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The aim of this study is to examine in which way nationalistic influences plays a 

prominent part in the news coverage of larger media houses. This by studying how  two 

newspapers, Swedish Aftonbladet and Norwegian Verdens Gang, portrays and reports 

about Therese Johaug after she was tested positive for doping.  

 

We performed a critical discourse analysis of a total of 20 web-based news articles. 

These articles were chosen from the date the news appeared and one week forward. This 

in order to see if the the two newspapers were characterized with nationalistic 

tendencies as well as comparing them to see what the differences and similarities might 

be. 

  

By using theories such as national identitets, nationalism, ”us and them” and imagined 

communities we came to the conclusion that a nationalistic discourse is very much 

present. The subjects in the articles often become representatives of either Norway or 

Sweden - depending on the nationality. Johaug is mostly characterized as a national 

hero and sympathies are often shown from the norwegian news-articles. The opposite 

meaning were shown in the swedish news-articles. Described as an antagonist and a 

cheat - the complete opposite of a national hero. Imagined communities are also present 

as a nationalistic discourse. The people of Norway and Sweden are often involved - in 

order to justify this imagined community which occurs within the nation's borders. 

  

The similarities and differences between the two newspapers are quite subtle - but 

present nonetheless. This with a nationalistic discourse which confirms both previous 

research and our theoretical framework.  
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1 Inledning 

Sportevenemang och dess sporthjältar är något som ofta tenderar att brusa upp mycket 

känslor. När det kommer till de nordiska mästerskapen så blir det extra känslosamt för 

de nordiska invånarna (Hellström, 2014). ”Vi” samlas på plats i arenan, ”vi” är samlade 

framför TV-apparaterna eller på gatorna för att visa vårt stöd för de atleter som 

representerar landet i mästerskapen. Norge, Finland och Danmark är Sveriges vänner 

samtidigt som de är antagonister sinsemellan.  

 

Men hur kommer sig detta? Varför blir ”vi” så otroligt engagerade i dessa atleter och 

deras prestationer. Göran Eriksson (2006) förklarar att i sportjournalistiken blir Sverige 

ett ”vi”. Detta för att vi ska känna samhörighet med varandra, men även för att 

exkludera våra motståndare, “dom” (Eriksson, 2006). Hur upprätthåller medier sedan 

detta ”vi”? Är det vi själva och våran uppfattning av vad medierna berättar som skapar 

en konstruerad verklighet? Kan medier spela en roll för att skapa det 

motståndsförhållandet? Hur går rapporteringen kring sportevenemang och atleter till? 

Det är där sportjournalistiken kommer in.  

 

Sportbilagan finns i mer eller mindre varje nyhetstidning i dag. Ofta är sportbilagan en 

helt egen tidning. Mediekonsumtionen har haft en markant ökning på sportjournalistik, 

både efterfrågan och utbudet har ökat (Hellström, 2014). Sportjournalistik om alla slags 

idrotter har dessutom ökat. Det nationella intresset för idrott och nationella 

idrottsevenemang har blivit väsentligt större. Intresset är högt och medierna har stor 

vinstmarginal på sportjournalistiken (Hellström, 2014). 

 

Sportjournalisternas roll är en del utav konstruerandet av nationella identiteter. 

Journalistiken blir som länken mellan åskådarna och atleterna. Men precis som 

åskådarna och atleterna är även journalisterna färgade av den tillhörighet de känner till 

nationen (Hellström, 2014). Dixon (2000) menar att det är viktigt för journalister att 

förstå och ta i hänsyn hur viktig deras roll i samhället må vara. Dixon (2000) säger 

också att det är journalister som influerar och skapar nationella identiteter som sedan 

läsarna påverkas av. 

 

I denna studie studie undersöker vi hur sportjournalistiken rapporterar kring Therese 

Johaugs dopingfall, om artiklarna präglas utav nationella diskurser och hur de i sådana 
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fall tillämpas i texterna. Vi har valt att studien ska undersöka empiriskt material från 

både den norska tidningen Verdens Gang och svenska tidningen Aftonbladet. Detta för 

att vi anser att det är betydelsefullt för undersökningen att båda sidor tas upp, eftersom 

Norge och Sverige i skidsammanhang ses som huvudantagonister i förhållande till 

varandra. Fokuset i vår studie kommer att ligga på identifiera skillnader och likheter i de 

båda tidningarnas rapporteringar kring dopingfallet. Detta gör att vi kan undersöka 

huruvida om eller hur tidningarna upprätthåller, förändrar och tillskriver nationella 

identiteter och nationalism i samband med Therese Johaugs dopingfall.  

 

Vi hoppas att bidra med forskning som ger kunskap till mediekonsumenter för hur 

nyhetsjournalistik kan användas på olika sätt för att upprätthålla, förmedla och förändra 

opinionen. Journalistik är ofta en persons egna verk, vars uppfattning och ordval är 

personen själv. Trots detta så kan uppfattningen mellan mediekonsumenterna vara att 

det är medier som tredje statsmakten vars påstående som förmedlas, när det egentligen 

är en specifik persons medvetna eller undermedvetna åsikter som framställs.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns nationalistiska egenskaper i den 

svenska och norska sportjournalistiken. För att konkretisera detta har vi valt att fokusera 

på dopingfallet gällande den norska längdskidåkerskan Therese Johaug. Vi vill 

undersöka hur hon har representerats i svenska Aftonbladet och norska Verdens Gang i 

samband med dopingfallet samt om hon tilldelats nationalistiska egenskaper. För att 

undersöka detta använder vi oss utav kritisk diskursanalys. Vi hoppas bidra med 

förståelse om hur journalistiken använder sig av olika metoder för att upprätthålla 

och/eller skapa opinion. Och då hur det kan användas i journalistiska sammanhang i två 

liknande tidningar men med den stora skillnaden att den ena är en svensk och den andra 

en norsk kvällstidning.  

 

Strömbäck (2015) menar att det finns mycket forskning inom detta ämne, vilket gynnar 

oss till att skapa en så relevant och trovärdig forskning som möjligt. Vi kommer därför 

att använda tidigare forskning inom ämnet som utgångspunkt i vår studie. Strömbäck 

(2015) nämner mediernas viktiga roll inom sportjournalistiken för att hylla och 

stereotypisera tilltalet av objekten i skrifterna. Då samtidigt för att skapa det 
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nationalistiska innehållet, som direkt påverkar läsarnas känslor och åsikter. I samband 

med detta så tilldelas en kollektiv tillhörighet. 

 

Vi anser att relevansen för studien är hög. Det undersökta empiriska materialet ligger 

nära i tiden och speglar därför en nutida bild av hur sportjournalistiken ser ut i dag. 

Strömbäck (2015) betonar hur viktigt det är att kritiskt kunna se på en nyhetstext. Här 

kommer vår studie in. För att ge mediekonsumenterna verktygen för att själva kunna se 

kritiskt på produktion och konsumtionen av nyhetsinlägg.  

 

Frågeställningar:  

 Hur porträtteras Therese Johaug, Sverige och Norge i samband med 

dopingfallet? 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan Aftonbladets och Verdens 

Gangs porträtteringar? 

 

Vi vill undersöka både svenska och norska mediers porträtteringar av Therese Johaug 

eftersom det, enligt Eriksson (2006), finns ett tydligt “vi” och “dem” i 

sportjournalistiken. I och med detta så har vi valt att välja på ett norskt och ett svenskt 

medie - trots problemen som uppdagas då. Kvällspressen har i tidigare forskning visats 

sig lik mellan länderna. Något som vi tar upp under kapitlet ”tidigare forskning”. Då 

ställs frågan hur rapporteringen skiljer sig när det är en norsk idrottare som omskrivs. 

Därför har vi valt att undersöka vad det finns för likheter och skillnader mellan 

Aftonbladets och Verdens Gangs porträtteringar av Therese Johaug samt Sverige och 

Norge som nationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt förklarar vi händelseförloppet i Therese Johaug-fallet. Från det att 

fallet uppdagades till att den slutgiltiga domen kom. Detta för att förklara huvudämnet i 

vår studie. Vi har använt SVT som källa när vi förklarar händelseförloppet eftersom att 

det är ett svenskt, public service medium. Deras rapportering är lätt för oss att förstå och 

är enligt oss mest trovärdig. Att ha i åtanke är att vi endast undersöker den första veckan 

av händelseförloppet. Det vill säga från och med den 13 oktober 2016 till och med den 

20 oktober 2016. Nedan framställs hela händelseförloppet fram för att skapa en tydlig 

bild av händelsen i fråga. Vi förklarar även bakgrundsinformation om våra valda 

medier. 

 

2.1 Therese Johaug-fallet 

I början av september 2016 var det norska skidlandslaget på höghöjdsläger i Italien. 

Enligt Therese Johaug och den norska landslagsläkaren Fredrik S Bendiksen hade 

Johaug stora problem med solbrända läppar under träningslägret och hade stora sår på 

läpparna. Enligt Johaug själv, vände hon sig därför till landslagsläkaren som gick till 

närmsta lokala apotek och inhandlade ett urval av olika läppsalvor till Johaug. Hon 

berättade att hon startade sin kur med Trofodermin den 4 september 2016 (SVT, 2017-

08-22). 

 

Den 16 september, strax efter träningslägret, dopingtestas Therese Johaug. Den norska 

skidstjärnan blev kontaktad av Antidoping Norge den 4 oktober och de berättade att de 

funnit clostebol, en dopingklassad anabol steroid, i hennes urinprov (SVT, 2017-08-22). 

 

På grund av händelserna höll det norska skidförbundet tillsammans med Therese Johaug 

en presskonferens den 13 oktober 2016. Johaug berättade där om det positiva 

dopingtestet och förklarade att hon inte hade någon skuld i detta. Istället skyllde hon 

allting på den norska landslagsläkaren Bendiksen som hade lovat henne att läppsalvan 

inte skulle innehålla något dopingklassat ämne. Bendiksen tog på sig hela skulden och 

valde att avgå som läkare för det norska skidlandslaget (SVT, 2017-08-22).  

 

Den 19 oktober 2016 tog Antidoping Norge beslutet att stänga av Therese Johaug från 

landslaget i två månader eftersom utredningen fortfarande pågick. Antidoping Norge 
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tog beslutet att förlänga avstängningen med ytterligare två månader i december samma 

år (SVT, 2017-08-22).  

 

I februari 2017 beslutade Norges idrottsförbund att Johaug ska stängas av i 13 månader, 

från och med den 18 oktober 2016. Johaug ville inte överklaga domen men 

Internationella skidförbundet ville att fallet skulle behandlas vidare och tog ärendet till 

idrottens skiljedomstol Cas (SVT, 2017-08-22). Efter att Johaug suttit i förhör med Cas 

lämnade de besked den 22 augusti 2017. De skärpte Johaugs dom och gav henne 18 

månaders avstängning. Detta innebar att Johaug nu missar hela skidsäsongen 

2017/2018, inklusive vinter-OS i Sydkorea 2018 (SVT, 2017-08-22). 

 

Johaug-fallet uppdagades bara några månader efter att Therese Johaugs norska 

skidkollega Martin Johnsrud Sundby dömdes för brott mot dopingreglerna. Sundby blev 

avstängd i två månader för att ha använt en tillåten astmamedicin, men inte sökt 

medicinskt undantag för detta (Omni, 2016-07-20). 

 

2.2 Verdens gang och Aftonbladet  

Aftonbladet och Verdens Gang  är båda tidningar som är ledande inom 

sportjournalistiken i vardera land. De är även de mest lästa webbtidningarna i respektive 

land (Kantar TNS, 2016, TS Mediefakta, 2016). Därför valde vi att använda dessa i vår 

studie, eftersom att vi anser att de är varandras likheter i respektive land. 

