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1. Inledning 
Det finns få, om ens några, sammanhang där svenskarna kan vara lika öppet nationalistiska 

och patriotiska, utan att ifrågasättas, som inom sportvärlden. I sporthändelser där Sverige är 

den ena parten kan mängder svenskar samlas och gemensamt, iförda svenska munderingar, 

sjunga om och heja på sitt land. Vid nationella framgångar befolkas gator och torg för att 

tillsammans fira Sveriges triumf. Den nationella gemenskapen som uppvisas i samband med 

sportevenemang är gränslös och svåröverträffad. (Eriksson 2006:225)   

 

För att kunna identifiera sig med Sverige krävs det ett skapande och ett upprätthållande av ett 

vi-tänkande. En process som naturligtvis är svår att upprätthålla tillsammans med människor 

som vi möjligtvis aldrig träffar eller pratar med. På något sätt måste kommunikationen om 

gemenskapen föras ut. Här kommer medierna in i bilden. Den masskommunikation medierna, 

i form av till exempel dags- och kvällstidningarna, bedriver är ett utmärkt exempel på hur ett 

vi-mot-dom-tänk kan komma att skapas och upprätthållas. Det material tidningarna publicerar 

kan belysa vad som bör innefattas i den svenska gemenskapen, men den kan även förklara vad 

som inte är eftersträvansvärt.  

 

Sportjournalistiken kan anses vara en förhållandevis harmlös genre inom den journalistiska 

världen. Sport är sport och inget annat. Detta är en problematisk, och förenklad, bild av hur 

verkligheten faktiskt ser ut. Rapporteringen kring sportevenemang är den nyhetsrapportering 

som tillåts vara “öppet” nationalistisk och framställa det egna landets idrottare som 

överlägsna, samtidigt som man använder sig av stereotyper och förenklingar kring andra 

länder och dess idrottsutövare. Den föreställda gemenskap och nationalism många känner gör 

att vi utan att ifrågasätta accepterar de snedvridna bilder som media förmedlar, och som i 

längden kan skapa oförståelse för andra kulturer och nationer. 

 

Målet med studien är att närmare belysa de instrument sportjournalistiken kan använda för att 

bevara den nationella, svenska, identiteten. Hur ser journalistikens språk, i form av rubriker, 

ingress, brödtext och bilder, ut och hur inkluderar och exkluderar språket det svenska 

respektive det andra? För att kunna besvara dessa frågor har vi valt att ta del av det material 

Aftonbladet och Dagens Nyheter publicerade i samband med dagarna damernas- och herrarnas  



2 

 

skidstafetter i VM 2011 bedrevs. Tidigare har forskning bedrivits på ett relativt brett område 

kring sportjournalistik, det vi vill göra är att fokusera på användandet av en antagonist i 

sportjournalistiska sammanhang.  

 

1.1 Bakgrund 

Sverige hade gjort bra ifrån sig i skidtävlingarna under OS 2010 i Vancouver och nu fanns det 

stora förväntningar på Sverige i skid-VM i Oslo, bara ett år senare. Mellan 23 februari och 6 

mars rapporterades det flitigt i medierna om förehavandena i Oslo. Sverige gjorde bra ifrån 

sig och tog bland annat två guld, men VM slutade dock med att Norge tog hem 16 av 36 

möjliga medaljer och blev de som dominerade mästerskapet.  

Kampen inför VM byggdes upp främst kring två aktörer: Marcus Hellner från Sverige och 

Petter Northug från Norge. Hellner tog, tillsammans med Daniel Rickardsson, Johan Olsson 

och Anders Södergren, guld i skidstafetten vid OS 2010, medan Norge, med bland andra 

Petter Northug i laget, tog hem silvermedaljerna.  

 

Pressens rapportering kring större mästerskap karaktäriseras idag av en kompletterande roll 

till den mer direkta rapportering som förs på t.ex. TV, radio och över internet. Det saknas 

grund för att, dagen efter en händelse, publicera information om hur saker och ting gick till 

eftersom en betydande del av de tänkta mottagarna redan tagit del av informationen genom 

andra medier. Tidningarnas roll har därför förändrats kraftigt historiskt sett. Nuförtiden finns 

det inte alls lika mycket fokus på kronologiska rapporteringar som förklarar hur händelserna 

utspelade sig under den aktuella händelsen, utan intresset finns snarare kring djupare analyser 

eller introduktioner till vad som komma skall. (Eriksson: 2006) 

 

I Sverige har dagstidningarna i stor utsträckning gått från att vara opinionsbildande till att bli 

en industribransch (Hadenius, Weibull 2003:83). Att människor påverkades av tidningarna i 

deras opinionsbildande dagar har kvarstått och trots att tidningarna mer är en industribransch 

idag så har de fortfarande en inverkan på folk.  

Just mediernas påverkan på den allmänna opinionen har länge varit aktuell inom de 

samhällsvetenskapliga forskningsområdena. En del forskare har undersökt huruvida hur 

medierna bidrar till att bibehålla eller förstärka vedertagna normer i samhället. Forskningen 

har konstaterat att journalisterna även de kommit att påverkas av samhällets normer och fötts 
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in i ett “vi-mot-dom”-tänkande som påverkar deras texter. Mediernas “vi-mot-dom”-tänkande 

reproducerar i sin tur föreställningar om vi som något normalt och dom som något avvikande. 

(Kamali, Groglopo, Lundgren 2006:förord) 

 

Tillgången till dagstidningen i hushållen minskar ständigt. SOM-institutet på Göteborgs 

Universitet har sedan 80-talet gjort kvantitativa undersökningar för att kartlägga allmänhetens 

användande av t.ex. dagstidningar. I insitutets rapport kring åren 2006-07 som publicerades 

2008 rapporterades det av 71 procent av de svenska hushållen hade tillgång till minst en 

daglig tidning. Minskningen i fråga har främst skett bland de yngre samhällsgrupperna. 

Mellan åren 1986 och 2006 minskade andelen hushåll med prenumeration på en daglig 

tidning med 11 procent. Såväl lösnummerförsäljningen av dagliga tidningar som läsningen på 

exempelvis arbetsplats eller skola minskade (22 respektive 6 procent) också den mellan 1986 

och 2006. (Nilsson, Ohlsson, Sternvik:2008) 

Tendensen är med andra ord tydlig: läsandet av papperstidningen är på nedgång. Dock 

innebär inte denna nedgång att nyttjandet av tidningarnas nyheter har minskat. (Nilsson, 

Ohlsson, Sternvik: 2008) Intresset för tidningarnas publikationer på internet har istället visat 

på en kraftig ökning. Drygt en fjärdedel av befolkningen läste 2006-07 minst en dagstidning 

på nätet flera gånger i veckan. Bland män i ålderspannet 25-44 sträckte sig siffran upp mot 50 

procent. (Bergström, Weibull:2008)  

Frågan är i det här läget är inte bara huruvida de som övergett papperstidningen vänt sig till 

den internetbaserade tidningen, utan även hur materialet faktiskt skiljer sig tidningstyperna 

emellan. Med tanke på internetpublikationernas möjligheter till att behandla aktuella nyheter 

så när som på den tid det tar att skriva och publicera saknar papperstidningen denna 

möjlighet. Det är därför rimligt att anta att nyheterna i den internetbaserade tidningen skiljer 

sig från den pappersbaserade. Hur den i praktiken gör det krävs omfattande undersökningar 

för att besvara. 

Under Skid-VM 2011 låg ett stort fokus hos såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter på att låta 

krönikörerna Lasse Anrell respektive Johan Esk skriva om deras känslor kring vad som 

utspelade sig under mästerskapet. Att ge en stor plats åt krönikor är naturligtvis ett effektivt 

sätt att bidra med ny information till ett redan avhandlat ämne.  
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sportjournalistiken bidrar till att bevara den svenska 

gemenskapen genom att anspela på nationell identitet och kulturell tillhörighet. Hur 

framställer och förstärker tidningarna den svenska identiteten, såväl genom att upprätthålla 

det svenska som att andrafiera det norska?  

 

Det vi vill göra, till skillnad från den tidigare forskning som vi har undersökt, är att mer 

djupgående se hur stor del antagonistskapandet har i den nationella sportjournalistiken. Då 

den tidigare forskningen inom ämnet främst har undersökt hur medierna framställer ”det 

egna”, dvs. vi, ämnar vi att besvara frågan hur ett vi konstrueras och förstärks genom 

framställandet av ett dom. Vi vill undersöka hur svenska dags- och kvällstidningar har 

angripit skildringen av detta evenemang, och specifikt kampen mellan Sverige och Norge. 

Detta vill vi göra med hjälp av följande frågeställningar:  

 

• Vilka nationalistiska diskursiva tendenser blir framträdande genom texternas uppbyggnad? 

• Hur stor del får skapandet och upprätthållandet av en antagonist i framställandet av 

nationerna, utövarna och händelserna i tidningstexterna?  

• Vilka tydliga skillnader finns det mellan folk- och elit-tidningens bevakning och 

rapportering kring skid-VM? 

 
1.3 Avgränsningar 

I och med studiens reglerade omfattning har vi valt att avgränsa oss till hur just dagstidningar 

bidrar till den föreställda gemenskapen. Anspelningar på nationell identitet och tillhörighet 

förekommer naturligtvis även inom andra medier. Vi valde också att avgränsa vår studie till 

framställningen av just Sveriges kamp med Norge. Sverige och Norge har en lång gemensam 

historia som vi ansåg vara en god grund för en undersökning av den typ vi ämnat att göra. Vår 

förhoppning är att undersökningen, med de avgränsningar vi gjort, kan säga något, i en större 

kontext, om den svenska sportjournalistiken utifrån en nationalistisk diskurs.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

Det här kapitlet redogör för uppsatsens disposition och går på en grundläggande nivå igenom 

vad vi tar upp i respektive kapitel. 

 

I kapitet Tidigare forskning berör vi den tidigare forskning som genomförts på det ämne vår 

studie tar sin grund i. En bred karaktärisering leder sedan in i en avgränsad formulering i vad 

den tidigare forskningen lämnat för luckor som vi avser att försöka besvara.  

 

Kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter, inleds med en genomgång av de medieteorier vår studie 

tar avstamp i, innan vi presenterar ett par idéer som förklarar hur tidningsbranschen som 

medium är uppbyggt och vilka effekter detta har på tidningarna inom densamma. Slutligen 

diskuterar vi begrepp som nationalism och föreställd gemenskap innan vi kort gör en 

genomgång av den kritiska diskursanalysen som teori. 

 

Kapitlet Metod och material beskriver den undersökningsprocess vi utfört samt närmare berör 

vilket material processen utförts på. Hur har vi gjort vårt urval av material och hur har vi 

applicerat CDA på materialet är frågor som besvaras. En genomgång av den kritiska 

diskursanalysens metoddelar följs av en närmare introduktion av den kvalitativa 

forskningsansatsen. Slutligen beskriver vi de metodproblem vi stött på i vår studie.  

 

Under rubriken Resultatredovisning presenterar vi den centrala information vi funnit i vår 

undersökning. Analysen är tematiskt uppdelat i en mängd underkapitel. Vi inleder kapitlet 

med en introduktion av de övergripande huvudteman vi funnit i artiklarna innan vi analyserar 

materialet löpande ur ett tematiskt och schematiskt perspektiv. Slutligen berör vi det 

bildmaterial vi närmare granskat i en semiotisk analys.  

 

Den sista delen av studien, Diskussion, ägnar vi oss åt analys av resultatet och de slutsatser vi 

kommit fram till genom vår studie. Vi kommer bland annat ägna oss åt funderingar kring de 

sociokulturella kontextualiseringarna. Skulle den sportjournalistiska diskursen eller materialet 

kunnat se ut på ett helt annat sätt och stämmer de diskurser som framkommer i materialet med 

de teorier vår studie utgår ifrån? Uppsatsens frågeställningar besvaras också här.  
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2. Tidigare forskning 
Sportjournalistiken är ett relativt nytt forskningsområde. En bred karaktärisering av 

forskningsläget visar att det utöver specialfallsstudier även finns mer generella luckor att 

fylla. Bland de studier som vi studerat så används oftast CDA för att kunna säga något om 

bevakningen av en eller flera specifika aktuella händelser, men i vissa studier går man även 

längre bakåt i tiden.  

