
 

 

 

 

“Heja Sverige! Heia Norge!” 
En kritisk diskursanalys av nationalism inom svensk och norsk sportjournalistik 

med fokus på bevakningen av Skid-VM i Falun 2015 

Författare: Oscar Westling 

 

 

 

Institutionen för mediestudier, JMK 

Examensarbete 15 hp/Degree 15 HE credits 

Medie- och kommunikationsvetenskap/Media Studies 

Höstterminen 2015/Autumn term 2015 

Författare: Oscar Westling 

Handledare/Supervisor: Anna Roosvall 

English title: “Go Sweden! Go Norway!”  

A critical discourse analysis of nationalism in sports journalism 



Oscar Westling Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK 2015-04-08 
 Examensarbete, 15hp 
 

 
 

Sammanfattning/Abstract 

The purpose of this essay, entitled ”Heja Sverige! Heia Norge”, was to study the difference in 

nationalistic tendencies between Swedish and Norwegian news coverage of the 2015 FIS Nordic 

World Ski Championships in Falun, Sweden, which took place between 18 February and 1 March 

2015. It was the fourth time the event took place in Falun, previous games having been held in 1954, 

1974 and 1993. 

 

I performed a critical discourse analysis of a total of twelve articles split over two race days – one 

where Swedish athletes outperformed Norwegian athletes and vice versa. I did this order to study if 

the news coverage in each of the two countries’ most promininent sports papers; Sportbladet in 

Sweden and VG Sport in Norway, was charaterized by a nationalistic discourse, as well as comparing 

the two to find similarities and differences between them. 

 

Having based my analysis on theories and previous research regarding media events, nationalism, 

national identities, ”us and them”, imagined communities et cetera, I came to the conclusion that a 

nationalistic discourse is, without a doubt, present in the news coverage – something very unique for 

sports journalism as a genre. The athletes are often referred to as ”Sweden” or ”Norway” instead of 

their names; national identities are hugely influential in almost every article; theories of nations and 

imagined communties are confirmed and present within the texts and the theories regarding ”us and 

them” – the metaforical warfare between the two main antagonists Sweden and Norway – are obvious 

in almost every single article. 

 

The difference between the countries’ respective coverage is subtle but noticable: every article in VG 

Sport is longer than Sportbladets’ version, and the Norwegian newspaper seem less keen on referring 

to the Swedish athletes as a force to be reckoned with, albeit with a feit exceptions. However, both 

newspapers are definitely characterized by a nationalistic discourse which fit well into my theoretical 

framwork as well as previous research within the field.  

 

The length of this essay is 11 996 words. 

Nyckelord/Keywords 

Sportjournalistik, nationalism, skid-VM, längdskidåkning, Sverige, Norge, press, Aftonbladet, 
Sportbladet, VG
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1. Inledning 
Internationella sportevenemang har en tendens att väcka känslor. Nationens invånare samlas 

framför TV-apparater, på plats på arenor eller på sportbarer iförda nationens färger, för att 

stödja de inhemska atleterna. Vid stora framgångar är det inte heller helt ovanligt att gator 

och torg befolkas för att tillsammans fira den nationella triumfen. Det senaste exemplet av 

liknande, gemensamma händelser i Sverige är firandet av VM-guldet i ishockey 2013 – där 

närmare 20,000 personer samlades i Kungsträdgården i Stockholm för att fira det svenska 

ishockeylandslaget (mer känt som ”Tre Kronor”) och deras vinst över huvudantagonisten 

Finland i finalen. Ett annat känt exempel är VM-bronset 1994 i fotboll och dess eftermäle, då 

bilder på badandet i Sergels Torg-fontänen kablades ut till hela nationen. 

 

Men hur upprätthålls egentligen detta vi-tänkande? Hur kommer det sig att ”vi” svenska 

medborgare känner så starkt för nationella idrottsframgångar, och varför identifierar ”vi” oss 

med ”Sverige” som ett ”vi”, och varför identifierar vi vissa nationaliteter som 

huvudantagonister? Hur kommer det sig att vi firar framgångar av människor vi aldrig har 

träffat tillsammans med människor vi aldrig har träffat, och kanske aldrig kommer träffa 

igen? På något sätt måste denna föreställda gemenskap nå och träffa folket – och det här är 

sportjournalistiken kliver in i bilden.  

 

Sport som en del av den dagliga mediekonsumtionen är idag ett måste för många, och även 

om idrott alltid har väckt ett stort nationellt intresse har den numera också blivit en stor 

medial kassako, och den mediala uppmärksamhet ett internationellt såväl som nationellt 

idrottsevenemang får har ökat markant under 2000-talet. Samtidigt som mediebevakningen 

av så gott som alla idrotter har ökat så har även intresset gjort desamma – framförallt för 

internationella idrottsevenemang, som lockar miljoner av åskådare och fans över 

nationsgränser, nationaliteter och sociala klasser genom en kombination av underhållning och 

känslomässig tillgivenhet. (Raney, 2006)  

 

Sportjournalisterna spelar en viktig roll i konstruktionen av atleter, lag och nationella 

identiteter, och är allt som oftast länken mellan atleterna och publiken. Precis som resten av 

folket är såklart journalisterna påverkade av sin nationstillhörighet och/eller sina patriotiska 
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känslor, och det är viktigt att dessa journalister förstår sin position som en medlem av 

samhället och sin roll i influerandet och skapandet av nationella identiteter och en ”vi och 

dom”-känsla hos deras läsare (Dixon, 2000).  

 

I denna studie undersöks huruvida sportjournalistiken, med hjälp av material från 

mediebevakningen av världsmästerskapen i längdskidor i Falun, präglas av en nationalistisk 

diskurs, och hur den i sådant fall ser ut och tillämpas. Till skillnad från tidigare arbeten på 

detta område undersöks inte enbart svenska medier, utan istället ligger fokus på att jämföra 

två grannländer och klassiska antagonister inom längdskidåkningen – Sverige och Norge – 

och respektive lands rapportering om samma, utvalda tävlingsdagar och händelser. På detta 

sätt blir det möjligt att analysera hur sportjournalistiken bidrar till att skapa och upprätthålla 

en nationell identitet hos dess läsare i olika länder. 

1.1 Bakgrund: Idrott och (det norska och svenska) samhället 

Idrott har idag blivit en stor del av vårt samhälle, och i jämförelse med andra europeiska 

länder ligger Sverige, tillsammans med Norge och Finland, i topp när det gäller andel fysiskt 

aktiva. Enligt Eurobarometern 2010 motionerar/tränar/idrottar 72 procent av den svenska 

befolkningen regelbundet, medan genomsnittet för de andra europeiska länderna är 40 

procent. Samtidigt angav, enligt SCB:s årliga undersökning om folkets idrotts- och 

motionsvanor, drygt 3,2 miljoner svenskar mellan 7-70 år att de är medlemmar i någon slags 

idrottsförening. Det innebär alltså att drygt 42 procent av befolkningen är medlemmar i en 

idrottsförening – endast fackförbunden har ett större antal medlemmar bland befolkningen, 

med 50 procent (SCB, 2012). 

 

I Norge är siffrorna nästintill identiska. Norges Idrettsförbund presenterade i sin årsrapport 

2013 en medlemsstatistik på 2 191 374 medlemmar (NIK, 2013, s. 64) vilket, baserat på 2013 

års uppskattning på 5 109 056 invånare, innebär att knappt 43 procent av alla Norges 

invånare är medlem i en norsk idrottsförening av något slag. Men trots alla likheter så finns 

det stora skillnader mellan svensk och norsk idrott. Redan 2006 var budgeten för Norges 

skidlandslag dubbelt så stor som för det svenska ditot, och medan statistik från Norges 

skidförbund visar att längdskidåkning är den mest populära sporten i landet så platsar sporten, 

enligt svenska Riksidrottsförbundets statistik, inte ens på listan över de tio största 

tävlingsidrotterna i Sverige. Tidigare förbundskapten för svenska skidlandslaget, Inge Bråten, 
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förklarade detta i en intervju 2006 med att ”Norge satsar på idrotter som inte så många andra 

satsar på, medan Sverige är stora i världsidrotterna” (GP, 2006). Något som inte går att sticka 

under stolen är det faktum att satsningarna verkar löna sig – mellan 1992 och 2014 har 

Sverige endast placerat sig före Norge i vinter-OS medaljliga en gång (2006), medan Norge 

placerat sig bland de fem främsta och före Sverige under samtliga spel förutom just 2006. 

Mellan 1992-2002 tog Norge 42 guldmedaljer – Sverige tre (GP, 2006). 

1.2 Bakgrund: Idrott och nationalism 

Ända sedan de allra första antika Olympiska spelen i Grekland så har nationer tävlat mot 

varandra i olika idrotter, och egentligen så har inte särskilt mycket hänt sedan dess. Till följd 

av den ökande mediebevakningen kring idrottsevenemang har det däremot blivit allt viktigare 

för nationer att deras landslag och atleter presterar väl i olika tävlingar, för att visa prov på 

makt och överlägsenhet länder sinsemellan. (Morgan, 2000) 

 

I George Orwells essä The Sporting Spirit från 1945, där han undersöker nationalismens 

inverkan på sport, hävdade han att problemen som nationalismen förde med sig var ”illa nog” 

i Storbritannien, men att det var ännu värre i ”nya” länder som Indien och Burma där såväl 

sport som nationalism var nymodigheter (Orwell, 1945). På sätt och vis har alltså 

idrottsevenemangen blivit mer och mer inflytelserika när det kommer till sociokulturell 

utveckling av nationer och stater, och det har således även blivit viktigt för landets status 

utanför idrottsarenan. Äldre, mer etablerade nationer vill, med hjälp av idrotten, stärka sin 

bild och (makt)position, medan nyare och mindre nationer använder sport för att helt enkelt 

skapa sig en position som ett starkt land (Morgan, 2000). 

 

”Idrotten kan användas som ett medel att knyta ihop nationer kulturellt och geografiskt. 

Samtidigt kan idrotten vara en arena där olika typer av kollektiva identiteter kommer till 

uttryck” skrev Nils-Olof Zethrin (CIF, 1996) i tidskriften Svensk Idrottsforskning. I samma 

artikel skriver han att en övergripande studie om idrott och nationalism i Sverige under 1900-

talet lyser med sin frånvaro, och för att vara lite personlig så vill jag med denna studie – även 

om vi redan hunnit äntra 2000-talet – dra mitt strå till stacken. 
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1.3 Bakgrund: Skid-VM i Falun 2015 

2015 var året då Sverige och Falun anordnade skid-VM för fjärde gången i ordningen – detta 

endast ett år efter de mest framgångsrika olympiska spelen någonsin, där 11 av 15 svenska 

medaljer togs just av skidlandslaget. De dubbla stafettgulden fick Sverige att stanna upp likt 

på Ingemar Stenmarks tid, och framgångarna visade sig inte minst på Svenska Idrottsgalan; 

damstafettlaget vann pris för årets prestation, årets lag och inte minst Svenska Dagbladets 

bragdguld, samtidigt som förbundskapten Rikard Grip vann pris för årets ledare och Charlotte 

Kalla som årets kvinnliga idrottare. 

 

Skid-VM i Falun anordnades mellan den 18 februari och 1 mars 2015 och lockade 281 600 

besökare (228 000 sålda biljetter) och över 500 miljoner TV-tittare till tävlingarna på Lugnets 

skidstadion. Utöver tävlingarna i längdskidåkning hölls även världsmästerskap i såväl 

backhoppning som nordisk kombination. Totalt tog 14 nationer medalj i mästerskapet; Norge, 

med sina 3000 registrerade elitåkare, var mest framgångsrikt med 20 medaljer, varav 14 i 

längdspåren. Tvåa i medaljligan blev Sverige – som jämförelsevis har 950 registrerade 

elitåkare – som kammade hem nio medaljer (två guld) i längdskidåkningen – ett nytt 

nationellt rekord. (Falun2015.com, 2015) 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur sportjournalistiken, som tycks vara den mediala 

genren med mest nationalistiska övertoner (Ehn, Frykman och Löfgren, 1993), i två klassiska 

”antagonistländer” skildrar samma idrottsevenemang och dess resultat. På så vis undersöks 

huruvida – och i så fall på vilket sätt – sportjournalistiken bidrar till att skapa en nationell 

identitet och föreställd gemenskap, samt en antagonistisk ”vi och dom”-känsla länderna och 

dess atleter emellan.  

1.4.1 Frågeställningar 

• Präglas mediebevakningen av skid-VM i Falun av en nationalistisk diskurs, och hur 

kommer den i så fall till uttryck i respektive lands mest framstående sporttidning? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i respektive tidnings konstruktion av ”vi”? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i respektive tidnings konstruktion av 

antagonisten (”dom”)?  
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1.5 Material och avgränsningar 

Materialet består av nyhetsartiklar, referat och/eller krönikor ur svenska Sportbladet 

(Aftonbladet) samt norska VG Sport från två tävlingsdagar; en dag där svenska atleter 

presterat bra i jämförelse med de norska samt en dag där de norska atleterna presterat bra i 

jämförelse med de svenska. Ett strategiskt urval har sedan utförts med en begränsning av tre 

artiklar per tidning och tävlingsdag: totalt tolv artiklar. Av dessa tre artiklar per tidning och 

tävlingsdag är en artikel publicerad innan tävlingen och två artiklar efter tävlingen – detta för 

att få en bredare bild av tävlingsdagens mediala fokus sett utifrån förhoppningar och resultat. 

 

Anledningen till att jag valt att analysera artiklar ur just Sportbladet och VG Sport har att 

göra med tidningarnas dignitet – båda är ledande inom sportjournalistikgenren och är 

dessutom de mest besökta nyhetssajterna i respektive land (TNS SIFO, 2014, TNS Gallup, 

2014). Båda tidningarna är dessutom helt (VG) eller majoritetsägda (Aftonbladet, 91%) av 

Schibsted-koncernen, vilket jag menar innebär att båda tidningar har liknande krav på 

exempelvis pressetiska samt publicistiska regler och normer. 

 

En annan motivering till valet av tidningar är det faktum att de båda tillhör kategorin 

“folktidningar” – tidningar som “vänder sig till folket” (Gustafsson, 2006) – istället för 

exempelvis Dagens Nyheter som, enligt Gustafsson, snarare tillhör kategorin “elittidningar” 

och således vänder sig mer till “eliten”. I denna studie finner jag ett större behov av att 

analysera folktidningar än elittidningar eftersom de förstnämnda har just “folket” – den 

största delen av den föreställda gemenskapen – som huvudmålgrupp. För att ta fram 

materialet har jag, genom att använda respektive hemsidas inbyggda sökmotor, identifierat 

och gått igenom samtliga artiklar från de utvalda tävlingsdagarna. För att identifiera likheter 

och skillnader i diskursen har sedan de tre artiklar från vardera tidning som kretsar kring 

samma händelse och med snarlikt innehåll och fokus valts ut till analysen. 

 

1.6 Presentation av tävlingsdagar 

I detta avsnitt kommer jag att närmare presentera de tävlingsdagar jag har valt att analysera, 

samt motivera varför jag valt just de tävlingsdagarna. Resultat (placeringar och tider) är 

hämtade direkt från mästerskapets officiella hemsida. 
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1.6.1 Tävlingsdag ett: 24 februari 
Under denna studies första utvalda tävlingsdag, den 24 februari, anordnades damernas 10 km 

fristil. Här vann Sveriges Charlotte Kalla sitt första guld samtidigt som Maria Rydqvist, 

också från Sverige, slutade på en fjärdeplats – endast 1,7 sekunder från en bronsmedalj. Även 

svenska Emma Wiken med en 16:e plats, placerade sig före bästa norska – Heidi Weng – som 

slutade 22:a. Tävlingsdagen var ett stort misslyckande för det norska skidlandslaget och 

självfallet samtidigt, med spelens första svenska guldmedalj och en på förhand otippad 

fjärdeplats, en stor succé för det svenska ditot. 
 

Anledningen till varför jag valde just den här tävlingsdagen är inte enbart på grund av det 

faktum att de norska damerna missade medalj – de placerade sig dessutom inte bättre än på 

tjugoandra plats. Resultatet skapade stor debatt i såväl svensk som norsk media, och lämpar 

sig således väldigt bra för denna studie.  

 

1.6.2 Tävlingsdag två: 1 mars 
Till tävlingsdag två har jag valt den absolut sista tävlingsdagen på hela världsmästerskapen, 

närmare bestämt herrarnas femmil, den 1 mars. Efter Johan Olssons storstilade guld på 15 km 

fritt den 25 februari lyftes han upp som en av de stora favoriterna till att vinna även femmilen 

– en distans där han dessutom var regerande världsmästare. I Sportbladet talades det på 

förhand enbart om Johan Olsson, samtidigt som Norges Petter Northug knappt nämndes som 

en medaljkandidat. Trots detta slutade mästerskapen med ett guld för Northug medan Olsson 

fick “nöja sig” med bronset. 

 

Anledningen till varför jag valt att analysera artiklar från denna tävlingsdag är just det faktum 

att det, tvärtemot tävlingsdag 1, var en svensk skidlöpare som bar favorittrycket och 

“misslyckades” gentemot sin norska antagonist.  
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2. Tidigare forskning och teoretisk ram 
I detta kapitel tar jag upp den tidigare forskning och det teoeretiska ramverk jag anser vara 

relevant för min studie. Jag kommer bland annat att ta upp teorier och tidigare studier kring 

mediaevenemang (media events), ”vi-och-dom”-begreppet, forskning om sportjournalistiken 

och dess inverkan på samhället samt forskning om nationalism och föreställda gemenskaper 

inom sportjournalistiken. Jag menar samtidigt på att förklara varför denna tidigare forskning 

och dessa teorier är applicerbara och relevanta för min egen studie. 

2.1 Media events 

Ett media event är, enligt Dayan & Katz (1992), en planerad och annonserad händelse som 

ges stort utrymme i massmedia. Till skillnad från en vanlig nyhetshändelse är alltså ett media 

event känt i förväg – exempelvis är skid-VM som evenemang ett media event medan andra 

eventuella händelser kring evenemanget istället räknas som en nyhet. Vidare menar Dayan & 

Katz att ett media event lockar en samlad nationell och global publik via just media, varesig 

det är via TV, traditionella medier, radio eller – i dagens samhälle (boken skrevs 1992) – 

Internet. Ett annat begrepp, myntat av Maurice Roche (2000), är ”mega-events”, som till 

skillnad från media events uteslutande är stora, internationella evenemang (likt Olympiska 

spel eller världsmästerskap) medan media events även kan syfta till lokala, nationella och mer 

småskaliga evenemang. 