 

Båda tidningarna är dessutom ägda av Schibsted-koncernen samt att båda tidningarna är 

kvällstidningar. De utgår ifrån liknande värderingar och normer samt är lika i stil och 

hur de väljer att rapportera sina nyheter. Därför anser vi att dessa tidningarna är de bästa 

att jämföra med varandra. Enligt Hellström (2014) ägnar sig kvällspressens skribenter 

sig i högre grad åt att skapa mediedraman kring idrottshjältar än dagspressens 

skribenter. Därför anser vi att det blir mer intressant att analysera två kvällstidningar än 

dagstidningar. 
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3 Teoretiska utgångspunker och tidigare forskning 

I detta kapitel så kommer de teorier som vi använder oss av i studien redovisas och 

förklaras, samt den tidigare forskningen vi använt oss av. Vi kommer att utgå från ett 

flertal olika perspektiv för att skapa en mer intressant och bredare bild av hur nationella 

diskurser kan förekomma och hur nationella identiteter i sådana fall skapas. Kritisk 

diskursanalys som ramteori kommer att redogöras först och därefter så presenterar vi de 

teorier som hör till ämnet nationalism och hur det kan tillämpas inom journalistiska 

sportsammanhang. Därefter återger vi en kort förklaring hur vi anser att dessa teorier är 

lämpliga för just vår studie. Sedan presenterar vi den tidigare forskning som vi anser är 

lämplig för vår studie. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys som teori 

Kritisk diskursanalys syftar på att förklara, både genom metod och teori, diskursiva 

teman eller företeelser som är återkommande för att upprätthålla olika maktförhållanden 

i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskursiva teman eller praktiker 

förekommer överallt i samhället och det är när de ses som självklara eller framträder 

som sanna. Då ses de som ideologier (Ekström & Larsson 2010). Simplifierat så 

används denna teori för att kunna se hur saker och ting förekommer i en vald kontext, i 

det fall: nyhetstidningars rapportering av Therese Johaug. Genom att tillämpa denna 

teori på nyhetsrapportering, blir detta ett verktyg för oss att kunna finna och se hur 

medier rapporterar för att skapa eller förändra opinionen.  

 

Vi kommer att använda oss av Faircloughs syn på kritisk diskursanalys. Vilket är en 

väldigt viktig syn på diskurser. Han ser på diskursiva praktiker som ett logiskt 

förhållande mellan den sociala praktiken och den sociala verkligheten (Fairclough, 

1995). Med detta menar Fairclough att det går att dra paralleller som förklarar själva 

rapporteringen och hur läsarna påverkas av den. Det vill säga att en diskurs inte behöver 

vara den andra lik. Unika diskurser präglas av ett visst språkbruk som skapar vissa 

sammanhang och förklaringar, betydelser om man så vill, utifrån ett valt perspektiv. 

Fairclough menar även att diskurser endast består utav språkvetenskapliga (lingvistiska) 

beståndsdelar. Med detta menar Fairclough att det är det textmässiga innehållet som är 

själva diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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Diskurs är då det som sägs, skrivs eller sker inom en specifik kontext (exempelvis en 

nyhetstidning) och vad de säger i förhållande till varandra (Fairclough, 1995). 

Anledningen till att vi använder oss av kritisk diskursanalys är eftersom att vi ska 

undersöka kring lingvistiska-diskurser inom dessa två tidningar. Vi använder oss av 

denna teori för att se och analysera olika företeelser som eventuellt har en del i att forma 

vår världsbild.  

 

En diskurs eller flera diskurser fungerar som bidragande faktorer för att befästa, förklara 

och ändra på olika sociala kontexter. Det omfattar sociala identiteter, relationer samt 

kunskap- och betydelsesystem. Då kan en säga att diskurser har i alla fall tre olika 

funktioner; en identitetsfunktion, en relationell och en ideationell (Fairclough, 1995).  

 

I samband med en analys bör fokus ligga på två dimensioner. Kommunikativa 

händelsen som befinner sig inom all sorts språkbruk. De andra är de diskurstyper som 

infinner sig hos den sociala institutionen; tidningarna. Dimensionen kallas även 

diskursordning. En sådan diskurstyp skulle kunna beskrivas som en blandning eller 

kombination av olika diskurser och teman (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

De diskursiva praktiker som undersöks, fungerar som en form av social praktik som 

speglar den sociala verkligheten. Den diskursiva praktiken skapar material för 

konsumenterna för att upprätthålla eller förändra rådande föreställningar om den sociala 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Nationella identiteter i en nyhetstext är exempelvis en diskursiv praktik eftersom 

producenterna och konsumenterna använder sig utav redan rådande diskurser för att 

tolka, läsa och hur de förstår sig på produktionen av texten. Det vill säga att produktion 

och konsumtion av texter utgår från en social praktik som grundar sig i existerande 

ideologier, idéer och funderingar som påverkar vår bild av nationalstaten och nationella 

identiteter (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

 

 

3.2 ”Vi och dom” 

Göran Eriksson undersöker fenomenet ”vi och dom”. I hans forskning: Det här är 

lycka: Om sportjournalistikens inkluderande mekanismer (2006). Fenomenet ”vi och 

dom” syftar de språkmässiga bruket hos sportjournalister för att inkludera ”vi”, oss 
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svenskar, samtidigt som ”vi” exkluderar och stöter bort ”dom” andra människorna som 

inte ses som ”svenskar”. I forskningen tar han även upp hur skapandet av hjältar och 

antagonister går till. Detta är något som vi med stor sannolikhet kommer kunna tillämpa 

på vår studie för att se om det skiljer sig eller inte. Samt tar han upp hur dessa roller 

påverkas och hur de speglas i medierna. Flertal intressanta teman tas upp i boken som är 

relevant för vår studie. De teman som är mest relevanta för vår studie är; nationell 

antagonism; det jublande svenska folket; svenska hjältar; ett gemensamt förflutet och 

urskiljningen av den andre (Eriksson, 2006). 

                                                                       

Det mest relevanta som Eriksson (2006) tar upp är ”nationell antagonism” samt ”det 

jublande svenska folket”. Det sistnämnda temat blir aktuellt och med dess likheter som 

den föreställda gemenskapen, som vi utvecklar senare i studien. Idén ”det jublande 

svenska folket” är att  svenskarna befinner sig samlade under samma tak, jublandes över 

samma sak. Oberoende av att de inte känner varandra eller att de möjligtvis aldrig 

kommer träffas, men de jublar åt samma sak. Det vill säga en gemenskap inom 

sportjournalistikens nationalistiska diskurs. Detta tema blir användbart i vår studie då vi 

undersöker kring en sport och dess utövare - där vi anser att ”det svenska jublande 

folket är högst närvarande (Eriksson, 2006).  

 

”Nationell antagonism” som tema blir användbart och intressant för vår studie. Mycket 

eftersom det visar på hur konflikter skapas i samband med sportevenemang, där en 

kamp mellan endast få individer skapar konflikter mellan nationer. Detta är något som 

skulle kunna tillämpas på vårt empiriska material för att se om detta är något som är 

nationsöverskridande (Eriksson, 2006)  

 

Stuart Hall (1997) talar om hur andra företeelser är förknippade med ”vi och dom”. Han 

menar att det inte endast är den geografiska närheten som avgör om det är ett ”vi” och 

ett ”dom”. Utan att det handlar mycket om ursprung, historia och dess kultur som spelar 

störst roll i skapandet av ”vi och dom” (Hall, 1997). Han menar även att konstruktionen 

”dom” skapas utifrån känslor och stereotypiseringar, således inte bara geografiskt. Han 

poängterar att  stereotyper spelar stor roll och att det används som delare mellan etniska 

grupper och kön. Och i samband med detta så förstärks den egna bilden av sin ideologi 

och kulturen, och då även den nationella identiteten (Hall, 1997).  
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Således kommer denna teori fungera som ett bra analysverktyg för att genomföra vår 

studie. Då vi undersöker Therese Johaugs fall, där huvudsakliga aktörer, Norge och 

Sverige. Båda har en viktig plats i texterna. Därför kommer detta analysverktyg vara 

lämpligt för oss att ha med i studien. Denna teori bygger på det vi också tog upp i 

inledningen av studien. Den är således väldigt relevant för att besvara studiens 

frågeställningar.  

 

”Vi och dom” som analysverktyg är också väldigt relevant då det förekommer mycket i 

tidigare forskning hur detta används som ett effektivt medel för att upprätthålla och 

spegla en nation samt dess invånare. Då kommer vi undersöka huruvida detta 

fortfarande förekommer eller om det har avtagit inom sportjournalistiken. 

 

 

3.3 Den föreställda gemenskapen och banal nationalism  

Michael Billig (1995) skriver i sin bok Banal nationalism om hur nationer är mer 

föreställningar av vår uppfattning om hur medierna upprätthåller nationerna från dag till 

dag. Så tillhörigheten till en nation blir då per se något självklart för många individer. 

Det Billig (1995) menar är att vi läser, tar till och hör om nyheter från medierna, varje 

dag. Och ofta från ett medie som är geografiskt nära. Exempelvis då Aftonbladet eller 

Verdens Gang beroende på läsarens ursprung.  Då kommer vi kunna tillämpa detta på 

vårt empiriska material för att se om medierna gör detta och om det är medvetet eller 

omedvetet. Men även saker som sker utanför våra gränser, med innebörden att det direkt 

påverkar ”oss” som bor innanför de geografiska gränserna. Billig (1995) menar då att vi 

blir matade denna tillhörighet till vår nation och det som sker inom ”våra” gränser är av 

yttersta vikt, gentemot vad som händer utanför de geografiska gränserna (Billig, 1995). 

 

Den föreställda gemenskapen som vi nämnde under ”vi och dom” är en gemenskap 

inom en så kallad ”föreställd gemenskap”. Gemenskapen är en uppfattning om att 

personer som man inte känner, eller kommer att känna varandra - ändå lever i en 

gemenskap vara existens och medvetande delas för att skapa en samhörighet (Anderson, 

1993). Benedict Anderson förklarar detta genom att bilden, gemenskapen inom en 

nation, upprätthålls och återspeglas i medierna - för att antingen bekräfta eller förändra 

vår syn på nationen. Detta, trots att gemenskapen egentligen kanske inte existerar från 

början. Då ”sporthjältar” har en tendens att just karaktäriseras som ”hjältar” i 



  
 

10 

förhållande till nationen. Så kan vi tillämpa detta och undersöka huruvida Therese 

Johaug karaktäriseras på ett liknande sätt.  

 

Han menar också att det finns flera gemenskaper som skiljer sig från varandra. Den ena 

är den nationalistiska, vars existens är beroende av nationen och dess invånare. Utöver 

detta så menar Anderson (1993) att en kan på individnivå känna en tillhörighet till en 

större yta. Till exempel en kontinent. Men med betoning att det inte går att ha eller 

känna en gemenskap med hela vida världen. Då nationalistiska gemenskaper måste vara 

befäst i något konkret. Gemenskapen måste vara tillräckligt konkret och begränsad så 

det inte blir oklart (Anderson, 1993).  

 

Detta kommer då således vara ett mycket användbart teoretiskt perspektiv som vi kan 

tillämpa detta på det empiriska materialet för att genomföra analysen. Då vi undersöker 

ett fall, där både Norge och Sverige som nationer är högst delaktiga. Samt att 

längdskidåkningen vars betydelse också är stor i både länderna. Därför är det relevant 

för oss att använda oss av dessa teorier för att kunna skapa en bild för läsaren, så hen 

kan skapa en egen uppfattning av fallet och hur rapportering kring det har sett ut.  