 

I studien The ‘Nordic Latinos’ meet the ‘Mountain Primates’: the press coverage of football 

matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003, har forskaren Peter Dahlén (2009) 

undersökt hur medier skildrade EM-kvalmatcherna i fotboll mellan Danmark och Norge. 

Dahlén menade att respektive land framställde matcherna som någonting betydligt större än 

bara kamper på planen. Frågan var hur historia, kultur, samhälle och utveckling syddes in i 

rapporteringen och användes för att framställa nationerna positivt eller negativt. Danska 

medier, men även svenska, framställde Norge som bergsapor, som var betydligt mer primitiva 

i såväl samhället som på planen, medan Danmark var Nordens kontinentala broder, influerad 

av södra Europa. Medierapporteringen sydde alltså in rapporteringen i någon slags historisk 

skildring av vanliga stereotyper kring länderna, vilket i sin tur kan ha lett till en konstruktion 

av ytterligare känslor hos läsarna. 

 

Det här är lycka: Om sportjournalistikens inkluderande mekanismer heter en studie, som är 

genomförd av Göran Eriksson (2006). I studien så undersöks hur ”vi och dom” skapas i 

sportjournalistik, detta genom att ställa frågor som: hur sportjournalisternas språkbruk kan 

användas för att inkludera människor i en svensk gemenskap, hur dess ”metaforiska 

förstoringar kan reproducera ett vi”, och hur detta samtidigt exkluderar andra människor. 

CDA var den huvudsakliga teorin samt metoden som använts, med störst fokus på hur 

medierna reproducerar ett vi, vilket skulle vara uttryck för ideologi. I studien så kommer 

Eriksson fram till sex genomgående teman när det kommer till framställandet av nationalism i 

den svenska sportjournalistiken: (1) det jublande svenska folket, (2) ett gemensamt förflutet, 

(3) svenska hjältar, (4) nationell antagonism, (5) svenska idrottares förankring i familj och 

vardagsliv, samt (6) urskiljande av den andre. 
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Utöver dessa två nordiska studier så har vi även funnit viktig information i Younghan Chos 

(2009) studie Unfolding sporting nationalism in South Korean media representations of the 

1968, 1984 and 2000 Olympics. Cho analyserade hur nationalism återspeglades i sydkoreansk 

media (tidningar, TV) under tre olympiska spel, och hur detta hänger ihop med det rådande 

läget i landet i övrigt. Det finns inga explicita frågeställningar, men det är tydligt att syftet 

med studien är att blottlägga föränderligheten i nationalism över tid, och hur det konstrueras i 

media. Detta försöker han uppnå genom att, som sagt, studera hur de sydkoreanska medierna 

rapporterar kring tre stycken olympiska spel. Slutligen så menar författaren att detta 

tillvägagångssätt är nödvändigt för att kunna få en bra bild av sportslig nationalism i en global 

tidsepok. 

 

Författaren använder sig av flera teorier om hur sport och supporterskap påverkar samhällen, 

både ur lokala och nationella synvinklar. Cho använder sig sedan av flera kvalitativa metoder, 

där störst fokus dock läggs på diskursanalys, men i studien används även mer kvantitativa 

metoder. Chos resultat av studien är att man tydligt kan se hur OS-rapporteringen reflekterar 

rådande läget i landet, allt från militärdiktatur till dagens globalisering. 

 

Det finns forskning om nationalism i sportjournalistik i Norden, som dessutom är från 2009 

(Dahlén) och 2006 (Eriksson). Länders antagonister, och skapandet samt upprätthållandet av 

dessa, har som mindre del i en större undersökning studerats i båda studierna. Även i 

Younghan Chos studie (från 2009), som till stor del är olik från de båda nordiska studierna, 

men som ändå har relevans för oss, finns antagonisten representerad, här i form av först 

Nordkorea och sedan Japan. Ett resultat som alltså är genomgående i alla studierna är att 

länders antagonister spelar en viss roll i uppbyggandet av den egna nationaliteten i 

sportsammanhang. 

 

De befintliga studierna täcker en stor yta av det område vi tänkt ytterligare studera men lyckas 

inte besvara ett par frågor som vi intresserar oss för. Mycket kan sägas om hur medierna 

anspelar på nationell tillhörighet och hur detta kan tänkas involvera och intressera läsarna men 

mycket lite kan, utifrån de studier vi gått igenom, sägas om hur andrafiering framställs i 

dagens sportjournalistik. Ett vi-tänk är vanligt förekommande inom sportjournalistiken. Men 

hur förstärker dom-konstruktioner känslan av tillhörighet? Eriksson (2006) diskuterade 

Urskiljandet av den andre men då handlade det främst om skillnader mellan vad som kan 

betecknas som typiskt svensk och osvenskt och inte hur det i praktiken används i 
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sportjournalistiken. I Erikssons exempel innefattar t.ex. kategorin osvensk Zlatan 

Ibrahimovic, som får anses vara en av våra mer folkkära idrottsutövare. Studien säger 

möjligtvis mer om hur det osvenska i praktiken kan omfamnas av svenskarna minst lika 

mycket som det svenska och att det är i jämförelse med det andra, som inte är Sverige, som 

distinktionen blir verkligt intressant. 

 

Peter Dahlén (2009) ligger närmare de frågor vi vill besvara i sin studie. Dahléns studies 

jämförande karaktär berör dock främst hur historiska betydelser kan komma att påverka 

mediernas rapportering av specifika evenemang, något som även berör vår studie men inte 

alls på samma sätt genomsyrar den. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel tar vi upp de teoretiska utgångspunkter som vi anser är relevanta för att 

använda oss av i vår uppsats. Vi rör oss kring ett par övergripande teman och presenterar 

närmare de teorier vi kommer använda i studien. Först och främst berör vi 

masskommunikation och teorier om hur sambandet mellan medier och medieanvändare ser ut. 

Senare i kapitlet diskuterar vi dagstidningarnas framväxt och hur utvecklingen kommit att 

påverka medieklimatet. Nationalism och teorin om den föreställda gemenskapen berörs också. 

Slutligen tar vi upp de teoretiska delarna av den kritiska diskursanalysen och semiotiken vi 

valt att utgå ifrån i vår studie. 

 
3.1 Medieteorier 

3.1.1 Masskommunikation 

Masskommunikation är en process där kommunikationen är enkelriktad och riktas mot större 

publiker, utan att vara personlig. Kommunikationen förs av massmedier, exempelvis 

tidningar, som är distanserade från mottagaren i såväl tid och rum. Detta eliminerar 

möjligheten till direktkontakt mellan sändaren och mottagaren. Inom masskommunikationen 

är det alltid relevant att närmare granska hur sändaren format materialet som ska sändas ut till 

allmänheten men även hur mottagaren tolkar materialet. Med masskommunikation nås alla 

mottagare av samma material. Mottagargruppen kan dock aldrig vara helt homogen. Alla 

individer skiljer sig åt i ålder, klasstillhörighet, ideologiskt tyckande, religion, 
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utbildningsnivåer eller bostadsplats. Hur materialet tolkas är därför högst individuellt, vilket 

gör eventuella analyser av kommunikationens påverkan svår. (Dominick 2009:10-11) 

 

Internets framväxt har haft en påverkan på masskommunikationsprocessen. Lägre kostnader, 

större möjlighet till tvåvägskommunikation och möjlighet för vem som helst att 

“masskommunicera” är tre av de mer tankvärda möjligheterna i och med internets ökade 

betydelse. Det som, i papperstidningarnas glansdagar, handlade i första hand om 

envägskommunikation, där någon som bäst kunde skriva in en debattartikel och sätta en 

personlig prägel på de frågor tidningen satt på agendan, debatteras nu i all oändlighet i 

bloggar och kommentarsfält på internet. Inte heller behöver texterna kommuniceras från 

större företag eller konglomerat, utan kan nu komma direkt från privatpersoner. Effekterna av 

detta är svåra att sia om men det faktum att klimatet ser betydligt annorlunda ut är en realitet. 

 

I den masskommunikation som förs i den tryckta pressen, och därför är minimalt påverkad av 

personer utanför tidningens sfär, blir den redan givna diskursen förstärkt genom de 

maktgrupperingar som för, och/eller ligger bakom, kommunikationen. Begrepp som ideologi 

och hegemoni blir här relevanta. I enlighet med dessa så väljer den tryckta pressen att 

upprätthålla ett specifikt synsätt inom särskilda diskurser. Ett annat alternativ kan vara att det 

handlar om möjligheterna att stärka försäljningen av lösnummer/prenumerationer. 

 
3.1.2 Uses and gratifications 

För att kunna säga något om samspelet mellan människor och medietexter krävdes det att 

forskningen förflyttade sitt fokus från sändaren till mottagaren. Det intressanta var inte 

nödvändigtvis vilka effekter medier hade på sina användare, utan hur användarna nyttjade 

medierna för att tillfredsställa sina behov. Teorin om uses and gratifications menar att 

medieanvändare använder medierna av fyra olika anledningar, för att nå fyra olika 

gratifications (tillfredsställeleser): cognition (kognition), diversion (emotionell avledning), 

social utility (sociala verktyg), withdrawal (tillbakadragelse). Cognition innebär i praktiken att 

personen söker upp mediet för att ta emot information om någonting. Denna kognitiva process 

kan delas upp i två ytterligare delar: viljan att uppdatera sig kring aktuella händelser samt 

viljan att generellt lära sig. Kategorin diversion berör begrepp som stimulans och avslappning 

men också en tredje, mer svårdefinierad del: emotional release, som betecknar 

medienyttjarens önskan att på ett emotionellt plan beröras eller bekräftas. Med begreppet 
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Social utility så menas användandet av medier som ett sätt för social interaktion. Dels kan 

man diskutera något man sett eller läst, dels kan en gemensam aktivitet vara att se en film. 

Dessutom kan medier, till exempel genom förstärkningen av personas, skapa egna relationer 

med nyttjaren. Mottagaraspekten withdrawal betyder att mottagaren med hjälp av mediet 

skapar en egen bubbla där denne kan dra sig tillbaka från sin omgivning. Medier kan 

användas som en ursäkt för att komma undan andra vardagliga sysslor (Dominick 2009:37-

41). 

 

Teorin om Uses and Gratifications är inte fullständig men erbjuder, enligt oss, ett relevant 

perspektiv som beskriver medienyttjarens roll i relation med medierna. Av vilka anledningar 

man söker upp medier är förstås svårt, om inte omöjligt, att avgöra genom en textanalys men 

genom att undersöka artiklarnas innehåll kan vi delvis sätta det i relation till tidningens 

nyttjare. För vår studie erbjuder teorin en möjlighet att närmare analysera varför 

nationalismen inom just sporten är så pass omfattande och accepterad. Vi kan säga mycket lite 

om det kausala sambandet mellan mediernas rapportering och vår nationella gemenskap, 

föreställd eller ej. Möjligtvis är det allmänhetens intresse som initierar en process där 

medierna erbjuder mer nationellt vinklat material. Teorin om användarna och deras 

tillfredsställelser förklarar dock faktumet att medienyttjarna faktiskt får ut någonting av 

materialet. 

3.1.3 Agenda setting 

Medierna spelar en stor roll i att värdera vilka nyheter som är “viktigast” för stunden genom 

att ge de störst utrymme i till exempel nyhetssändningen eller tidningen. Forskarna Maxwell 

McCombs och Donald Shaw kallade teorin för Agenda setting. Genom att undersöka vilka 

händelser ett antal invånare i USA ansåg vara mest relevanta i samband med presidentvalet 

1972 och jämföra detta med vilka nyheter medierna lagt störst vikt vid, drog McCombs och 

Shaw slutsatsen att mediernas agendor var högst relevanta i allmänhetens värdering av vilka 

händelser som var mest betydelsefulla för stunden. Andra undersökningar har gjorts med 

något skilda resultat men alltid med utgångspunkten att medierna sätter agendor som 

allmänheten sedan accepterar. McCombs uttryckte senare att det inte enbart är medierna som 

“bestämmer” vad allmänheten ska bedöma som relevant och inte heller att alla medier har lika 

stor roll. Modellen anser inte nödvändigtvis att medierna påverkar nyttjarna att tycka på ett 

specifikt sätt, utan nöjer sig med att beröra dess påverkan på betydelsen av ämnena som 

medierna sätter på agendan. (Balnaves m.fl. 2009:65-67) 
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Teorin om Agenda setting är relevant för vår studie av ett par anledningar. Visar det sig att 

tidningarna sätter en nationell ”konflikt” på agendan framför en nyhet som främst berör 

Sverige, men som ur ett mer internationellt perspektiv skulle vara mer intressant säger det en 

hel del om tidningas värdering av vad som är relevant att rapportera om. Vi ska inte heller 

underskatta det faktum att medierna har en stor roll i upprätthållandet av nationalism inom 

sporten och att de ämnen man väljer att sätta på agendan naturligtvis har en stor roll i detta 

möjliga upprätthållande. 