 

Dayan och Katz (1992) tar upp tre olika typer av media events; coronations (högtidligheter), 

contests (strider/tävlingar) och conquests (erövringar). I tur och ordning kan dessa alltså, 

exempelvis, innebära en invigning av ett sportevenemang (coronation), sportevenemanget 

som tävlingsmoment (contest) samt glorifiering av segraren genom t.ex. pris- eller 

medaljceremonier (conquests). Utöver detta talar Dayan & Katz (1992) om tre viktiga 

kännetecken för att ett media event skall vara just ett media event; dels så ska den vanliga 

ordningen av TV-tablåer, nyhetsartiklar och dylikt förändras av evenemangets karaktär; dels 

så ska människor avbryta eller ändra på sina dagliga rutiner för att bevittna evenemanget och 

dels ska det betraktas som en viktig angelägenhet hos läsarna eller tittarna. 

I senare forskning menar dock Daniel Dayan på att innebörden av media events har 

förändrats i och med västvärldens utveckling under senare år. Konkurrensen inom massmedia 

är större och genomslagskraften är inte lika uttalad, och han pratar nu snarare om något som, i 
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och med att gränsen mellan nyheter och evenemang bleknar, ”nästan” lever upp till dåtidens 

media events (Price & Dayan, 2008). Men trots att Dayan anser att hans tidigare studier är 

fortfarande teorierna kring media events väl applicerbara och således relevanta för denna 

studie. 

2.2 Massmedia, sportjournalistik och nationalism 

Det vi får förmedlat till oss via media och journalistiken, varesig det är via text, bild eller 

ljud, är viktiga delar av vårt liv. Dessa budskap formar och påverkar vårt sätt och tänka och 

således även vårt beteende och våra handlingar. Media bidrar med information, tolkningar 

och underhållning som hjälper oss att komma i kontakt med en del av världen som, utan 

medier, inte skulle vara en del av vår värld. Detta material är i sin tur utvalt och reproducerat 

av exempelvis en journalist, som således kontrollerar vilka bilder som konsumenten ska få 

möjlighet att konsumera (Coakley, 2001, s. 351).  

 

Dessa mediebilder skapas enligt Coakley utifrån ett eller flera av följande fem mål; 

vinstskapande, värdeskapande, public service-tillhandahållande, skapa sig ett namn samt att 

få komma till tals. Av denna anledning har medierna exempelvis en benägenhet att belysa 

och lyfta fram det aktuella samhällets sociokulturella kontextualiseringar. Eftersom att 

medier idag ofta är kommersialiserade lyfts även värderingar som konsumtion, individualism 

och klasskillnader fram, och här har sport och massmedia utvecklat en ömsesidig samordning 

mellan varandra (Coakley, 2001, s. 352). 

 

Coakley menar att en idrotts vara eller inte vara i media är avhängt dess underhållningsvärde 

(Coakley, 2001, s. 369), något som Thomas Stocker (2009) spinner vidare på i sin studie om 

nationella stereotyper under Europamästerskapen i fotboll 2008. Han skriver att ”om ett 

sportevenemang inte bevakas av någon slags media så är evenemanget irrelevant” (Stocker, 

2009, s. 5), vilket även här antyder att det endast är medierna som kan ge ett sportevenemang 

någon som helst mening. Eftersom sportjournalister allt som oftast skriver artiklar och 

producerar material utifrån deras egen tolkning – de väljer källor, vinkling och ord för att 

skapa en sanning utifrån deras egna värderingar och synsätt (Stocker, 2009, s. 7) – kan en 

hävda att sportjournalisterna är ytterst ansvariga för skapandet och upprätthållandet av 

nationella identiteter och den nationalistiska diskurs som präglar sportjournalistiken.  
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Samma Stocker (2009, s. 18) tar även upp tre aspekter till varför sportjournalistiken är viktig 

för nationsbyggandet: 

 

• Distraktion – medierad sport kan ta bort uppmärksamheten från eventuella problem 

eller andra frågor av betydelse för nationen 

• Identifikation – som nämnt i inledningen (enl. Dixon, 2000) så skapar 

sportjournalistiken en nationell identitet med vilken folket kan identifiera sig 

• Integration – integration av ett antal individer till en större grupp som alla delar 

samma intresse 

 

Även Ehn, Frykman och Löfgren (1993) lägger stor vikt vid idrottens roll i nationsbyggandet, 

och talar (kring ”folkhems-Sverige”) om två funktioner. Först och främst den folkliga, 

nationella identiteten och dess tillhörande ”idealbild” av svensken som en motionerande och 

naturälskande person. Morgongymnastik sändes i radio, massgymnastik i det fria blev  

populärt och Sverige blev en ”gymnastiserande nation” (1993, s. 174). Den andra funktionen 

är elitidrottarnas konkurrenskraft i ”typiskt svenska” idrotter såsom ishockey och 

längdskidåkning, vilket enligt författarna var en av de största anledningarna till varför sporten 

fick en nyckelroll i moderniseringen av Sverige (1993, s. 155-156).  

 

Ehn, Frykman och Löfgren (1993) talar också om sportjournalistikens roll i nationalistiska 

processer, och karaktäriserar sportjournalistiken som genre som ”öppet 

nationalchauvinistisk”. De menar att sportjournalistiken översätter idrottsliga prestationer till 

en nationell kontext och symbolik, som de menar ”talar direkt till åskådarnas känslor av 

kollektiv tillhörighet”. Reportrar och kommentatorers partiskhet ses som naturligt och 

självklart (här myntar de uttrycket ryggmärgsnationalism), och de går även så långt som att 

kalla retoriken kring idrottandet som ”primitiv” (Ehn, Frykman & Löfgren, 1993, s. 212f). 

 

Medievetaren Rod Brooks (2002) menar att det faktum att vissa sporter anses vara ”typiska” 

för ett särskilt land är ett återkommande nationalistiskt drag ur ett internationellt perspektiv. 

Sådan mytbildning visar enligt Brooks prov på idrottens avgörande betydelse för 

konstruktionen av såväl nationella identiteter som Andersons begrepp om föreställda 

gemenskaper, som jag tar upp senare i detta avsnitt. Stora idrottsevenemang blir med hjälp av 

sportjournalistiken stora händelser som påverkar hela landet (Brooks, 2002, s. 86 ff) – 
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exempelvis när Ingemar Stenmark åkte slalom och ”hela Sverige stod stilla”. Brooks 

beskriver också hur sportjournalistiken fortfarande är ett medium där rasism fortfarande är 

tillåten. Stereotypa identiteter reproduceras genom sportjournalistiken, och biologiska och 

genetiska förklaringsmodeller (läs: ”ras”) till vissa atleters framgångar, snarare än 

sociokulturella sådana, är långt ifrån ovanliga (Brooks, 2002, s. 107). 

2.3 ”Vi och dom” 

I Det här är lycka: Om sportjournalistikens inkluderande mekanismer av Göran Eriksson 

(2006) undersöks ”vi och dom”-fenomenet inom sportjournalistiken – och närmare bestämt 

hur sportjournalisters språkbruk används för att inkludera människor i en svensk gemenskap 

(vi) och samtidigt exkludera och stöta bort andra människor (”dom”). Han tar också upp 

skapandet av antagonister och hjältar, samt hur dessa på olika sätt speglas i medier. I studien 

tas sex framstående teman upp; det jublande svenska folket; ett gemensamt förflutet; svenska 

hjältar; nationell antagonism; svenska idrottares förankring i vardagsliv och urskiljandet av 

den andre (Eriksson, 2006, s. 233). 

 

Av dessa sex teman finner jag framförallt ”det jublande svenska folket” samt ”nationell 

antagonism” särskilt relevanta för denna studie. Det förstnämnda temat i och med dess 

likheter med den föreställda gemenskapen, som tas upp senare i dett avsnitt. I den är man ett 

samlat folk, trots att man inte känner varandra och aldrig någonsin ens kommer att träffa de 

andra, som jublar åt samma sak – en gemenskap som bärs fram av sportjournalistikens 

nationalistiska diskurs. Detta kan även jämföras med det Eriksens metaforiska släktskap, som 

jag tar upp längre under det teoretiska ramverket – alla jublar åt sina ”systrar och bröder” som 

kämpar för ”moderlandet”. Det sistnämnda temat finner jag intressant på grund av det 

konfliktskapande med andra nationer som sker genom en kamp mellan endast ett fåtal 

individer. 

 

Medieforskaren Stuart Hall talar om teorier relaterade till ”vi och dom”-begreppet, och menar 

att det inte bara är geografiska gränser som bestämmer vad som tillhör ”vi” och vad som 

tillhör ”dom”, utan att det snarare är historia, idologi och kultur som är av största vikt (Hall, 

1997). Han beskriver att konstruktionen av ”dom” ofta skapas genom att anspela på känslor 

och stereotyper. Han menar att stereotyper ofta används för att skapa en skillnad mellan olika 

”raser”, etniska grupper och/eller kön, och att det ofta används för att förstärka den egna 
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kulturen och ideologin, och således den egna nationella identiteten (Hall, 1997, s. 225ff).  

Även van Dijk (1991) talar om ”vi och dom” som en form av distansskapande och till och 

med ett sätt att skapa misstycke mot ”dom andra”. Van Dijk menar att dessa begrepp används 

för att separera en ”innergrupp” (vi) från en ”yttergrupp” (dom), och således skapa en 

sociokulturell verklighet där den inre gruppen tar avstånd och bildar negativa åsikter om den 

yttre gruppen (1991, s. 143).  

 

2.4 Banal nationalism och föreställd gemenskap 

I boken Banal Nationalism skriver Michael Billig om hur nationer är föreställningar genom 

mediers dagliga upprätthållande av just nationerna, och att nationstillhörigheten genom detta 

blir någonting självklart för många människor (Billig, 1995, s. 4). Han hävdar att, genom det 

faktum att vi i medier dagligen läser, ser eller hör talas om händelser inom våra geografiska 

gränser – alternativt hur någonting som händer utanför våra gränser direkt påverkar de som 

faktiskt befinner sig inom dessa geografiska gränser – blir matade med en nationstillhörighet 

och att det som händer ”oss”, det svenska folket, är av mycket större vikt än någonting annat.  

 

Modern sportjournalistik påverkar och påminner oss att vi tillsammans lever i en nation. Och 

trots att Billig skrev denna bok redan 1995 så påpekar han dessutom hur det moderna 

samhället och dess tekniska utveckling gör det mycket lättare för medier att nå den nationella 

publiken idag än förr, vilket innebär att den mediers banala nationalism får en ännu större 

genomslagskraft än vad den tidigare haft (Billig, 1995, s. 100). 

 

Medlemmarna i en ”föreställd gemenskap”, definierat av Benedict Anderson (1993, s. 6), är 

sådana som ”aldrig kommer att lära känna majoriteten av de andra medlemmarna, träffa dem, 

eller ens höra talas om dem – ändå lever bilden av deras gemenskap i vars och ens 

medvetande”. Bilden av en nation förmedlas alltså till dess ”medlemmar” (invånare) – 

framförallt av medier – och gemenskap bildas och upprätthålls trots att den egentligen kanske 

inte existerar. Anderson menar att det finns flera former av föreställda gemenskaper, varav en 

är just den nationalistiska gemenskapen som formas inom en nation. Han menar dessutom att 

en person kan känna gemenskap med ett större område, exempelvis en kontinent. Han menar 

dock samtidigt att ingen kan känna gemenskap med hela världen, då en nationalistisk 

gemenskap är greppbar och begränsad (Anderson, 1993, s. 22f.).  
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Anderson menar dessutom att tryckteknikens framväxt spelade en stor roll i den ovan nämnda 

föreställda gemenskapen, och således även nationalismens, framväxt. Helt plötsligt kunde en 

stor del av en nations befolkning läsa samma nyheter, och därmed integreras in i ett föreställd 

nationellt samhälle. Print-capitalism, som han kallade det, skapade en förutsättning för en 

masspublik och en utveckling av den såväl språkliga som kulturella gemenskapen inom en 

nation, och nationalismen växte sig starkare (Anderson 1993, s. 44 ff.). 

2.5 Nationella identiteter och nationalism 

I Thomas Hylland Eriksens bok Etnicitet och nationalism (1998) spinner han vidare på 

Benedict Andersons teorier om banal nationalism och föreställda gemenskaper. Han menar 

att nationalistiska känslouttryck har växt sig starkare på senare tid – framförallt i och med 

krigsbevakning i medier (Eriksen, 1998, s. 133). Jag menar att en här kan dra stora paralleller 

till nationalismen inom sportjournalistiken, då sportevenemang många gånger målas upp som 

metaforiska krig länderna sinsemellan och dessutom beskrivs med samma slags diskurs. 

 

Thomas Hylland Eriksen konstaterar i samma bok att nationella identiteter är konstruktioner, 

och inte någonting naturligt förekommande (Eriksen, 1998, s. 127). Den nationella identiteten 

är dessutom beroende av att det finns andra nationella identiteter, varpå frågor självklart ställs 

om vad som är en nationell identitet. Eriksen exemplifierar detta som nationalismens ”Janus-

ansikte”, vilket är den dubbeltydighet som uppstår när en nation styrs av dominerande etniska 

grupper och där de mindre grupperna (invandrare, minoriteter) utesluts från den nationella 

identiteten och gemenskapen (Eriksen, 1998, s. 150). 

 

Eriksen definierar följande tre kännetecken för nationalism, vilka också är de definieringar 

som den senare tematiska analysens två huvudteman är baserade utifrån (Eriksen, 1998, s. 

130-140): 

 

• Utnyttjande av symboler för att skapa en nationalistisk känsla 

• Det ”metaforiska släktskapet” 

• Metaforisk krigsföring – där krigsdiskurs återfinns utan våldsamheterna 
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En annan framstående teoretiker inom forskningen kring nationalism är Stuart Hall, som 

utöver det jag tog upp under avsnitt 2.3 ”Vi och dom” också talar relaterat till Andersons 

studier om hur nationer och nationalism skapas. Han menar bland annat att känsla av 

tillhörighet till en enstaka nation är den huvudsakliga egenskapen för ett skapande av en 

nationell identitet, och att denna relation ofta består av olika sociala aspekter såsom kultur 

och ideologi. Han poängterar dessutom att rasfrågan är en av de viktigaste frågorna när det 

kommer till att förstå hur samhället faktiskt fungerar, och hur vi har hamnat där vi befinner 

oss idag. (Hall, 1997) 

 

Hall menar, likt Eriksen (1998), också att nationalismen kan leda till att minoriteter utesluts 

från den nationella identiteten. Han tar upp exemplet med amerikanska, mörkhyade löpare, 

som han menar i mediala sammanhang ofta beskrivs som både en hero (hjälte) och en villain 

(”skurk”) trots att det handlar om samma person. När de tävlar är de en hjälte och utanför 

banan är de, på grund av deras hudfärg, diskriminerade. Detta är ett fenomen som Hall menar 

framförallt visar sig i länder med en hög andel invandrare. Nationella identiter inom idrotten 

representeras genom reflektioner och projektioner av ideal på atleter, och dessa ideal måste i 

sin tur vara i linje med nationens sociokulturella ideologier för att anses som ”korrekta” 

(Hall, 1997, s. 227ff.). 

 

I Johan Östmans avhandling Journalism at the Borders (2009) bygger han sitt teoretiska 

ramverk utifrån Stuart Halls och Winther Jörgensens forskning kring nationalism. Han menar 

att nationalism kan ses som processen i att etablera en hegemonisk överlägsenhet av ett 

samhälle eller grupp över ett annat. Han menar att två punkter är viktiga när det kommer till 

att definiera och tolka nationalism: dels så kan nationalism vara relaterat till ideologier och 

ideologiska förhållningssätt, och dels så ska skillnader inom den föreställda gemenskapen 

eller nationen bortses och tryckas undan medan likheter ska accentueras. Samtidigt så är det 

vice versa vanligt att skillnader mellan nationer accentureas och att likheter ofta undantrycks 

(Östman, 2009, s. 37f.). 

 

Sammanfattningsvis är, för att relatera Eriksen, Hall och Östman till varandra, symboler, 

ideologier, gemenskaper och stereotyper viktiga förhållningssätt när det kommer till att 

identifiera, tolka och analysera nationalism och nationella identiteter.  
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3. Metod 

I detta arbete använder jag mig av en form av kritisk diskursanalys och semiotik för att 

analysera det utvalda materialet. Detta eftersom jag har som avsikt att, genom att ta en 

närmare titt på ett mindre antal artiklar, ta reda på vilka diskurser och föreställningar som 

språkbruket rymmer. Målet är att, genom denna form av analys, identifiera hur språket inom 

sportjournalistiken bidrar till att bland annat forma nationella identiteter och föreställda 

gemenskaper. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen är en lingvistisk metod som, genom att studera den språkliga 

strukturen i texter, används för att analysera diskursiva praktikers roll i upprätthållandet av 

rådande sociala, strukturella och kulturella ordningssystem (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Metoden har ett otaligt antal perspektiv och tillvägagångssätt, där Norman Faircloughs 

och Teuean A. van Dijks går att nämna bland de mest framstående. Norman Fairclough 

beskriver i sin bok Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (1995) hur 

språk formas av strukturer, men samtidigt bidrar till att, oavsett agenda, skapa och 

upprätthålla dessa strukturer (Fairclough, 1995, s. 73). 

 

Ur ett kritisk-diskuranalytiskt perspektiv analyserar forskaren hur textförfattaren använder sig 

av implicit information, underliggande meningar, opinioner och värderingar för att förstår 

varför texten “är som den är” (Berglez, 2000, s. 203). Denna process förutsätter dock att 

läsaren är införstådd med de sociokulturella traditioner som samhället producerar och/eller 

reproducerar, trots att det är viktigt att se på texten ur ett perspektiv som bortser från den 

kultur och det samhälle som forskaren befinner sig i. Berglez menar dock att det är forskarens 

egna förförståelse kring exempelvis begrepp och tillvägagångssätt som gör att analysen 

överhuvudtaget är möjlig att utföra (Berglez, 2000, s. 202f).  

