  Objektiva fakta och statistik säger att ryska byrån, med utgång från olika kriterier 

som WADA föreslår för nationella agencys, kämpar mot doping väldigt effektivt 
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(82)  Antidoping som utgår från WADA och som går ut på att straffa personal runt om 

atleten är helt korrekt 

(83)  En atlet befinner sig inte i vakuum utan har tränare och läkarna rum omkring sig 

som påverkar honom 

(84)  Man måste tillämpa sanktioner mot dessa personer 

(85)  Doping är inte bara någon förbjuden substans utan brott mot regler 

(86)  Till exempel förvaring av dessa substanser eller rekommendation till atleter 

(87)  Det kallas också för doping 

(88)  Ryska byrån har tillämpat sanktioner mot sådana personer mer än någon annan i 

världen   

  

(89)  J – Hur bedömer ni WADA’s effektivitet och tycker ni om att dessa anklagelser är 

politiserade? 

 

(90)  K – Jag kommer inte kommentera det innan slutet på kommissionens utredning 

 

(91)  J – Har det hänt förut att WADA hade tryck på någon Nationell Antidoping 

Agency? 

 

(92)  K – Vi känner inget tryck på oss just nu och WADA’s oberoende kommission 

arbetar med oss just nu 

(93)  Vi känner inget tryck från WADA 

(94)  Vi har fått vissa frågor från WADA som vi måste besvara, men jag tycker inte att 

det finns någon press 

  

(95)  J – Så rekommendation om att diskvalificera landslaget inom friidrott (är inget 

tryck)? 

  

(96)  K – Vi diskuterar just nu ryska antidopingbyrån och kan därför inte ge 

kommentarer gällande laboratorium, Internationell Federation eller landet i helhet 

  

(97)  J – Skulle ni ha ansvaret ifall laget skulle bli diskvalificerad? 



 
 

 

 
79 

  

(98)  K – Ifall vi RUSADA diskvalificerar någon så är det vi som har ansvaret 

(99)  Ingen har blivit diskvalificerad hittills 

(100)  Kommissioners slutsatser är bara rekommenderande, de rekommenderar att 

agera på något sätt mot Nationell Federation som ett organ ansvarig för nationella lag 

(101)  Det är rekommendationen mot dem och för WADA att agera på något sätt 

(102)  Det var allt, tack! 
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Bilaga 3 

Översättning av Ivar Tika 

Parter: 

J – Journalist 

K – Kamaev 

Z – Zagorskiy 

  

00.01 – 2.45 

(1) K – Nikita Kamaev, jag är chef för ryska federationens anti-doping avdelning. 

(2) Z – Igor Zagorskiy Vladimerivich, jag är vice VD för generaldirektören för 

RUSADA. 

  

  

(3) K – Jag vill direkt börja med att säga att – alla frågor som kräver ingående eller 

specifika svar kommer jag inte att kunna ge raka svara på. Det jag kan göra är att avsätta 

tid för er lite senare, där frågor som kräver mer ingående och specifika svar kan tas upp.   

  

(4) K- – Nu börjar vi vår korta briefing. 

Jag vill börja med att säga att den ryska byrån (RUSADA) har följt och följer WADA’s 

regler och riktlinjer. 

Vi har fått i uppgift av WADA att svara och förklara utredningen från den oberoende 

kommissionen. Detta skall göras innan den 18:onde, då WADA skall ha en stort 

presskonferens där WADA kommer att gå igenom hur RUSADA har följt och följer 

deras regler och riktlinjer. 

  

// Denna del är mycket otydlig, då han inte förklarar vad de redan har svarat på 

och vad de skall svara på // 

(5) De frågor som gäller den oberoende kommissionen, så har vi kollat igenom deras 

ställningstaganden/påståenden (i utredningen) om RUSADA. Vi förbereder svar på 

dessa påståenden. Jag vill även, ännu en gång, påpeka att det som angår WADAS 

inresor för kontroller mm och frågor kring det – så har vi på RUSADA redan besvarat 
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dessa! 

  

Frågor från journalisterna. 

  

02.46 

(6) J – * Mycket otydligt vad han säger *. 

(7) K – Jag hoppas att alla här är tillräckligt pålästa om vad skillnaden mellan nationell 

antidoping centret, det så kallade ”labbet” och den oberoende ryska byrån (tror han 

menar RUSADA) är. Jag vill påpeka att labbet har gjort sitt jobb. Jag har och kommer 

försöka vara tydlig med det jag säger och menar, så inga missförstånd uppstår (känga 

till journalisten). 

Jag vill återigen påpeka att RUSADA följer de regler och riktlinjer som WADA har satt 

upp. 

  

03.22 

(8) J – Från Kanal 1. Kan ni återigen, tydligt, förklara hur länge doping proverna skall 

lagras och vilka dokument/information skall finnas *otydlig avslutning på frågan*. 

(9) K – Ok, med hänvisningar till WADAS regler och regulationer, från 2015, skall man 

lagra dopingprover tagna vid stora internationella tävlingar i 10 år – dokument och 

annat likaså! 