 
3.2 Massmedia 

3.2.1 Elit- och folktidningar 

Definitionen av elit- och folktidningar svårtydd. Karl-Erik Gustafsson (2006) menade att 

tidningsbranschen i övergången 1700-1800-tal genomförde en förändring från elit- till 

folkbaserad. Tidningarna började med andra ord vända sig till “folket”, snarare än “eliten”. 

Gustafssons definition är dock något motsägelsefull, då han menar att Dagens Nyheter blev en 

folktidning som satte “läsarens intresse i första hand”, samtidigt som han resonerar att DN 

rörde sig från “den breda” till “den smala vägen”. Philip Meyer (2008) skriver i American 

Journalism Review att en elite newspaper är en mer specialiserad tidning med utredande 

fokus, som främst riktar sig till välutbildade. Serena Carpenter använder i sin studie U.S. Elite 

and Non-Elite Newspapers’ Portrayal of the Iraq War: A Comparison of Frames and Source 

Use först och främst begreppet elittidningar som en tidning som på ett seriöst sätt bygger sitt 

innehåll kring egna källor, till skillnad från “non-elite newspapers” som använder sig av redan 

skrivna rapporter och därmed delar källor med flertalet andra tidningar. Denna beskrivning 

går väl ihop med Meyers, och till viss mån även Gustafssons. Slutsatsen är att folktidningarna 

ska intressera alla människor, snarare än de fåtal välutbildade som elittidningarna är tänkta att 

intressera, och att de därför bör skapa sitt material så att alla kan uppskatta det.  

Vi kommer i vår studie inte att lägga tyngdpunkten på en analys av AB och DN som 

folktidningar respektive elittidningar och hur detta skulle påverka det som de producerar. I 

första hand vill vi analysera svenska mediers skildring av sport ur en nationalistisk diskurs. 

Däremot anser vi att denna distinktion mellan AB och DN som två olika tidningstyper är 

tillräckligt relevant för att den ska vara värd att ta upp.  
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3.2.2 Print-capitalism 

Benedict Anderson menar att trycktekniken, och vidare tidningarnas, framväxt spelade en stor 

roll i den föreställda gemenskapen och nationalismens framväxt. Han argumenterade för att 

print capitalism, som han kallade fenomenet, lade grunden för nationalism på tre olika sätt:  

 

Plötsligt kunde flera miljoner läsa samma nyheter, och därmed bli en mer integrerad del av 

det föreställda nationella samhället. Tidningarna ville inkludera, och skapa gemenskap bland, 

så många som möjligt och riktade därför texterna mot att skapa denna gemensamma 

föreställda gemenskap. Trycktekniken och den kapitalistiska viljan skapade med andra ord en 

förutsättning för en läsande masspublik och utvecklade därmed föreställningen om en språklig 

och kulturell gemenskap. Vidare så skapade man en möjlighet att gå tillbaka generationer för 

att ta del av texter som författades långt tillbaka i historien. Människor kunde nu föreställa sig 

moderna gemenskaper sammanlänkade till historiska sådana. Slutligen argumenterade 

Anderson för att framväxten av print capitalism borgade för ett nytt maktspråk som på ett 

politiskt, kulturellt sätt skapade hierarkier av samhällets regioner. Makten fick helt andra 

möjligheter att genom språk styra specifika grupperingar. De gränsdragningar mellan 

grupperingarna som språket skapade kunde i längden leda till att konkreta gränsdragningar 

gjordes mellan dessa grupperingar, i t.ex. nationsgränsdragningar. (Anderson 2008:44-45) 

 

Teorin om print capitalism är relevant för vår studie av en rad anledningar. Den ger ett 

historiskt perspektiv på hur tidningsväsendet bidrog till skapandet av grupperingar i 

samhället. Utöver detta perspektiv introducerar teorin makt och maktspråk som avgörande 

begrepp i hur medier i allmänhet och tryckta medier i synnerhet förhåller sig till de texter de 

producerar och reproducerar. Eftersom vi intresserar oss för sportjournalistikens 

nationalistiska diskurs finns det därför ett antal intressanta punkter i Andersons teori vi både 

tar hänsyn till och analyserar utifrån. 

 
3.3 Nationalism och föreställd gemenskap 

“It [nationen, förf. anm.] is imagined because the members of even the smallest nation will 

never know most of their fellow-member, meet them, or hear of them, yet in the minds of 

each lives their image of communication” skriver Benedict Anderson i inledningskapitlet av 

sin Imagined communities. (Anderson 1991:6) 
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Anderson ger språket en betydande roll i den ideologiska grund han menar att idén om 

“nationen” vilar på. Skriftspråken har haft en betydande roll i religonernas framväxt via dess 

givna möjlighet till tolkning av de heliga skrifterna, samtidigt som det talade språket såväl 

distanserat olika folkgrupper från varandra som bundit samman individer inom sin föreställda 

gemenskap. (Anderson: 2008: 34) Det föreställda annorlundaskapet, som ställs utanför den 

föreställda gemenskapen, förutsätter ett “vi”-tänkande.  

 

Samhällsvetaren Michael Billig skriver i sin bok Banal Nationalism om en vardaglig 

nationalism där medier dagligen hjälper till att upprätthålla denna föreställda gemenskap av 

att vara en nation. Precis som Anderson menar han att nationer är föreställningar som genom 

mediernas dagliga upprätthållande växt fram som något självklart för människor (1995:4). 

Ytterligare ett exempel på dessa gemensamma föreställningar han tar upp är det faktum att de 

allra flesta människor ser språk som något naturligt olikt från land till land. 

 

Billig benämner detta fenomen banal nationalism. Denna term används som sagt för att 

beskriva de mer ideologiska medel som nationalstater vardagligen produceras med. Billig 

begränsar också området som banal nationalism kan appliceras på till den så kallade 

västvärldens länder där flaggor snarare ses hänga slött från någon offentlig byggnad än viftas 

frenetiskt i våra ansikten (1995:6-7). Det är framför allt genom förklaringar av politiska 

beslut, kulturellt utbud och till och med dagstidningars uppbyggnad som en känsla av en 

nation upprätthålls. 

 

Medborgarens känsla av att vara en del av en nation är enligt Billig som att tillhöra vilken 

annan rörelse eller grupp som helst (1995:10). Det är denna föreställning, vilken även 

inkluderar en föreställning om att det finns flera andra nationer i den gemensamma världen, 

som ligger till grunden för ett ”vi” och ”de”-tänkande. Om ”vi” begränsar oss till att vara en 

nationalstat så måste ”de” tillhöra andra nationer (alternativt vara en gemensam grupp 

utomstående). 

 

Mer specifikt så är det påminnelsen om att vi lever i en nation som får oss att aldrig glömma 

detta (1995:93). Genom att vi dagligen i medierna läser eller hör saker och ting om vad som 

händer innanför våra geografiska linjer, eller för den delen hur något utanför vårt land  
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påverkar oss, eller helt enkelt något så simpelt som att bara läsa något på det språk som talas i 

vårt land, så påminns vi om att vi lever tillsammans i en nation och att vi delar betydande 

grundläggande egenskaper. 

 

Tack vare det moderna samhället och vår tekniska utveckling så är det idag lättare för 

medierna att nå den nationella publiken så snabbt som möjligt. Människor får lättare att ta till 

sig nyheter och kan ständigt hålla sig uppdaterade med vad som händer innanför landets 

gränser, vilket ger banal nationalism ännu större möjlighet att frodas (1995:100). 

 

Den genomgående tesen i Billigs bok är att både makthavare och medier är medvetna om 

banal nationalisms förekommande, och dess möjligheter. Att skapa en nationell kultur ligger i 

deras intresse för att lättare kunna uppräthålla den rådande ordningen, samtidigt som det är ett 

argument för att flytta fram sina positioner på olika sätt. I Billigs bok används främst 

exemplet där ledande amerikaner åberopar nationalismen som en anledning till att ta värvning 

i armén och gå ut i krig - och detta är alltså i modern tid (1995:1-2). 

 

Medieforskaren Peter Berglez har är även han inne på samma linje vad gäller natur och kultur 

i sitt kapitel i Ekström & Larssons Metoder i kommunikationsvetenskap. Han hänvisar till 

Adorno/Mancuses definitionen, där natur definieras som “ofrånkomligt, logiskt och 

universellt”, medan kultur är sådant som upprepas tills dess uppfattas som biologiskt och 

naturligt, trots att det endast är en social konstruktion (Berglez 2010:267f). Denna definition 

av kultur går väl ihop med Andersons och Billigs föreställda gemenskap, då det snarare 

handlar om en allmän acceptans än en fullständig sanning. 

 
3.4 CDA 

Kritisk diskursanalys är, tillsammans med teorin om den föreställda gemenskapen, vår 

huvudsakliga utgångspunkt i vår studie. Språk ses här som en hörnsten i sociala relationer och 

i processer som bestämmer saker och tings värden, detta inklusive språk i texter. Språket i sin 

tur formas av diverse omgivande strukturer, men hjälper också samtidigt till att upprätthålla 

och återskapa dessa omgivande strukturer. Dessa strukturer har egna agendor - politiska, 

ekonomiska, könsrelaterade, etc. - och kan genom analyser av språket blottläggas (Fairclough 

1995:73). 
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Det finns, enligt Fairclough (1995:59), tre dimensioner i varje kommunikativ händelse som 

innefattar språkbruk. Inom den sociala praktiken, dvs. sammanhanget kommunikationens 

förs, utövas diskursiv praktik, som beskriver hur kommunikationen bygger vidare på tidigare 

händelser som innefattar det specifika ämnet. Det material som publiceras inom den sociala 

och diskursiva praktiken är texten. Diskursanalysen av den kommunikativa händelsen 

försöker förklara hur texten i praktiken framförs men också hur den bygger vidare på tidigare 

givna perspektiv. Det är inom den sociala praktiken som begrepp som maktförhållande, 

hegemoni och ideologi dyker upp. För att kunna förstå en kommunikativ händelse behövs 

alltså förståelse om det kulturella sammanhanget, diskursens historia och textens konkreta 

element, såväl som dess relation till tidigare texter. Två identiska texter som publiceras i två 

helt olika sammanhang kan få vitt skilda betydelser. Tolkningen av den sociala praktiken är 

därför högst relevant (1995). 

 
3.5 Semiotik 

Roland Barthes skrev i sin bok Mythologies om hur uttrycket text kan innefatta både något 

man som man läser och något som man kan se. Text är beroende av sin kontext och det finns 

därför oändligt många sätt att tolka en text på (Barthes 1957:107-108). Klart är i alla fall att vi 

har olika föreställningar om olika ting, och att dessa tings närvaro – eller frånvaro – hjälper 

till att forma det uttryck som man vill förmedla. De semiotiska begrepp vi använder oss av i 

den här studien är denotation och konnotation. Denotation är det som uppenbarar sig rent 

fysiskt - ett föremål, en bild - och konnotation beskriver det som får det denotativa att 

framkalla, t.ex. känslor och associationer. (Ekström, Moberg 2008:24) 

 
3.5.1 Semiotikens roll i CDA 

De ordval som görs i en text är avgörande för hur texten uppfattas. Ur ett CDA-perspektiv är 

därför en analys av orden helt avgörande. Majoriteten av alla ord innehåller en laddning som 

gör att de kan tolkas på ett eller flera sätt. Två olika personer kan denotera och konnotera ett 

särskilt ord på helt olika sätt, vilket i sin tur ger texten skilda betydelser för läsaren. (Ekström, 

Moberg 2008:14) Det är, för oss, svårt att tillskriva textförfattarna avsikter med vilka ord de 

använder. Dock kan man se mönster som ger öppningar för vidare analyser i ämnet, vilket gör 

semiotiken till en relevant teori värd att ta upp i samband med vår studie. Utifrån 

utgångspunkten att dagstidningarna är på nedgång “läsningsmässigt” skulle man också kunna 

anta att texterna i desamma tillåts vara mer vinklade för att skapa ett intresse hos läsaren.  
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De intertextuella kedjor som förekommer i vår empiri introduceras naturligtvis med det nya 

material som förekommer i de artiklar vi utgått ifrån i vår studie. Det är här som den kritiska 

diskursanalysen blir ett relevant verktyg - för att försöka förklara hur kedjorna ser ut.  