 

 

3.4 Konstruktionen av nationella identiteter och nationalism  

Boken Etnicitet och nationalism (1998) skriven av Thomas Hylland Eriksen bygger 

vidare på det Anderson (1993) säger angående banal nationalism samt föreställda 

gemenskaper. Eriksen (1998) menar att de uttryck som karaktäriseras som 

nationalistiska har befästs sig starkare på senare tid.   

 

Eriksen (1998) menar att nationella identiteter inte är något vanligt förekommande, det 

sker inte per se vid födsel eller något man helt enkelt är. Enligt Anderson (1993) så är 

nationella identiteter konstruerade för att fylla ett syfte. Det vill säga att det måste finnas 

motparter - andra nationella identiteter.  

 

Stuart Hall (1997) vars forskning sträcker sig mer utöver ”Vi och dom”. Även han 

forskar kring hur nationella identiteter, nationer och nationalism skapas. Han säger likt 

Anderson (1993) att gemenskapen/tillhörigheten är den mest avgörande egenskapen för 

att skapa en nationell identitet eller att känna en tillhörighet till en specifik nation. Vi 

kommer att tillämpa detta för att se hur medierna rapporterar och i sådana fall - hur de 
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rapporterar om Therese Johaug. Som togs upp i avsnittet ”Vi och dom” så befäster Hall 

(1997) sin ståndpunkt att en nationell identitet inte endast skapas utifrån geografiska 

premisser - utan att det mer handlar om de sociokulturella aspekterna som är mer 

avgörande.  Hall (1997) betonar även vikten av ras- samt etnicitetsfrågor. Dessa frågor 

är centrala för att kunna förstå och undersöka kring ett samhälle. För att förstå hur vi har 

kommit dit vi har kommit idag, så menar Hall (1997) att man först måste förstå 

ursprunget - där även rasfrågor är centralt. 

 

Utöver detta så säger Hall (1997), precis som Anderson (1993) att mindre grupper i 

samhället är de som påverkas mest utav nationalismen. Och att de aldrig blir en del av 

gemenskapen (den nationella identiteten). Fenomenet med dubbeltydigheten som 

Anderson (1993) syftar på blir aktuellt när man pratar om invandrare och andra 

minoriteter i samhällen där det finns en stor mängd invånare. När det kommer till 

idrotten och de nationella identiteter som skapas där - präglas och representeras utifrån 

uppfattningar och ideal. De sociokulturella uppfattningar/ideal måste upprätthållas inom 

nationen för att anses ”sanna och korrekta” (Hall, 1997)  

 

Då vi undersöker angående personer vars närvaro i mediala sammanhang är väldigt hög. 

Då anser vi att detta kan vara ett teoretiskt perspektiv som möjligtvis kan förklara varför 

just de får så mycket medialt utrymme och hur detta går till.  

  

3.5 Den svenska sporthjälten 

Hellström (2014) har gjort en berättelseanalys samt en historisk komparation. Först 

insamlades historier om de olika sporthjältarna, sedan analyserades materialet och till 

sist jämförde han hjältarna från de olika tidsepokerna med varandra. 

 

I Hellströms (2014) doktorsavhandling skriver han att representation och hjälteskapande 

av olika idrottare förstärker den nationella identiteten. Det har blivit en del av vardagen 

och gör att det ses som en självklarhet. Han förklarar att medierna skapar en föreställd 

nationell gemenskap mellan idrottare och folket. Medierna spär på denna gemenskap 

genom att använda sig av ord som “vi”, “vår” och “oss” i sina nyhetsinslag och artiklar 

(Hellström, 2014). 

 

När enskilda individer, som är en del av folket, kommer till tals i medier stärker detta 

den nationella gemenskapen ytterligare eftersom igenkänningsfaktorn för den vanliga 
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personen ökar. Segern, lyckan och stoltheten när en idrottare lyckas tillhör inte bara 

denne, utan hela folket. Om en person däremot väljer att inte delta i firandet av den 

nationella framgången, hamnar denna utanför gemenskapen (Hellström, 2014).  

 

Han förklarar även att nationella hjältars representationer inte hade varit lika självklara 

om inte de nationella ”antagonisterna”, andra nationella identiteter, hade funnits inom 

idrotten. Hellström (2014) menar att det blir en stor kontrast mellan hur den egna 

nationella identiteten porträtteras gentemot “de andra”. Ett tydligt exempel som 

Hellström tar upp är hur Björn Borg och John McEnroe porträtterades i svenska medier. 

Borg föll inte inom de svenska ramarna som en nationell hjälte, eftersom en svensk 

nationell hjälte enligt Hellström (2014) skulle uppskatta den svenska publiken, vara 

ödmjuk och uppträda som en person av folket. Men eftersom Borg var så pass 

framgångsrik valde medierna att fokusera på Borgs ärkefiende istället och framhäva 

McEnroes sämre sidor för att få Borg att se bättre ut. Detta fick Borg att framstå som en 

nationell hjälte trots att han föll utanför de svenska ramarna. Vidare så förklarar 

Hellström (2014) att det finns två sätt som motparten till den inhemska nationella 

hjälten porträtteras på i detta sammanhang. De hjälper till att höja den nationella 

gruppens egna värderingar och ideal samt förstärker och ökar gränserna mellan den 

nationella gruppen och ”de andra”.  

 

Hellström (2014) beskriver att liknande nationella hjältehistorier inte gäller för män och 

kvinnor, precis som att medierna inte förhåller sig likadant till män som kvinnor. Enligt 

den kvinnliga hjältemallen ska en kvinnlig hjälte vara oskyldig, spontan och fylld av 

barnslig glädje. De idrottsliga kvinnorna brukar frångå från den när de går från flicka till 

kvinna vilket Hellström (2014) menar inte är lika accepterat inom medier som när en 

manlig idrottare går från pojke till man.  

 

Vi kommer att använda denna forskning som en av grunderna i vår studie eftersom den 

förklarar att det finns ett starkt “vi mot dem” i den idrottsliga sfären. Forskningen tar 

även upp hjälteskapande kring idrotten och hur idrott skapar en nationell gemenskap 

vilket även det är relevant för vår undersökning. Den jämförelsen som Hellström (2014) 

gör mellan Björn Borg och John McEnroe och hur de representeras i medierna kommer 

vi att jämföra med hur Therese Johaug representerats i norska och svenska medier. 
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3.6 Dagspress, sport och doping 

Hamqvist (2009) gjorde en undersökning angående hur den svenska pressen hanterade 

19 olika dopingfall mellan åren 1996-2004. Hon gjorde först en kvantitativ analys för 

att se hur många artiklar varje dopingfall genererade för att sedan göra en fördjupande 

textanalys på de fem dopingfallen som genererat flest artiklar. Hon förklarar att desto 

större idrottsstjärnan som uppdagades för doping var, desto fler nyhetsartiklar 

publicerades i ärendet. Kvällspressen publicerade också fler antal artiklar än vad 

dagspressen gjorde i de olika fallen som undersöktes. Hamqvist (2009) menar att ett 

dopingfall får mer publicitet desto mer det rubbar ett lands balans. Eftersom Norge ser 

på sig själva som en anti-doping nation blir detta mycket relevant för vår studie, då 

Johaug-fallet rubbade Norges syn på idrottsstjärnor.  

 

Hamqvist (2009) förklarar att dopingfall väcker känslor hos både skribenter och läsare. 

Dopingfall väcker olika känslor hos publiken. Det kan framställas som en nationell 

skam men det vanligaste är att det framställs som fusk, dumt och korkat. Hamqvist 

(2009) har fått fram i sin undersökning att det är mycket vanligt att personer som är 

misstänkta för doping anklagas av medier för att vara både fuskare och lögnare. Skam är 

också ett vanligt tema när det kommer till dopingsfall. Hamqvist (2009) har undersökt 

den finska dopningsskandalen i Lahtis, där ett flertal finska skidåkare blev tagna för 

doping. Något som Hamqvist (2009) ansåg var ett återkommande tema när det gällde de 

finska skidåkarna var just skam. I medierna var det inte bara de finska skidåkarna som 

skulle känna skam för vad de gjort, utan det var också den finländska ledningen som 

skulle känna skam samt hela Finland som nation. En kollektiv nationell skam skulle 

kännas i Finland och de skulle skämmas över sina dopade skidlöpare (Hamqvist, 2009). 

Detta blir också relevant för vår studie då vi vill undersöka om Johaug tilldelats 

nationella egenskaper och om hon blev en representation för hela Norge som nation.  

 

Ett annat tema som tas upp i denna studie som är relevant för vår undersökning är temat 

“skadar sporten”. Något som blir upprepande inom detta tema är att doping skadar 

sportens och idrottarnas trovärdighet (Hamqvist, 2009). Här dras återigen paralleller till 

den finländska dopningsskandalen i Lahtis. Det kom fram mycket kommentarer om att 

förtroendet för skidåkningen och den finländska skidsporten hade tappats. Det 

förekommer att doping sammankopplas med nationen och att förtroendet för en hel 

sportnation kan tappas, därför är detta relevant för vår studie. Om Johaug representeras 
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som en norsk nationell hjälte vill vi undersöka vidare om hon även i medier fick 

representera hela den norska skidsporten och hur det i sådana fall går till.  

 

Hamqvist (2009) skriver i sin undersökning att en dopingskandal kan bidra till att en 

idrottsstjärna tappar sin hjältestatus. Det förekommer ett par exempel i undersökningen 

där idrottare som tidigare setts som helgon beskrivs i medier som att de har fallit och att 

nationen har tappat respekten för dessa. Hamqvist (2009) väljer att kalla detta för 

“helgonglorian på sned”. Ett liknande tema som Hamqvist (2009) även tar upp är den 

förlåtande publiken där publiken väljer att förlåta den dopnings anklagade. Detta är 

dock inget vanligt förekommande tema, men det dök upp i en del texter i Hamqvists 

undersökning. Publiken är en viktig aktör när det kommer till sportjournalistik då den 

hjälper att skapa en gemenskap, ett “vi”, därför blir denna aspekt av Hamqvists 

undersökning relevant för vår studie. 

 

Denna forskning kommer vi att använda som en grund i vår studie, men även för att 

analysera med. Eftersom Hamqvist (2009) har undersökt ett flertal dopingfall och hur de 

har porträtterats i medier blir hennes forskning relevant för vår studie, eftersom vi kan 

jämföra hennes resultat med vårt resultat av hur Therese Johaug representerats och finna 

likheter samt skillnader. De teman vi valt att framhäva från hennes studie är: nationell 

skam, skadar sporten, helgonglorian på sned och den förlåtande publiken. Det är sådana 

teman som vi tror kommer vara relevanta för vår studie, samt de teman vi själva tror att 

vi kommer att finna i våra texter. 
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4 Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga med analysen, vi presenterar kritisk 

diskursanalys som metod, går igenom vår forskningsetik, hur vi fått fram vårt empiriska 

material samt metodkritik. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

För att få fram vårt empiriska material valde vi att söka på mediearkivet Retriever. Vi 

valde att endast utgå från de artiklarna som var publicerade på respektive tidningars 

webbsidor. Vi använde oss av sökorden “Therese Johaug”  och valde att söka på artiklar 

som publicerats mellan den 13 oktober och den 20 oktober 2016. Den 13 oktober var 

det datum som Johaug och norska skidförbundet hade presskonferensen där de berättade 

att Johaug testats positivt för ett dopingklassat preparat, därför ansåg vi att det var ett 

relevant datum att starta vårt urval på. Eftersom vi ville ha lite mer perspektiv och se 

hur de båda tidningarna fortsatte att rapportera om dopingfallet föll slutdatumet på den 

20 oktober, en vecka efter presskonferensen.  