Om vi talar om stickproven och vanliga kontroller till nationella och internationella 

tävlingar, som inte ingår i ramen för våra kontroller (alltså inte stora 

nationella/internationella arrangemang). Så skall proverna, vilket kanske är en nyhet till 

många av er, lagras i 3 månader. Detta om de är proverna har visat sig vara negativa! 

(otydligt budskap om a- och b-prover) 

  

04.40 

(10) J – Får jag fråga ännu en fråga. I Amerika så finns det så kallade ”pooler”- med 

atleter som ingår i organisationer där deras ramverk tillåter slumpmässiga dopingprover 

när som helst och var som helst. Dessa atleter skall alltså informera organisationen om 

resor och annat som skulle försvåra stickprov. Har vi något liknande? 

(11) K – Din frågar handlar om ett system ADAMS, vilket de flesta redan vet hur det 
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fungerar. Denna så kallade ”pool” finns inte bara i Amerika. De finns i de flesta 

länderna som ingår i *otydligt vilken organisation han nämner*. Som svar på din fråga 

– så ja. Atleter är skyldiga att meddela sin organisation om vart de befinner sig (han 

nämner även regler om vilken tidsram atleten måste följa. Något om att ifall atleten 

reser måste denne meddela vart han eller hon kommer befinna sig och vilka timmar 

mm.)! 

Atleten måste vara tillgänglig för kontroller 1 timme om dagen! Resten av dagen får hen 

befinna sig vart de än vill. Detta är regelrätt och rättvist för alla atleter som går under 

detta ramverk. 

(12) J – Så vi har det likadant som i Amerika? 

(13) K – Ja. Det är exakt likadant. Vi jobbar under WADAS regler och order. 

  

06.00 

(14) J – En sista fråga: det finns vissa delar av dopingdokumenten (labbresultat) från 

andra atleter i andra länder – som är hemligstämplade. Varför är dokumentet om de 

ryska atleterna så öppna? 

(15) K – Jag vädjar till er journalister att inte hitta på och konspirera om varför det är så. 

Detta ligger på deras (utomstående) organisationer och det får de stå för. 

Skyldighet att rapportera in ”hemligstämplat material” finns inte! Arbetet som WADA 

utförde kommer att resultera i två informationssläpp. Ett som redan skett, vilket är det vi 

sitter och talar om idag. Nästa steg kommer vara en presskonferens senare denna 

månad. 

(16) J – Kan det förvärra situationen? 

(17) K – Förvärra eller förbättra… Jag tycker såhär att oavsett vilket arbete som utförs 

för att kontrollera och säkerställa dopingkontrollers äkthet i en organisation – är rätt! 

Sen hur detta man gör det är en annan diskussion. 

  

07.38 

(18) J - *Inledningen är osammanhängande och otydlig,* Vad har ni att säga om 

anklagelserna om att organisationen har försökt muta och dölja labb resultaten. 

(19) K – Ni har en ganska rolig accent. Ni är från BBC. (hånfullt mot journalisten). 

Jag förstår er! Den ryska byrån, till skillnad från många andra inbladade i denna 
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diskussion – journalister mm, hittar inte på fakta. Att sedan tala för en annan instans, så 

som ett oberoende labb (som utfört dopingproverna) – tänker jag inte göra. Det finns ett 

labb, de är ett oberoende ”organ”. De är helt olika juridiska personer. Det enda de 

(dopingkommittén) har gemensamt är att labben gör testerna för kommitteen RUSADA. 

Så ser det ut i resten av världen. Jag tycker att vi lämnar kommentarer och dylikt kring 

denna fråga och går vidare. 

(20) J – Det är alltså inte ert jobb att sköta stickproven och de som går kring det? 

(21) K – Nej. 

  

09.29 

(22) J – Tänker ni kommentera anklagelserna om ett samarbete mellan er, FSB och 

RUSADA? 

(23) K – Ja, självklart. (skojar bort situationen). Det är en lögn, något som eskalerat till 

något otrolig stort. Folk lever i någon sort ”James Bond” värld… 

  

09.56 

(24) J – Så ni menar att det inte finns ett andra (alltså utöver de första de använt sig av) 

labb som kan ha ”förfinat” (hon menar manipulerat) resultat eller dylikt? 

(25) K – Nej, det är för mycket teknik och struktur kring det hela för att förfalska. Det 

finns ingen korrelation mellan vanlig medicin och dopingkontroller. (han menar att det 

är en stor skillnad mellan vanlig medicinsk arbete och arbetet kring doping). Det gör att 

det blir svårt att ha något annat labb som kan förfalska resultat. 

Sedan vill jag även låta bli att kommentera de olika konspirationsteorierna om hur man 

använt (otydlig del) blodtrycksvärden mm för att förfalska resultat. 

  

11.05 

(26) J – Vilka punkter i WADAS anklagelser (utredning) tycker ni är rätt (håller ni med 

om)? 