 

Den kritiska diskursanalysen lämpar sig mycket väl till att analysera nyhetstexter (Fairclough, 

1995), och är i mina ögon således det bästa verktyget för att analysera hur diskursen inom 

sportjournalistiken bidrar till att konstruera de nationella identiteter, föreställda gemenskaper 

och ”vi mot dom”-känslor som frambringas hos läsarna. 
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3.2 Semiotik 
Semiotiken är en teckenlära som utgår från alla former av meningsbärande tecken, vara det 

text, ljud eller bild. Eriksson och Göthlund skriver i sin bok Möten med bilder: analys och 

tolkning av visuella uttryck (2004) att ”gemensamt för alla semiotiska teorier är att man ser 

artefakten eller andra uttryck som ett slags meddelande till åhöraren, läsaren eller betraktaren, 

och att artefakten därmed är någonting man kommunicerar via” (Eriksson & Göthlund, 2004, 

s. 34).  

 

I sin bok Mythologies (1957) menar Roland Barthes att uttrycket text innefattar både 

någonting man läser och någonting som man kan se, och att det – eftersom att text är 

beroende av kontext – finns oändligt många sätt att tolka en och samma text på (Barthes, 

1957, s. 107f), och när han sedan i Bildens retorik (1964) presenterar sin semiotik så 

tydliggör han för första gången att retoriken och semiotiken hänger samman som 

kompletterande teorier när man skall försöka tolka bildmaterial.  

 

Två vitala begrepp inom semiotiken är denotation och konnotation; denotation är tecknets 

grundförståelse, exempelvis ett föremål eller en bild, medan konnotation är det som 

denotationen frambringar – exempelvis associationer och känslor. En text bild- eller ordval är 

därför helt avgörande för hur texten uppfattas, och två personer kan denotera och framförallt 

konnotera samma ord på helt skilda sätt. En bild eller en text kan betyda helt olika saker för 

olika läsare, och det är således svårt att förklara vad en textförfattare har för faktiskt avsikt 

med sina bild- eller ordval (Eriksson & Göthlund, 2004, s. 38). Eftersom ordvalen i en text är 

avgörande för hur texten kommer att uppfattas så är en semiotisk analys av ord därför vital 

för en kritisk diskursanalys, och trots att det är svårt att tillskriva en mening bakom en 

textförfattares ordval så är fortfarande semiotiken en mycket viktig del i det metodologiska 

ramverket.  

3.3 Analysmetod och tillämpning 

Jag har valt att använda mig av en modifierad variant av Peter Berglez (2010) konkretiserade 

tillämpning av diskursanalysen för att analysera mitt material. Anledningen till varför jag har 

valt att modifiera Berglez analysschema snarare än att använda det ursprungliga schemat är 

det faktum att diskursanalysen är tvärvetenskaplig, och att kombinerandet av olika teorier 
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därmed förespråkas och föredras av många teoretiker (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Exempelvis innehåller inte Berglez ursprungliga analysschema någon semiotisk bildanalys, 

vilket jag menar är relevant för denna studie och därför har lagt till. 

 

3.3.1 Analysschema 

Berglez analysschema är baserat på van Dijks forskning kring medier och är dessutom en 

väldigt konkret och lättbegriplig analysform, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till en mer 

djupgående analys. En till anledning till varför jag valt att tillämpa just Berglez analysmetod  

är det faktum att den kritiska diskursanalysen i grunden är väldigt komplex, och mitt 

slutgiltiga val av denna analysmetod är således också baserat på denna kandidatuppsats tids- 

och storleksbegränsning. Fokus hos Berglez ligger dessutom på att analysera just 

nyhetsdiskurs (Berglez, 2010, s. 277), vilket således passar denna studie väl. 

 

3.3.2 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

Detta steg utgör det inledande skedet i analysen och resultatredovisningen, och är till för att 

bekanta sig med artiklarna, faktarutor och andra saker som på något sätt kompletterar artikeln 

(Berglez 2010).  

 

Här redogör jag alltså för artiklarnas huvudsakliga innehåll för att således få en övergripande 

bild av hur texterna ser ut. Skiljer sig exempelvis innehållet markant mellan tidningarnas 

artiklar trots att de handlar om samma tävlingsdag och samma händelser? Skiljer sig 

respektive tidnings fokus på huvudperson trots att fokus “bör” ligga på exempelvis vinnaren 

av loppet? 

 
3.3.3 Makroanalys: artikelns tematiska struktur 
Berglez (2010) förklarar den tematiska strukturen som en studie av hur texten är konstruerad 

– alltså vilka teman texten är uppbyggd kring. I denna struktur studeras först ett huvudtema, 

vilket oftast kan utläsas utifrån artikelns rubrik och ingress, samt de delteman som utgörs av 

de andra ämnen som tas upp i texten, men som inte är lika uppmärksammade och/eller 

“viktiga”. Delteman kan fortfarande vara en väldigt viktig del av artikeln, och det är således 

vitalt att studera hierarkin mellan huvudtema och deltema för att kunna bilda en uppfattning 

om hela artikeln. 
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Den tematiska och schematiska (läs nedan) strukturen, som Berglez benämner som 

“makronivån” i analysen, pekar ut vad journalisten ser som den viktigaste aspekten av 

händelsen, och visar enligt Berglez nyhetsdiskursens karaktär samt dess rutiner och 

konstruktioner (Berglez, 2010, s. 204). 

 

3.3.4 Makroanalys: artikelns schematiska struktur 
Komplexa historier tvingas enligt Berglez ofta in i färdiga mallar, varpå en schematisk analys 

av artikelns struktur är nödvändig för en kritisk diskursanalys (Berglez, 2010, s. 204). I en 

analys av en nyhetstexts schematiska struktur menar Berglez att följande möjliga moment kan 

urskiljas (Berglez, 2010, s. 278); 

 

1. Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

2. Vilka aktörer förekommer i texten? 

3. Enligt vilket mönster redogörs den historiska bakgrunden? 

4. Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan? 

5. Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

6. Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av textförfattaren? 

7. Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra huvudsakliga slutsatser? 

 

I min schematiska analys lägger jag framförallt fokus på punkt 1, 2 och 6. Anledningen till 

varför jag valt att redogöra för de övriga punkterna är att de kan vara användbara för en 

framtida kritisk diskursanalys inom samma ämne, och således relevanta att ta upp. Jag finner 

däremot de utvalda punkterna mest relevanta för just denna studie, varför jag valt att fokusera 

på just dessa. 

 
3.3.5 Mikroorienterad analys 
Med “mikroanalys” syftar Berglez (2010), till skillnad från makroanalysens mer 

övergripande och ytliga tillvägagångssätt, till de mer detaljerade delarna av texten. Här 

undersöks det bland annat ifall det förekommer textuella luckor – alltså frånvaro av 

information – i texten. Vad Berglez menar med det är alltså huruvida läsaren förväntas förstå 

ämnet eller händelsen utan att en förklaring till densamma har givits i texten. 
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Utöver detta studeras även så kallade närvarande implikationer, vilket kan ses som motsatsen 

till textuella luckor. Med dessa syftar alltså Berglez på information som egentligen inte har 

med ämnet eller händelsen att göra, men som fortfarande tar sig uttryck i texten. Inom 

sportjournalistiken kan det exempelvis innefatta onödig och irrelevant information om atleten 

som inte har någon som helst relevans när det kommer till atletens idrottsliga prestation, 

vilken är artikelns huvudtema.  

 

I den mikroorienterade analysen har även den lexikala stilen en huvudroll, där en semiotisk 

analys av orden kommer väl till hands. Denna studeras genom att exempelvis analysera vilka 

särskilda ordval som valts när det kommer till att beskriva en atlet eller ett lopp, och således 

urskilja vad textförfattaren vill förmedla med beskrivningen. Det kan exempelvis röra sig om 

skillnader i vilka ord som används för att beskriva den inhemske atleten gentemot 

antagonisten och vice versa.  

 

3.3.6 Kortare semiotisk analys av artikelns bildmaterial 
Jag utför sedan, utifrån den semiotiska analysmetoden presenterad i avsnitt 3.2, en kortare 

semiotisk bildanalys av bildmaterialet i artiklarna. Har artikeln ett bildspel ämnar jag endast 

analysera den första bilden i bildspelet, och i de fall där artiklarna har ett videoklipp istället 

för en bild kommer jag endast att analysera tillhörande stillbild – alltså den bild som syns 

innan man trycker på Play – och inte videoklippet i sin helhet.  
 

Sportjournalistiken är en väldigt visuell genre med starka nationalistisk känslomässiga 

uttryck på lyckliga och olyckliga atleter i nationens färger, och en semiotisk bildanalys är 

således relevant för denna studies tematik. I de utvalda “inför-artiklarna” från denna 

tävlingsdag ligger fokus i VG Sport på hur många medaljer Norge beräknas ta i hela 

mästerskapen, medan Sportbladet fokuserar på dagens lopp och Charlotte Kallas guldchanser. 

I de två artiklarna publicerade efter loppet behandlar respektive tidning resultatet – 

framförallt Charlotte Kallas guldmedalj och Norges “vallafiasko”. 
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3.4 Metodreflektion 

Detta avsnitt syftar till att reflektera över eventuella problem jag som individ kan komma att 

ståta up under analysen av materialet, och är således till viss del avsiktligt personligt skrivet. 

 

3.4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
En studies validitet syftar till att forskaren ska ha undersökt det som den utgett sig för att 

undersöka, vilket i min studie blir problematiskt eftersom det är jag själv som bedömer och 

tolkar materialet, och således bestämmer vad som ska tolkas och analyseras som en 

nationalistisk diskurs. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon objektiv sanning, och att 

min analys bara är en av många tolkningar av ”sanningen” om analysmaterialet (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 29). Jag har dessutom själv valt ut tävlingsdagarna och 

artiklarna från dessa dagar, vilket väcker frågan huruvida materialet är representativt för hela 

mediebevakningen kring mästerskapen eller inte. För att stärka studiens validitet bör analysen 

innehålla detaljerade redogörelser för hur materialet ser ut och hur tolkningen av materialet 

har gått till. På så vis ges läsaren en bättre möjlighet att förstå analysens påståenden (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 123).  

 

Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet – vid god reliabilitet bör samma resultat uppnås 

oavsett vem som utför analysen. I denna studie förefaller denna intersubjektivitet dock 

orimlig, då diskursanalysen präglas av en individuell tolkningsaspekt där krav på objektivitet 

inte går att ställa. Det är däremot viktigt att tolkningen föregås av noggrann läsning av 

materialet och att tolkningen underbyggs med citat och välgrundade argumentationer, samt 

att det framgår klart och tydligt hur slutsatserna nåtts (Bergström & Boréus, 2000, s. 37). 

 

Generaliserbarhet är i grund och botten inte ett mål för diskursiva studier (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000, s. 28), eftersom forskarens egen förförståelse och kontext påverkar 

analysen. Steinar Kvale (2009) beskriver å andra sidan en form av analytisk generalisering 

som kretsar kring huruvida forskarens bedömning är väl överlagd i relation till teori och 

metod, och om resultatet i sådant fall kan komma att ge vägledning för framtida studier.  
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3.4.2 Personlig reflektion 
Det största problemet med att utföra en diskursanalys av artiklar på ett annat språk är just 

språket. Norska är förvisso ett språk väldigt likt svenskan, men eftersom det trots allt finns 

distinkta skillnader så finns det trots allt en risk att jag missförstår vissa nyanser, ord och 

meningar, och således kanske även en del av helheten. Vid eventuella språkliga problem 

kommer jag att vända mig till en svensk, föredetta kollega som är yrkesverksam som 

journalist i Norge. 

 

Ett annat möjligt problem är min egen förförståelse och position i samhället. Jag är född och 

uppvuxen i Falun, Dalarna, Sverige; jag är svensk medborgare och identifierar mig själv som 

“svensk”, med allt vad det innebär. Jag har växt upp med ”svensk” kultur och har samtidigt 

inte någon särskilt bra koll på den norska motsvarigheten. Jag hejar på Sverige i olika 

idrottsliga sammanhang – jag blir glad när Sveriges representanter vinner, och upprörd när 

Sveriges representanter förlorar. Jag har vid tidigare tillfällen arbetat som sportjournalist och 

var dessutom på plats under skid-VM, där jag arbetade med nyhetsredaktionen på den 

officiella hemsidan. Jag har således själv skrivit nyhetsartiklar om tävlingarna, och 

förmodligen gjort mig skyldig till precis det jag ämnar analysera i detta arbete.  
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4. Analys och resultat 
 

Jag kommer här att dela upp min analys i två huvudteman. För att väva ihop teori och metod 

än mer så är dessa huvudteman i sin tur relaterade till Eriksens (1998) tre kännetecken för 

nationalism, som nämnt under kapitlel 2.5; “metaforisk krigsföring” (skapandet av ”dom”), 

“det metaforiska släktskapet” (skapandet av ”vi”) och “utnyttjandet av symboler för att skapa 

en nationalistisk känsla”.  

 

Det första temat, Antagonisterna Sverige och Norge, behandlar det första av de tre 

kännetecknen: metaforisk krigsföring (och skapandet av ”dom”). Här ligger fokus på att 

analysera det ”krig” som i mediala målas upp mellan längdskidåkningens huvudantagonister, 

Sverige och Norge, och dess skidlöpare. Detta är ett genomgående tema i den mediala 

bevakningen av skid-VM och dessutom starkt förknippat med många av de teorier och studier 

jag tagit upp i tidigare avsnitt. 

 

Det andra temat, Den nationella gemenskapen, är baserat på det metaforiska släktskapet 

(skapandet av ”vi”), nationella identiteter och föreställda gemenskaper. I analysen av detta 

tema ligger fokus på respektive tidnings diskurs rörande de inhemska skidlöparna. Dessa två 

teman knyts sedan ihop och diskuteras utifrån mina frågeställningar under avsnitt 5, 

Diskussion och sammanfattning. 

 

I såväl Antagonisterna Sverige och Norge som Den nationella gemenskapen är Eriksens 

tredje kännetecken för nationalism, ”utnyttjandet av symboler för att skapa en nationalistisk 

känsla”, relevant. Således har jag valt att inte dedikera detta kännetecken ett eget tema i 

analysen, utan istället valt att väva in det i de andra två. Detta kännetecken ger sig främst 

uttryck i de semiotiska bildanalyserna, men till viss del även i textmaterialet. 

 

I texten kommer jag löpande att referera till bilagorna som antingen SB (Sportbladet) eller 

VG (VG Sport) följt av bilagans nummer – exempelvis VG1 för bilaga 1 från VG Sport och 

SB3 för bilaga 3 från Sportbladet. 
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4.1 Tema 1: Antagonisterna Sverige och Norge  

(metaforisk krigsföring och skapandet av ”dom”) 

Den ”metaforiska krigsföringen” – där ett land ”krigar” mot andra länder trots att något krig 

egentligen inte utförs – är ett återkommande tema inom sportjournalistiken (Eriksen, 1998, s. 

130). Det kan räcka med att en svensk atlet tävlar mot en atlet från en annan nation för att det 

skall räknas som ett regelrätt ”krig” länderna emellan. Ett typexempel på detta är det faktum 

att landslag i olika idrottsgrenar alltid definieras som landet, snarare än laget. Det är oftast 

inte ”Sveriges skidlandslag” – det är ”Sverige”. Det är inte Sveriges skidlandslag mot Norges 

skidlandslag – det är Sverige mot Norge, och det är krig. 

 

”Kriget” mellan huvudantagonisterna Sverige och Norge – grannländer och historiskt sett de 

två mest framstående och framgångsrika nationerna inom längdskidåkningen – är ett 

genomgående tema i mediebevakningen av skid-VM. Jag upplever att de norska och svenska 

atleterna i respektive lands mediebevakning ses som ett mycket värre hot och en mycket 

större antagonist än en atlet från ett annat land, trots att denne rent teoretiskt kan ha en lika 

stor chans i medaljstriden, och detta är en av de största anledningarna till varför jag ville 

utföra den här studien från första början. 

 

4.1.1 Tävlingsdag ett – Redogörelse, makro- och mikroanalys: 
 

I Sportbladets inför-artikel ”Här tränar Kalla på segerrycket” (SB1), är huvudtemat 

Charlotte Kallas ”favoritdistans” och ”största medaljchans”: 10 km fritt. Hennes norska 

konkurrenter blir mer av ett deltema i texten, även om de är de enda aktörerna utöver Kalla 

som nämns bland ”Dagens favoriter”. Frånvaron av information – de textuella luckorna – om 

de norska skidlöperskorna är dock uppenbar. Redan i ingressen står det dock fast att 

huvudtemat ligger i att ta revansch på Norge som nation – de skriver att det var efter den 

norska nationalsången, med ”blicken fäst på flaggorna”, som Charlotte Kalla bestämde sig att 

den svenska flaggan skulle gå i topp efter 10 km fritt.  

 

Ur ett lexikalt perspektiv finner vi här två laddade ordval med två uppenbara nationalistiska 

symboler – nationalsånger och flaggor – som här används som en metafor och sporrning för 

en framtida seger ”för Sverige”. Här antyder Sportbladets skribent att det viktigaste är att få 
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höra den svenska nationalsången och att hissa den svenska flaggan högre än den norska, 

snarare än att det är viktigt för Charlotte Kalla att vinna en individuell guldmedalj. Charlotte 

Kalla får genom dessa närvarande implikationer en stämpel som Sveriges stora segerhopp, 

och att nationens förväntningar i detta ”krig” vilar på hennes axlar.  

 

I VG Sports artikel inför 10 km fritt, ”På vei til å knuse egen VM-gullrekord” (VG1), är 

huvudtemat i artikeln det att Norge kan komma att slå det totala guldrekordet för ett 

världsmästerskap, och även om det tidigt nämns att Therese Johaug och Marit Björgen idag 

”kämpar om ett nytt guld” så läggs inte så mycket fokus på det nästkommande loppet – det är 

knappt så att det blir ett deltema i texten, trots att artikeln publiceras bara några timmar innan 

loppet. Den enda gången Charlotte Kalla nämns som en aktör i artikeln är när hon av 

textförfattaren beskrivs som en ”hård konkurrent” till ”Johaug & Co”. Det bör tilläggas att 

Charlotte Kalla veckor tidigare, i det sista loppet inför VM, hade utklassat de norska 

konkurrenterna på just den distansen, och jag anser att VG Sport således inte vill lägga för 

mycket fokus på huvudantagonisten och dagens största favorit. De tar istället upp det faktum 

att ”Sverige” har ”arrangerat ett väldigt fint VM” och att Erik Røste, Norges 

förbundsordförande, ”unnar Sverige medaljer efter att ha haft otur på ett par distanser”. De 

svenska åkarna benämns på ett flertal ställen som ”Sverige”, medan de norska åkarna oftare 

nämns vid namn. Jag anser att VG Sport, genom att skapa textuella luckor om 

huvudantagonisten och ”favoriten”, har gett upp hoppet om en norsk medalj, och därför väljer 

att ta bort fokus från dess huvudantagonist för att nedtona betydelsen av den förväntade 

”förlusten” senare under dagen.  