 

4. Material och metod 
Följande kapitel beskriver det material vi utgått ifrån och den metod vi valt att använda under 

studien. Vi inleder kapitlet vårt urval av material innan vi närmare introducerar metoder vi 

valt att använda oss av i studien. 

 
4.1 Urval och material 

Det material vi kommer att använda oss av är artiklar hämtade från Aftonbladet (AB) samt 

från Dagens Nyheter (DN), som alla rör skid-VM. AB väljs ut som den mest lästa tidningen i 

genren folktidning, och DN motsvarande för elittidning. Eftersom dessa två tidningarna är de 

mest lästa inom sina genrer antar vi att de har möjligheten att ha störst inflytande över det 

svenska folket. Eftersom vi vill göra en studie som är så representativ som möjligt inom 

ramen för våra teorier och metoder så föll vårt val på AB och DN.  

 

Vi har valt att närmare granska allt det material som publicerades i tidningarna datumen 4-5 

mars 2011 och som berörde Skid-VM. Det rör sig om de åtta artiklar i DN och 13 artiklar, av 

varierande längd, i AB som publicerades under dessa två dagar. Anledningen till att vi valde 

Skid-VM:s två sista dagar som empiri för vår analys är att det var dagarna som stafetterna 

ägde rum, och att tidningsrapporteringen därför berörde nationerna Sverige och Norge mer än 

någon annan dag. Vi ville att det material vi valde att analysera skulle komma från samma 

dagar, så vi hade möjlighet att analysera vilken händelse tidningarna valde att lägga störst 

fokus på (enligt Agenda Setting-modellen). Se appendix 1 för uppställning av artiklarna. 

 

Vi valde att tolka bildmaterialet som publicerades i tidningarna som “text” som kunde kopplas 

till artiklarna. Därför valde vi, precis som i analysen av artiklarnas innehåll, ut de bilder som 

passade in med våran tolkning av vilka teman som främst stod ut i framställningen av skid-

VM. Vi gjorde med andra ord ingen ansats att övergripande analysera allt det bildmaterial 

som publiceras i samband med gällande artiklar, utan endast de bilder vi ansåg ha en relevant 

koppling till aktuella teman. 
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Eriksson (2006) använder sig av artiklar från Aftonbladet och Expressen. Detta motiveras att 

“det nationella får komma särskilt tydligt till uttryck” (2006:227). Vår studie är dock, likt den 

genomförd av Carpenter (2007) även intresserad av huruvida det finns olika förhållningssätt i 

uppbyggnaden av nationalism och antagonism i morgon- och kvällstidningar. Vårt fokus är 

inte att belysa alla skillnader utan snarare att låta de bägge tidningara komplettera varandra, 

om det visar sig att man utgått ifrån olika perspektiv. 

 

Internets framväxt har naturligtvis haft en enorm påverkan på vilket material som publiceras i 

såväl AB som DN. Innan internet fick det genomslag det har idag fanns det ett helt annat 

utrymme att skriva om vad som hänt i specifika idrottsevenemang eller händelser som på ett 

eller annat sätt berört sportvärlden. Numera publiceras material i stort sett fortlöpande på 

Internet att nyttja för de som är intresserade. Därmed tvingas tidningarna tänka om kring det 

material som publiceras i de tryckta upplagorna. Få, om ens någon, vill läsa om samma saker 

man kunnat ta del av dagen innan och därför får tidningarna snarare inrikta sig på uppföljande 

reportage eller analyser i de tryckta tidningarna. Det finns utöver denna utveckling en 

betydande skillnad mellan de bägge tidningarna. AB:s karaktär som kvällstidning vars 

existens är lösnummerbaserad behöver sälja så många lösnummer som möjligt i jämförelse 

med DN som har en trogen läsarbas genom prenumerationer. Det finns med andra ord inte 

utrymme i AB för att skriva om gårdagens nyheter, utan mer plats får läggas på information 

som läsarbasen inte redan tagit del av. Vad sa t.ex. idrottsutövarna efter loppet?  

 
4.2 Metod 

Metodavsnittet förklarar de metoder vi använder i vår studie för att leva upp till vårt syfte och 

besvara våra frågeställningar. Studien utgår ifrån en kritisk diskursanalys  

 
4.2.1 Kritisk diskursanalys och kvalitativ metod 

En diskurs kan definieras som de språkliga regler och praktiker som gör meningsfulla 

yttranden möjliga. Diskursen ger oss ett förhållningssätt till hur vi ska tänka om, tala om och 

förhålla oss till fenomen, skapade av en maktstyrd föreställning. (Lindgren 2009:111) Den 

textorienterade diskursanalysen förutsätter språkbruket som en social praktik. (Winther 

Jørgensen, Phillips 1991:95)  
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För att kedjan produktion och läsande av nyheter praktiskt ska fungera krävs det att det 

upprätthålls ett slags osynligt band mellan producenten och läsaren. Sammanlänkningen 

innebär att läsaren är införstådd med de kognitiva scheman producenten skapar, utifrån de 

sociokognitiva och sociokulturella “traditioner” samhället producerar och reproducerar. Den 

här processen förutsätter att producenten och läsaren är en del av samma kultur (eller 

samhälle). (Berglez 2000: 202f) Den kritiska diskursanalysen ämnar att undersöka dessa 

kulturella premisser.  

 

“Att tillämpa ett ideologikritiskt perspektiv handlar om att lyfta upp dessa omedvetna 

processer på ett medvetet plan, genom att upprepa frågan: varför är texten som den är?” 

(Berglez 2000:203) 

 

När man analyserar en text ur ett kritisk-diskursanalytiskt perspektiv ämnar man att undersöka 

och demonstrera hur textförfattaren använder sig av “implicit information, och närmare 

bestämt underliggande meningar, opinioner och värderingar” (Berglez 2000:203). Uttryck 

som uppfattas som självklara i en text kan mycket väl vara kulturellt betingade och framställs 

ofta som objektiv information, när de i själva verket är ett uttryck för textens ideologiska 

karaktär.  

 

Till viss del är det relevant för oss som forskare att inta ett perspektiv som bortser från den 

kutlur vi själva befinner oss i. Som Berglez (2000:203) säger är det dock forskarens egna 

tolkningar och för-förståelser kring begrepp och funktioner inom t.ex. tidningsvärlden som 

gör att analysen är möjlig överhuvudtaget.  

 

Vi analyserar texterna ur såväl ett makro- som ett mikroperspektiv. Vilken tematisk och 

schematisk struktur använder sig artikelskaparna av, och hur yttrar sig det på en mikronivå? I 

den tematiska strukturen kan vi utläsa vilka händelser och vilka personer som anses mest 

relevanta i artiklarna (van Dijk 1988:26). 

 

På mikronivå är det relevant att undersöka huruvida mening, betydelse och koherens byggs 

upp av artikelförfattarna eller om det kräver förkunskaper hos läsaren (van Dijk 1988:27). 

Van Dijk benämner den närvarande informationen som “ett semantiskt isberg”(van Dijk 

1988:62), där viss information ges i texten samtidigt som en en annan del skapas av läsaren 

själv. Denna process är intressant för oss då vi avser att närmare undersöka om de berörda 
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idrottarna framställs på specifika sätt vilka skulle kunna engagera läsaren. Förekommer t.ex., i 

den specifika kontexten, “irrelevant” information, och tillskrivs de specifika idrottarna 

egenskaper som inte nödvändigtvis berör det aktuella ämnet? 

 
 
4.2.2 Tillvägagångssätt 

Vi valde att till stor del utgå ifrån Berglez (2010:277) analysschema i vår studie, med ett par 

modifieringar. 

 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt de eventuella faktarutor 

som hör till 

 Semiotisk analys av de eventuella bilder som hör till artiklarna 

 Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

 Nyhetstextens schematiska struktur (makro) 

 Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

 Sociokulturella kontextualiseringar 

Analysen inleds med en överblickande granskning av det empiriska material vi valt att utgå 

ifrån, för att få en känsla av texterna. Hur ser texternas huvudsakliga innehåll ut och skiljer sig 

innehållet kraftigt mellan artiklarna? Senare skulle vi återkomma och utveckla denna del i 

studien. Den inledande studien ledde oss in en makroanalytisk tematisk och schematisk analys 

av artiklarnas innehåll. En lingvistisk textanalys av texten varvades med diskussioner och 

funderingar kring den sociala och diskursiva praktik texterna publicerats inom. Vi var noga 

med att hela tiden, i den mån det var möjligt, försöka bortse från våra förutfattade meningar 

om sportjournalistiken i allmänhet och Dagens Nyheters och Aftonbladets sportjournalistik i 

synnerhet, för att bibehålla en öppen syn på det empiriska materialet.  

I den tematiska strukturen undersökte vi materialet utifrån tre identifierade huvudteman: 1) 

den nationella antagonismen mellan Sverige och Norge, 2) konstruktionen av hjälten och 

syndabocken och 3) inkludering av nationen. Hur kom dessa tre teman fram i rubriken, 

ingressen och den löpande texten? Fanns det illustrationer och bilder som bidrog till 

förstärkningen av dessa teman? Vi granskade också mer konkret hur aktörerna framställdes. 

Vilka aktörer fick komma till tals genom anföringar och i vilket läge? Speciellt tema 2, 

konstruktionen av hjälten och syndabocken, berördes av den schematiska analysen tack vare 
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att just textens övergripande känsla i samband med vilka som får synas starkt påverkar vilka 

aktörer som speglas i positiv alternativt negativ glans.  

I en analys av nyhetstextens schematiskt struktur kan följande möjliga moment urskiljas: 

(a) Vad förmedlas i rubriker och ingress? (b) Vilka aktörer förekommer i texten, och vad 

representerar de aktuella aktörerna (institution, organisation, nationalstat, företag, sig själva 

etc.)? (c ) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden - utifrån särskilda 

aktörers handlingar/kommentarer? (d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om 

konsekvenser och orsak/verkan-förhållanden med utgångspunkt från särskilda aktörers 

verbala kommentarer? (e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? (f) Hur 

kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? (g) Vilken aktör tillåts 

sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? 

(Berglez 2010:278)  

 

Vi valde att närmare studera två specifika schematiska punkter i vår analys av materialet: 

Innehållet i rubrik och ingress och innehållets samspel med den löpande texten (punkt a), samt 

att närmare granska aktörernas roll i texten: Vem eller vad riktas aktörernas kommentarer 

mot? (punkt e). Alla punkterna skulle kunna vara användbara i en kritisk diskursanalys 

liknande den vi genomfört men i vår specifika studie ansåg vi att dessa två passade bäst. 

Anledningen till att vi ändå redogör för alla sju moment som Berglez pekar på är att vi vill 

demonstrera att vi kunde fört studien i en annan riktning om vi valt att utgå ifrån andra 

moment i den schematiskt strukturen.Vi fann dock (a) och (e) mest relevanta för vår studie. 