(27) K – Första bra frågan! Det finns en del punkter om tekniken vi använder för att 

garantera kvalitativa resultat. Vissa av dessa punkter har vi varit tvungna att ta itu med. 

Eller snarare har vi valt att ta itu med dem. Inte tvungna. Inga punkter i deras dokument 

är tillräckligt seriöst för att vi ska ha varit tvungna att lösa något. Det var mer av en 
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principsak (att de lösa problemen). 

Input av information i systemet ADAMS är ganska reglerat. Efter att testerna är gjorda 

skall man mata in det manuellt i ett system. (på grund av att man testat så många – 

enligt honom flest i världen) Skapades en pool av tester som skall ha matats in i 

systemet. I och med att inmatningen sker i etapper – hann man inte mata in allt direkt. 

För att få detta gjort behöver man en arme av folk som matar in informationen. Det har 

vi inte. Vi hade kommit överens med kommissionen(IC) att input till systemet kommer 

ske i etapper, det var något vi var tydliga med. Alla resultat som var insamlade innan vi 

använde oss av systemet ADAM – skulle vi allt efter hand också mata in i systemet. 

  

12.52 

(28) J – Kan ni kommentera anklagelserna om ”att RUSADA varnat (alltså avslöjat när 

och var de skall ske) atleter om dopingkontroller innan de skall ske, så att på förhand 

kunde se till att manipulera testresultatet (genom diverse olagliga metoder)”? 

(29) K – Låt mig förklara. Detta handlar inte om dopingkontroller. Det handlar om att vi 

varnat om händelser som inte har någonting med kontrollerna att göra. Utöver detta så 

vet jag inte om någon sådan händelse. Det som framkom (WADAS utredning) från 

ljudinspelningen – har vi tydligt förklarat! Allt annat är endast ord mot ord. När en atlet, 

som för den delen har blivit diskad på grund av regelbrott, uttalar sig om en händelse, 

och dennes ord väger mer än vårt (RUSADA). Då väcker det en hel del frågetecken. 

  

14.30 

(30) Z – Jag vill även tillägga att all information kring systemet ADAM, hur kontroller 

sker, input till systemet, hur planeringen kring kontrollerna sker mm. (all info kring 

deras arbetsgång) kommer att skickas till en oberoende byrå, som WADA 

rekommenderar, vilket är för dem att kontrollera och kolla igenom allt. 

  

15.40 

(31) J – Grunden till utredningen som WADA gjorde, var det filmen och informationen 

i filmen? 

(32) K – Ja, det var filmen. Men inte bara det. Det var även publikationer (otydligt vilka 

publikationer) i brittisk media. 
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(33) J– Så händelsen med de ryska atleterna som blev diskade var inte * otydligt * (tror 

hon frågar om det var en i scen satt händelse) 

(34) K – Det var något som vi utrett och beslutat om långt innan WADAS utredning. 

  

16.30 

(35) J – Och publiceringen av reportaget som ARD gjort? 

(36) N – Ja, innan det också. 

  

16.42 

(37) J – Hur ser ni på situation med doping i Ryssland idag, finns det ett problem eller 

inte? 

(38) K – Ja! Det finns ett problem. Men vi är på väg mot ett ”renare” Ryssland. Med 

den statistik vi har idag ser vi en tydlig förbättring. 

Vi har blivit mer effektiva vilket är anledningen till statistiken. Som ni kanske vet så är 

doping inte endast ”olagliga substanser”. Även regelbrott kan klassas som doping. 

Exempelvis innehav (av substanser), eller distribution mm. 

En atlet som bryter mot dopingreglerna idag – kommer inte endast uteslutas. Denne 

kommer även få sanktioner mot sig. 

Vi i Ryssland är de som har den högsta siffran av ”sanktioner” mot sådana regelbrott 

(att Ryssland är det land som straffar folk mest i hela världen…). 

  

18.15 

(39) J – Hur effektiva är WADA? Samt tror ni att deras utredning har en politisk 

agenda? 

(40) K – Jag tänker inte kommentera WADAS ”politisk agenda”. 

(41) J – Kan ni då svara på ifall det har uppstått incidenter där WADA har pressat andra 

antidoping instanser på en nationell nivå? 

(42) N – Vi känner ingen press från WADA. Det är en regelrätt utredning, de frågar vi 

svarar. Vi känner absolut ingen press. 

  

19.06 

(43) J - * mycket otydligt * (hon nämner något om OS) 
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(44) K – Kommentarer om labbet, Ryssland och andra delar som inte ingår i dagens 

agenda – vore oansvarigt. 

  

19.25 

(45) J - *otydlligt* men hon nämner något om ”Vem är skyldig” 

(46) K – Om vi, RUSADA, bryter mot några regler är vi självklart skyldiga. 

Det jag tror ni försöker fråga är – har vi blivit ”avlägsnade” av någon större instans. 

Svaret är nej. Vi diskuterar för tillfället med de olika instanserna samt nationella klubbar 

– om hur vi ska lösa situationen. 

 

 

 

 