 

När loppet sedan var avgjort var rapporteringens fokus markant annorlunda tidningarna 

emellan. Texten ”SE KALLAS KROSS” pryder Sportbladets artikel ”Kalla krossade alla i 

snökaosloppet” (SB2), och själva huvudtemat i texten är Charlotte Kalla och hennes 

utklassningsseger. Men att Norge trots allt är huvudantagonisten – det är fortfarande 

uppenbart. Redan i första meningen av brödtexten så påpekar skribenten att duellen mellan 

Charlotte Kalla och norskorna Therese Johaug och Marit Björgen inte blev av, och hela 

artikeln avslutas dessutom med att påpeka att det norska laget misslyckades med såväl skidor 

(valla) som åkning, och att ”ingen ens var i närheten av topp 20” – trots att Heidi Weng 

placerade sig på 22:a plats, vilket ändå relativt sett kan anses vara ”i närheten” av topp 20. 

Detta är en spännande mening i och med studerandet av närvarande implikationer: Norges 
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skidlöperskor har egentligen ingenting med loppet att göra eftersom de inte ens var nära 

medaljstriden, men Sportbladet väljer ändå att avsluta hela artikeln med att redogöra för 

Norge som aktör i loppet. I jämförelse så fick USA:s representanter Jessica Diggins och 

Caitlin Gregg, som tog silver respektive brons, lika mycket utrymme i artikeln som 

huvudantagonisten Norge. 

 

I VG Sports ”Slik ble det norsk smørebom – og slik fikk Kalla gullglid” (VG2) är huvudtemat 

snarare det norska misslyckandet i vallaboden än Charlotte Kallas vinst, som visar sig mer 

som ett deltema genom texten. Genom hela artikeln talas det om snön, och att svenskarna – 

tack vare att de hade en meterolog på plats – visste att och när det skulle börja snöa, och 

därför hade en stor fördel. I denna artikel upplever jag inte Sverige som en särskilt stor 

”antagonist” – det är självklart att Kalla bör få någon slags uppmärksamhet i artikeln 

eftersom hon trots allt vann loppet, och det är också självklart att fokus i den norska tidningen 

ligger på det norska misslyckandet snarare än den svenska segern.  

 

I de två sista artiklarna från tävlingsdag ett, Charlotte Kalla tar emot sin guldmedalj (SB3) 

och Her er resultatlisten som sjokker alla (VG3) forsätter respektive tidnings huvudtema 

ligga på den egna nationens prestation snarare än antagonistens. I Sportbladet dominerar 

Charlotte Kalla rubrik, ingress och brödtext och den norska prestationen nämns inte ens i 

texten. Precis som i VG2 så är det möjligt att textförfattaren väljer att lägga fokus och basera 

textens huvudtema på det ”norska” misslyckandet snarare än den ”svenska” prestationen, för 

att på så vis skapa en textuell lucka kring Kallas prestation och således underminera och 

undvika att ge henne beröm för densamma. 

 

4.1.2 Tävlingsdag ett – Kortare semiotisk bildanalys utifrån tema 1 
 

Eftersom tema 1 involverar metaforisk krigsföring och skapandet av ”dom” kommer jag här 

endast att analysera de bilder som visar en idrottare från motsatt nation – alltså en svensk 

skidlöpare i VG alternativt en norsk skidlöpare i Sportbladet. Under tävlingsdag ett 

förekommer detta endast en gång: i form av en stillbild på en hoppande Charlotte Kalla från 

”Sportsnyheterne 24. februar #2”, länkat från Slik ble de norsk smørebom – og slik fikk Kalla 

gullglid (VG2). 
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Rent dennotativt föreställer stillbilden en leende Charlotte Kalla som precis efter målgång, 

med en säkrad guldmedalj, hoppar och poserar inför kamerorna med skidorna i ena handen 

och stavarna i den andra. En typisk ”vinnarbild”, men ändå ett spännande val i och med 

rubriksättning och ingress där huvudtemat uppenbarligen är de norska atleternas 

misslyckanden snarare än Charlotte Kallas guldmedalj. Om vi skall utgå från tema 1, alltså 

det metaforiska kriget mellan Sverige och Norge, frambringar bilden rent konnotativt 

säkerligen känslor av stark ilska och missunnsamhet bland de norska läsarna. I en artikel som 

behandlar ett norskt misslyckade så är det första läsaren ser en bild av guldmedaljören – som 

dessutom råkar tävla för huvudantagonisten Sverige. Samtidigt frambringar säkerligen bilden 

glädje hos läsare inom den svenska föreställda gemenskapen, men jag förutsätter att antalet 

svenska läsare av VG är relativt lågt i jämförelse med de norska. 

 

Resterande bilder från denna tävlingsdag består av bilder på inhemska atleter, och kommer 

således att analyseras under avsnitt 4.2.1. 

 

4.1.3 Tävlingsdag två – Redogörelse, makro- och mikroanalys 
 

De två inför-artiklarna från tävlingsdag två, Sportbladets Drömmen: Skitväder (SB4) och VG 

Sports – Olsson er verdens beste langrennsløper (VG4) handlar båda om svenske Johan 

Olssons favoritskap inför mästerskapets sista lopp – femillen i klassisk stil. Huvudtemat i 

VG4 behandlar alltså huvudantagonisten som favorit snarare än ”nationens egna” skidlöpare. 

I SB4 nämns förvisso norska Petter Northug som ”spurtstark” inom kategorin ”andra 

favoriter”, men det är egentligen så mycket som Norge och ”dom” nämns i artikeln. I VG är 

tongångarna dock annorlunda, och i denna artikel är inte bara huvudtemat svenske Johan 

Olsson och hans favoritskap inför loppet – en annan stor aktör är Tomas Pettersson, svensk 

sportjournalist från Expressen. VG har intervjuat Pettersson om Johan Olsson, där han hävdar 

att han är världens mest talangfulle och bästa distansåkare. VG citerar till och med hans 

rubrik från stafetten där Pettersson, om Olsson, skrev ”heeelt fantastiskt åkt av världens bästa 

skidåkare”. Även Fredrik Aukland, norska TV2:s expertkommentator tillika 

längdskidstränare, stämmer in i hyllningskören och hävdar att Olsson blir VM-kung om han 

lyckas ta guld på femmilen.  
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Jag får genom texten ingen intryck av att VG Sports textförfattare försöker förminska 

svenske Johan Olsson, och inte heller skapa någon slags misstycke (likt hur van Dijk, 1991, 

defininerar ”vi och dom”) mot svensken, Petter Northug nämner Johan Olsson som en av 

huvudkonkurrenterna och Johan Olsson citeras med att kalla Northug för ”skidkungen”, och 

den metaforiska krigsföringen och antagoniststämpeln länderna emellan känns i den här 

artikeln inte särskilt stark. Det finns dock en möjlighet att, likt hur situationen var inför och 

efter damernas 10 km fritt (bilaga VG1, VG2 och VG3), VG Sport försöker tona ner pressen 

på de norska löparna och således inte riskera ett likvärdigt fiasko under avslutningsdagen. 

 

Sportbladet sammanfattar sedan loppet, som slutade med ett guld för Norges Petter Northug 

och ett brons för Sveriges Johan Olsson, som att ”Olsson spurtade hem ett brons” (SB5). De 

beskriver inledningsvis Petter Northugs prestation som att han ”knappt hade synts till under 

loppet” och antyder därmed att han inte riktigt förtjänade segern. Utöver detta nämns Northug 

sedan enbart i positiva sammanhang, där såväl Johan Olsson som SVT:s expert Mathias 

Fredriksson hyllar honom, och beskriver hans upplopp som att han ”kom som en raket” och 

att ”jag (Johan Olsson) inte ens hann reagera”. Trots vinsten får däremot inte Northug någon 

plats med ett uttalande i artikeln, och precis som i VG Sports artiklar efter Charlotte Kallas 

guld (VG2 och VG3) så får jag intrycket av att de inte riktigt vill uppmärksamma 

antagonistens framgång, och istället lade fokus vid antagonistens misslyckanden. 

 

I VG Sport är däremot ”VM-kongen” Petter Northug som ligger i fokus. I ”Northugs ville 

spurt ga femmilsgull” (VG5) är det, precis som i Sportbladets artikel, fokus på den nationella 

prestationen snarare än på antagonisten. Johan Olsson hyllningar till Northug citeras i 

artikeln, och dessutom så fastslås det att Johan Olsson inte kunde upprepa sitt 

”dynamittgrepp” från Val di Fiemme för två år sedan, där han gick som ”femmilskonge i 

ensom majestet inn till gull”. Utöver Olsson nämns även Anders Södergren som den som 

förgäves försökte hårdast med att spräcka fältet, men sen får antagonisten Sverige inget mer 

utrymme – varken positivt eller negativt – i hyllningskören för nationens egen, nya 

femmilskung. VG Sport avslutar dock artikeln med en bild på Johan Olsson strax före Petter 

Northug efter skidbytet, men den bilden antyder egentligen ingenting mer än en fingervisning 

om hur loppet faktiskt såg ut. 

 

I”Titta Petter, nu är du större än Gunde” (SB6), väljer Sportbladet endast att nämna att 
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Petter Northug och Gunde Svan flera gånger har ”varit i luven på varandra”, och att Northug 

”kontrade efter att han tagit hem sprinten i Falun”, medan VG Sport på flera ställen i bilaga 

VG6 – som dessutom är mycket längre än Sportbladets artikel – tar upp ett antal gamla citat 

Svan och Northug emellan. Alla citat av Svan är negativt riktade mot Northug, medan VG 

Sport bland annat citerar Northug kallandes Svan för ”top notch” och ”Behold roen og elsk 

Gunde Svan” (Keep Calm And Love Gunde Svan).  Här späs antagoniststämpeln och ”kriget” 

mellan Sverige och Norge på ordentligt: i VG Sports artikel yttrar den ”svenska skidkungen” 

inget annat än negativ kritik mot det norska ditot, medan VG Sport samtidigt väljer att citera 

Northug när han hyllar Svan. Här vill troligtvis producenten av VG Sports artikel göra Svan 

och Sverige till en än större antagonist än tidigare, medan producenten av Sportbladets artikel 

inte lägger någon större vikt vid Svan och Northugs förflutna. 

 

I ”Nå er Northug større enn Gunde Svan” (VG6), nämns två svenska skidåkare (Gunde Svan 

och Johan Olsson) redan i rubrik och underrubrik, vilket tyder på att VG väljer att lägga 

mycket fokus på de svenska skidlöparna och deras reaktioner samt åsikter om Petter Northug. 

I ingressen kallar de Svan för Northugs ”ärkerival”, trots att han gick i pension redan 1991 

och att de aldrig ens varit i närheten av att tävla mot varandra. I nästa stycke kallar de Gunde 

Svan för ”Norges skräck” och ”svenskarnas skidkung”, vilket spär på antagonistepitetet 

mellan Norge och Sverige. När Gunde Svan var världens bästa skidåkare så var han ”hela 

Norges skräck” (metaforiskt släktskap), och inte bara de norska skidåkarnas. Han har 

samtidigt aldrig varit Petter Northugs egentlige ”rival”, då de aldrig tävlat mot varandra. Det 

är ”Norge mot Sverige” snarare än Gunde Svan mot de norska skidåkarna, och här bidrar 

texten till ett upprätthållande av den nationella identiteten. 

 

I ingressen skriver dessutom VG Sport att Northug nu satt Svan ”på plats”, och antyder 

således att Svans kritik mot Northug är irrelevant då han nu är ”större” än honom. De frågar 

även tre skidåkare; Johan Olsson (Sverige), Lukas Bauer (Tjeckien) och Oddvar Brå (Norge), 

om de tycker att Northug är större (läs: bättre) än Svan, varpå alla tre svarar att det inte går att 

jämföra skidlöpare från olika tidsepoker. Trots detta väljer VG Sport att citera svensken 

Johan Olsson – den självklara antagonisten – i underrubriken, där han säger att ”Han er 

skikongen, det er ingen snakk om saken”. Till detta bör det has i åtanke att rubriken lyder 

”Nå er Northug større enn Gunde Svan”, vilket får det att se ut som att Johan Olsson 

instämmer i rubriken.  
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4.1.4 Tävlingsdag två – Kortare semiotisk bildanalys utifrån tema 1 

 

Under tävlingsdag två finns desto fler ”antagonister” närvarande bland bildmaterialet. Olsson 

er verdens beste langrennsløper (VG4) pryds av en ensam bild på Johan Olsson när han 

vinkar till publiken efter hans ”superetapp” under stafetten. Det som kan konnoteras från den 

denotationen är en hel del; hade bilden prytt Sportbladet kanske en av känslorna hade varit 

glädje, men här väcker den säkerligen, tillsammans med rubriksättningen, revanschlusta och 

hopp bland VG Sports läsare om att motbevisa Expressens Tomas Petterssons uttalanden om 

Johan Olsson. 

 

I såväl Titta Petter, nu är du större än Gunde (SB6) och Nå er Northug større enn Gunde 

Svan (VG6) hittar vi bilder på Petter Northug och Gunde Svan – i Sportbladet ett montage 

och i VG en faktisk bild på de två tillsammans under världscuptävlingarna i Gällivare, 

november 2008. På bilden ler både Svan och Northug, även om Northugs leende uppfattas 

som mer forcerat ut än Svans. Bilden är av dålig kvalité och föranleds i texten av kritik från 

Gunde Svan mot Petter Northug, och jag är osäker på om jag, konnotationsmässigt, kan påstå 

att textförfattaren har någon bakomliggande anledning till varför hen valt just denna bild – 

mer än att det eventuellt var den enda bilden på de två tillsammans. Om jag skall utgå från 

Barthes (1964) teorier om att retoriken (i det här fallet, artikeln) och semiotiken kompletterar 

varandra så kan jag inte påstå att bilden spär på den metaforiska krigsföringen mellan de två. 

Den starkaste bilden är dock huvudbilden i Nå er Northug større enn Gunde Svan (VG6) – 

där en leende Northug står på pallen bredvid en till synes arg och besviken Johan Olsson. 

4.2 Tema 2: Den nationella gemenskapen (”vi”, det metaforiska 

släktskapet, nationella identiteter och föreställda gemenskaper) 

I föregående tema låg analysens fokus på hur artiklarna föreställde antagonisten – ”dom” – 

medan detta tema istället tar upp hur artiklarnas textförfattare föreställer ”viet”. Under 

analysen av detta tema undersöker jag den nationalistiska diskurs och den nationella 

gemenskapen som genomsyrar artiklarna. Jag knyter bland annat an till de teorier om 

metaforiska släktskap, nationella identiteter och föreställda gemenskaper som jag tagit upp i 

tidigare avsnitt av denna studie. I detta tema är även utnyttjandet av nationella symboler 

relevant, och kommer således också att tas upp. 



Oscar Westling Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK 2015-04-08 
 Examensarbete, 15hp 
 

 
 

29 

 
4.2.1 Tävlingsdag ett – Makro- och mikroanalys 
I Sportbladets Här tränar Kalla på segerrycket (SB1), märks det tydligt att skribenten vill få 

det till att Charlotte Kalla tävlar för Sverige som nation snarare än för sin egen del. Det börjar 

redan i ingressen: ”i dag ska den svenska flaggan gå i topp”, snarare än att Charlotte Kalla 

skall kliva överst på prispallen och ta emot ett individuellt guld. Detta är ett mycket tydligt 

exempel på hur skribenten använder den kanske tydligaste nationalistiska symbolen av alla, 

flaggan, för att skapa en nationell identitet hos Charlotte Kalla och på så vis inkludera henne i 

det metaforiska släktskapet som är ”att vara svensk”.  

 

Bildtexten på den leende Charlotte Kalla beskriver hur hon ”tittade långt efter flaggorna”, och 

i brödtextens första stycke beskrivs händelsen som att hon ”[...] stod kvar i en halv minut. 

Med blicken fäst på flaggorna. Sen ler hon, som hon har bestämt sig för något, och vänder sig 

om mot publikhavet”. När skribenten dessutom ledande frågar Charlotte Kalla om hon 

”tänkte att flaggan skulle högre upp på tisdag?” så får jag intrycket av att hon vill få det till 

att låta som att Charlotte vill vinna för det svenska folket och bli en ”svensk hjälte”, snarare 

än att hon vill vinna för sig själv. 

 

I På vei til å knuse egen VM-gullrekord (VG1), är – trots att artikeln publicerades inför 10 km 

fritt – egentligen ingenting annat än en hyllning till Norge som skidnation. De beskriver hur 

Norge ”slår knockout på konkurrentene” både i spåret och rent ekonomiskt, och resten av 

artikeln handlar om varför Norge är världens bästa skidnation. Utöver det faktum att Norges 

elit beskrivs som överlägsen sina konkurrenter så fortsätter artikeln med ett långt stycke 

berättandes hur Norge är inställt på att dela sina längdskidåkningskunskaper med resten av 

världen, och jag får intrycket av att de försöker framställa sig själva som ödmjuka mot sin 

egen överlägsenhet. Erik Røste beskriver Norge som ”unika” när det kommer till fördela 

resurser, och han är stolt över att hela 16 norska skidklubbar har haft representanter på 

prispallen i Falun. 

 

I denna artikel inkluderas även allmänheten – medlemmarna i den föreställda gemenskapen – 

genom att VG Sport frågar huruvida man tror på deras gissning på antalet guld (11 eller 12) 

är ett troligt scenario eller ej. 42 procent av de 5,300 som svarat trodde att Norge skulle ta 

under tio men fler än 7 guld, 38 procent tror att VG är någonting på spåren medan endast 20 

procent anser att 12 guld är ”typisk, norsk nisselue*-optimisme” (*tomteluva). Det spännande 
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med denna omröstning är dock inte resultatet, utan att det mest negativa av alternativen är det 

enda som spelar på den nationella identiteten, att någonting är ”typiskt norskt”, precis som att 

det är typiskt norskt att vara bra på längdskidåkning. 

 

Efter loppet, där Charlotte Kalla tog guldet, beskrivs hennes indivuella prestation i Kalla 

krossade alla i snökaosloppet (SB2) först och främst som Sveriges första guld i 

mästerskapen, sekundärt som Charlotte Kallas första individuella guld. I direkt anslutning 

säger även Charlotte Kalla själv att det är ”en dröm som blir sann, att bli världsmästare i dag, 

på min favoritdistans hemma i Sverige”. Här är den föreställda gemenskapen stark, och Falun 

blir till ”hemma” för såväl Charlotte Kalla som hela den svenska gemenskapen. Charlotte 

Kallas uppmärksammande av sin nationella identitet används självklart att skribenten som 

vill framhålla ett enat Sverige och hylla den nationella hjälten.  