 

På en mikronivå tittade vi närmare på vad som utelämnades, och därmed förutsatte tidigare 

kunskaper, i texterna. Samtidigt intresserade vi oss för vilken “irrelevant” information och 

vilka egenskaper som aktörerna tillskrevs trots att de inte nödvändigtvis bidrog med 

någonting för att förklara det som aktören nyss genomfört. Vi såg också närmare på de 

konflikter som framställdes och huruvida de i realiteten kan uppfattas som relevanta, eller om 

de endast är konstruerade av media. Hur implicerade artikelförfattarna i så fall dessa? 
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4.3 Metodproblem 

Ett “problem” vi, och alla andra vetenskapliga forskningsinitiativ, står inför är hur studien kan 

besvara frågor som ger undersökningen en generaliserbar karaktär. Hur kan vi nå resultat som 

andra studier, som inte i första hand berör Skid-VM, kan ha användning för. Enligt Ekström 

och Larsson (2010:16) kan man i mindre och mer detaljerade studier nå generaliserbar 

kunskap om grundläggande egenskaper och strukturer som kommer till uttryck i texten. I vår 

studie avser vi kunna säga något generaliserbart om DN:s och AB:s rapportering kring 

sportevenemang, ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Svårigheten här är att finna en 

kombination av den kritiska diskursanalysen kvalitativa karaktär, i samspel med vår vilja att 

säga någonting om svenska dagstidningar i stort. Vår analys grundar sig på våra egna, 

subjektiva tolkningar, vilket i sig är ett problem och en svårighet värd att belysa. Hur förhåller 

vi oss på ett objektivt sätt till materialet med de förutfattade meningar kring de dagliga 

tidningar vi utgått ifrån?  

Vidare menar vi att genom vårt fokus på olika typer av tidningar menar vi att undersökningen 

blir intressant även för andra studier som inte direkt rör vårt specifika ämne. För det första kan 

vår studie säga något om antagonismen inom den svenska sportjournalistiken, men den kan 

även säga något om AB som folktidning och DN som elittidning.  

Då vi valt att undersöka hur Sverige och svenska idrottare framställs, i jämförelse med främst 

Norge och norska idrottare, krävs det att vi i den mån det är möjligt bortser från vår egen 

involvering i den svenska kulturen. De inslag av ideologi, världsbilder osv. som vi 

automatiskt är invuxna i, med tanke på vår uppväxt i Sverige, problematiserar en objektiv 

granskning av det material vi ämnar att undersöka. Ett material som potentiellt sett skulle 

kunna uppfattas som helt annorlunda av någon med en annan kulturell bakgrund. För att  

kunna nå ett tillfredsställande resultat försökte vi, till den mån det var möjligt, att i det här 

fallet ha med tidigare kunskap om såväl den svenska kulturen som det svenska 

tidningsklimatet i tankarna, för att nå ett större medvetande i analysen.  

Vår urvalsprocess av tidningsartiklar kan naturligtvis inte helt och hållet fånga alla de sätt 

varpå AB och DN upprätthåller antagonism inom sportjournalistiken, eller ens rapporteringen 

av Skid-VM. För att kunna ge en fullständig bild av detta skulle vi behöva granska ett större 

antal artiklar (Bryman 2001:257). Artiklarna är dock fortfarande publicerat material och säger 

en hel del om svenska tidningars sportjournalistiska förhållningssätt.  
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Den kritiska diskursanalysen i sig är föremål för en del kritik. Vart dras egentligen gränsen för 

vad som är diskursivt och vad som är icke-diskursivt? Analysen av diskursen, analysen av den 

sociala praktiken och gränsdragningen där emellan är inte tydligt definierade i Faircloughs 

kritiska diskursanalys. (Winther-Jørgensen, Phillips 2005:93) 

Det faktum att vi själva tolkar materialet, t.ex. bedömer vilken diskurs som förekommer i 

artiklarna och vilken övergripande vinkling texterna faktiskt har, skapar en del problem när 

det gäller generaliserbarhet och reliabilitet. Frågan hur vi drar gränser mellan vad som tillhör 

den nationalistiska diskursen och vad som inte gör det är naturligtvis intressant. Diskurser är 

inte heller konkreta skepnader. För att framtida forskare ska kunna upprepa får studie och nå 

fram till samma resultat krävs det att de går in samma roll som vi har här. (Bryman 2001:257)  

 

Kodningen av materialet är relevant för att studien ska anses valid. Syfte och frågeställning 

måste stå i samband till de begrepp vi väljer att tolka, och begreppen i sig måste vara 

relevanta inom ämnet. Detta ses dock som en styrka bland kvalitativa studier: “genom 

långvarig närhet och delaktighet (...) är det möjligt för forskaren att säkerställa en hög grad av 

överensstämmelse mellan begrepp och observationer” (Bryman 2001:257). Eftersom vi i stor 

utsträckning handskats med ett och samma relativt litet material kan vi mer precist formulera 

begrepp och teman som vi ämnar använda i vår undersökning. 

I vår tematiska analys: 1) den nationella antagonismen mellan Sverige och Norge, 2) 

konstruktionen av hjälten och syndabocken och 3) inkludering av nationen, finns det en risk 

för att ett par problem kan uppstå. Finns det fler teman som kan ha undgått oss och hur stor 

inverkan på vår analys och diskussion skulle dessa ponerade teman ha? Vi är medvetna om 

denna problematik, men samtidigt kan vi påstå att dessa tre teman som vi uppfattade framkom 

tydligt är av allra största vikt. Där vår uppväxt i det svenska samhället till viss del ligger oss i 

fatet vad gäller vår förmåga att genomföra analysen på ett så genomskinligt sätt som möjligt, 

så är det oss en fördel när det kommer till att tolka AB:s och DN:s möjliga budskap till den 

svenska masspubliken.  

Slutligen bör vi kommentera ett faktum som är svårt att kartlägga men ändå relevant att 

belysa: Man kan fråga sig hur vi egentligen avgör hur stor del av artikelmaterialet som täcker 

Norge eftersom de i praktiken faktiskt är det största hotet mot svenska medaljer, och hur stort  
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fokus som läggs på Norge för att de anses vara Sveriges största rivaler. Faktumet påverkar 

inte vår granskning av den nationalistiska diskursen inom sportjournalistiken men försvårar 

däremot våra ambitioner att kartlägga huruvida Norge är en konstruerad, eller en “faktisk” 

antagonist.  
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5. Resultatredovisning 
Utifrån Faircloughs tredimensionella modell (text, diskursiv praktik, social praktik) och våra 

tre huvudteman: 1) den nationella antagonismen mellan Sverige och Norge, 2) konstruktionen 

av hjälten och syndabocken och 3) inkludering av nationen kommer vi i följande kapitel 

analysera det material vår studie utgår ifrån. Dessa tre teman framkom tydligt i vår inledande 

granskning av materialet. Inom varje tema kommer vi presentera utdrag från texterna som 

underlag för vår analys. Vi flätar därför samman den tematiska analysens makrostruktur med 

den lexikala analysens mikrostrukturer löpande genom kapitlet. För att kunna kartlägga de 

tematiska analyserna utgår vi ifrån ett antal underordnade teman, som skapar tematiska 

mönster, i artiklarna. Analysen kommer också sammanknytas med våra teoretiska 

utgångspunkter. Efter en genomgående tematisk analys kommer vi titta närmare på de 

schematiska aspekterna i texterna. Hur presenteras aktörerna i artiklarna och hur ser samspelet 

ut mellan rubrik, ingress och den löpande texten? Utöver detta kommer vi närmare granska 

hur bilder och illustrationer förstärker de intryck som texten framhäver.  

 

De ordval och längre formuleringar som figurerar inom citattecken är citerade exempel som är 

direkt tagna ur artiklarna, om annan notering inte förekommer.  

 
5.1 Tema: Den nationella antagonismen mellan Sverige och Norge 

Framställningen av kampen mellan Sverige och Norge är genomgående framträdande i i stort 

sett i allt vårt material. Den norska antagonisten utmålas ofta som mer relevant än 

antagonister från andra nationer, trots att de i teorin kan vara minst lika farliga motståndare 

till svenskarna i jakten på medaljerna. Genom en lexikal analys av artiklarna som närmare 

granskar vilka ord som tillskrivs de specifika aktörerna kan man säga att artiklarna delvis 

framställer situationen mellan Sverige och Norge som krigsliknande.  

 
5.1.1 Norge som huvudsaklig antagonist 

Aftonbladets krönikör tycks ha en genomgående analyserande syn på herrstafettens målgång, 

där Northug bl.a. gick sidleds över mållinjen: “Kritiken mot Northug är trams - han visar 

respekt för Sverige” [kursivering ingår i originaltext] lyder rubriken i AB8, och i krönikan 

argumenterar författaren för sin sak. Dock finns det fortfarande element av antagonismen 

mellan Sverige och Norge som kommer fram i krönikan. Bara i rubriken så likställs Hellner 

med “Sverige”, medan denna metafor gör gällande att Northug representerar “Norge”. I 
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krönikan förs sedan ett resonemang om hur det först stått “1-0 till Hellner [(Sverige)]”, men 

att det nu står “2-1 till Northug [(Norge)]”. Det finns många fler åkare i ett skid-VM än bara 

två stycken, och även om Hellner och Northug är de två som genomgående åker snabbast så 

exkluderar ändå detta tankesätt alla andra medtävlande, och därmed också alla andra nationer 

än Sverige och Norge. Mer lexikalt kan man sedan se att krönikan avslutas med:  

Lillebror slog storebror. Det gjorde lillebror så glad att han bromsade 

in före mållinjen. Hur kul som helst. Det gjorde lillebror ännu gladare 

och storebror ännu surare. 

 

Genom att likna Norge och Sverige vid lillebror och storebror, några med ett naturligt band 

mellan sig, så bygger man vidare på myten mellan de eviga duellanterna, och därmed 

antagonisterna, Sverige och Norge. Det faktum att Sverige tillskrivs epitetet storebror 

förstärker känslan av Sverige som mäktigare och besittande mer kunskap än “lillebror” Norge. 

Det finns alltså ett band mellan Sverige och Norge, ett brödraskap, som dock bygger på 

Sveriges överlägsenhet sinsemellan. 

 

Samma förhållande framhålls i artikeln DN2, där endast norska och svenska skidåkare berörs. 

 Huvudfokus är formulerat kring Charlotte Kallas kamp mot Marit Björgen: “Med den 

glödheta form Kalla har är det läge för Björgen att få ett silver.”, står det. Det är alltså upp till 

Kalla att bryta Björgens dominans. Björgen ska inte ta ett silver utan hon ska få det. Det är 

Kalla som tillskrivs den aktiva rollen i kampen. Några hot mot svenskan och norskan syns 

inte till i texten. 

 

De två krönikor som publicerades under den tidsperiod vår studie utgår ifrån behandlar båda 

först och främst Norge. DN2 “I Norge handlar allt om Sverige”, som berör förhållandet 

mellan Norge och Sverige ur krönikörens ögon, och DN5 “Stor åkare - löjligt beteende”, som 

handlar om Petter Northugs målgång efter herrarnas stafett. Utgångspunkten i de bägge 

krönikorna är Norge, och inte Sverige, trots att Dagens Nyheter är en svensk dagstidning.  

 

Ytterligare exempel på framställningen av Norge som huvudsaklig antagonist finner vi i 

AB13. Makrostrukturellt är det intressant att se hur rubriken samspelar med texten här. 

“Rivalernas [kursivering förf.anm.] hemliga planer - träna ihop” , med underrubriken: 

“Hellner vill träna med Northug: „Man har respekt för honom‟”. Det är förvisso så att Hellner 

säger sig ha respekt för Northug, men AB:s vinkling är att de är rivaler. I ingressen beskrivs 
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sedan Northug som “Norges guldgutt”. Hellner, den “svenska stjärnan”, påstås alltså vara 

öppen för att träna med sin norske rival. Att måla ut det norska som rivaliserande till det 

svenska kan definitivt antas vara ett grepp för att främja framställningen av Norge som 

huvudsaklig antagonist. 

 
5.1.2 Norge framställs som mer fixerad vid Sverige 

DN2 berör Norges påstådda fixering vid Sverige. Artikeln, som är en krönika, berör 

inledningsvis Oslos grava problem med narkomaner.  

 

I ingressen får vi läsa: 

 

En irriterad hals (Northugs, förf. anm.) är i nationens intresse och 

skapar oro. Jag är mer oroad över halsägarens och nationens besatthet 

av att besegra Sverige. Den Norgebilden har inte ändrats under skid-

VM i knarkstan.  