 

Sökningen gjordes den 23 november 2017 och resultatet visade sig att Verdens Gang 

visade 83 träffar och Aftonbladet visade 95 träffar. Därefter läste vi alla artiklarna i 

kronologisk ordning. För att effektivisera vårt arbete valde vi att läsa varsin tidning. 

Annie läste därför Verdens Gang och Ludvig läste Aftonbladet. För att vi skulle hålla 

oss så likasinnade som möjligt under tiden som vi läste texterna höll vi hela tiden en 

öppen dialog med varandra om de texterna vi läste. Vi satt i samma rum och läste och 

kunde alltid ställa frågor till varandra om texterna om det behövdes. Innan vi påbörjade 

vår läsning hade vi bestämt att artiklarna skulle innehålla beskrivningar av Therese 

Johaug, beskrivningar av Norge som nation eller beskrivningar av Sverige som nation. 

Efter vårt första urval hade vi 26 artiklar från Verdens Gang och 21 artiklar från 

Aftonbladet. Detta var ett alldeles för stort urval och vi valde att gå igenom materialet 

igen och vara ännu mer kritiska. I detta urvalet valde vi att texterna skulle innehålla fler 

beskrivningar av antingen Therese Johaug, Norge som nation eller Sverige som nation. 

På så vis blev det lättare att sålla bort fler artiklar.  

Efter andra urvalet hade vi 15 artiklar från Verdens Gang och 13 artiklar från 

Aftonbladet. Då beslutade vi att sålla en slutgiltlig gång där urvalet slutade på 10 

artiklar per tidning, varav 5 stycken var nyhetstexter och de övriga 5 var åsiktstexter. Vi 
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valde att ta med åsiktstexter, det vill säga debattartiklar och krönikor, i vårt empiriska 

materialet eftersom det var där åsikterna var mer tydliga och framstående.  Därför gick 

vi igenom materialet en gång till så att vi fick fram det urvalet vi önskade, 10 artiklar 

per tidning varav 5 var nyhetstexter och 5 var åsiktstexter.  

 

När vårt empiriska material var insamlat läste vi alla artiklarna igen, denna gången 

tillsammans, för att sedan slutligen analysera materialet tillsammans.  

 

Vi undersökte olika aktörer i texterna för att det skulle vara lättare att finna diskursiva 

teman. Den främsta aktören är Therese Johaug själv. Artiklarnas språkbruk, teman och 

företeelser undersöktes i vardera tidning. De huvudsakliga aktörerna i texterna var 

tränaren till Therese Johaug, läkaren som tog på sig skulden, samt Therese Johaug själv. 

Aktörer som vi fann i de journalistiska texterna, men som inte var utvalda av oss, 

undersökte vi inte djupare om de inte fyllde en mening under analysdelen. Därför kan 

inte alla aktörer som kommer undersökas läggas fram i detta kapitel.  

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Vi valde att använda oss av kritisk diskursanalys för att undersöka våra nyhetsartiklar 

om fallet med Therese Johaug. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2010) fokuserar 

diskursanalysen främst på att ta reda på vilka identitetskonstruktioner och relationer 

man kan hitta i texterna och därför anser vi att denna metod är mest relevant för vår 

studie.Vi undersökte vårt empiriska material i detalj med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen för att finna våra diskursiva teman baserade på identitetskonstruktioner 

och dess relationer.  

 

Berglez & Olausson (2008) menar att den kritiska diskursanalysen inriktar sig på att 

undersöka olika diskurser och maktaspekter i texten. Med detta menar de att metoden 

grundar sig främst i undersökande av lingvistiska företeelser. När vi kommunicerar med 

varandra på något sätt görs det alltid på två nivåer. Den första nivån är den direkta, det 

som sägs eller som vi hör direkt. Den andra nivån är den indirekta, vilket är det 

undermedvetna budskapet i texterna som även kan kallas för diskurser (Berglez & 

Olausson, 2008). Winther Jørgensen & Phillips (2010) anser att Norman Faircloughs 

tredimensionella modell är den mest utvecklade av alla modeller inom kritisk 

diskursanalys, därför valde vi att använda oss av denna.  
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Faircloughs tredimensionella modell är en analytisk ram där man analyserar texten på 

tre olika nivåer. På den första nivån gör man en detaljerad textanalys där fokus ligger på 

textens egenskaper, det vill säga ordval, beskrivningar och formuleringar. Här letar man 

även upp diskurserna som finns i det empiriska materialet. I den andra nivån sätts texten 

in i ett större sammanhang när den diskursiva praktiken undersöks. Här undersöks och 

analyseras de erbjudanden och tolkningar som finns i det empiriska materialet. Den 

tredje nivån är den sociokulturella praktiken. Här undersöker man hur maktstrukturer 

förstärks eller försvagas genom att se texten som en helhet (Fairclough, 1995). 

 

Med utgångspunkt i Faircloughs modell valde vi att ställa följande analysfrågor till vårt 

material: 

 Vilka egenskaper tillskrivs Therese Johaug, Norge och Sverige i Aftonbladet? 

 Vilka egenskaper tillskrivs Therese Johaug, Norge och Sverige i Verdens Gang? 

 Vad finns det för skillnader och likheter mellan tidningarnas porträttering? 

 Hur beskrivs relationen mellan Norge och Sverige? 

 

När vi började med vår kritiska diskursanalys analyserade vi först varje tidning och 

artikel för sig. Efter att den första analysen var genomförd kunde vi finna både 

gemensamma diskursiva teman i de båda tidningarna och även diskursiva teman som 

särskilde tidningarna åt. Därefter analyserade vi de tolkningar vi gjort utifrån de texter 

vi läst och till sist, ta analysen en nivå högre genom att jämföra de diskursiva teman vi 

funnit med olika maktstrukturer och hur de påverkas av det vi kommit fram till i vår 

studie. Dessa teman valde vi att strukturera upp vår slutanalys efter - för att sedan 

redovisas tematiskt.  

 

4.3 Forskningsetik 

Syftet med etik inom forskningen är för att visa hänsyn till de personer som är delaktiga 

i texten. Dessa personer ska inte komma till skada. Vilket gör att forskarna får en viktigt 

ansvar att respektera de som ställer upp och medverkar, eller de som medverkar utan 

godkännande, som Therese Johaug.  

 

Inom vår studie så kommer vi varken ha några informanter eller personer som 

medverkar. Studien grundar sig på Therese Johaug, men hon som privatperson kommer 

inte att undersökas. Det är endast artiklarna som är skrivna om henne i samband med 

dopingfallet som är relevanta för vår undersökning. Vi har gjort en kritisk 
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diskursanalys, därav kommer vi inte behöva göra så många etiska ställningstaganden. 

Mycket eftersom inga personer kommer vara direkt inblandade. 

 

Vi kommer inte att använda oss av värdeladdade ord i vår studie. Främst för att skapa en 

sådan objektiv och transparent forskning som möjligt. Med detta menar vi såklart att 

orden i själva rapportering om Therese Johaug kommer att undersökas, men att vi själva 

inte kommer att använda oss av värdeladdade ord. Vi kommer vara så tydliga och 

noggranna för att undanröja felaktigheter.  

 

Resterande personer som nämns i artiklarna kommer inte att namnges, utan de kommer 

blir kallade utifrån deras befattningar, om de inte fyller ett specifikt syfte. För att skydda 

de inblandade. Kön och namn är irrelevant för studiens syfte, då vi inte kommer att 

undersöka kring genus. Personer vars roll är central i rapporteringen, kommer att 

namnges - för att inte skapa förvirring och tydligt redogöra för vad vi har kommit fram 

till i analys och diskussion. Therese Johaug är ett då ett självklart exempel på en central 

figur i studien. För respekt för Therese Johaug och de andra aktörerna i texterna, så 

kommer vi vara så transparenta och tydliga som möjligt. Undersökningen bygger på 

syftet att både bidra med information och insikter till konsumenter och producenter 

angående sportjournalistik och i nationerna där denna journalistik utövas. Vi vill betona 

att det inte är människan Therese Johaug vi undersöker, utan den titel hon får i samband 

med hennes utövande av längdskidåkningen.  

 

4.4 Material och avgränsning 

I samband med att Therese Johaugs dopning uppdagades så skrevs en stor mängd 

artiklar. Eftersom urvalet är enormt har vi valt att avgränsa vår undersökning till två 

webbtidningar, svenska Aftonbladet och norska Verdens Gang. Vi har sedan gjort ett 

strategiskt urval med en begränsning på tio artiklar per tidning, totalt 20 artiklar, mellan 

den 13 oktober 2016 och den 20 oktober 2016. Detta för att få ett bredare perspektiv på 

hur det såg ut under den första veckan när Therese Johaugs dopning uppdagades. 

Artiklarna från vardera tidning kommer vara valda utifrån dessa kriterier: 

 Texten ska handla om Therese Johaug och situationen hon försattes i när 

dopningen uppdagades 

 Beskrivande texter om antingen Therese Johaug, Norge eller Sverige 
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 Texterna ska vara publicerade i samband med upptäckten av Therese Johaugs 

dopning och en vecka framåt. 

 

4.5 Metodkritik 

En kritisk diskursanalys består av flera steg vilket kan ses som både något positivt och 

negativt. Det är enkelt att missa något av stegen för att visa hur man gått tillväga och 

därför minskar studiens reliabilitet (Bergström & Boréus, 2012). Därför är det extra 

viktigt när vi använt oss av denna metod att alltid redovisa hur vi kommit fram till 

slutsatser eftersom diskursanalysen bygger på våra egna tolkningar.  

 

På grund av vårt metodval så kan reliabiliteten vara bristfällig, eftersom metoden 

bygger på våra egna tolkningar. Vi valde få artiklar och undersökte kvalitativt kring 

artiklarna. Men för att göra detta till en sådan stark och trovärdig forskning som 

möjligt  arbetade vi mycket med att ha tydliga och raka frågeställningar som inte svävar 

iväg för mycket från forskningsfrågan. Eftersom vi valde få artiklar och inte valde att 

undersöka artiklar utifrån hela tidsspannet är vår undersökning fördjupande inom ett 

litet område. Om vi hade valt en kvantitativ metod hade vi kunnat undersöka ett större 

antal artiklar och gett undersökningen en större bredd, men då istället missat detaljerna. 

Därför valde vi en kvalitativ metod för vår undersökning. 

 

I vår analys valde vi att avgränsa fokuset till texterna, då den 10 veckors radien vi haft 

inte gett oss tid att även analysera bilder. Om vi hade inkluderat bilder i vår studie och 

gjort en bildanalys hade det påverkat resultatet av vår studie och detta är vi medvetna 

om. Hade tiden funnits hade vi kompletterat vår studie med en bildanalys, men när vi 

endast hade 10 veckor valde vi istället att göra en djupgående textanalys och att lägga 

hela vårt fokus på den.  

 

Ett annat hinder i vår studie har varit det norska språket. Ingen av oss pratar eller förstår 

norska flytande och där kan då feltolkningar ske i de texterna vi analyserat. Genom att 

vi tolkat texterna noggrant och haft en dialog med norska bekanta minskar risken för 

feltolkningar och därmed ökar reliabiliteten för vår undersökning. Ytterligare ett 

problem med de norska medierna har varit att vi inte kan den “norska jargongen” vilket 

kan ge utrymme för feltolkningar. Det norska språket är mycket likt svenskan och därför 

anser vi ändå att det inte varit ett problem av större vikt.  
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Eftersom vi båda är svenskar och tillhör den “svenska gemenskapen” anser vi att det till 

en början var svårt att hålla sig neutrala i frågan. Vi båda hade åsikter om Johaug-fallet 

innan vi påbörjade vår undersökning, något som vi var tvungna att försöka lägga åt 

sidan för att göra vår analys så trovärdig som möjligt. 