 

I VG Sport var tongångarna efter Charlotte Kallas guld inte lika muntra. Redan i ingressen på 

Slik ble de norsk smørebom – og slik fikk Kalla gullglid (VG2) konstateras det snabbt att de 

norska damerna ställdes ”schack matt” när det började snöa. VG Sport fortsätter sin sågning 

av de inhemska atleterna och menar att dagen inte var någonting annat än ett norskt ”fiasko”, 

ett ordval som varken i VG Sport eller Sportbladet inte återanvänds i någon annan artikel. 

Alla de norska damerna hamnade utanför topp 20, historiens tredje sämsta resultat på 

kvinnosidan – vilket VG Sport dessutom stärker med att ta upp de 7 sämsta prestationerna i 

en egen faktaruta. Samma huvudteman går att hitta i såväl Charlotte Kalla tar emot sin 

guldmedalj (SB3) och Her er resultatlisten som sjokkerer alle (VG3). Där ligger fokus fullt 

på nationens prestation – i Sportbladet på Charlotte Kallas succé och i VG på de norska 

skidlöperskornas ”smørebom”. Just ordvalet ”chockerande” är spännande ur en lexikal 

synvinkel – det är som att hela nationen hamnar i chock över att atleter i deras föreställda 

gemenskap presterar dåligt. Någonting jag däremot reagerar på är det faktum att de norska 

skidlöperskorna, tvärtemot i andra artiklar, kallas för ”de norska utövarna” snarare än 

”Norge”, en nationell identitet och ett metaforiskt släktskap de klumpats ihop som i andra 

artiklar (exempelvis såväl VG1 som VG2). 

 

I artikeln om hur Charlotte Kalla tar emot sin guldmedalj finner vi ett antal nationalistiska 

symboler; det beskrivs hur hon ”kraftfullt sjunger med i den svenska nationalsången” och 

”lyssnade in svenska fansens jubel”. Hon beskriver det som ”häftigt” att se den svenska 
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flaggan hissas överst och att lyssna på nationalsången, och hon fick ta emot en dalahäst som 

hon påpekar att hon redan ”haft med sig under hela resan”. I och med Kallas uttalanden är 

hennes nationella identitet väldigt uppenbar, något som textförfattaren – för att bygga på den 

föreställda gemenskapen mellan läsare och atlet – inte är sen med att dra nytta utav. 

 

4.2.2 Tävlingsdag ett: Kortare semiotisk bildanalys utifrån tema 2 
 

Samtliga artiklar, förutom Slik ble det norsk smørebom – og slik fikk Kalla gullglid (VG2), 

pryds av bilder på de inhemska atleterna. Den i mina ögon mest laddade bilden med den mest 

bakomliggande konnotationen är den från Her er resultatlisten som sjokkerer alle (VG3), där 

en uppenbart besviken Hedi Weng går i mål som bästa norska, men först på 22:a plats. 

Inklippt i bilden är en resultatlista visandes samtliga utövare som placerade sig före henne. 

och hennes namn är dessutom inringat med röd färg – en färg som kan konnoteras som 

mycket, men kanske framförallt ”stopp” – för att verkligen markera misslyckandet. 

 

Resterande artiklar har bilder på leende och glada utövare iklädda respektive nations 

landslagskläder, och även om dessa självklart är fulla av nationalistiska symboler (kanske 

framförallt flaggor, som syns på samtliga bilder) är dessa väldigt lättkonnoterade om en tar 

hänsyn till artikelns innehåll och teman, som då oftast är atleten i fråga och dess lyckade eller 

misslyckade prestation. 

 

4.2.3 Tävlingsdag två – Makro- och mikroanalys 
 

Under tävlingsdag två är det uppenbart att Johan Olsson är den stora favoriten i såväl Sverige 

som Norge. I Drömmen: Skitväder (SB4) talar Sportbladet om ”guldfavoriten” Johan Olssons 

femmil på VM 2013 som någonting som ”troligen inte kommer att upprepas på decennier”, 

och han är tillsammans med svensken Anders Södergren de enda aktörerna som får någon 

plats i texten. De svenska deltagarna nämns vid namn i en faktaruta, men inte så mycket mer. 

Det handlar om Johan Olsson – ingen annan. 

 

Det slutade dock med ett norskt guld. VG konstaterar i Northugs ville spurt ga femmilsgull 

(VG5) att ”Norges långskidsess” Petter Northug är ”VM-kongen” efter guldet på femmilen. 
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Här ser jag återigen tydligt skillnaden tidningarna emellan när det kommer till huvudtema vid 

ett ”misslyckande”: trots att Olsson var guldfavorit och ledde inför upploppet så rubricerar 

Sportbladet sin artikel om loppet med Olsson spurtade hem ett brons (SB5), och fortsätter i 

ingressen med att skriva att ”Johan Olsson stod för en sanslös avslutning i VM. Han spurtade 

hem ett brons i femmilen”.  

 

Faktum är att Johan Olsson ledde loppet inför den sista kurvan in till upploppet, tappade till 

fjärde plats och lyckades ta sig upp till tredjeplatsen enbart på grund av ett antal felskär och 

en tappad balans av ryska Vylegzhanin. Detta är ett typexempel på textuella luckor för att 

främja den inhemska utövaren – textförfattaren nämner ingenting om upploppet i sig, utan 

Olsson som aktör får istället vara ödmjuk och erkänna att han ”hade en del flyt”. Johan 

Olsson, som är ensam aktör i artikeln, är samtidigt inte alls nöjd med sin prestation, och 

påpekar att han ”hellre hade vunnit med två minuter med svenska flaggan i handen” – ännu 

en tydlig nationalistisk symbol för den föreställda gemenskapen och det metaforiska 

släktskapet med det svenska folket. 

 

I de två avslutande artiklarna hittar vi en del nationell gemenskap – framförallt i Nå er 

Northug større enn Gunde Svan (VG6). Trots att artikeln behandlar exakt samma ämne och 

praktiskt taget delar rubriksättning med motsvarande artikel i Sportbladet – Titta Petter, nu är 

du större än Gunde (SB6) – så är artikeln många gånger längre och är i VG mycket mer av en 

hyllning till Northug än i Sportbladet. Trots detta innehåller de två sist aartiklarna inte särskilt 

mycket rörande detta tema; varken när det kommer till lexikal stil eller närvarande 

implikationer. De innehåller dessutom inte särskilt många nationalistiska symboler likt 

artiklarna från tävlingsdag ett.  
 

4.2.4 Tävlingsdag två – Kortare semiotisk bildanalys utifrån tema 2 
 

I inför-artiklarna (SB4 och VG4) var det tydligt vart fokus låg när det kom till bildvalen. 

Johan Olsson, guldfavoriten, prydde både Sportbladet och VG:s inför-artiklar och konnoterar 

ett stort favoritskap inför loppen. 

 

 



Oscar Westling Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK 2015-04-08 
 Examensarbete, 15hp 
 

 
 

33 

 

När loppet sedan var över så byttes fokus snabbt i såväl Sportbladet som Aftonbladet. I 

artikeln Olsson spurtade hem ett brons (SB5), där såväl rubrik som ingress trots allt 

domineras av Johan Olssons namn, har Sportbladet valt att lägga en stillbild från ett 

videoklipp med texten ”KAOSBILDERNA”, syftandes på ”snökaoset” som orsakades av det 

varma vädret. Bilden dennoterar två funktionärer som står och skyfflar bort snö för att 

preparera spåren så gott det går. Konnotationen här blir att fokus flyttas från Johan Olssons 

”misslyckande” att ta hem guldmedaljen, och på så vis tolkar jag det som att Sportbladet 

väljer att använda denna bild som en ursäkt för att Olsson inte vann – trots att han själv, innan 

loppet, gått ut och sagt att det var precis ett sådant underlag han hoppades på. 

 

 I de två sista VG-artiklarna domineras bilderna av av en leende Petter Northug – han blir 

avbildad inte mindre än tre gånger i Nå er Northug større enn Gunde Svan (VG6) samt två 

gånger i Northugs ville spurt ga femmilsgull (VG5). Även i den sistnämnda artikeln väljer 

VG att publicera en bild på funktionärer som preparerar spåren, men här väljer de att 

konnotera bilden en mer humoristisk infallsvinkel än Sportbladets ”CHOCKBILDER”: 

bildtexten lyder ”PÅ JOBB EN SØNDAG: Banemannskapet i Falun hadde nok å gjøre 

underveis på femmilen”, vilket åtminstone ger mig intrycket av att det ändå inte var så farligt 

och att det trots allt, för norrmännen, inte gjorde någonting om spåren var dåliga – Petter 

Northug lyckades ju vinna ändå. 

 

Sammanfattningsvis kan tema 2 ses som mindre prominent under tävlingsdag två än det 

första temat, och huruvida detta är en fråga om kön – dag ett behandlade damtävlingar medan 

dag två behandlade herrtävlingar – eller någonting annat lämnar jag osagt till diskussionen. 
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5. Diskussion och slutsats 

Trots metodproblem jag tog upp under avsnitt 3.4 visade det sig att denna studie definitivt 

hade relevans. Under alla år som jag läst, sett och hört sport analyseras och kommenteras i 

olika medier så har jag hela tiden gjort det iklädd den föreställda gemenskapen som “svensk”, 

och jag har aldrig reflekterat över sportjournalistikens roll som identitetsskapande eller 

nationalistisk. Jag ville därför nu, i och med denna studie, träda ur min roll som “svensk” och 

analysera sportjournalistiken utifrån – och det är precis vad jag gjort. Medieforskaren Torsten 

Thurén menar att “de subjektiva upplevelserna är den enda kunskap vi har” (Thurén, 1995, s. 

171), och med det i åtanke menar jag att jag hade en fördel av min erfarenhet inom området. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur sportjournalistiken i två klassiska ”antagonistländer” 

skildrar samma idrottsevenemang och dess resultat. Jag ville undersöka huruvida – och i så 

fall på vilket sätt – sportjournalistiken bidrar till att skapa en nationell identitet och föreställd 

gemenskap, samt en antagonistisk ”vi och dom”-känsla länderna och dess atleter emellan. 

Kopplingen mellan de teorier jag presenterat och mitt utvalda analysmaterial är uppenbar – i 

såväl Sportbladet som VG Sport är artiklarna starkt präglade av nationella identiter, 

föreställda gemenskaper, antagonistisk ”vi och dom”-diskurs och nationalistiska symboler. 

Ehn, Frykman och Löfgren menar på att sportjournalistiken är den mediala genren med mest 

nationalistiska övertoner, och för att svara på min första frågeställning så präglas definitivt 

bevakningen av skid-VM av en nationalistisk diskurs i såväl svenska Sportbladet som i 

norska VG Sport. 

 

För att svara på de två andra frågeställningarna – vilka likheter och skillnader det finns i 

respektive tidnings konstruktion av ”vi” samt av antagonisten (”dom”) – vill jag börja med att 

redogöra för artiklarnas omfattning. Samtliga artiklar i VG Sport är bra mycket längre än 

Sportbladets dito, och det är således svårt att dra några egentliga slutsatser i huruvida VG 

Sport har en mer nationalistisk diskurs (och/eller mer fokus på antagonisten) eller om det helt 

enkelt är så att Sportbladet har en liknande, om än komprimerad, diskurs. Mitt val att utföra 

en kritisk diskursanalys på endast två tävlingsdagar gjordes självklart med tids- och 

omfattningsbrist i åtanke, men jag tror definitivt att denna studie skulle ha mått bra av en 

kompletterande kvantitativ innehållsanalys för att möjliggöra en mer kvalificerad 

generalisering. Någonting som däremot står klart är att båda tidningar är måna om att måla  
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upp motsatt nation skidåkare som hela det landets huvudantagonister, och samtidigt lyfta 

fram ”de egna” utövarna som representanter för hela landet. Den mest framstående skillnaden 

är att VG Sports diskurs lutar mer åt att fokusera på ”viet”, medan Sportbladet hellre vill 

fokusera på ”dom”. En tänkbar förklaring här kan vara det faktum att Norge anses som 

Sveriges storebror inom längdskidåkningen, och att VG Sport således inte behöver ge Sverige 

någon uppmärksamhet för att känna sig överlägsna. 

 

Jag har kommit till slutsatsen att sportjournalistiken är ett viktigt verktyg när det kommer till 

att utveckla nationella identiteter samt att skapa och upprätthålla relationer, varesig de är 

antagonistiska eller ”positiva”, mellan olika nationaliteter. Konstruktionen av olikheter samt 

inner- och yttergrupper är en stark mekanism som ofta används för att skapa nationella 

identiter (van Dijk, 1991). Den nationalistiska diskurs som används kan stundtals vara väldigt 

subtil och därför någonting som läsaren, som indirekt slussas in i den föreställda 

gemenskapen och det metaforiska släktskapet, inte uppfattar. Jag menar att denna studie 

stärker de teorier om skapandet och upprätthållande av nationer och nationella identiteter 

genom föreställda gemenskaper som jag tog upp i mitt teoretiska ramverk, och det är därför 

viktigt att framtida studier inom detta område – exempelvis kvantitativa innehållsanalyser likt 

vad jag föreslog tidigare i detta avsnitt – fortsätter att belysa detta.  

 

Slutligen vill jag påpeka att journalister här har ett stort ansvar: Såväl sportjournalistik som 

nationalism är djupt rotat i känslor och känsloskapandet kring olika former av 

idrottstävlingar. Nationalismen inom sportjournalistikgenren står ut gentemot andra genrer, 

och den nationella identiteten hos journalisten ofta är den som – medvetet eller omedvetet – 

reproduceras i texten. Det är ett faktum som är viktigt att ha i åtanke för såväl textförfattare, 

redaktörer, aktörer och läsare. 
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7. Bilagor 

Bilaga SB1: Sportbladet, 2015-02-24 (Hämtad: 2015-05-08) 

Här tränar Kalla på segerrycket 
Svenskan inför favoritdistansen: ”Jag har världens möjlighet”  

 

 

 

.Matar på Charlotte Kalla och hennes tränare Magnus Ingesson tränade i går i mördarbacken – där 

Therese Johaug ryckte och avgjorde skiathlonen. 

 

FALUN. När den norska nationalsången tystnat och Therese Johaug riktat 
sig mot publiken stod brons-medaljören Charlotte Kalla kvar med 
blicken mot flaggorna. 

Här på prisutdelningen i Falun lördags kväll bestämde sig skidstjärnan 
– i dag ska den svenska flaggan gå i topp. 

– Det är ett lopp jag sett fram emot länge nu, säger Charlotte Kalla. 
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Charlotte Kalla tittade långt efter flaggorna som hissades i lördags. I dag ska den svenska flaggan vara 

högst upp. 

 

Ibland säger en bild mer än tusen ord. Den här bilden gör det. 

Den är tagen på Stora torget i Falun i lördags. Efter att den norska nationalsången 

tonat ut vände sig segrarinnan Therese Johaug och tvåan Astrid Uhrenholdt Jacobsen 

mot publiken och jublade. 

Men Charlotte stod kvar i en halv minut. Med blicken fäst på flaggorna. 

Sen ler hon, som hon har bestämt sig för något, och vänder sig om mot publikhavet. 

Den stora guldchansen 

Tänkte du att flaggan skulle högre upp på tisdag? 

– Kanske det.... 

Charlotte Kalla skulle aldrig beskriva sig själv som ett guldhopp. Hon skulle aldrig 

säga att hon har bestämt sig. Hon talar inte i de termerna. 

Men i går förberedde hon sig för att köra för guld. 

Hon gjorde det genom att köra banan och Sportbladet var ute i spåret under hennes 

sista träning. 
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Skogen i mördarbacken ser på måndagen aningen tilltufsad ut efter helgens 

publikfest. 

Det noterar förstås inte Charlotte Kalla. 

Hennes fokus är på de sista förberedelserna inför tisdagens 10 km fritt, Charlotte 

Kallas stora guldchans. 

”Gå ut och kriga” 

I backen där Therese Johaug satte in stöten i lördags gör Charlotte Kalla nu en 

fartökning. 

Hon matar, trycker på i tvåans växel och trampar uppför tills tränaren Magnus 

Ingesson ropar stopp. 

Hon vet att i dag är hon ensam mot klockan. 

27-åringen är också skönt medveten om att 10 km fritt är hennes distans. Hon vann 

den på OS 2010, hon utklassade norskorna på milen förra helgen i Östersund. 

– Det betyder mycket. Det känns som att jag har världens möjlighet där att göra ett bra 

lopp, säger Charlotte Kalla. 

Det kommer att kosta och för att hantera smärtan kommer Charlotte Kalla att dela upp 

loppet i små delar. 

– Jag får bara gå ut och kriga, det kommer att göra ont, säger Charlotte Kalla. 

Guld-diskussioner omger henne. 

Och inombords har Charlotte Kalla bestämt sig. 

 

Här är Dagens favoriter 
Charlotte Kalla, Sverige 

När allt stämmer finns det få som kan stoppa den svenska stjärnan. Ett hinder mot 

Kalla nu? Den lösa snön i spåren. Den missgynnar Charlotte. 

Marit Björgen, Norge 

Har super-Marit hämtat sig från mjölksyrasmällen i lördags? Skulle tro det. 

Therese Johaug, Norge 

”Hon skuttar uppför mördarbacken”, säger Charlotte Kalla. Norskan var extremt 

avslappnad i går. 

Heidi Weng, Norge 

Kan utmana, men formen har inte varit riktigt i kanonslag varken i Östersund eller här. 
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 10 km fritt, damer 

Banan bygger på två slingor, fem kilometer på röd bana och fem kilometer på blå 

bana med lilla respektive stora mördarbacken. 

Höjdskillnad på den sista rundan är 84 meter. Och det är inte bara backen som är 

krävande, det finns partier där det gäller att trycka på och hålla bra fart på treans växel. 

  

På väg ut ur stadion finns också partier att jobba på under båda varven. Här är det 

segt men det gäller att ligga i och jobba på treans växel. Något Charlotte Kalla är väldigt 

skicklig på. 

  

"Det är åkare med hög kapacitet som kommer att vara långt fram. Det är en sugande 

bana. Bara att ta sig de 10 kilometerna kommer att ta ut sin rätt. Det är ihållande arbete 

som kommer att sålla ut åkare efter åkare", säger Charlotte Kalla. 