 

Norge är inte bara intresserade, utan besatta av att besegra Sverige. Det är till och med så 

anmärkningsvärt att det är oroande. Artikelförfattaren sammanknyter problemet med Norges 

beroende av att vara bättre än Sverige: 

 

På morgonen före dubbeljakten käkade jag frukost med Nils på 

Adresseavisen och han sade: „Vad alla norrmän hoppas på är att 

Northug och Hellner ska komma in tillsammans på upploppet och att 

Northug ska vinna, det är vad alla norrmän hoppas på.‟ Själv vill jag 

att Sverige ska vinna guld. Om det sker efter skidspurt mot Norge 

eller i en hockeyfinal mot Finland - vem bryr sig? 

 

Man skulle här kunna argumentera för att artikelförfattaren här tar bort fokus från Sveriges 

kamp med Norge genom att avdramatisera kampen, från en svensk synvinkel. Det som texten 

betonar är en distansiering från Nils genom att belysa att deras drömmar är vitt skilda. 

Artikeln DN2 förklarar också:  

Kampen mot Sverige är ett extra mentalt drivmedel Norge dopar sig 

med idag. Den norrman som gör bort sig kommer inte bara att förlora 

en stafett. Han får leva med det långt efter att skidkarriären är slut. 

 

Dagen innan artikeln gav Norge bort guldet på sprintstafetten och all norsk rapportering 

berörde svenskarnas misslyckande i densamma. Artikeln analyserar det norska medieklimatet 

genom att exemplifiera med tidningen Dagbladets framsida där den tidigare under 
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mästerskapet bortvallade Hellner får lika stort visuellt utrymme som bland andra Khadaffi. 

Rönning och Johnsrud, som tog medalj, men inte guld, i sprintstafetten dagen innan syns inte 

till. Norge älskar att gräva ner sig i det svenska misslyckandet medan man själva förnekar sina 

misslyckanden. Så kan artikeln analyseras. Kampen är viktigast för Norge - inte Sverige.  

 

I AB7 lyder rubriken: “LÖFTET: FLER HÅN”, med underrubriken: “Efter Borg, Stenmark 

och kungen - Northug är inte färdig”. I samband med artikeln finns även två bildserier där tre 

bilder var visar “FÖRSTA SVERIGE-HÅNET” och “ANDRA SVERIGE-HÅNET”. Temat 

på detta uppslag är ägnat åt Northugs fixering vid Sverige, genom dessa ständiga referenser 

till de hån han utförde i riktning mot Sverige och gamla svenska idrottare som (Björn) Borg 

och (Ingemar) Stenmark, samt den svenska kungen. Just Northugs aktivitet i hånandet av 

Sverige är det som tillskrivs störst uppmärksamhet här, medan hans eget firande åt Norges 

seger i herrstafetten bara ägnas en enda mening, i slutet av AB7.  

 
5.1.3 Polarisering 

Den absolut mest intressanta förstärkningen av antagonismen mellan Sverige och Norge, och 

skillnaden i framställandet mellan tidningarna, stod dock att finna dagen efter herrarnas 

stafett, där Norge tog hem guld- och Sverige silvermedaljerna. 

I “Festligt eller fult? Northugs segergest retar inte alla: „Petter ville showa‟” (DN5) 

presenteras något som potentiellt skulle kunnat uppröra de svenska skidåkarna. Norges 

fixstjärna, och man på fjärde sträckan, Petter Northug, stannade framför mållinjen och gick i 

mål i sidled framför en uppgiven Marcus Hellner. Händelsen blev “den stora snackisen” efter 

stafetten. Innan målgången hade Northug också hyschat två gånger mot publiken. 

Artikelförfattaren Hans Jansson frågar i artikel DN5 ett par av medlemmarna i det svenska 

laget från stafetten vad de tyckte om gesten:  

Lanslagschefen Hans Erc Schultz: “Northug är Northug och han ville ge igen för att han blev 

rejält tilltufsad av Marcus Hellner i VM-sprinten. Men vi tar det som tändvätska och får spöa 

honom nästa gång istället”.  

Marcus Hellner: “Det är hans stil. Man är ganska van. Det är så han gör. Det stör mig inte alls. 

Däremot retar det mig att vi inte kunde vinna guldet”.  
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Anders Södergren: “Petter ville showa lite extra inför sina enormt stora hemmapublik. Det är 

nog frestande att göra det.” “Jag skulle också gjort en segergest, men vet inte hur den skulle se 

ut. Det är ingenting jag går och retar mig på.” 

Northug själv sa: “När Hellner vann sprinten stannade han (Hellner, förf. notis) upp och åkte 

på en skida över mållinjen. Det här var mitt sätt att fira”.  

De föregående exemplen visar tydligt på att situationen, som från början byggs upp som något 

dramatiskt snabbt kyls av av intervjuobjektens lugna hållning. I vad som först presenteras som 

ett känsligt ämne som potentiellt sätt skulle kunna uppröra, och enligt orden den stora 

snackisen med stor sannolikhet också gjorde det, kvävs konflikten i skidåkarnas lugna och 

metodiska kommentarer. Ingen vidare dramatisering görs av artikelförfattaren även om hans 

frågor tyder på att den potentiella konflikten var ett intresse han önskade få svar på när han 

ställde frågorna till artikeln. Samma förhållande går att utläsa ur AB7, där en rad kända 

skidprofiler tillfrågas om deras åsikter kring Northugs agerande. Gunde Svan anförs t.ex. med 

orden: “Jag har inga kommentarer, det är som det är.” En klar majoritet av svaren lever inte 

upp till de starka känsloyttringar AB påstår att det svenska folket kommer med, men även här 

så ställer man frågor om reaktionen på Northugs agerande. Att både DN och AB väljer att 

fråga så många skidpersonligheter om deras åsikter antyder att Northugs firande var ett 

extremfall värt att belysa. Det är tydligt att tidningarna önskar att sätta frågan om Northugs 

agerande och efterföljande känslor på agendan, även om resultatet av artiklarna inte 

nödvändigtvis förstärker känslan av antagonism mellan Norge och Sverige. Tidningarnas 

önskan och avsikt att ytterligare förstärka känslorna kring Northugs agerande kan vi inte säga 

mycket om men att agerandet ledde till stora rubriker och en placering högt upp på agendan är 

tydligt.  

 

I krönikan DN6 avhandlas samma händelse. Krönikan är i sin natur lugn och förhållandevis 

harmonisk. Det är inte det uppretande beteendet som i första hand stör krönikören, utan 

faktumet att “regisserade målgester är alltid töntiga”. Krönikan beskriver i övrigt myten 

Northug i överlag positiva ordalag. I krönikan söks förklaringar till varför skidåkaren blivit ett 

sånt medialt, såväl som sportsligt, fenomen. “Typiskt Petter, sade svenskarna. Nej, typiskt 

Petter är att vinna spurter”, skriver artikelförfattaren. Det är tydligt att allmänheten - 

svenskarna - har upprörts av Northugs agerande. Krönikören själv är dock mer inne på spåret 

att Northug är en skicklig skidåkare med vana att vinna spurtavgöranden.  
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Krönikan i AB, under samma dag, får verka som motvikt åt en annars snäv vinkling av 

stafetten från AB:s sida, där Northugs “hån” (det som i krönikan (AB8) beskrivs som respekt) 

står i fokus. Först och främst har man en framsida på sportbilagan där en hånleende gris 

iklädd guldmedalj och en norsk flagga tatuerad på ena sidan är det enda som syns, på en 

bakgrund av ett hundratal kommentarer man tagit från sina internetartiklar om målgången 

samma dag som stafetten ägde rum. Längst ned på framsidan finns också textraden “SÅ FICK 

HAN TUSENTALS SVENSKAR ATT EXPLODERA AV ILSKA”. Det är den norska grisen 

mot de upprörda svenskarna.  

 

I AB7 står det sedan på en mer mikroorienterad nivå om hur “gesterna rev upp känslor i 

Sverige”, Att man utelämnar alla andra länder utom Sverige och Norge i bevakningen kring 

loppet här kan motiveras med att det var Norge som kom etta och Sverige som kom tvåa, men 

det är också en fortsättning på denna exkludering av allt och alla som inte står på vare sig 

Norges eller Sveriges sida, och därmed även ett sätt att spä på utmålningen av dessa två länder 

som antagonister. 

Polariseringen fortsätter i DN8 som belyser den stundande tremilen för damer. Guldfavoriten, 

norskan Marit Björgen, ska försöka ta sitt femte VM-guld. Det svenska hoppet Charlotte 

Kalla ska “försöka sätta stopp” för det. Björgen står dock inte ensam på sin sida slagfältet. 

“Risken finns att hon får draghjälp av bland andra Kristin Störmer Steira och Therese 

Johaug”, två ytterligare norska skidåkare. Det är alltså en “risk” att Björgen får draghjälp, då 

det begränsar Kallas chanser att ta guldet ifrån henne. Det blir här oerhört tydligt att det är 

Norge som är det främsta hindret för det svenska guldet och svenskan Kalla står ensam i sin 

utmanande roll. Faktumet att norskorna lyfts fram som en stark grupp medan svenskan Kalla 

står ensam bidrar kraftigt till framställningens polariserande karaktär. “Vi-mot-dom” blir 

verkligen en kamp mot en grupp som tillsammans står enade i kampen mot Sverige. 

 

Polariseringen som fenomen kan förekomma på ytterligare en nivå, som vi finner i ingressen 

till krönikan DN6. Artikelförfattaren särskiljer här på ett mycket tydligt sätt att det finns en 

gränsdragning mellan det svenska och det norska som gör att han inte fullt ut kan uppskatta 

någonting om det inte är svenskt. Det står: “Petter Northug är den största stjärnan de vita 

spårens schack haft. Jag önskar att han var svensk.” Northugs nationalitet är avgörande för 

huruvida artikelförfattaren kan njuta av hans framgångar i “de vita spårens schack”.  
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Naturligtvis är det så, kan man tänka. Krönikören önskar det svenska skidåkningslandslaget så 

stora framgångar som möjligt. Effekten av uttalandet blir dock att hela artikeln får en starkt 

nationalistisk prägel som pekar på att det viktigaste är att det är Sverige som lyckas.  

 

5.1.4 Semiotisk analys 

Tonen för bevakningen av herrstafetten sätts direkt på AB6 (framsidan lördag 5 mars 2011). 

Hela framsidan är ägnad åt en bild på en griskulting med ett inklippt människoleende, en stor 

guldmedalj hängandes runt halsen samt en norsk flagga målad på ena sidan av kroppen. För 

att gå in på den mer konnotativa nivån så tycks grisen ges en norsk nationalitet. Att grisen har 

en guldmedalj runt halsen anspelar på att den har vunnit guld. Att den har ett leende som en 

människa tyder på att grisen i viss mån ska påstås vara mänsklig. För de som följt skid-VM 

blir det tydligt att denne aktuelle norske guldmedaljör är Petter Northug, och det är han som 

AB målar ut som en gris. I bakgrunden finns dessutom fullt med kommentarer i mindre storlek 

som bland annat nämner Northug vid namn, vilket tydligare visar på att det är Northug man 

vill framställa här. En vanlig konnotation för en gris är att någon betett sig på ett ytterst 

olämpligt sätt. Denna tolkning verkar, i enlighet med kommentarerna i bakgrunden, gälla här. 

Att det dessutom är en kulting förstärker ytterligare bilden av ett småaktigt och omoget 

agerande. Att Sverige målar upp den norrman som säkrade guldet på sista sträckan i 

herrstafetten stärker bilden av en svensk avsmak och polarisering bort från det norska. 

Till DN6 & DN7 finns en bild föreställandes de fyra svenska silvermedaljörerna Richardsson, 

Södergren, Hellner och Olsson, vandrandes bredvid varandra någonstans vid skidarenan. 