 

Men i och med allt detta så understryker vi att vi ska vara så transparenta och tydliga 

som möjligt för att validiteten ska vara så hög som möjligt. Samt att vi har valt väl 

beforskade teorier och metoder, just för att göra vår studie så valid som möjligt.  
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5 Resultat och analys 

Här presenterar vi de diskursiva teman vi har identifierat i vår analys. De teman vi har 

funnit i rapportering är följande: ”Den oskyldige nationella hjälten”, ”den nationella 

gemenskapen” samt ”skyddet bakom de norska tidningarna”.  

Dessa är de huvudteman som vi identifierat. I dessa teman förekommer underteman 

eller andra, mindre diskursiva teman. Vars relevans må vara hög i mellan åt. Men teman 

som är tätt förknippade med de större diskursiva temana och har därför lagts under 

samma rubrik.  

 

5.1 Den oskyldige nationella hjälten 

I vårt material, främst i norska Verdens Gang, framhävs sidor av Johaug där vår 

tolkning är att skribenterna försöker få läsarna att sympatisera med henne. Då hon 

framställs som ett offer.  

 

Langrennsstjernen Therese Johaug har testet positivt på det forbudte stoffet 

clostebol og møtte sønderknust på pressekonferanse. (Verdens Gang 2016-10-

13 Massive reaksjoner på dopingnyheten) 

 

Här tolkar vi det som att Verdens Gang väljer att berätta att hon mötte journalisterna 

“sønderknust”, vilket på svenska översätts till ordet förkrossad, på presskonferensen. 

Genom att trycka på att hon var förkrossad samtidigt som skribenten väljer att efter ett 

citat skriva “forklarte Johaug seg mellom hulk og tårer”, tolkar vi det som att tidningen 

vill trycka på och verkligen framhäva hur ledsen och förtvivlad Johaug var under 

presskonferensen. Vilket vi tolkar som att Johaug framställs som ett offer istället för en 

förövare. 

 

Og det var en tydelig preget og fortvilet Johaug som møtte pressen på 

Ullevaal Stadion. Hun kom i en lysegrå genser. Usminket. (Verdens Gang 

2016-10-13 Johaug fikk støtte fra kjæresten under pressekonferansen: - Han 

har vært veldig viktig) 

 

Skribenten har även valt att trycka lite extra på ordet “usminket” genom att använda 

ordet som mellanrubrik till detta stycke av artikeln. Johaug hade tidigare varit 

omdiskuterad i både norska och svenska medier för att hon alltid är mån om sitt 

utseende även under tävlingar och i sportsammanhang. Hon har även berättat i 



  
 

22 

intervjuer att hon är fåfäng och gillar att klä sig kvinnligt samt sminka sig (Expressen, 

2014). Vi tolkar det som att Verdens Gang väljer att berätta att Johaug är osminkad för 

att återigen trycka på hennes sorg, hon var för förkrossad för att kunna sminka sig den 

dagen. 

 

Verdens Gang har vid flera olika tillfällen i analysmaterialet vänt sig till Johaugs släkt 

och närmaste vänner för att, i vår tolkning, förmänskliga henne och visa på hennes 

oskyldighet. De får kommentarer från bland annat hennes fyrmänning, pojkvän och 

pappa men ingen intervju med Therese Johaug själv. I exemplet nedan beskriver de 

även det lilla samhället som Johaug växt upp i, även detta tolkar vi som att det för att 

bevisa för sina läsare att Johaug är precis som “en av oss vanliga norskar”. 

 

Det er et lite område, hvor samvirkelaget utgjør sentrumsbebyggelsen, og 

omkranses av utallige antall gårder og jorder rundt. Det er en idyllisk plass 

Norges skifavoritt kommer fra. (Verdens Gang 2016-10-13 Dalsbygda slår 

ring rundt Johaug) 

 

 Här anser vi att Verdens Gang trycker på att Johaug, även om hon blivit anklagad för 

doping, fortfarande är “Norges skifavoritt”.  

 

Dalsbygdas gullstjerne går nå gjennom det en samlet sportsnasjon omtaler som 

det verste en toppidrettsutøver kan oppleve. (Verdens Gang 2016-10-13 

Dalsbygda slår ring rundt Johaug) 

 

Här anser vi att den nationella hjälte-statusen blir väldigt påtaglig i citatet ovan eftersom 

Verdens Gang återigen refererar till att Johaug kommer från en liten by. Stuart Hall 

(1997) förklarar att ett “vi” skapas främst beroende på ursprung, historia och kultur. 

Genom att berätta om Johaugs hemort, hennes släkt och vänner tolkar vi det som att det 

skapas en ny typ av gemenskap med Johaug och bandet till henne blir starkare. Hon 

kommer inte bara från en liten by, utan hon är också denna lilla bys guldstjärna.  

 

Selv kjenner han Johaug som en ærlig person, og er sikker på at feilen som har 

blitt gjort, ikke er hennes.  (Verdens Gang 2016-10-13 Dalsbygda slår ring 

rundt Johaug) 

 

Johaugs fyrmänning förklarar här att Johaug absolut inte kan vara skyldig till 

dopningsanklagelserna, det poängteras även att han är säker på detta. När en person som 
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känner Johaug väl yttrar sig på detta sättet anser vi att trovärdigheten blir större. Här 

tolkar vi det som att Verdens Gang jobbar med att delen får stå för helheten. Hennes 

hembygd stöttar henne och anser att hon är oskyldig, alltså gör hela Norge det. 

 

Vi tolkar det som att rapporteringen om Johaug den första veckan efter att doping-fallet 

uppdagades är generellt försiktig i Verdens Gang, men det märks av tydligt i texterna att 

de vill försvara sin nationella hjälte.  

 

– Hvis Therese Johaug skulle få to eller fire års straff, så har hele 

antidopingsystemet spilt fallitt. Det hadde jeg ment også om hun ikke var 

norsk. (Verdens Gang 2016-10-16 Professor: Johaug må ikke bli offer for at 

Norge skal vise at vi er best i klassen) 

 

Att Johaug inte ska få ta ett för hårt straff är en gemensam nämnare i många av Verdens 

Gangs artiklar. Det befaras att hon kommer få ett hårdare straff än hon är värd eftersom 

Norge, som nation, är rädda för att tappa sitt förtroende som skidnation och anti-doping 

nation. När en professor uttalar sig i fallet och tillägger att han hade tyckt exakt likadant 

om hon inte var norsk, får hans ord ett större värde och vi tolkar det som att även detta 

är skrivet i syfte att spela på Johaugs oskyldighet. 

 

Majoriteten av de artiklar som härrör från Aftonbladet, har inte likt Verdens gangs-

rapportering, en tendens att fokusera på att inte skuldbelägga Johaug själv, utan det är 

antingen skidlandslagets fel - eller läkarens.  

 

Idrottaren har alltid det yttersta ansvaret. Det är idrottarens skyldighet att hålla 

koll och om det funnits en varningssymbol så är det en försvårande 

omständighet för henne. (Aftonbladet, 2016-10-19 11:12. 'Konstigt att Johaug 

inte redan stängts av') 

  

Citatet ovan beskriver en väsentlig skillnad mellan tidningarnas rapportering. Det skifte 

av fokus av skuldbeläggning är intressant. Vårt intryck är att Verdens Gang är mer 

benägna att fokusera skulden på “systemet”, på landslaget, således något mer abstrakt. 

Att skuldbelägga Johaug själv hade varit problematiskt för att det inte klingar bra med 

“den nationella gemenskapen”. Men utifrån Aftonbladet så tolkar vi det som att det inte 

är samma problem. Där anser vi att känslan mer är att skribenterna tenderar att spä på 

skulden på Johaug och då för att upprätthålla den ”svenska gemenskapen”.  
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Jeg tror på Johaug, på forklaringen og synes synd på jenta, skriver 

fotballekspert i Canal+ Lars Tjærnås. (Verdens Gang 2016-10-13 Massive 

reaksjoner på dopingnyheten) 

 

Upprepande gånger tas det upp citat från kända norska sportprofiler i Verdens Gang 

som har gått ut i norska medier för att, i vår tolkning, sympatisera med Johaug. 

Hamqvist (2009) skriver i sin forskning att dopingfall kan väcka olika känslor hos 

publiken. Genom att framhäva att andra norska sportprofiler stöttar och tycker synd om 

henne anser vi att den ökade sympatiseringen framhävs. Verdens Gang jobbar för att det 

norska folket ska sympatisera med sin idrottsstjärna, så inte “glorian hamnar på sned” 

som Hamqvist (2009) förklarar det. 

 

 

5.2 Den nationella gemenskapen (”vi och dom”, nationella identiteter 

samt den föreställda gemenskapen) 

Under denna rubrik så kommer fokus ligga på att undersöka hur den nationella 

gemenskapen framställs i nyhetsartiklarna. Här undersöker vi hur ”vi” och ”dom” spelas 

mot varandra. Nationernas roll, texternas och hur de konstrueras är relevant, och 

kommer därför tas upp här.  

 

I det empiriska materialet vi har valt till vår studie så är det tydligt hur det är ett 

genomgående tema i båda tidningarnas rapportering kring Therese Johaugs doping. 

Båda tidningarna använder sig av pronomen ”vi” och ”dom” för att beskriva relationen 

mellan Norge och Sverige, eller Norge mot ”världen”. Vi anser att Nationernas 

framträdande roll blir tydlig i rapportering kring dopningen. Detta är oftast i samband 

med att Johaug eller den norska läkaren beskrivs och då ofta i förhållande till hur de 

svenska aktörerna hade hanterat situationen. I och med detta förutsätts det att läsaren är 

en del av den så kallade nationen och att denna rapportering är en bidragande faktor till 

den egna gemenskapen inom nationen, samtidigt som den inte gör det. I exemplet nedan 

så understryks det Eriksson (2006) menar att hur ”vi” och ”dom” används i 

rapportering. Det skrivs inte specifikt om att ”vi är bättre än dom”. Utan vårt intryck är 
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att rapporteringen utgör detta tema undermedvetet eller medvetet, och används 

genomgående på ett subtilt sätt för att distansera nationerna emellan.  

 

”Vad kan vi lära? Vad kan vi förbättra? Vad har vi för svagheter i nuvarande 

system?” (Aftonbladet, 2016-10-16 09:06. Ska lösa krisen - med svensk hjälp) 

  

Vi tolkar det som att det är ett återkommande kollektiv som tidningarna vill framhäva. 

Uppmaningar, om man så vill, riktade till antingen det svenska eller norska folket. Man 

vill i sin tur frammana att det är ”allas sak”, eftersom alla är en del av nationen.”...Vad 

kan vi lära oss?...” Exemplet nedan anser vi visar hur detta förekommer i texterna. Här 

kan man se hur grupperna ställs emot varandra, som varandras motståndare. ”En 

darrande stolt skidnation” visar hur skribenten uppmanar till att det är ”allas sak”. Ordet 

”darrande” är speciellt intressant ur ett lingvistiskt perspektiv - vår tolkning blir att det 

är som att alla i Norge mer eller mindre står och darrar av rädsla för att den föreställda 

gemenskapen har gjort bort sig, att den har misslyckats. I rapporteringen från vårt 

empiriska material framträder flertal exempel på hur identiteter skapas, då genom att 

nationerna ställer sig emot varandra. I exemplet nedan så anser vi att det blir mycket 

tydligt. Här cementerar rapportering hur konstruktionen av nationella identiteter går 

vägen och hur de spelar mot varandra för att skapa ett ”motståndsförhållande” inom den 

föreställda gemenskapen. Lingvistiskt intressant är också ordvalet ”storebrorlandet 

Sverige”. Skribenten skriver att ”vi”, Sverige, är storebror till ”dom”, Norge. Skribenten 

initierar hur Sverige är ett äldre, mer erfaret land och att Norge är ett ungt, naivt land 

som har mycket att lära sig av Sverige. 