  

Utförskörningen efter mördarbacken ger inte mycket utrymme till vila, Här gäller det att 

vara aktiv, jobba och behålla fart. En nyckel kan vara att gå upp i fartställning tidigt. 
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Bilaga VG1: VG Sport, 2015-02-24 (Hämtad: 2015-05-08) 

Norge er på vei mot 11 gull og 21 medaljer i 

Falun 

På vei  ti l  å  knuse 
egen VM-gullrekord 
FIS-presidenten: – Aldri i verden om vi skal 
straffe Norge 
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GULLRUSH: Norge er på vei mot mer enn 10 VM-gull for første gang i historien. Therese Johaug kjemper om 

den syvende på dagens 10 km, den 12. av 21 øvelser i Falun. Her poserer hun med gullet etter lørdagens seier i 

på 15 km med skibytte. 

Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, NTB SCANPIX 

FALUN/OSLO (VG) Therese Johaug & co. leverte tidenes 

ski-VM på hjemmebane i 2011. Falun-VM kan bli klart 

bedre. Norge er på god vei til å knuse gullrekorden.  

Det er uaktuelt for FIS-president Gianfranco Kasper å 

begrense den norske suksessen. 
 

– VM har startet fantastisk, sier en glad skipresident Erik Røste til VG. 

I dag kjemper Johaug og Marit Bjørgen om et nytt gull. Norge har tatt 

seks gull, tre sølv og to bronse på de 11 første VM-distansene. Det peker 

mot at tidenes gullbeholdning snart er på vei hjem over riksgrensen. 

Norge tok åtte gull  og 20 medaljer i Oslo-VM i 2011. Det er rekord. De åtte 

VM-gullene ble gjentatt under VM i Val di Fiemme for to år siden. 

Etter 11 av 21 øvelser ligger det rent matematisk an til å ta 11 eller 12 VM-

gull totalt – og ende på 21 medaljer. Dermed kan både gull- og 

medaljerekorden bli slått. 

Les også: VG-sporten spådde 12 VM-gull 

–  Ja, jeg tror vi tar mer enn åtte gull. Jeg vet at sportssjefene ikke liker at jeg 

snakker om medaljer som ikke er tatt. Men såpass må selv en forsiktig totning 

ha lov til å mene, melder Røste fra Gjøvik  – med en liten latter. 

Norges Skiforbund har  – ifølge Bergens Tidende – økt sponsorinntektene fra 

51 millioner kroner i 2008 til 135 millioner kroner i fjor. Men Erik Røste 

peker ikke på den eventyrlige økningen i pengestrømmen – på 265 

prosentpoeng – som årsak til suksessen. Skipresidenten peker i stedet i retning 
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av grasrota med 180.000 medlemmer. 

 

 
DRONNINGEN OG PRESIDENTENE: Langrennsdronningen Marit Bjørgen rett 

før hun får utdelt VM-gullet på sprint av den internasjonale skipresidenten, 

Gianfranco Kasper (til venstre), assistert av den norske skipresidenten, Erik Røste 

(i midten). Bak følger bronsevinner og gulljente på sprintstafetten, Maiken 

Caspersen Falla. 
Foto: HELGE MIKALSEN, VG 

 

– Den viktigste grunnen er den jobben som hver dag gjøres i de 1150 

klubbene rundt om i landet. Det fokuseres på at vi har store ressurser, gode 

sponsorer og best støtteapparat.  Ja, det er riktig at vi er bra på å foredle 

prestasjonene. Men det virkelig unike med Norge er aktiviteten i klubbene. 

Ingen av konkurrentene våre har det samme. Det gleder meg stort at 

medaljevinnerne er fra «Norge rundt». Hittil har ni av 16 skikretser vært på 

pallen i Falun, fremholder Erik Røste. 
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Tidenes VM-innsatser 
Rangert etter gull, sølv, bronse og antall øvelser. 

1. Norge (2011) 8-6-6 (21) 

2. Norge (2013) 8-5-6 (21) 

3. Norge (2005) 7-5-7 (19) 

4. Sovjet (1970) 7-3-4 (10) 

5. Norge (1982) 7-3-4 (13) 

Rangert etter antall medaljer og øvelser: 

20: Norge (Oslo 2011) 

19: Norge (Oberstdorf 2005) 

19: Norge (Val di Fiemme 2013) 

16: Norge (Val di Fiemme 2003) 

16: Norge (Sapporo 2007) 

15: Finland (Lahti 1989) 

 

 

VG satte før VM søkelyset på statusen for langrennssporten internasjonalt og 

hvordaninteressen for sporten faller i Europa. I Norge har det samtidig vært en 

voldsom oppgangstid for langrenn både i sporet og økonomisk, der Norge slår 

knockout på konkurrentene, noe som også gir mange løpere mulighet til å 

satse maksimalt. Åtte av 11 medaljer er tatt i langrenn. 

Markedsdirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Jürg Capol, mener 

det bør diskuteres begrensninger og pengetak i sporten, for at flere skal kunne 

konkurrere og for å unngå at sporten Norge dominerer nå, kun blir interessant 

for noen få nasjoner. 

Uenig med Capol 
Men den sveitsiske FIS-presidenten Gianfranco Kasper er helt uenig med 

Capol, som i mange år var renndirektør i langrenn og som nå jobber for å 

selge sporten kommersielt. 

– Jeg er virkelig ikke enig i at vi skal straffe nordmennene. Det er sant at 

nordmennene nå for tiden er veldig sterke og det har en påvirkning på 

markedet. Vi trenger nye nasjoner i langrenn, det er sant. Men vi vil aldri 
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straffe noen for det. Norge er gode og gratulerer til dem. Personlig ville jeg 

sett flere nasjoner på pallen, men vi er ikke her for å straffe utøvere for at de 

er gode, da måtte vi straffet Østerrike i alpint, sier Kasper til VG. 

– Så du vil ikke åpne for diskusjon om dette i FIS? 

- Vi er ikke åpne for diskusjon mot Norge. Vi er åpne for enhver diskusjon for 

å forbedre langrennssporten og øke interessen. Capol har lenge hatt ideer om 

det. Men aldri i verden om vi skal straffe Norge, sier Kasper som sier det 

samme er temaet i skøyter der Nederland har vært nærmest totalt 

dominerende. 

Vil dele kunnskap 

Erik Røste lover at Norge er innstilt på å dele langrennskunnskapen med 

resten av verden. 

– Vi hadde en åpen juniorlandslagssamling i fjor og delte under junior-VM i 

Kasakhstan ut invitasjon til en ny samling i august. Etter en uke har Sverige, 

Finland, Tyskland, USA, Canada, Italia, Slovenia og Tsjekkia meldt seg på. 

Vi sitter ikke på noen fasit, men deler gjerne våre erfaringer. Det kommer 

også til å skje på det internasjonale trenerseminaret i forbindelse med 

Trondheims VM-søknad, lover han. 

Charlotte Kalla vil gi Johaug & co. hard konkurranse på dagens 10 km fri – 

hennes favorittdistanse. Erik Røste er ikke langt unna å unne Sverige det 

første gullet. 

Les også: Johaug like rask som Northug i Mördarbacken 

– Sverige arrangerer et veldig fint VM og jeg unner dem virkelig medaljer 

etter at de har hatt uflaks på et par distanser, sier han. 
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Sist gang det var VM i Falun var Erik Røste treneren til mesterskapsdebutant 

Thomas Alsgaard (brøt femmila). I 1993 tok Norge hele seks av bare 15 

gullmedaljer. 

– 40 prosent gull var høyt, sier Røste. 

I Oslo og Val di Fiemme var gullprosenten 38. Nå kan Norge ta mer enn 

halvparten av gullmedaljene i VM (da regner vi ikke med OL som i 

perioden 1924-1980 også hadde VM-status). Det skjedde sist da Berit 

Aunli og Norge tok syv gull på 13 VM-øvelser på hjemmebane i 1982. 

Men den norske gullbeholdningen i Falun kan likevel ikke konkurrere 

med Sovjetunionens uttelling under VM i 1970. Statsamatørene fra øst 

plukket med seg syv av 10 gull fra Vysoké Tatry. 

Tilbake i 1937 vant Norge fire av fem VM-øvelser, og i 1931 tok Norge 

samtlige fire gull. 
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Bilaga SB2: Sportbladet, 2015-02-24 (Hämtad: 2015-05-09) 

Kalla krossade alla i snökaosloppet 
 

 
 

FALUN/STOCKHOLM. Snöfallet vände upp och ner på resultatlistan. 
Men inget kunde stoppa Charlotte Kalla, 27, som krossade fältet och 

vann VM-guld. 
– Det här är definitivt en dröm som blir sann, säger Charlotte Kalla. 

 

Det skulle bli en duell mellan Charlotte Kallaoch norskorna Therese Johaug och Marit 

Björgen. 

Men nästan inget blev som det var tänkt. Ett snöfall precis före start vände upp och 

ner på förutsättningarna och de som startade tidigt hade stor fördel mot de seedade 

åkarna senare i fältet. 

Eller rättare sagt, det påverkade alla utom Charlotte Kalla. 
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”Fullständigt vansinnigt” 

Hon gick på knock direkt och tog en nästan tio sekunder stor ledning från start som 

hon sen drygade ut hela vägen in mot mål där hon slog jätteskrällarna Jessica Digginis 

och Caitlin Gregg, båda från USA, med 41 respektive 47 sekunder. 

– Det är ett fullständigt vansinnigt lopp, det är ett före som inte passar henne perfekt, 

hon har en nummerlapp som ger henne en nackdel mot de som gick tidigare och hon är 

ändå helt överlägsen. Hon är världens bästa fristilsåkare utan tvekan!, säger Anders 

Blomquist. 

"En dröm” 

Guldet är Sveriges första i detta VM och Charlotte Kallas första individuella VM-guld i 

karriären. 

– Jag är väldigt glad. Det här är definitivt en dröm som blir sann, att bli världsmästare i 

dag, på min favoritdistans hemma i Sverige, säger hon och berättar att hon lyckades 

hålla nerverna under kontroll: 

– Jag var lite nervös innan starten och under hela morgonen längtade jag bara efter 

att komma till tävlingsområdet. När speakern presenterade mig före start var det en 

underbar atmosfär och jag var tvungen att hålla mig lugn och fokuserad och inte ”go 

crazy”  för det var en stor publik som hejade på mig hela vägen.  

Hon berättar också om dramat före start när det gällde att välja skidor: 

– Jag visste innan start att de hade lovat att de skulle snöa så jag diskuterade med 

min vallare och han sa att vi kanske skulle byta skidor innan start. När jag kom ner till 

start hade jag både paren med mig. Det var bara minuter före start som han tog 

beslutet. 

Det norska laget misslyckades totalt med både skidor och åkning och ingen av de var 

ens i närheten av topp 20. 

 

 

 

 

 

 



Oscar Westling Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK 2015-04-08 
 Examensarbete, 15hp 
 

 
 

Bilaga VG2: VG Sport, 2015-02-24 (Hämtad 2015-05-09) 

Slik ble det  norsk 
smørebom -  og slik  
f ikk Kalla gullglid 
* Weng: - Da jeg satt nedover, tenkte jeg: Har jeg 
klister under skia? 
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FALUN (VG) Mens Charlotte Kalla (27) stilte med egen 

meteorolog og to par ski til start, så var de norske jentene 

sjakk matt da det begynte å snø. 

VG følger 

 

Norges dårligste besteplasseringer i individuelle OL- og 

VM-renn for kvinner: 

 
– Nr. 26, Kristin Størmer Steira, 30 km fri teknikk, VM 2003 

– Nr. 23, Rakel Wahl, 10 km, VM 1958 

– Nr. 22, Heidi Weng, 10 km fri teknikk, VM 2015 

– Nr. 16, Marit Øiseth, 10 km, VM 1954 

– Nr. 15, Ingrid Wigernæs, 5 km, OL 1964 

– Nr. 15, Grete Kummen, 10 km, OL 1976 

– Nr. 15, Inger Lise Hegge, 30 km fri teknikk, VM 1991 

 

Charlotte Kallas smører valgte ski bare minutter før 27-åringen gikk ut med 

startnummer 49 – klokken 13.55.30. Marit Bjørgen hadde bare med seg ett par 

til start da hun gikk ut åtte minutter senere.  

Det endte med gull til Kalla på tirsdagens 10-kilometer. Og norsk fiasko. Alle 

de norske havnet utenfor topp 20 - historiens tredje svakeste resultat på 

kvinnesiden 

- Vi tok beslutningen så sent vi bare kunne. Om vi skulle endre, eller om 

vi skulle stole på det som har gått best. Vi gjorde ingen endringer, men 

satset på det vi jobbet for hele dagen, sier svenskenes smøresjef Urban 

Nilsson til VG. 

Svenskene hadde full kontroll på tirsdagens snøvær i Falun, og de visste at det 

kom til å bli vått. 
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- Det visste vi. Vi har en meteorolog på plass, og han sier at «om fem minutter 

begynner det å snø», og da begynner det å snø. Det er en enorm fordel for oss, 

sier Nilsson. 

- Var sol og oppholdsvær 

På VGs spørsmål om de norske smørerne ble overrasket da det begynte å snø, 

svarer smøresjef Knut Nystad dette: 

- Nei, vi har fulgt med på værmeldingene vi også. Vi må dessverre bare teste 

uansett om det snør eller ikke. Vi må bare begynne å teste ski på morgenen. 

Da var det sol og oppholdsvær. Så må vi ta en avgjørelse på et tidspunkt. 

Den norske smøresjefen står rak i ryggen når han svarer på spørsmål fra 

journalister, som lener seg over gjerdet i pressesonen. Mens det fortsatt daler 

ned våt snø fra himmelen i Falun, er han helt klar på én ting: 

Det norske smøreteamet tar ansvaret for bommen. 

- Svenskene er ekstremt dyktige. De slo oss i smøreboden og ute i sporet. 

De hadde fantastiske ski, og suste gjennom stadion i dag, sier han. 

Ville ikke gamble 

Nystad mener det ikke var tid til å gjøre endringer på skiene til Heidi Weng 

(startnummer 61), Therese Johaug (startnummer 63) eller Marit Bjørgen 

(startnummer 65) - selv ikke da de så hvordan Ragnhild Haga (startnummer 

55) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (startnummer 43) slet med dårlig glid. 

- Det blir vanskelig å bytte, for hva skulle du byttet til? Da hadde det bare blitt 

gambling. Vi prøver å unngå å gamble, sier Nystad til VG. 

- Når dere så hvordan Jacobsen og Haga hadde det, så ville det kanskje vært 

bedre å gamble? 
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- Vi fikk ikke svar på det før etter én og én halv kilometer og da er det for 

seint. Dessverre. Jeg skulle ønske at logikken din hadde fungerte.gikk på van 

Heidi Weng følte, endelig i dette mesterskapet, at kroppen fungerte veldig 

bra. Bare for å oppleve at utstyret sviktet. 

- Fader, jeg måtte jobbe som en gærning nedover også, sier Weng til VG. 

- Da jeg satt nedover, tenkte jeg: Har jeg klister under skia? 

Therese Johaug «måtte nesten flire litt av det hele». Hun følte med sine egne 

smørere, men dommen var klar: 

- De gjorde sitt beste i dag, men det var ikke godt nok. Snøen gjorde at 

skiene pakket seg, sier Johaug.  

På pressekonferansen etter gulløpet fortalte Charlotte Kalla hvordan det 

svenske teamet kom frem til rett skipar: 

- Vi bruker som alltid å teste ski sammen. Da har Mats (Eklund, Kallas 

skismører) hatt ute veldig mange par, det var bare to par da jeg kom til start, 

sier Kalla og legger til: 

- Vi hadde bestemt oss for ski, men han sa: Det kan hende det kommer 

snø, og da kan det bli at jeg stikker ut og tester ganske tett på start. Jeg 

kjørte på det paret som vi hadde bestemt oss for før start. 

LES OGSÅ:Bommet i Sotsji- her er fellene Norge kan ha gått i 

De skiene Kalla gikk på testet hun én time og femten minutter før start. Snøen 

begynte å dale ned omtrent da første løper gikk ut, rundt klokken 13.30. 

- Tror du det ble gull fordi du hadde ett tidligere startnummer enn de norske? 

- Det er vanskelig å si. Astrid startet før meg. Men de fleste (norske) startet 

etter meg. Det er vanskelig å spekulere i. 

Den svenske treneren Matias Persson så Norge mislykkes totalt med elendige 

ski. 
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- Selv en stor nasjon som Norge, som har den største lastebilen og mest 

folk i smørebussen, dem kan også gjøre feil. Vi er bare mennesker, sier 

Persson. 
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Bilaga SB3: Sportbladet, 2015-02-24 (Hämtad: 2015-05-09) 

Charlotte Kalla tar emot sin 
guldmedalj 
 

 
 
FALUN/STOCKHOLM. Här tar Charlotte Kalla emot sin guldmedalj. 

Inför tusentals människor på ett fullsatt medaljtorg fick hon höra den 
svenska nationalsången och folkets jubel. 

– Har alla kommit hit bara för oss!?, säger Kalla. 
 
Fem oväntade namn och en helt förkrossande överlägsen världsmästare tågade in på 
medaljtorget i Falun i kväll för att ta emot folkets jubel. 

Med guldmedaljen runt halsen sjöng Charlotte Kalla kraftfullt med i den svenska 
nationalsången och lyssnade in svenska fansens jubel. 

– Jag kan inte få nog av det här publikhavet. Det känns jättestort att det är så många 
som är glada för min skull, det är lite svårt att greppa det, säger Kalla som överösts med 

hälsningar under dagen. 
– Jag har inte hunnit läsa ens sms som jag har fått så jag ska suga på karamellen lite 

extra i morgon bitti. 
Det var första gången hon stod ensam överst på en VM-pall. 
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– Det kändes riktigt häftigt att få guldmedaljen kring halsen och se den svenska 
flaggan hissas överst och lyssna på nationalsången. 
 

 
”Har haft med mig en dalahäst hela resan” 

På torget fanns också hela familjen Kalla. Pappa Per-Erik var tagen av 
prisutdelningen: 

– Jag tyckte det var fantastiskt, så mycket folk det var här på torget. 
Charlotte Kalla längtade efter sin familj. 

– Jag har mest bara sett dem på länk. Jag såg något inslag på NRK och SVT. Nu vill 
man bara springa ut och kramas. 

Kalla fick ta emot ännu en dalahäst, som alla medaljörer får, och när hon fick frågan 
om vad hon skulle göra med den svarade hon. 