Svenskarna ser sammanbitna ut. Gruppbilden symboliserar lagkänslan som finns i Sverige, 

trots en viss besvikelse efter ett uteblivet guld. Alla går i jämnhöjd med varandra, ingen har 

hamnat efter, och bilden kan potentiellt sett konnoteras på en mängd olika sätt: besvikelse, 

hopp, framtidsutsikter är tre av dem. Ingressen till DN7, som är sammankopplad till bilden, 

uttrycker “Sverige gick för guld, men fick nöja sig med silver”. Vi kan alltså anta att tonen i 

uppslaget är något bister, som efter ett misslyckande. De sammanbitna ansiktsuttrycken 

uttrycker en viss besvikelse över situationen men utesluter inte att laget kommer kämpa ännu 

hårdare till nästa lagtävling. Hoppfullt för de som önskar det svenska laget lycka. Oavsett om 

konnotationerna i detta sammanhang uttrycker hopp eller misströstan uttrycker de ändå en 

tydlig polariserande känsla, i och med lagtänket. Ingen hängs ut, alternativt hyllas extra, efter 

silverloppet. Sverige står fortfarande enat, trots de upprörda känslorna som figurerat runt om i 

Sverige efter Northugs segergest, som vi behandlat tidigare i kapitlet.  
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5.1.5 Sammanfattning 

Den nationella antagonismen mellan Sverige och Norge är genomgående det tydligaste temat 

vi funnit i vår studie. Alla artiklar vi gått igenom handlar antingen om Sveriges skidåkare eller 

Norges diton. Norge som huvudsaklig antagonist framställs genomgående genom att norska 

deltagare ställs i jämförelse mot de svenska. I de flesta fall handlar det om en jämförelse 

mellan hur stor medaljchans de norska respektive de svenska åkarna har, men det handlar 

även till stor del om hur främst Petter Northug beter sig på ett ovärdigt sätt gentemot de 

svenska åkarna, och egentligen hela Sverige som nation. Oftast är det Sverige som framstår i 

bäst dager i dessa framställningar, där de svenska medaljchanserna byggs upp, och där ett 

svenskt silver bara kan överskuggas av ett hån mot nationen. Det norska laget framställs även 

i vissa fall som hade de en naturlig länk till “Sverige”. Båda beskrivs i vissa fall till och med 

som ett brödrapar. Utöver detta kan vi också se att “Norge” till viss del visar sig vara mer 

intresserade av de svenska åkarna än sina egna. 

 

Polarisering mellan de båda ländernas åkare förekommer också i stor skala. Tidningarnas 

fokus ligger till stor del på enskilda norska åkare i en slags negativt framställd 

individualisering (Petter Northug respektive Marit Björgen) - trots att det till största delen är 

lagstafetter man täcker - medan man är mer angelägna om att framställa de svenska åkarna 

som ett enat lag.  

 
5.2 Tema: Hjälten och syndabocken 

Ett annat tema som har en stor relevans i hur artiklarna förstärker, alternativt försvagar, 

nationernas slagkraft är hur man ger specifika personer hjälte- alternativt syndabocksroller. 

Väljer tidningarna genomgående att belysa personer som gjort väl ifrån sig och är de i så fall i 

majoritet svenska eller norska? I kontrast till detta, hur stor roll får personer som explicit eller 

implicit utmålas som syndabockar. 

 
5.2.1 Framhävande av silver/osynliggörande av förlorat guld 

Vi börjar med ett exempel från damstafetten. I AB:s bevakning tillskrivs i artikeln AB1 

hjälterollen till synes alla fyra svenska deltagare i stafetten, som såg till att ordna ett svenskt 

VM-silver. Den aktiva formen i ordna visar på att det var positivt att det var svenskorna själva 

som ordnade en silvermedalj. Det är inte så att man förlorade guldet till Norge (vilka som  
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vann guld nämns inte i själva artikeln, utan bara i en minimal faktaruta i anslutning till den) 

som slog det svenska stafettlaget med över en halv minut, utan det är den svenska framgången 

som ensidigt framhävs. 

Fokus rörande herrarnas stafett ligger till stor del på Northug och hans beryktade målgång, 

och nästan inget utrymme alls lämnas åt analys av de andra skidåkarnas prestationer i övrigt. 

Det finns dock en notisliknande artikel (AB11) där svenske skidåkaren Daniel Richardsson 

får komma till tals. Han har enligt artikeln en chans att återvända till prispallen. Ödet läggs 

här i Richardssons egna händer, då han aktivt kan återvända till prispallen. Längre ner står 

sedan: ”För Daniel Richardsson var gårdagens starka förstasträcka ett skönt bevis efter 

bottennappet på 15 km. -En upprättelse, sa han efter stafetten. Herrarnas förbundskapten 

Joakim Abrahamsson såg direkt efter silvret att åkarna var sugna på mer.” Den positiva bilden 

som kommer av starka förstasträcka och upprättelse visar ändå upp silvret som något 

positivt. Det faktum att åkarna var sugna på mer hjälper också till att framställa de svenska 

herrarna i god dager. 

Dagen efter herrarnas stafett ligger fokus på Northugs segergest i DN:s huvudartiklar. Inte 

förrän i DN7, dagens tredjenyhet hamnar svenskarnas VM-silver i fokus. I bildtexten som är 

sammankopplad till DN5 står det att Marcus Hellner “säkrade Sveriges silver” men 

ingenstans i artikeln DN5 och inte heller i första två tredjedelarna av DN6 får vi veta hur det 

gick för Sverige. Sedan skriver artikelförfattaren: “Silver är bra men de tveksamma åkarna 

gjorde inte mer än väntat”. Den tveksamma insatsen ledde till ett osynligt silver, som glömdes 

bort i norrmännens guldyra. Så kan situationen uppfattas utifrån DN:s rapportering.  

 

5.2.2 Egenskaper kopplat till nationell tillhörighet 

På samma helsidesuppslag som AB1, men på andra sidan, så finns en krönika (AB2). 

Charlotte Kalla och Ida Ingemarsdotter har här svenska framträdande roller: 

Kowalczyk kommer att utmana, visst, men jag tror att Charlotte Kalla 

är den som kommer att pressa henne [Marit Björgen, förf. anm.] allra 

hårdast. Trots att tremilen inte är hennes favoritdistans, varken 

längden eller masstarten. Man ska inte ta ut något i förskott, men jag 

råder er till att vara framför en tv i morgon eftermiddag. Jag är 

övertygad om att den extrema vinnarskallen Kalla hellre åker sig 

medvetslös än låter Marit Björgen vinna ett guld till. 
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Författaren tar fram en favorit till guldet på den stundande tremilen, utöver Björgen; 

Kowalczyk (Polen). Dock tror han Kalla är Björgens (Norge) största utmanare, av den simpla 

anledningen att Kalla “hellre åker sig medvetslös än låter Björgen vinna ett guld till”. På ren 

viljestyrka ska Kalla vinna. Kowalczyk är även hon en professionell idrottskvinna och bör ha 

minst lika stor motivation att inte låta Björgen vinna ett guld till. Kalla skulle alltså behöva ha 

någon extra sorts motivation som slår Kowalczyks. Denna extra motivation ska, i den anda 

som byggst upp kring det här mästerskapet av AB, definitivt tänkas vara det faktum att 

Björgen är från Norge. Den svenska skidåkerskan Kalla har det inom sig att vinna mot 

Björgen på ren vinnarskalle. 

Den andra stora svenska aktören i texten är Ida Ingemarsdotter, där man kan se flera viktiga 

mikrostrukturella tendenser. Hon dominerade på presskonferensen där hon fick frågor om sin 

respektlösa åkning på förstasträckan. Hon blir sedan direkt anförd genom ett citat: “Jag tänkte 

att jag ville visa de andra tjejerna att vi hade bra grejer under fötterna”. Hon var dessutom 

”uppe före sex och väckte kocken för att hon ville ha frukost innan hon kunde somna om.” 

Ingemarsdotter är aktiv när hon dominerade, i hennes respektlöshet, när hon visar de andra 

och när hon väcker kocken. Dessa fyra ord används alla i en positiv kontext, vilket hjälper till 

att bygga upp bilden av en imponerande svensk skidåkerska, som varit högst delaktig i 

stafettlagets slutplacering. 

I DN7 beskrivs svensken Marcus Hellner som en man besittandes en “mental styrka över det 

vanliga”, som tvingats kämpa hårt sedan uppväxten på grund av dåliga snöförhållanden i sin 

hemby och nu när han nått världstoppen fortfarande inte är “den som hänger upp sig på sådant 

[motgångar, förf. anm.]”. Tack vare sin hårda träning i ungdomsåren har han nu utvecklats 

“inte bara till Sveriges utan världens främste”. Hellner beskrivs med andra ord som en 

skidåkare, och en person, som präglats av sin hårda uppväxt men utvecklat kampen till 

någonting positivt.  

5.2.3 Tillskrivning/frånskrivning av ansvar utifrån nationalitet 

I DN1 framställs kvartetten som tog svenskt silver i VM-stafetten på ett sätt som framhåller 

Anna Haag som något av en syndabock. I brödtexten anförs tre av silvermedaljörerna: 

Johansson Norgren, Kalla och Ingemarsdotter. Anna Haag får inget utrymme i artikeln, 

förutom i en namnuppräkning av de fyra som deltog. Dock nämns hon i en anknuten “guide”, 

där de fyra sträckorna närmare redovisas: “Anna Haag gjorde ett stabilt lopp, men tappade 18 

sekunder på Therese Johaug som i praktiken avgjorde stafetten.” Haag var stabil men hennes 
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insats avgjorde i praktiken stafetten till Norges fördel. Med andra ord var stabil ingen positiv 

egenskap i det här fallet då det i så fall snarare skulle förstärka Sveriges andraplats. 

Ingemarsdotter gjorde “ett strålande lopp”; Kalla gjorde så finska utmanaren Lähteenmäki 

“var utan chans” på tredjesträckan, och Johansson Norgren visade ett stort fighterhjärta. 

 

För att återknyta till AB:s artiklar så tillskrevs till synes alla fyra svenska deltagare äran för 

silvermedaljen i damstafetten, men när man läser vidare i AB:s rapportering kring denna gren 

så finner man även här samma syndabock som i DN. I samband med AB3 finns en 

informationsruta där det redogörs för insatsen sträcka för sträcka i stafetten. Ida 

Ingemarsdotter, Britta Johansson Norgren och Charlotte Kalla gör alla bra insatser, men det är 

under andra sträcka som avståndet mellan den kommande ettan Norge och den kommande 

tvåan Sverige blir ointagligt. Så här beskrivs den: 

* ANDRA STRÄCKAN: Anna Haag går ut i ledning men Aino Kaisa 

Saarinen chocköppnar och jagar i kapp. Therese Johaug från Norge 

biter sig också fast och tar sig sedan loss från Haag och Saarinen. 

 

Svenska Anna Haag, som i och med ett för dåligt lopp ger Norge stora chanser att vinna 

stafetten, frånskrivs ansvar. Det är Saarinen som aktivt chocköppnar och jagar ikapp, som om 

Haag vore ett villebråd och inte en skidåkerska som kvalificerat sig för att delta i det svenska 

stafett-laget. Sedan är det Johaug som biter sig (...) fast, och jaktliknelsen fortsätter. Att Haag 

är passiv i detta stycke ger en känsla av att Johaugs omåkning var oundviklig. Haag målas inte 

ut som någon syndabock, men att Haag utöver denna villebrådslinkelse inte förekommer i 

skidåkar-kontext en enda gång i AB:s bevakning av stafetten tyder på att man nästan vill 

gömma undan henne och hennes insats. 

Istället för Haag så fokuserar AB sin bevakning kring damstafetten på Ida Ingemarsdotter, 

Britta Johansson Norgren och Charlotte Kalla. De två förstnämnda är föremål för ett 

“dokument” med rubriken “Så blev de VM-hjältar” (AB3). Ur ett makrostrukturellt 

perspektiv är det tydligt att det var två tjejer som framför allt låg bakom silvermedaljen. En 

tydligare glorifiering än den rubriken är till att börja med svår att åstadkomma. 

Underrubriken, innan ingressen och brödtexten tar vid, lyder: ”Plågade av sjukdomar och 

petningar – här är de svenska doldisarnas hårda väg till världstoppen”. Mer lexikalt så är det 

intressant att se hur någon, eller några, utomstående makter har aktivt plågat de två tjejerna 

med aktiva sjukdomar och petningar. Johansson Norgren och Ingemarsdotter behöver inte stå  
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till svars för varför de är svenska doldisar – de har inte varit i hetluften för att någon varit ute 

efter dessa svenska doldisar. Artikelns tema är genomgående dessa två svenska skidåkerskor 

som gjort hjälte-insatser. 