 

”En darrande stolt skidnation försöker nu återupprätta sitt anseende - men 

ägnar mycket energi åt hur synen är i storebrorlandet Sverige” (Aftonbladet, 

16/10-16. Norge darrar: Något som är fel - ser inte) 

 

Genomgående i rapporteringen kring Therese Johaug så anser vi att  porträtterandet av 

henne är tätt kopplat till Norge som nation. Hon tillskrivs epitet som ”...den norska 

skidstjärnan…”. Människan Therese Johaug blir sekundär i sammanhanget och 

nationen/aktören Norge ställs istället i fokus. Exempel efter exempel uppdagas i 

rapporteringen. Detta exempel: ”Flera av de Sportbladet träffat tror att skadeglädjen från 
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nationer kommer att vara kännbar” blir talande för det Hall (1997) och Anderson (1998) 

tar upp i sin forskning angående nationella identiteter samt hur gemenskapen inom en 

nation speglas utåt inom media. Här kan vi också befästa hur Anderson (1998) menar att 

det inte endast kan finnas en nationell identitet utan att det också måste finnas 

motparter, det vill säga andra nationella identiteter. I exemplet ovan anser vi att den 

föreställda gemenskapen beskrivs varpå tidningarna ifråga reproducerar och befäster 

denna idé.  

 

”Kanske är hela Norge en enda fusknation, kroniskt prestationsförhöjd på 

astmamedicin och stormannsgalskap. Behåll gärna de misstankarna.” 

(Aftonbladet, 2016-10-19 15:36 Uppdaterad 2016-10-19 17:37 Bergström: Jag 

grips av en annan fruktan) 

 

Exemplet ovan är talande för hur Hall (1997) menar att konstruktion av nationalism och 

nationerna i sig byggs upp genom stereotypiseringar och kulturella betydelser. Ordvalen 

”fusknation” är speciellt intressant. Intrycket vi får är att skribenten projicerar sin egen 

åsikt att Johaug skuldbelägger hela nationen Norge. ”Dom andra”, ”fusknationen” 

Norges nationella identiteter blir per se representanter för nationen Norge och den 

norska gemenskapen. Vi anser att Verdens Gangs rapportering är mindre kritisk mot 

Johaug själv och hennes ageranden, utan ser mer att det är skidorganisationen och 

Norge som nations fel. Detta tema tas ytterligare upp under rubriken ”Den oskyldiga 

nationella hjälten” som befinner sig ovan i analysen. Det intryck vi får är då, att 

Verdens Gang är mer benägna att stå bakom Johaug och ”skydda” henne, samtidigt som 

vår tolkning är att Aftonbladet är mer inställda på att skuldbelägga Johaug själv och 

Norge som nation. Citatet nedan blir därför lite motsägelsefullt. Då denna text är 

skriven av en svensk krönikör för Aftonbladet men Verdens Gang väljer att publicera 

den, på svenska, under deras namn. 

 

Norge kan komma att ses som de onda, skummisnationen vars segrar man inte 

riktigt kan ta på allvar. Domen har inte fallit och redan hånar konkurrenterna i 

Finland och Polen de rödblå försöken att krångla sig ur härvan. Om stjärnorna 

är så öppna med sitt förakt, vad sägs då i omklädningsrum eller på läktare i 

vinter? (Verdens Gang 2016-10-14 Verkar inte ha velat fuska - men två års 

avstängning låter rättvist) 
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Både Sveriges Radio og Expressen har nå kjørt ekstrasendinger om nyheten. 

(Verdens Gang 2016-10-13 Massive reaksjoner på dopingnyheten) 

 

Istället för att Verdens Gang väljer att förmedla att utländska medier uppmärksammat 

Therese Johaugs dopingfall, skriver de att två stora svenska medier har kört 

extrasändningar. De vill visa att det blivit en stor händelse utomlands, men framförallt 

lyfta att fallet uppmärksammats stort i Sverige. Vidare tolkar vi det som att Verdens 

Gang väljer att skriva detta för att visa för det norska folket att antagonisterna i Sverige 

vet vad som hänt och rapporterar frekvent om vad som sker. Michael Billig (1995) 

menar att saker som sker utanför en gemenskaps gränser men som påverkar 

gemenskapen, är viktigt för gemenskapen att uppdateras om. Något som vi anser detta 

citat tyder på. 

 

Den svenske längdskidchefen Johan Sares välkomnar avstängningen mot 

Therese Johaug. (Aftonbladet, 2016-10-19 13:46. Svenske längdchefen: Bäst 

för alla) 

 

Vi tolkar detta utdrag som ett sätt att spä på två olika premisser. Vi tolkar det som att 

skribenten spär på antagoniststämpeln mellan Norge och Sverige som nationer. Det är 

framförallt med ordvalet ”välkomnar” som utger detta påstående. Det initierar för läsarna 

att kunna uppfatta skribentens ord som att hela Sverige välkomnar detta med öppna 

armar. Då det i detta fall är Johan Sares som kommer till tals, blir han representant för 

Sverige som aktör i texten.  

Detta precis som Johaug som agerar ofrivillig aktör för Norge. Vi tolkar som att det är 

medvetna val från skribentens håll att dels använda ordet ”välkomnar” samt rubriken 

initiera att det är ”bäst för alla”. Detta syftar på att det är något roligt och bra som har 

hänt och kan således tolkas väldigt olika. Därav blir det som Michael Billig (1995) 

menar att vi mediekonsumenter stämmer angående banal nationalism. 

 ”Vi”, läsarna, blir matade med information för vår nationella tillhörighet. Det är av 

”yttersta” vikt vad som sker, både innanför men även utanför våra gränser. Därför tolkar 

vi skribentens ordval som en användning av denna banala nationalism för att upprätthålla 

och mata oss en tillhörighet. 
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– Vi nordmenn har lett for å være raskt ute og fordømme andre. Dette kan være 

prisen for å være moralens vokter i alle sammenhenger, sier Gjert Ingebrigtsen. 

(Verdens Gang 2016-10-17 Pappa Ingebrigtsen mener Johaug-saken er vrien 

for Norge som “moralens vokter”)  

 

Vi tolkar att citatet ovan syftar på att Norge som nation får nu ta straffet för att Norge 

som nation tidigare varit dömande i liknande frågor gällande andra nationer. Här får 

Johaug igen representera hela landet. I citatet har ordvalet “vi nordmenn” använts, detta 

är något som gäller alla. Vad som blir speciellt med detta citatet är dock som Hall (1997) 

beskriver att stereotyper skapar en “dom” känsla. Vi anser att det här används en form av 

stereotypisering för att skapa en “vi” känsla.  

 

Norge har aldrig haft ett gott rykte. Vi är världsmästare oavsett. Nu kommer vi 

också att bli en dopningsnation, säger han.  (Aftonbladet, 2016-10-14 13:50. 

Uppdaterad 2016-10-14 15:51) "Hon ska inte straffas") 

 

Nationell antagonism och ”det jublande svenska folket” som Eriksson (2006) tar upp i 

sin bok blir således väldigt intressanta att ta upp i samband med detta citat från 

Aftonbladet. ”Nu kommer vi också blir en dopnings nation”. ”Vi är världsmästare.” 

”Vi”. Här anser vi att skribenten härleder att hela det norska folket kommer påverkas av 

detta. Nationen Norge kommer hädanefter vara en dopnings nation. Det är dels utifrån en 

”vi och dom”- aspekt, men även angående den föreställda gemenskapen inom en nation. 

Citatet bygger på att ”vi:et” är viktigare jämfört med ”dom andra”, de som befinner sig 

utanför den nationella identiteten. I och med sägningen ”Nu kommer vi också att bli en 

dopnings nation” så delger det en intressant aspekt på hur central den föreställda 

gemenskapen är för att upprätthålla synen på den egna nationen. Således får vi intrycket 

att Norge som nation blivit ”ynkligare” eller ”sämre”. I artikel vars citatet ovan är 

utdraget ifrån så ägnar sig skribenten stora delar till att höra hur det norska folket har 

reagerat och vem som bär skuld i fallet. Varpå övervägande citat som lyfts är personer 

som inte anser att Johaug bär någon skuld. En person anser att hon bär hela skulden. 

Men att påpeka att det uttalandet är i minoritet och inte något som läggs större vikt vid. 

Således betonar Hall (1997) och Andersson (1998) hur gemenskapen är en av de 

viktigaste aspekterna för att konstruera och upprätthålla en nationell identitet och 
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gemenskap inom en nation. Detta tema är genomgående i majoriteten av de undersökta 

artiklar.  

 

Hur ser du att Norge drabbats av två fall på så kända åkare under en kort 

period? (Aftonbladet, 2016-10-14 07:12 (Uppdaterad 2016-10-15 11:14) Norge 

darrar: Något som är fel - ser inte) 

 

Frågan ”Hur ser du på att Norge…?” är intressant, mycket eftersom vi anser att Norge 

som nation används i frågan. De personer som reportern syftar på är egentligen 

skidlandslaget och dess medverkande inom skidlandslaget. Men rapportering brukar se 

ut så här i sportsliga sammanhang. Det är sedan länge känt (Hellström, 2014). Men det är 

värt att nämna eftersom vi anser att det är ett återkommande tema i rapporteringen - både 

i Verdens Gang och Aftonbladet. Tendensen att med ”svepande”, generella ord för att 

syfta på något specifikt är vanligt förekommande. ”Fruktar sträng dom av Sverige”. 

”Hela Norge kanske är en fusknation”. Detta är några få av många exempel som 

uppdagades i det undersökta empiriska materialet. Billig (1995) menar att det är 

medierna som skapar vår uppfattning av nationen. Läsarna uppfattar och blir ”matade” 

den tillhörighet till en nation och således bilda en uppfattning av vi är en del av den 

föreställda gemenskapen.  

  

Andersson (1993) menar att gemenskapen inom ett land eller nation är en uppfattning av 

att man lever i en påstådd tillhörighet till personer man varken känner eller aldrig 

kommer att lära känna, vars existens och medvetande delas för att skapa en samhörighet. 

I citatet nedan så exemplifieras detta. Att Therese Johaug testats positivt för ett 

dopingklassat preparat liknas med ett ”avgrundshål”. Vi får intrycket att Ernst, A 

Lersveen är djupt präglad av sin tillhörighet till Norge. Att likna detta med ett 

”avgrundshål” och han aldrig trodde att han skulle få uppleva detta bara stryker under 

hur läsarna, mediekonsumenterna, påverkas av den ständiga ”matning” av en specifik 

tillhörighet. Och att det är av yttersta vikt vad som sker innanför nationens gränser 

(Andersson, 1993).  

 

Han var bestört. Ett avgrundshål - Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det 

här. Jag sa att jag skulle sluta den dagen en norsk åkare blir fast för dopning, 
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säger Ernst A Lersveen (Aftonbladet, 2016-10-14 07:12 (Uppdaterad 2016-10-

15 11:14) Norge darrar: Något som är fel - ser inte) 

  

Omdømmet er knust i fillebiter. Utlendingene kan håne Norge med all rett i 

verden. (Verdens Gang 2016-10-13 Dopingjokket Norge ikke tåler) 

 

Samhörigheten som nation är även påtaglig i citatet ovan, här står Norge själva mot 

resten av världen. Vi tolkar det som att skribenten vill framföra denna samhörighet, att 

även fast det är en tid av motgångar för Norges skidlandslag, så måste ändå Norge som 

nation stå samman mot detta. “Dom” kan håna oss med all rätt i världen, men “vi” är 

fortfarande en sammanförd grupp som inte vänder ryggen mot varandra. 