– Jag har haft med mig en dalahäst hela resan, från när vi åkte till Seiser Alm (där 
landslaget laddade upp inför VM) för att påminna mig om att vi inte är i Italien på 
semester utan vi ska till Falun. Så nu har jag tre, säger Kalla och ler. 
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Bilaga VG3: VG Sport, 2015-02-24 (Hämtad 2015-05-09) 

Her er  resultatlisten 
som sjokkerer alle 
Norges beste havnet på 22. plass 

 
IKKE TOPP 20: Ingen norske jenter var å finne på topp 20 i 10-kilometeren i Falun. 
Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG 
FALUN/OSLO (VG) Sjekk denne sjokklisten fra dagens 10-
kilometer i VM: Tittelforsvarer Therese Johaug og de andre 
norske gullkandidatene endte alle utenfor topp 20 - og det er 
historiens tredje svakeste resultat på kvinnesiden. 
VG følger 

Norges dårligste besteplasseringer i individuelle OL- og 
VM-renn for kvinner: 
 
– Nr. 26, Kristin Størmer Steira, 30 km fri teknikk, VM 2003 

– Nr. 23, Rakel Wahl, 10 km, VM 1958 
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– Nr. 22, Heidi Weng, 10 km fri teknikk, VM 2015 

– Nr. 16, Marit Øiseth, 10 km, VM 1954 

– Nr. 15, Ingrid Wigernæs, 5 km, OL 1964 

– Nr. 15, Grete Kummen, 10 km, OL 1976 

– Nr. 15, Inger Lise Hegge, 30 km fri teknikk, VM 1991 

 

Tidligere smøresjef Terje Langli sier til VG at det kun er ett svar på den 
norske fiaskoen: Smørebom. 

– De var ikke heldige med utstyret. Alt tyder på det. Det er tydelig at noen 
taklet værskiftet bedre enn de norske i dag, sier Langli. 

På dagens 10-kilometer trodde alle det skulle stå mellom Therese Johaug, 
Marit Bjørgen og svenske Charlotte Kalla. 

Slik skulle det ikke gå. For mens Kalla gikk et kanonløp, og til slutt kunne 
juble for sitt første individuelle VM-gull, ble dagen helsvart for de norske 
utøverne. 

Til slutt ble Heidi Weng beste norske med sin 22. plass. Det er den svakeste 
norske innsatsen i et individuelt VM-løp på kvinnesiden i langrenn siden 
2003. Da ble Kristin Størmer Steira beste norske med en 26. plass på 30-
kilometeren i et løp flere av de beste norske utøverne ikke gikk. 

Før det var Rakel Wahls 23. plass fra 10-kilometeren i VM i 1958 den 
svakeste norske VM-innsatsen. 

Therese Johaug ble nest beste norske i Falun i dag. Forhåndsfavoritten endte 
på en 27. plass hele to minutter og 14 sekunder bak gullvinner Kalla. Deretter 
fulgte Ragnhild Haga på en 29. plass, Marit Bjørgen på en 31. plass og Astrid 
Uhrenholdt Jacobsen på en 33. plass. 

De norske jentene har så langt i Falun-VM gjort nærmest rent bord på de 
første tre øvelsene. Marit Bjørgen vant sprinten, mens Maiken Caspersen 
Falla ble nummer tre. Therese Johaug ble verdensmester i skiathlon, foran 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Charlotte Kalla. Og på sprintstafetten utklasset 
Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg sine konkurrenter og ble 
verdensmestere. 
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TO MEDALJER: Jessica Diggins og Caitlin Gregg tok sølv og bronse bak 
gullvinner Charlotte Kalla. 
Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS 

Innertier fra USA 
Mens de norske smørerne bommet totalt, og de norske utøverne falt lenger og 
lenger ned på resultatlistene, var det minst like overraskende å se på de 
amerikanske utøverne. 

USA fikk alle sine utøvere foran de norske og blant de 15 beste, og det 
mest overraskende: To på pallen. 
Jessica Diggins tok sølv. Det var hennes andre VM-medalje. For to år siden 
vant hun teamsprinten i Val di Fiemme sammen med Kikkan Randall. Men 
Diggins har aldri stått på podiet i verdenscupen. I dag kunne hun juble for en 
individuell VM-medalje sammen med bronsevinner og lagvenninne Caitlin 
Gregg. 

Også hun tok sin første individuelle VM-medalje. 
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I tillegg til Sverige og USA, traff Frankrike, Sveits og Finnland også med 
skiene sine, og hadde alle tre løpere foran beste norske. 

På tabbekvoten 
Tidligere smøresjef Langli peker på snøværet som kom inn over Falun like 
etter at de første utøverne startet på sin 10-kilometer som hovedårsaken til den 
norske smørebommen. 

– Det er selvsagt vanskelig å være 100 prosent forberedt på et værskifte, og 
utfordringen er å forutse hva som kan skje. Men dette er en ordentlig skrell. 
Med ok ski skal man normalt sett være topp ti. I dag var de ille langt bak. 

Han har selv stått i smørebua og bommet totalt med skiene til utøverne, og vet 
godt hvordan det norske smøreteamet føler seg akkurat nå. 

– Det er ingen god følelse når man vet man ikke har gjort en optimal jobb. 
Flere nasjoner traff med skiene i dag. Dette er det bare å føre opp på 
tabbekvoten, sier Langli. 

– Dersom man hadde vært klar over værendringen. Ville dette vært et 
utfordrende føre å forberede ski til? 
– I seg selv er det ikke noe vanskeligere enn andre forhold, men det kom 
veldig brått på i dag. 
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Bilaga SB4: Sportbladet, 2015-03-01 (Hämtad: 2015-05-08) 

Drömmen: Skitväder 
Guldfavoriten Olsson: ”Riktigt jävla krigarföre – spöregn och 
blixtar” 

  VILL HA DET KÄMPIGT I DAG ”Ju jävligare det är desto bättre brukar jag åka”, säger Johan 

Olsson.Foto: ANDREAS BARDELL 
FALUN. Inför starten av femmilen kommer Johan Olsson att titta upp mot 
himlen. 

Han kommer att ha en önskan. 
– Det får gärna komma ihållande spöregn och blixtnedslag, säger den 

regerande världsmästaren. 
 
FAKTA  

Tyvärr, Johan, värre än så här blir det inte 

 Prognos för Falun, 13.00: +2 grader, känns som -2. Mulet och snöbyar. Sannolikhet för åska: Ingen. 

Källa: klart.se 

 

2013 stod Johan Olsson för en insats som troligen inte kommer att upprepas på 
decennier. På VM:s femmil ryckte han ifrån klungan efter en och en halv mil, och trots 
att det är betydligt mer gynnsamt att köra i grupp hann ingen ifatt svensken. 

Två år senare ska Olsson försöka försvara sitt guld. Han har med segern på 15 
kilometer fristil och pangsträckan på stafetten i veckan visat att formen är magnifik, men 

för att bräcka världseliten igen hoppas han på lite hjälp. 

”Definitivt en fördel” 
– Om det blir löst på klassiskt är det definitivt en fördel. Att det blir riktigt jävla 

krigarföre, säger han.  
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Om du får önska vilket väder du vill, hur ruskigt ska det vara? 
– Gärna ihållande spöregn och blixtnedslag, skulle jag säga. 
Varför tjänar du på det? 
– Ju jävligare det är desto bättre brukar jag åka. Jag ser gärna att det är riktigt jäkligt 

därute på söndag, och riktigt tufft från start. Sedan vet man aldrig vad som gör att man 
åker bra. I Val di Fiemme var det som skärtorsdag i fjällen. 

Olsson är inte spurtstark som andra favoriter, däribland Petter Northug, men är stark 
och seg. Därför står hans hopp till att ha avgjort loppet innan fältet når upploppet. 

Till sin hjälp kanske han får Anders Södergren, som bromsade fältet under loppet för 
två år sedan. Veteranen hoppas på egna framgångar och köper Olssons 
väderönskemål. 

– Det funkar för mig också. Jag gillar när det är trögt och riktigt klisterföre. 
Vilket väder vore allra bäst? 
– Solsken, plus fyra grader, vindstilla. 

Varför? 
– Dels är det fantastiskt för publiken, sedan kommer föret att göra att det blir en 

extremt tuff femmil. Det kommer att ta ut sin rätt. 

Gott självförtroende 
De båda svenskarna ser ut att bli bönhörda, åtminstone delvis. De ska varken räkna 

med solsken eller blixtar, men temperaturen verkar hamna på ett par plusgrader och 
med viss nederbördsrisk. Det kommer att innebära sträv snö och hård kamp. 

Johan Olsson vet att han har favorittryck på sig, men trivs med det. Han berömmer 
flera konkurrenter, men lägger till: 

– Jag ser också mig själv som favorit på femmilen. Klart att jag gör det. Jag är 
regerande mästare och har åkt bra. 

 
Femmilen, i dag 13.30 

Svenska deltagare: Johan Olsson, Daniel Richardsson, Calle Halfvarsson, Lars 
Nelson, Anders Södergren. 

Sändningstider tv/radio: SVT1 13.00-15.40. P4 13.03-19.30. EUROSPORT2 13.30. 
 FAVORITERNA: 
Johan Olsson, 34, Sverige. Kallades osäkert kort inför mästerskapet. Har visat sig 

vara i sitt livs allra mäktigaste form. Har redan ett guld och en strålande stafettsträcka 
bakom sig. Stor favorit om loppet blir hårt och fältet sprängs tidigt. 

Petter Northug, 29, Norge. Mannen som har ritat om taktiken för herrlängdlopp. Det 
går inte att köra i klunga till mål, för då vinner norrmannen med 140 procents 
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sannolikhet. Frågan är alltså inte vad han kan prestera de sista 500 meterna, utan hur 
han sköter sig de föregående 49 500. 

Maksim Vylegzjanin, 33, Ryssland. En taktiker som kan vinna såväl en sprint som 
en femmil. Kommer sannolikt inte märkas mycket under loppet, men någon kilometer 
från mål kan det mycket väl komma en attack. 

Martin Johnsrud Sundby, 30, Norge. En slantsingling. För en månad sedan vore 

han överlägsen favorit, men sedan dess har formen försvunnit mystiskt. Nu gör han sitt 
första lopp i VM. Är kraften tillbaka? 

Dario Cologna, 29, Schweiz. Formen har hittills inte skrämt någon i hela Dalarna, 
men schweizaren är normalt en stark och taktisk åkare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oscar Westling Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK 2015-04-08 
 Examensarbete, 15hp 
 

 
 

Bilaga VG4: VG Sport, 2015-03-01 (Hämtad: 2015-05-08) 

Svensk kommentator før femmilen: 

– Olsson er verdens 
beste 
langrennsløper 

 
KNALLFORM: Svenske Johan Olsson vinker til publikum etter superetappen han gjorde på VM-stafetten i 
Falun. 
Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS 
 

FALUN (VG) Hvem er egentlig verdens beste 
langrennsløper? Ikke Petter Northug (29), mener Expressens 
kommentator Tomas Pettersson. 
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– Petter Northug er verdens beste spurter, men Johan Olsson er verdens beste 
distanseløper. Resten er smak og behag, sier Pettersson til VG. 

– Men hvem er da verdens beste langrennsløper? 
– Det finnes ingen løpere som er så talentfulle som Johan Olsson. Hadde han 
fått være mer frisk, så hadde han dominert mye mer. Med tanke på 
skadebakgrunnen; de få løpene han gjør holder så fantastisk høyt nivå. På den 
måten mener jeg at han er verdens beste langrennsløper, sier Petterson. 
Etter stafetten skrev han følgende om Olsson i Expressens VM-avis: «Heeelt 
fantastiskt åkt av världens bästa skidåkare». 
LES OGSÅ:Olssons massive Northug-hyllest 
I fjor gikk Johan Olsson bare seks internasjonale skirenn, tre av dem i 
OL. 
Da Olsson ble verdensmester på 15-kilometeren i Falun, hadde han bare ett 
verdenscuprenn i kroppen denne sesongen. Svensken, som også gikk en 
monsteretappe i VM-stafetten, er favoritt til å vinne søndagens femmil. 

Hvem blir VM-kongen? 
Vinner svensken igjen, står han igjen med to individuelle gull og stafettsølv. 
Northug har allerede tre gull, to av dem har kommet i lagkonkurranser. 

– Hvem blir VM-kongen hvis Olsson tar gullet på femmila? 
– Er man svensk, sier man Johan Olsson. Er man norsk, sier man Petter 
Northug. Ikke noe er rett og ikke noe er feil. Men når man spør Petter på 
forhånd om hvem som blir VM-konge, så svarer han at det blir fire ulike 
vinnere, og da er det altså de individuelle distansene som gjelder, sier 
Pettersson. 

– Jeg tror at det blant utøverne er de individuelle distansene som gjelder. 
Er du nordmann, så synes man kanskje at det å ta gull er viktigere enn 
hvilken distanse det kommer på, legger han til. 

– Northug en råtass 
TV 2s langrennsekspert Fredrik Aukland synes diskusjonen om hvem som er 
verdens beste er interessant. 
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– Langrenn er så komplisert, og det er Martin Johnsrud Sundby som går med 
gul trøye, så per definisjon er det han som er verdens beste skiløper. Johan 
Olsson har levert den beste prestasjonen i VM på herresiden, og så har du 
Petter Northug som er råest i VM, sier Aukland. 

– Hvem er din favoritt? 
– Jeg synes som fem millioner andre nordmenn at Petter Northug er en 
råtass fordi han gjør det han gjør. Rent fysiologisk så synes jeg det Johan 
Olsson gjorde på 15-kilometeren og stafetten er råere. 
– Blir Olsson VM-konge med gull på femmilen? 
– Ja, det synes jeg. 

Northug: – En av favorittene 
Petter Northug mener selv han er i god nok form til å vinne femmilen 
– Det er bare å forberede seg på flere scenarioer og at det blir kjørt tøft tidlig i 
løpet, sier Northug til VG. 

– Hvem er dine favoritter i rennet? 
– Jeg har Didrik som har vist forrykende form her på tremilen. Så har vi Johan 
Olsson, Dario Cologna og Vylegzjanin. Så kan det komme overraskelser på 
en femmil. Det bruker det å gjøre, sier Northug. 

– Er de større favoritter enn deg? 
– Jeg er nok en av favorittene. Det vet jeg og jeg håper det blir fastere forhold 
enn de siste øvelsene, sier Northug. 

– Skikongen 
Johan Olsson sparte ikke på konfekten da han snakket om Northug etter 
fredagens norske stafettgull. 

– For meg er han skikongen. En legende. Folk kommer til å huske ham for 
alltid, sa Olsson til VG. 
Northug har 14 VM-gull og to OL-gull. Olsson har to gull både i OL og VM. 

– Han kommer aldri til å være det med tanke på antall medaljer eller 
verdenscupseirer, for kroppen hans tåler ikke så mye. Men når han går, 
så er han verdens beste, sier Pettersson. 
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Bilaga SB5: Sportbladet, 2015-03-01 (Hämtad: 2015-05-08) 

Olsson spurtade hem ett brons 
 

 
 

FALUN/STOCKHOLM. Johan Olsson stod för en sanslös avslutning i VM. 
Han spurtade hem ett brons i femmilen. 
– På ett sätt är det en dröm som går i kras. Jag ska vara ärlig och säga 

att jag inte är jättenöjd, säger Olsson på presskonferensen. 
Åkarna fick kämpa enormt under VM:s sista tävling – förutsättningarna var 

stentuffaunder femmilen. 

– Det har varit fruktansvärt lös och fruktansvärt svåråkt, säger förbundskaptenRikard 

Grip till SVT. 

Johan Olsson var trea inne på stadion och var med och slogs om medaljerna när 

åkarna var på väg upp för hästskon sista gången. 

Experten hyllar Northug 

Petter Northug kom som en raket bakom och gick förbi svensken, det såg ut att kosta 

Olsson pallen. 

Norrmannen, som knappt hade synts till under loppet gick sedan inte att hota. Han tog 

sig fram mellan Maxim Vylegzhanin och Lukas Bauer, och avslutade VM med ett guld. 
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– På något magiskt sätt kommer han fram och när det är 200 meter så vet han att det 

bara är han som kan vinna det här, säger experten Mathias Fredriksson och Northugs 

avslutning. 

Stark avslutning av Olsson 

Olsson, som inte är känd som någon vass spurtare, avslutade magnifikt. Trots att han 

var fyra in på upploppet lyckades han ta sig förbi Vylegzhanin, som är en klart bättre 

avslutare än Olsson. 

Den 34-årige svensken gick i mål som trea, knep bronset framför ryssen. 

– Jag hade seger i tanken på den här femmilen. Jag ville vinna. På ett sätt är det en 

dröm som går i kras. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte är jättenöjd, säger Olsson. 

Många åkare kritiserade arrangörerna för spåren efter loppet. Men inte Olsson. 

– Det hade snarare behövts ett tak. Vi håller inte på med inomhussport. Det är inte ett 

dugg bittert. Jag har haft värre stunder, säger han. 

”Några rejäla felskär” 

Han hyllar Northug – och medger att han hade en del flyt i spurtstriden mot 

Vylegzhanin. 

– Man hinner inte ens reagera så är han förbi. Fan, jag är snart 35 år, det är bara "där 

är han!", säger Olsson. 

– Vylegzjanin tappar balansen. Man måste vara ödmjuk i sådana situationer och 

klappa om honom och säga att jag hade flyt. Det känns som att man försöker spurta, 

men det känns som att det går i slowmotion. 

Tre medaljer i Falun 

Det blev tre medaljer under VM för Olsson – som ser ut att ha gjort sitt sista 

framträdande i mästerskapssammanhang. 

– Klart att det är lite speciella känslor. Det är blandat. De är en rätt skön 

avskedsföreställning, man får vinka hej då till den svenska publiken. På något sätt tacka 

för det stöd som varit under åren och det extrema stöd som varit här, säger han. 

– Jag hade hellre gått solo i 48 kilometer och vunnit med två minuter med svenska 

flaggan i handen det sista varvet.  

Veteranen Anders Södergren, 37, gjorde sitt sista framträdande för det svenska 

landslaget. Det blev en 15:e plats. 
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Bilaga VG5: VG Sport, 2015-03-01 (Hämtad: 2015-05-08) 

Northugs ville spurt  
ga femmilsgull  
* Northug: – Jeg er litt sånn paff 
* Treneren: – Dette løpet ble perfekt for Petter 
* Tok sitt fjerde gull i Falun og Norges 11. totalt 
* Olsson: – Han kom med en helt annen fart 

 
VG) 01.03.2015 15:51 - oppdatert 01.03.2015 17:21 
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FALUN/OSLO (VG) Han er VM-kongen. Femmilsoppløpet i 

Falun bærer Petter Northugs (29) signatur etter at han 

spurtet utenfor sporet og sikret sitt fjerde gull i mesterskapet. 