 

Behövde bara googla Ikonen för den kärnfriska norska idrotten, gladjenta fra 

Dalsbygda, satt plötsligt där med rinnande tårar på Ullevål stadion. 

(Aftonbladet, 2016-10-14 10:21 (Uppdaterad 2016-10-14 12:22) VG:s 

krönikör: Förbundets inkompetens saknar gränser) 

 

Här ser vi tydligt hur båda tidningar jobbar i förhållande till Johaug i fråga. Vi tolkar det 

som att den stjärnstatus hon får upprätthålls och något som båda tidningar inte är sena 

med att använda flitigt i rapporteringen i Verdens Gang. De skriver om ”Ikonen”, då 

med syfte att projicera en hjältestatus på Therese och då per se; Norge. Ordvalet 

”kärnfriska” är också värt att nämna från citatet ovan. Skribenten initierar att Norge och 

dess folk är ”friska” och inte fuskar. Textuellt så använder sig skribenten av dessa starka 

ord för nästan förlöjliga Norge och Therese. För att sedan använda sig av norska 

”gladjenta fra Dalbygda” i direkt motstånd förhållande med att hon gråter. 

Lingvistiskt blir det talande för läsaren. Aftonbladet tenderar att använda värdeladdade 

ord som till exempel: ”kärnfriska” eller ”ikon” för att spä på förhållandet mellan läsaren 

och det som pågår utanför våra gränser (Hall, 1997) och befästa att det direkt påverkar 

läsarna - trots att det inte är innanför nationens gränser. Verdens Gang ter sig använda 

liknande metoder, men då i syfte att upprätthålla och rättfärdiga den norska 

gemenskapen.  
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5.3 Skyddet bakom de norska tidningarna (Antagonister sinsemellan)  

Sverige och Norge, vi har funnit att deras roller är centrala i sammanhanget. 

Rapporteringen ter sig större än Therese Johaug. Den initiala tolkningen vi gjorde av 

rapportering var att Aftonbladets rapportering stod djupt kritiska mot Norge och 

Therese agerande.  

 

”Jag tycker att svenska tidningskrönikörer och de mest högljudda twittrarna  

får för mycket plats i debatten.” Aftonbladet, 2016-10-17 09:50 (Uppdaterad 

2016-10-18 13:52 Fruktar sträng dom på grund av Sverige.) 

 

Således till en början så var ”pajkastningen” mellan länderna befintlig. Exemplet ovan 

styrker detta och befäster det Eriksson (2006) skriver angående ”vi och dom”. Vår 

tolkningen av detta är att ju längre rapporteringen pågick, desto ”vänligare” och mindre 

kritiska blev rapportering från Aftonbladet. Intrycket vi fick var att Aftonbladets 

skribenter inte försöker trycka ner på Therese Johaug eller Norge som nation allt för 

mycket. Det finns toner av detta, som visas nedan. Men den huvudsakliga uppfattningen 

av rapporteringen är att antagonist stämpeln och misstycket mellan länder helt enkelt 

inte är så påtaglig.  

 

Hvordan er det da mulig at store nyhetsformidlere publiserer artikler med 

overskrifter som ”Hun skal straffes” og ”Therese må ta straffen sin” ? Hvordan 

fungerer egentlig denne presse-etikken? Hvordan prioriteres god presse-etikk 

opp mot jakten etter leserklikk? (Verdens Gang 2016-10-19 Toppidrett - en 

arena blottet for rettsikkerhet?) 

  

Citatet ovan är tagen ur ett debattinlägg i Verdens Gang. Här tolkar vi det som 

att skribenten försvarar Johaug på ett tydligt sätt genom att ifrågasätta 

utländska mediers pressetik gentemot henne. Försvaret mot henne blir därför 

här mycket tydligt och vi anser att det som skrivs är för att beskydda sin egen 

nationella hjälte - Therese Johaug. 

 

Derfor er det en åpenbar fare for at kritikk rettet spisst mot henne blir 

disproporsjonal med klanderverdigheten, noe som har vært mer fremtredende 
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utenlands enn i norsk presse. (Verdens Gang 2016-10-18 Er vi blodtørstige 

bødler?) 

  

Här lyfter Verdens Gang igen att kritiken specifikt mot Johaug varit större i utländsk 

press än i den norska. Återigen något som vi anser understryker den diskursen att de 

norska medierna beskyddar “en av sina egna”. Genom att beskydda Johaug och inte ge 

henne lika mycket skuld som hon, enligt Verdens Gang, fick i de utländska medierna så 

anser vi att Johaug glorifieras av Verdens Gang. Eriksson (2006) berättar att det är 

mycket vanligt att medier försöker glorifiera sina nationella hjältar. 

  

Norske medier dekker for tiden Johaugs dopingsak som om prinsesse Diana 

hadde dødd på nytt. (Verdens Gang 2016-10-16 Født med ski på hjernen) 

  

Hamqvist (2009) tar upp i sin forskning att desto större sportprofil desto större 

medietäckning har dopingfallet haft. I citatet ovan förklaras det att “norska medier har 

täckt Johaugs dopingfall som om prinsessan Diana hade dött på nytt” vilket påvisar att 

detta varit ett stort dopingfall i Norge. Vi tolkar det som att balansen i det norska 

systemet har rubbats och som Hamqvist (2009) förklarar blir nyheten större desto mer 

balansen i ett system rubbats. Vi har tolkat att Norges balans, när doping-fallet 

avslöjades, rubbades stort. Därför anser vi att Verdens Gang har gjort sitt yttersta för att 

försvara Johaug, för att återinföra den balansen som en gång fanns.  

  

 

Norge kan komma att ses som de onda, skummisnationen vars segrar man inte 

riktigt kan ta på allvar. Domen har inte fallit och redan hånar konkurrenterna i 

Finland och Polen de rödblå försöken att krångla sig ur härvan. (Verdens Gang 

2016-10-14 Verkar inte ha velat fuska - men två års avstängning låter rättvist) 

 

Här anser vi att antagonismen skidnationer emellan blir väldigt påtaglig. Det 

framkommer inte bara Norge - Sverige antagonism utan här dras även Finland och 

Polen in som konkurrenterna som hånar Norge efter dopingfallet. Den svenska 

gemenskapen inkluderar här även Polen och Finland för att “anklagelserna” mot Norge 

ska styrkas ytterligare. Texten är skriven av en svensk krönikör, men publicerad i 

norska Verdens Gang. Vi tolkar att Verdens Gang väljer att publicera för att visa vad 
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antagonisterna säger om Norge och på så vis stärka sin egen nationalism som leder till 

ett skydd mot Johaug. 

 

  

Antidoping Norge vill försöka rädda nationens rykte (Aftonbladet, 2016-10-17 09:50. 

Uppdaterad 2016-10-18 13:52. Fruktar sträng dom på grund av Sverige) 

  

”...rädda nationens rykte...” Kommentaren blir ett talande exempel på hur nationen 

påverkades utav att dopningen med Therese Johaug uppdagades. Eriksson (2006) 

förklarar hur medierna använder sig av sportprofiler som Therese för att förkroppsliga 

henne som en ”nationell hjälte”. I och med denna glorifiering av ”den nationella 

hjälten”, så påverkas hela nationen.  

 

  

”Vi kan lära oss av det svenskarna gjorde efter sin fadäs, säger Roald Bahr till 

VG.” (Aftonbladet, 2016-10-16 09:06 Ska lösa krisen - med svensk hjälp) 

  

I citat ovan, så syftas alltså ”fadäs” på en svensk atlet som testade positivt för doping 

under OS i Sotji. Men exemplet tas upp dels på grund av skiftet av fokus och ordvalen i 

citatet. Citatet har plockats från Verdens Gang men används i Aftonbladet. Dels är det 

intressant hur ”svenskarna” används. Vi tolkar det som att skribenten vet att Roald Bahr 

syftar på antidoping organisationen i Sverige, en ”svenskarna” som gemenskap ställs i 

fokus. Ordet ”fadäs” är också nämnvärt. Intrycket vi får är att skribenten väljer att ställa 

fokus på ordet, då det är återkommande och ett ovanligt ord. Synonymer är ”dumheter, 

platthet eller pinsamt misstag”. Vi får intrycket att skribenten återanvänder sig avsiktligt 

utav ordet för att dölja det faktum att det just var ett pinsamt misstag. Medan en fadäs 

känns abstrakt och mer svårbegripligt. Skribenten är inte långsam att dra nytta av detta - 

för att spä på förhållandet mellan idrottare och läsare för att upprätthålla den föreställda 

gemenskapen.  

 

Skiene var elendige. Russisk snø var dårlig. Det var noe feil med smøringen. 

Smøresjefen var inkompetent. Venus var ikke på linje med Jupiter, men Mars i 

stedet. I alle tilfeller må det ha vært en konspirasjon mot det norske laget. Det 

var aldri skiløpernes feil. (Verdens Gang 2016-10-16 Født med ski på hjernen) 
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Skribenten till citat ovan är från början fransyska. Hon skrev ett debattinlägg i Verdens 

Gang där hon i vår tolkning medvetet använder ironi och hånar norrmännen för deras 

kärlek till skidåkning. Skidåkning är en av de största sporterna i Norge och är i princip 

heligt för norrmännen. De har därför varit svårt för norrmännen, i sin gemenskap 

gällande skidåkningen, att kunna skämta om saker som har med skidåkning att göra. I 

exemplet ovan framgår det även tydligt att det norska folket inte lägger skuld på “sina 

egna” skidåkare, felet är alltid någon annans. Felet söks alltid i något annat eller i någon 

annan. Hellström (2014) skriver att för att höja bilden av sin egna nationella hjälte, 

sänks ofta bilden av antagonisten. Detta framkommer till viss del i citatet ovan, då inget 

fel är skidlöparens. Hamqvist (2009) tar även upp att publiken har en tendens att förlåta 

den dopinganklagade, något som vi anser kommer fram märkbart i detta citatet. 

 

5.4 Sammanfattning 

Therese Johaug framställs i Verdens Gang som en oskyldig och förtvivlad nationell 

hjälte. Det är tydligt att Verdens Gang sympatiserar med Johaug och försöker få läsarna 

att även dem sympatisera med henne. Hon representeras i Verdens Gang som en av 

folket och att hon fortfarande är deras “gullstjerne”. Verdens Gang bygger på att det 

norska folket ska känna en samhörighet med henne och återuppbygga den nationella 

gemenskapen. Vi tolkar det som att Verdens Gang försöker att skuldbelägga det norska 

skidförbundet och det norska systemet medans Aftonbladet lägger skulden på Johaug 

själv. I Aftonbladet representeras därför Johaug mer som den norska antagonisten, en 

fuskare.  

Det norska och svenska nationerna är även två stora aktörer i vår analys. Både 

Aftonbladet och Verdens Gang skapar en nationell gemenskap, en “vi” och “dom”-

känsla. I Aftonbladet står “vi:et” för den svenska gemenskapen och “dom:et” för det 

norska skidlandslaget med Therese Johaug i spetsen. I Verdens Gang står “vi:et” för 

hela det norska folket och “dom:et” för kritikerna till Johaug, med Sverige i spetsen. 

Norge beskrivs i Aftonbladet som en fusknation. I och med detta får Johaugs handling 

stå för hela landet och hela den norska skidsporten. Den tolkning vi får är då, således att 

Verdens Gang är mer benägna att stå bakom Therese och ”skydda” henne, samtidigt 

som Aftonbladet är mer inställda på att skuldbelägga henne och Norge som nation. 

Något annat vi uppmärksammat i Verdens Gangs artiklar är att de får det att framstå 
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som det är Norge mot världen. Detta, i vår tolkning, för att höja den egna nationalistiska 

andan.  

Aftonbladet ändrade sin rapportering desto längre tiden gick och desto mer distans de 

fick till dopingfallet. I början var det stor kritik som riktades mot Therese Johaug, det 

norska skidförbundet och Norge som nation men denna hårda kritik avtog desto längre 

tiden gick. Verdens Gang höll hela tiden samma ton i sina texter, de beskyddade sin 

norska skidstjärna och försökte upprätthålla en god ton. De valde istället att lägga sin 

kritik mot antagonisterna Sverige för den kritik de gav Johaug. 
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6 Diskussion och slutsats 

Trots de problem som vi tog upp i tidigare kapitel, angående det norska språket och 

huruvida studien var relevant i sig. Så visades det sig vara en väldigt givande och 

relevant studie som bygger vidare på det tidigare forskning kommit fram till. Främst 

angående nationella identiteter och hur medier skapar en ”vi och dom-känsla” i sin 

rapportering. Vi båda har växt upp med sport och sportjournalistiken tätt invävt och 

aldrig undersökt kritiskt på det material vi har haft framför oss. Vi har med bakbundna 

armar och blinda ögon själva varit en del av den ”svenska gemenskapen” och jublat 

framför tv:n när våra ”svenska hjältar” har tagit guld för ”oss”. I och med detta vill vita 

ett stort kliv ifrån denna ”svenska gemenskap” för att kunna se på hur 

sportjournalistiken ser ut i norska och svenska nyhetstidningar i samband med Therese 

Johaugs-fallet. Vi har velat se på detta utifrån, med icke bakbundna armar och öppna 

ögon - vilket vi har gjort och tagit ett steg från den svenska gemenskapen.  

 

Sportjournalistiken om Norge och Sverige har länge präglats av att vara 

”huvudkonkurrenter” eller ”antagonistländer”. Något som har genomsyrats i 

journalistiken i samband med rapportering av fall som dessa, eller andra sportsliga 

evenemang. Vi ville undersöka huruvida detta fall, som medierna benämnde som en 

”dopingskandal”, genomsyrades av en nationalistisk diskurs. Och då undersöka på 

vilket sätt sportjournalistiken används för att skapa en nationell identitet, den föreställda 

gemenskapen samt hur ett vi och dom-förhållande används för att skapa denna 

antagonist-känsla mellan länderna.  

 

Våran första slutsats är att med de valda teorier och det material vi har undersökt så är 

det uppenbart. Vår tolkning är att både Verdens Gang och Aftonbladet, och deras 

rapportering, är djupt präglade av att använda ”vi och dom”, ”nationella identiteter”, 

”föreställda gemenskaper” och en rapportering som generellt genomsyrats av nationella 

ting.  

 

Vår andra slutsats är att Aftonbladet är fokuserat på ett “dom”-perspektiv och Verdens 

Gang är mer fokuserat på “vi:et”. Nedan förklarar vidare. I och med vår första 

frågeställning - vilka likheter och skillnader det finns i rapportering mellan tidningar? 

Innan vi besvarar frågan så vill vi understryka att Verdens Gang hade färre artiklar totalt 

under perioden som vi undersökte. Vilket är något att ha i åtanke, då Therese Johaug är 
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från Norge. Men rapportering från Aftonbladet var mer intensiv under den första 

veckan. Vilket tyder på att rapporteringen från Aftonbladet spär på ”vi och dom”- 

förhållande. Men utöver detta så är båda tidningar inte sena med att använda ”vi och 

dom” för att skuldbelägga den andre. Verdens Gang tenderar att skydda Therese och 

”vi:et” och fokusera skulden på något större (hela skidlandslaget) och då per se ”befria” 

Therese och de andra inblandade från skulden. Medan Aftonbladet tenderar att lägga allt 

på Johaug, som här får representera hela det norska folket, och spä på att ”dom” har 

fuskat och misslyckats. Verdens Gang är helt enkelt mer fokuserat på ”vi:et” och 

Aftonbladet är mer fokuserat på ”dom”.  

 

Med vår tredje slutsats som korrelerar med våra frågeställningar angående hur 

porträttering av de huvudsakliga aktörerna såg ut, så är det tydligt att de tillskrivs starka 

nationella egenskaper. Therese själv tillskrivs som en nationell hjälte. I och med detta så 

”darrar” hela Norge när bilden av den nationella hjälten rubbas. Verdens Gang väljer 

även att anspela på Johaugs svaga sidor för att få henne att framstå som ett offer i hela 

händelsen. Denna diskurs är också genomgående när det kommer de andra aktörerna 

som förekommer i texterna. Aktörerna blir representanter för hela nationen och deras 

handlingar påverkar således hela nationen.  

 

Vi valde som sagt att endast göra en kritisk diskursanalys. Vilket medförde sina 

begränsningar till reliabiliteten av slutsatserna och omfattningen av vårt empiriska 

material. Det hade varit i studiens välbefinnande att lägga till en semiotisk bildanalys. 

För att redovisa bredare, mer välgrundade slutsatser. Med det sagt så är det tydligt att 

båda tidningar upprätthåller och konstruerar nationella identiteter i samband med 

Therese Johaug-fallet. Båda i favör till att rättfärdiga och upprätthålla den egna 

nationella identiteten och den egna nationen. Och samtidigt förkasta dom andra.  

 

I och med detta så är vår slutsats att sportjournalistiken är ett otroligt viktigt verktyg när 

det kommer till att upprätthålla mediekonsumenternas uppfattning av den föreställda 

gemenskapen och nationella identiteter. Det kan vara både för att betona vikten av den 

egna nationen eller i relationsskapande syfte till andra nationer. Så det är således inte 

alltid en negativ betoning av den andre. Rapporteringen vars innehåll genomsyras av en 

nationalistisk diskurs är inte alltid så påtaglig för läsaren. För den vardaglige 

mediekonsumenten är detta inte något som är en självklar del av rapporteringen. Vilket 

gör att läsarna blir då per automatik en del av den föreställda gemenskapen och 
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”samhörigheten”. Vilket som mediekonsument kan vara svårt att upptäcka. Därav bör 

forskning inom detta område fortgå och belysa detta ännu mer.  

 

Således blir journalisternas uppgift viktig och med stort ansvar för själva 

rapporteringen. Sportjournalistiken är i sig, djupt präglad utav nationalistiska diskurser - 

vilket forskare tidigare har påpekat i jämförelse med andra genrer inom journalistiken. 

Journalisten precis som läsaren är präglad av sitt ursprung och sin nationella identitet. 

Vilket då medför en medveten eller omedveten influering av dessa nationella inslag i 

det journalistiska arbetet. Så det är väldigt viktigt för alla parter att ha detta i åtanke - 

läsarna, skribenterna, redigerarna, redaktörerna och aktörerna.  

 

6.1 Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning anser vi att det inte kan finnas nog med forskning kring 

nationella identiteter och hur det konstrueras. Vi har kommit med vår slutsats angående 

detta; hur och att nationella identiteter konstrueras i sportsliga sammanhang. Men 

forskningen bör tillämpa detta på andra områden inom journalistiken - för att få en 

bredare bild på hur nationella identiteter konstrueras och upprätthålls i mediala 

sammanhang. Det vore värdefullt att kunna bena ut vilka lingvistiska uttryck och 

sägningar som kan kopplas till nationella identiteter och dess rapportering. Att ha i 

åtanke är också att vidare forskning bör sträcka sig till andra områden - inte bara inom 

sportjournalistiken.  
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Bilaga 1 – Lista över valda tidningsartiklar 

Verdens gang  

 

Samtliga artiklar hämtade 2017-11-23 via Mediearkivet Linnéuniversitetet BIBSAM 

(Växjö UniversitetKalmar Högskola) 

 

Verdens gang: ”Massive reaksjoner på dopingnyheten”.  

https://www.vg.no/sport/langrenn/therese-johaug/massive-reaksjoner-paa-

dopingnyheten/a/23819108/   

 

Verdens gang: ”Dopingsjokket Norge ikke taaler” 

https://www.vg.no/sport/langrenn/therese-johaug/dopingsjokket-norge-ikke-

taaler/a/23819238/  

 

Verdens gang: ”Johaug fikk stoette fra kjaeresten under presskonferansen - han har 

vaert väldig viktig”  

https://www.vg.no/sport/langrenn/therese-johaug/johaug-fikk-stoette-fra-kjaeresten-

under-pressekonferansen-han-har-vaert-veldig-viktig/a/23819391/  

 

Verdens gang: ”Dalsbyga slaar ring rundt Johaug”  

https://www.vg.no/sport/johaug-tatt-i-doping/dalsbygda-slaar-ring-rundt-

johaug/a/23819785/  

 

Verdens gang: ”Verkar inte ha velat finska men tvaa aars avstangning later rattvist” 

https://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/verkar-inte-ha-velat-fuska-men-tvaa-aars-

avstangning-laater-rattvist/a/23820066/  

 

Verdens gang: ”Foedt med ska paa hjernen”  

https://www.vg.no/nyheter/meninger/blogg/foedt-med-ski-paa-hjernen/a/23821649/  

 

Verdens gang: ”Professor: Johaug maa ikke bli offer for at Norge skal vise at vi er best 

i klassen”  

https://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/professor-johaug-maa-ikke-bli-offer-for-at-

norge-skal-vise-at-vi-er-best-i-klassen/a/23821278/  
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Verdens gang: ”Pappa Ingebrigtsen menar Johaug saken er vrien for Norge som 

moralens vokter” 

https://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/pappa-ingebrigtsen-mener-johaug-saken-er-

vrien-for-norge-som-moralens-vokter/a/23821944/ 

 

Verdens gang: ”Er vi blodtoerstige boedler”  

https://www.vg.no/sport/doping/er-vi-blodtoerstige-boedler/a/23823278/  

 

Verdens gang: ”Toppidrett en arena blottet for rettsikkerhet”  

 https://www.vg.no/sport/langrenn/toppidrett-en-arena-blottet-for-

rettssikkerhet/a/23823453/  

 

Aftonbladet 

 

Samtliga artiklar hämtade 2017-11-23 via Mediearkivet Linnéuniversitetet BIBSAM 

(Växjö UniversitetKalmar Högskola) 

 

Aftonbladet: ”Läkarna frågande till Johaugs förklaring”  

http://ret.nu/T9hNJ4S 

 

Aftonbladet: ”Bergström: Jag har en annan fruktan”  

http://ret.nu/OeOxfBUu 

 

Aftonbladet: ”Svenske längdchefen: Bäst för alla”  

http://ret.nu/J2XDMKp2 

 

Aftonbladet: ”Konstigt att Johaug inte redan har stängts av”  

http://ret.nu/13rk2kah 

 

Aftonbladet: ”Fruktar sträng dom av Sverige”  

http://ret.nu/CmFWoT6W 

 

Aftonbladet: ”Ska lösa krisen med svensk hjälp”  

http://ret.nu/GVUJBsNo 

 

Aftonbladet: ””Hon ska inte straffas””  
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http://ret.nu/r8QclEQu 

 

Aftonbladet: ”VG:s krönikör: Förbundets inkompetens saknar gränser” 

http://ret.nu/fHn8DBC 

 

Aftonbladet: ”Har hänt i Sverige & kan hända igen” 

http://ret.nu/VPbwYdpy 

 

Aftonbladet: ”Norge darrar: Något som är fel - ser inte” 

http://ret.nu/OzHp2FZ 
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