VG følger 

Da hadde han dukket opp som troll av eske da det bare gjensto omtrent en 

kilometer og hadde for første gang på fem mil tilsynelatende dårlig tid. 

Plutselig plasserte han seg i en hyperspennende posisjon etter at blant annet 

Martin Johnsrud Sundby falt i en av de siste motbakkene. 

Northug hadde ligget på halen av feltet nesten hele veien i blytunge forhold 

og løssnø, men på oppløpet var han lengst fremme. Da noen hundre meter 

gjensto gikk Norges langrennsess ut av sporet og presset seg frem mellom 

russiske Maxim Vylegzjanin og Lukas Bauer fra Tsjekkia. 

– Stort. Femmila er kanskje det man setter høyest. Det er godt å lykkes, sier 

Petter Northug til NRK. 

Noen vanvittige stavtak sikret hans fjerde VM-gull i Falun, det andre 

individuelle, og han har satt nypersonlig rekord for et mesterskap. 

Dette er samtidig hans fjerde mesterskapsgull på femmil. Ingen har flere i 

VM og OL. Alle tatt med Northugs skisignatur: En makeløs sluttspurt. Den 

totale avstanden på de fire gullene – tatt i Liberec, Vancouver, Holmenkollen 

og Falun – er 4,4 sekunder ... 

5-milskongene 
Åtte mann har mer enn ett gull på 50 km i VM og OL: 

4: Petter Northug (VM 2015, VM 2011, OL 2010, VM 2009) 

4: Sixten Jernberg (OL 1964, VM 1962, VM 1958, OL 1956) 

3: Gunde Svan (VM 1989, OL 1988, VM 1985) 

2: Bjørn Dæhlie (OL 1998, OL 1992) 

2: Mika Myllylä (VM 1997, VM 1999) 

2: Torgny Mogren (VM 1991, VM 1993) 
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2: Elis Wiklund (OL 1936, VM 1934) 

2: Veli Saarinen (VM 1933, OL 1932) 

– Jeg har trent mye og fokusert mot dagene i Falun. Jeg har gjort en solid jobb 

for å være rustet til å tåle en femmil. Jeg er litt sånn paff. Det er mye inntrykk 

og tanker. Jeg er litt ordløs, fortsetter Northug. 

– Er dette største du har gjort? 

– Jeg har vært i Holmenkollen. Det var et eget kapittel det også. Det å stå her 

nå, det betyr mye for meg. Vi har brettet opp ermene og gjort en solid jobb, 

sier 29-åringen til NRK – og klarer altså ikke helt å rangere dette opp mot 

hans tidligere triumfer. 

I VM-sammenheng siden debuten i 2007 står han nå med 13 gull! 

Kungen av Falun 

Han åpnet Falun-VM med gull på sprinten, han fikset gull på teamsprint i 

oppvisningsstil sammen med Finn Hågen Krogh for en uke siden, han tok 

Norge til nok et stafettgull fredag og skled over mållinjen helt utmattet og 

med en grimase etter femmila søndag. 

«Thugen» maktet ikke engang å løfte armene etter å ha knekt de tre andre. 

– Jeg, Vylegzjanin og Bauer hadde gjort mye på slutten, og Northug hadde en 

annen omdreining på slutten. Jeg merket da han kom, at dette var en helt 

annen fart, sier Johan Olsson til SVT. 

Den svenske hjemmefavoritten snek seg inn til bronse, mens Lukas Bauer tok 

sølvet. Som den eneste byttet tsjekkeren ski etter 45 kilometer. Belønningen 

ble sølv, selv om klassiskspesialisten så ferdig ut i de siste motbakkene inne 

på stadion. Vylegzjanin, den antatte sterkeste avslutteren sammen med 

Northug, fikk det helt de siste meterne og ble nummer fire. 
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– Jeg tror løpet og mannen snakker for seg selv. Det er helt utrolig det han 

gjør. Det er bare å ta av seg hatten for den mannen der. Han er en unik 

skiløper. Det så ut som han slet hele veien så vinner han som han vil på 

slutten, sier trener Trond Nystad til NRK. 

– Han har kanskje ikke vist sin beste form på distanserenn, men så tar han 

frem disse monsterkreftene på slutten. Han var 10 sekunder bak på slutten, og 

da var jeg helt sikker på at det ikke kom til å gå. Det er bare han og Bjørn 

Dæhlie som klarer å ha det så vondt så lenge, sier landslagssjef Vidar Løfshus 

til mediene i målområdet. 

– Fikk det på sølvfat 

Northugs trener Stig Rune Kveen var nesten målløs da han ble intervjuet 

etterpå – etter Petter Northugs beste mesterskap noensinne. Det bare ti 

måneder etter promillekjøringen i fjor vår. 

– Jeg har ikke noe å si. Det er magisk. Sinnssykt. Dette løpet ble perfekt for 

Petter. Han fikk det på sølvfat. Gullfat. Det var viktig å ta femmila nå så vi 

ikke dro hjem som sprintere, sier Kveen til statskanalen. 

– Det er én mann i verden som kan få til det der, og det er Petter Northug. 

Han henter frem noen urkrefter og springer den bakken som ingen andre. Og 

Petter så altså helt ferdig ut ikke lenge før mål, sier toppløper Simen Andreas 

Sveen, som sitter i VGTVs studio. 

Feltet hadde stampet seg gjennom fem løssnømil på VMs siste dag og på vei 

inn mot mål var «alle» de store med. Men forholdene var knalltøffe. 

– Det har vært en parodi så langt, fastslo NRK-ekspert Torgeir Bjørn da 

løperne tråkket seg til passering på snaue 35 kilometer. 
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– Dette er en ekstrem femmil, fastslo SVTs rutinerte langrennskommentator 

Jacob Hård underveis. 

Artikkelen fortsetter under bildet! 

 
PÅ JOBB EN SØNDAG: Banemannskapet i Falun hadde nok å gjøre underveis på 

femmilen. 
Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG 

Norske Didrik Tønseth posisjonerte seg godt etter to mil. Trønderen så ut til å 

ha gode ski, lå mye i tet og så ut som det sterkeste norske kortet. Favoritten 

Johan Olsson trakk også feltet mye i starten. 

Men han kunne ikke gjøre dynamittgrepet som i Val di Fiemme for to år 

siden. Da sprengte svensken feltet og stakk fra Dario Cologna og gikk som 

femmilskonge i ensom majestet inn til gull. 

Men i Falun spiste forholdene både spenningen og tempoet underveis. 

– Rått av Petter. For en fyr! utbryter Didrik Tønseth, som ble nummer 8. 
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Det var flere forsøk på å stikke av, men alle ble hentet inn. Sveriges 

superveteran Anders Södergren (37), som «fikk» femmilsplassen fra en 

formsviktende Marcus Hellner, var den som prøvde hardest. 

Kort tid etter de fleste favorittene byttet ski for siste gang, etter 35 kilometer, 

fikk Södergren på det beste en luke på over 20 sekunder. Men også hans 

forspranget ble spist inn. 

Både Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug opplevde 

stavbrekk underveis, men alle før to mil var passert. Tilsynelatende skjedde 

det uten dramatikk og med kjappe erstatninger fra støtteapparatet. 

RESULTATENE: 

1. Petter Northug, 2.26.02,1 

2. Lukas Bauer, +1,7 

3. Johan Olsson, +2,0 

4. Maxim Vylegzjanin, +2,8 

5. Alex Harvey, +6,0 

6. Dario Cologna, +9,6 

7. Alexey Poltoranin, +10,1 

8. Didrik Tønseth, +10,1 

9. Daniel Richardsson, +14,6 

10. Alexander Bessmertnykh, +17,5 

... 

11. Martin Johnsrud Sundby, +20,7 
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13. Niklas Dyrhaug, +22,2 

 
JAKTET OLSSON: Her bytter Petter Northug ski underveis på VMs femmil. 

Fremst i bildet Johan Olsson. 
Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG 
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Bilaga SB6: Sportbladet, 2015-03-01 (Hämtad: 2015-03-17) 

Titta Petter, nu är du större 

än Gunde 
Gjorde succé i Falun – passerade svensken på listan 

  Petter 

Northug med sina fyra VM-guld. Nu har han totalt ett mer än Gunde Svan.Foto: Bildbyrån och TT 
 

FALUN/STOCKHOLM. Med en superspurt på femmilen i Falun fixade Petter 
Northug sitt åttonde guld i VM och OS.  
Nu har han ett mer än Gunde Svan. 
– Det känns extra skönt, säger Northug. 
 

Petter Northug och Gunde Svan har flera gånger varit i luven på varandra. 

Inför VM skickade den svenske skidlegendaren en rejäl känga åt 29-åringen – som 

kontrade efter att han tagit hem sprinten i Falun. 

– Jag tror inte att Gunde Svan gillade det han såg. Jag tvivlar på att Gunde såg 

finalen. Med fyra norrmän – två av dem var bröderna Northug – så bytte han nog 

kanal, sa Northug då. 

 

"Är ingen historiker" 
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Efter det vann Petter Northug både lagsprinten och den traditionella stafetten med det 

norska laget och på avslutningsdagen vann han sitt tredje VM-guld i femmil efter en 

suverän spurt. 

Totalt har Northug nu tagit åtta individuella guld på VM och OS. Därmed har han 

passerat Gunde Svan, som stannade på sju. 

Något som norska medier inte varit sena med att ställa frågor om. 

– Det känns bra, säger Petter Northug 

På frågan om det är extra skönt svarar han: 

– Så klart. Men jag är inte någon historiker, så jag tänker inte på det. Det smakar mest 

och bäst att vinna loppet i dag. 

Olsson duckar jämförelsen 

VG har försökt få tag på Gunde Svan utan att lyckas. 

Men Johan Olsson, som lämnar VM med tre medaljer, hyllar Northug på nytt. 

– Han är skidkungen, det är inget snack om saken, säger Olsson. 

Däremot vill han inte gå in på om Petter är större än Gunde. 

– Haha. Jag vill inte göra någon jämförelse, svarar han. 
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Bilaga VG6: VG Sport, 2015-03-01 (Hämtad: 2015-03-17) 

Gliste av VG-melding: 

Nå er Northug større enn 
Gunde Svan 
* Northug har et individuelt gull mer enn Gunde 
Svan 
* Johan Olsson til VG: - Han er skikongen, det er 
ingen snakk om saken 
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FORBI GUNDE SVAN: Petter Northug gliste godt på seierspallen etter å ha tatt sitt fjerde gull i VM. Her på 

pallen sammen med Lukas Bauer og Johan Olsson 

 

FALUN (VG) Petter Northug (29) satte opp et glis da VG 

viste ham gullstatistikken, som viser at han har satt sin 

svenske «erkerival» på plass i skihistorien. 
 

For nå har Northug tatt sitt åttende mesterskapsgull. Og dermed er han forbi 

Norges skrekk og svenskenes skikonge fra 80-tallet, da Gunde Svan herjet med 

norske skiløpere og vant sju individuelle mesterskapsgull. 

 

VG viste Northug mobilskjermen med beskjeden «Northug 8 gull, Svan 7 gull» fra 

første rad på den internasjonale pressekonferansen. Og da Northug så det satte han 

i et realt glis. 

 

Northug vs Svan 
Petter Northug (individuelle gull): 

8 gull i OL og VM 

VM 2009: 2 gull 

OL 2010: 1 gull 

VM 2011: 2 gull 

VM 2013: 1 gull 

VM 2015: 2 gull 

 

Gunde Svan (individuelle gull) 

OL 1984: 1 gull 

VM 1985: 2 gull 

OL 1988: 1 gull 

VM 1989: 2 gull 

VM 1991: 1 gull 

* Det har blitt en ekstra individuell øvelse (sprint) i de mesterskapene Northug har gått i forhold til det det var 

da Svan herjet 
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Etterpå spurte VG om hans reaksjon på meldingen om Gunde Svan, som har 

vært svært kritisk mot skistjernen opp gjennom årene, var skistjernen fornøyd. 

- Det føles bra, sier Northug til VG da norsk presse samler seg rundt ham. 

- Er det ekstra gøy? 

- Så klart. Men jeg er ikke noe historiker så jeg tenker ikke på det. Det smaker 

mest og best å vinne løpet i dag, sier Northug som virket utslått der han satt på 

en stol bak et langt bord omringet av pressfolk, på podiet i 

pressekonferanserommet. 

Etter at Northug startet gullsankingen individuelt under VM i Liberec tok det 

seks år før han gikk forbi Gunde Svan i skihistorien med sitt åttende gull i OL 

og VM. Gunde Svan stoppet på sju gull da han la opp etter VM i 1991, men etter 

tremilen var Northug forbi svensken som stadig har hatt en kald skulder til 

Northug. Men i går ble Northug hyllet av en hel stadion VM-kongen. 

VG har forsøkt å få tak i Gunde Svan etter femmilsgullet til Northug uten hell. 

- Fantastisk 

Johan Olsson, verdensmesteren på 15-kilometeren som tok bronse på femmilen, 

er helt klar da VG spør om Northugs prestasjon. 

 

- Han er skikongen, det er ingen snakk, sier Olsson før Northug entret rommet. 

 

Northug har nå totalt 15 mesterskaps gull hvor over halvparten er individuelle 

gull. 

 

- Han har så mange gullmedaljer og jeg er sikker på at han fortsatt har gull han 

skal ta i årene som kommer, sier Olsson. 



Oscar Westling Medie- och kommunikationsvetenskap, JMK 2015-04-08 
 Examensarbete, 15hp 
 

 
 

- Er han større enn Gunde Svan? 

- Hehe... Jeg skal ikke gjøre noen personlig sammenligning, sier Olsson. 

Lukas Bauer syns det er vanskelig å sammenligne Northug med tidligere 

legender. 

- Det er vanskelig å sammenligne skiløpere fra forskjellige epoker. Men jeg syns 

Petter er en av de beste i historien, sier sølvvinner Lukas Bauer til VG før han 

legger til: 

- Og jeg er sikker på at han er den største showmannen. 

 
 

Skilegenden Oddvar Brå mener det er vanskelig å måle skihelter fra ulike epoker 

opp mot hverandre. 

- Mestere har vært best i sin tid. Så det spørs hva man legger vekt på. Det er 

ingen tvil om at Petter er blant absolutt største, men om han er nummer en, to, 

tre eller fire er vanskelig å si. Han er fantastisk uansett, sa Oddvar Brå til VG  

tidligere i VM før Northug tok sitt andre individuelle gull. 
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Heftige meldinger 

Selv om Gunde Svan la opp for 24 år siden har ordkrigen mellom de to gjort 

dem til rivaler gjennom media mens Northug har herjet med svenskene de siste 

årene (se lenger ned i saken). Og Northug lot ikke sjanse gå fra seg til å melde 

om de svenske legendene Thomas Wassberg og Gunde Svan etter gullet på 

lagsprinten. Da hadde Wassberg ment at Northug burde vært vraket til 

lagsprinten på grunn av det tette rennprogrammet. 

- Jeg blir mer og mer Gunde Svan-fan jo mer kjeft jeg får, mens Wassberg 

klatrer opp på «haters»-lista her, sa Northug på vei fra stadion til 

pressekonferansen etter søndagens gulløp. 

Fyrte opp ordkrig 

Gunde Svan fyrte igjen opp Northhug-ordkringen før VM i2015 om Northug i 

hans øyne etter promillekjøringen. Da snakket han om Northugs promillekjøring 

og synet hans på skistjernen i den svenske avisen Expressen. 

«Da rant det over for meg. Da forstod alle at han tøyer strikken, gjør loven til 

sin egen og setter seg over den. Men det finnes ikke noe tre som vokser inn i 

himmelen» 

Han utdypet videre også: 

– Vi er i en ny æra i skisporten, og mye av det er Northugs fortjeneste. Jeg har 

hele tiden følt at Northug strekker grensene, også før fyllekjøringen. Én ting er å 

tøye strikken, men det er en annen sak å gjøre det systematisk for å utnytte de 

andres gode vilje, til og med sine lagkamerater. Det synes jeg ikke smaker bra, 

sa han. 

Northug svarte på sin brukerprofil på bildedelingstjenesten Instagram med et 

bilde med svenske farger der det oversatt fra engelsk sto: 
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«Behold roen og elsk Gunde Svan» 

 
VERBAL DUELL: Gunde Svan (t.v.) langer ut mot Petter Northug foran VM i 

Falun. Her er de to fotografert i forbindelse med verdenscup i Gällivare i november 

2008. 

 

Rangerte Gunde Svan i toppen 
Da VG tidligere i mesterskapet spurte Northug om hvor han rangerte Gunde 

Svan i skihistorien, svarte Northug: 

- Top notch (i toppsjiktet) 

Han rangerte seg selv på «bunn» i forhold til Svan med slapt stemmeleie. Men 

nå er han likevel forbi den svenske skikongen i antall inidividuelle gullmedaljer 

i OL og VM. 

Slagsiden fra Svan eskalerte under OL i Vancouver  i 2010. 
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Mente Northug tror han er gud 

Da hadde Gunde Svan fått nok av måten Northug vant på og gjerne kom med 

syrlige  kommentarer til sine konkurrenter, spesielt de svenske. Da startet også 

en ordkrig. 

 

«Muhammad Ali sa at han var Gud, slik som Petter tror han er nå. De som går 

så høyt ut, faller langt og hardt når de møter motbør. Hvis alle skal oppføre seg 

slik blir sporten ødelagt», 

 

Det sa Gunde om Northug og det fortsatte videre i mesterskapet for eksempel 

etter stafetten da Norge tok sølv etter at Northug ikke klarte å hente Sverige, 

men avgjorde sølvkampen. 

 

«Han ville leke litt med rottene før han drepte dem. Northug var vel sur for at 

han ikke kunne vinne, da fikk han gjøre noe annet.» 

 

Og han fortsatte å utdype: 

 

«Han nedverdiger motstanderne sine. Han har vist den holdningen tidligere, 

men nå kommer han til å lære det på den harde måten. Hver gang han møter 

motgang blir det vanskeligere å være kjepphøy. Nå fikk han en til.» 

 

Northug slo så tilbake og svarte etter gullet på femmila i OL 2010: 

- Jeg driter i hva Gunde Svan og hva han sier. Hadde han gått på ski i dag, 

hadde han aldri slått meg i en spurt. 