Hjälte- och syndabocksdynamiken i denna artikel är dock annorlunda mot AB1 och AB2. 

 

På prispallen i hjärtat av Oslo står fyra skinande tjejer med rosiga 

kinder. Att Anna Haag och Charlotte kalla skulle leverera var väntat, 

även om det som alltid är imponerande. Men detta var dagen då Ida 

Ingemarsdotter för andra dagen i rad markerade vad ”svenskt stål” går 

för (hennes eget uttryck) och Britta Johansson Norgren visade kyla 

när hon kastades in i stafettlaget. 

 

I detta ”dokument” likställs Anna Haags och Charlotte Kallas prestationer, medan de i AB1 

och informationsrutan bredvid denna artikel inte alls jämställs rent hyllningsmässigt. 

Mikrostrukturellt kan vi se att Haags insats inte alls nämns i detalj i artikeln, men man nämner 

“en andraplats som en Charlotte Kalla aldrig släppte - utan bara bekräftade”. Kalla gör det 

man förväntades av henne när hon aktivt aldrig släppte sin plats. På detta sätt fortsätter ändå 

den lexikala oviljan att nämna Haags insats i detalj. Eftersom hon redan nämnts som en av de 

som deltog i den här stafetten så är det underförstått att hon bidrog till att Sverige kom tvåa. 

Efter detta så ska det ändå sägas att AB3 mer är en hyllning till de två svenska doldisarna som 

var ”Sveriges två största silverhjältar”. Både Kalla och Haag är aktiva när de levererar, något 

som i sig förstärker bilden av de aktiva framgångsrika svenska tjejerna (och som fortsätter att 

försöka försvara Haag trots att hon aldrig egentligen pekats ut), men artikeln ägnas åt två 

svenskor som gjort en ännu större bedrift, något som ytterligare framhäver hur imponerande 

denna silvermedalj var, och vilka hjälteinsatser som krävdes för detta.  

5.2.4 Semiotisk analys 

Till höger om AB3 finns en bild på de två skidåkerskor artikeln handlar om. På den denotativa 

nivån kan man urskilja två leende skidåkerskor som ute på skidstadion hoppar upp med 

armarna i luften. Bakgrunden är grå och suddig, det ser ut att vara dimmigt. Britta Johansson 

Norgren och Ida Ingemarsdotter tar nästan upp hela bilden, men i ena kanten kan man se en 

tredje persons högerarm som också sträcks i luften. Bilden är tagen ur grodperspektiv, vilket 

konnoterar en mäktighet hos objekten som blir fotade, detta hjälper till att stärka den 

tillhörande artikelns rubriks budskap: ”Så blev de VM-hjältar”. Det var fyra tjejer som åkte 

stafetten, men att det bara är Johansson Norgren och Ingemarsdotter, samt någon okänds  
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högerarm, som finns med på bilden förstärker bilden av att det var dessa två som verkligen 

stod ut under stafetten. De båda skidåkerskorna är glada, vilket även det hjälper till att måla 

upp damernas stafett-silver som ett vunnet silver snarare än ett förlorat guld. 

På annat håll så träder en bild av en omogen Petter Northug fram i en stor bild bredvid AB7. 

Northug har på sig en lusekofta och sin guldmedalj och står bredvid de tre andra norska 

åkarna, iklädda liknande mundering. Northug är dock den som syns mest i bild. I bakgrunden 

syns en trävägg, vilket tyder på att de är inomhus. Northug sprutar champagne över någon 

eller några, samtidigt som han och de andra norska åkarna ler och skrattar. Att spruta 

champagne inomhus kommer att garantera en viss tids städande och tvättande, och de norska 

åkarna ler medan det sker. Detta hjälper alltså till att förstärka bilden av Northug som 

omogen, utan tanke på konsekvenserna för andra, och med tanke på att de övriga deltagarna i 

det norska stafettlaget också medverkar på den här bilden hjälper till att applicera Northugs 

egenskaper på fler norrmän. Northug är en vinnare, men framställs här som en mindre god 

vinnare. 

 
5.2.5 Sammanfattning 

Det finns stora skillnader mellan hur tidningarna framställer de svenska och de norska 

skidåkarna, såväl i medgång som i motgång. Vid damernas stafett, där Anna Haag 

genomförde en mindre bra sträcka, vilket enligt artiklarna var en bidragande orsak till en 

uteblivet guld, nämns hon minimalt i artiklarna. Hon nämns som stabil men också som ett 

jagat villebråd, mer eller mindre utan chans att försvara sig. I den situationen var hon helt 

klart underlägsen sina motståndare, finskan Saarinen och norskan Johaug. Då Haag, 

tillsammans med Kalla, enligt uppbyggnaden av artiklarna redan inför tävlingarna varit de 

stora stjärnorna är det istället uppstickarna Ingemarsdotter och Johansson Norgren som 

hamnade i blickfånget genom ord som kylig, svenskt stål och strålande. Bilden till AB3 

förstärker detta intryck.  

I artiklarna som berör herrarnas stafett, som för svenskt vidkommande även den slutade med 

silver, ser dynamiken annorlunda ut. Här är det minimalt fokus på svenskarnas insats och 

istället är det norges stjärnåkare Petter Northug som stjäl rubrikerna genom sitt agerande i 

samband med målgången. Northug har enligt artiklarna ett stort ansvar och skall ställas till 

svars. Krönikörerna i såväl DN som AB ifrågasätter om Northugs agerande verkligen var så  
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illa men känslan av artiklarna i övrigt pekar på att utgångspunkten hela tiden är att det är 

agerandet, som är felaktigt, som står i fokus. En klar majoritet av alla anföringar och ställda 

frågor cirkulerar kring Northug och hans målgest.  

5.3 Tema: Inkludering av nationen 

Hur inkluderas den svenska allmänheten i artiklarna? Frågan är central i framställandet av den 

föreställda gemenskapen. Får allmänheten komma till tals i artiklar som framställer Sverige 

respektive Norge i positiv eller negativ anda? 

 
5.3.1 Nationer som aktörer 

Ett fenomen som tydligt accentuerar de krigsliknande tendenser som beskrivs i artiklarna är 

fenomenet att det sällan är de svenska skidåkarna som gör eller säger något, utan att det är 

Sverige som gör det. “Det var allt Victoria tänkte när Charlotte Kalla gav sig i väg för att 

ordna svenskt VM-silver”; “I Norge handlar allt om Sverige” (Rubrik DN2); “Efter Sveriges 

suveräna silverstafett” (DN2); “Kampen mot Sverige är ett extra mentalt drivmedel Norge 

dopar sig med idag.” (DN2); “Före säsongen kändes Sverige som ett stensäkert lag” (DN2); 

“Ida Ingemarsdotter gick ut på förstasträckan för Sverige” (AB3) “Norge fick revansch på 

Sverige” (DN5); “Sverige gick för guld” (DN7); “...lillebror är fortfarande lillebror, och när 

han slår Sverige i stafett är det så stort att ingenting i hela världen kan bli större” (AB8).  

Genomgående i alla exemplen är att det i den situationsbundna kontexten vore mer passande 

att skriva om de svenska och norska skidlaget snarare än Sverige och Norge. För att återknyta 

till teorin om Uses and Gratifications så kan man argumentera för att användandet av nationen 

Sverige fungerar som ett verktyg, vilket medieanvändaren i sin tur kan använda för att nå 

tillfredsställelse, både på ett socialt (social utility) och ett emotionellt (emotional release) 

plan.  

Detta då det på många sätt är enklare att associera sig själv till Sverige, som majoriteten av 

läsarna till artiklarna bor i, än till det svenska skidlandslaget som få har någon personlig 

koppling till. 
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5.3.2 De svenska känslorna 

Sverige representeras i AB1 av Kungahuset, som i sin tur representeras av kronprinsessan 

Victoria och prins Daniel. Kronprinsessan och prinsen beskrivs flera gånger som uppspelta. 

Det är de svenska åkarnas prestationer som får Victoria och Daniel att agera på detta sättet. 

Victoria och Daniel representerar Sverige vid skidspelen, och representerar Sverige i den här 

artikeln. Detta blir extra tydligt i samband med en av de bilder som hör till artikeln (se 5.3.3). 

 

En krönika i AB (AB2) dagen efter damernas stafettsilver har följande rubrik: ”Silvret är 

redan en klassiker – imorgon kan Kalla ge oss en ny”. Ur ett makrostrukturellt perspektiv är 

det intressant att se att fokus här är att det är Kalla som ska ge oss en ny klassiker. Anslaget i 

rubriken är alltså att Kalla åker för oss i Sverige, snarare än för att hon själv vill göra så bra 

ifrån sig som möjligt för egen del – ett mycket tydligt exempel på hur den svenska glädjen 

framhävs som något eftersträvansvärt. Från krönikans brödtext kan vi sedan hämta följande 

utdrag: ”-Det är visst rea på hamburgare hemma i Sveg, dom firar”. Detta är en av tre 

meningar från presskonferensen som citeras i krönikan. Den svenska glädjen är påtaglig – i 

alla fall i Sveg - och blir så ännu mer i krönikans sista mening (angående dagens nya lopp): 

”Läge för rea på hamburgare i hela Sverige?”. Firandet hölls på en hög nivå i Sveg, och kan 

svenskarna göra bra ifrån sig idag också så lär firandet bli högt i hela Sverige. Rean på 

hamburgarna blir en metafor för det svenska firandet. DN1 använder sig även den av 

kioskrean i Sveg som en metafor för den oerhörda svenska glädjen. Ida Ingemarsdotter citeras 

med orden “/.../ jag har fått höra att hemma i Sveg har kiosken rea på korv och hamburgare 

efter mitt VM-guld”.  

I DN3 får vi läsa om hur stolta invånarna i lilla Lerdala är över sin skidkung Marcus Hellner. 

Någonstans mellan Skövde och Skara ligger den lilla västgötska byn Lerdala. Lerdala 

beskrivs som en näst intill obetydlig liten by som bara tar drygt 30 sekunder att åka igenom. 

Det finns dock en stor stolthet för traktens stjärna Hellner. Vid en första anblick går det inte 

att se några tecken på detta: hyllningsbanderollen som är uppsatt till ära för Hellners två OS-

guld har stulits två gånger. Eldsjälen i Lerdala IF:s skidsektion “Spår-Gunnar” har blivit 

intervjuad och han antyder att spåren som han brukar göra i skogen är “det roligaste elljusspår 

han (Hellner, förf. anm.) vet”. Start- och målplatsen har fått namnet Marcusplatsen. Det finns 

bara ett tjugotal medlemmar i föreningen, varav Hellner själv är en. Vi får också lära känna 

Hellners familj genom en rad beskrivningar: pappa Thomas segrade i klubbmästerskapen  
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någon vecka tidigare, systrarna och mamman. Hela artikeln hjälper till att bygga upp personan 

kring Marcus Hellner. Systern Qarin säger angående “fiaskot tidigare i veckan” som Marcus 

Hellner var inblandad i: - Han är inte den som hänger upp sig på sådant.  

Lerdala är en gemytlig liten by som framställs på ett sätt som många svenskar uppväxta på 

landsbygden kan associera sig själva till. Den ständiga referensen till att Lerdala är litet är 

också det en i kontexten förstärkande beskrivning. Folktomt men med en stor kärlek till de 

andra invånarna och sporten. Marcus Hellner är inte den som hänger upp sig på sådant, dvs. 

motgångar, och är uppskattande, utifrån vad “Spår-Gunnars” citat. I ingressen står det: “Det är 

inte svårt att se hur stolta invånarna i lilla Lerdala är över sin skidkung”. Lerdala (Sverige) är 

stolta över sin skidkung. Hur Hellner än presterar i Oslo är man ändå stolta över honom. På 

många sätt är stolthet ett av de mest laddade begreppen i en sportkontext. Hur svaga resultat 

man än gör än prestationen ändå “älskvärd” om restultatet blir att folk är stolta över en. Man 

har gjort sitt bästa. “Lillskiten”, som Hellner blir refererad till i ett citat av “Spår-Gunnar“ 

Andersson, är också ett begrepp som förstärker hur folklig och omtyckt Hellner är. 

Smeknamn i sig kan, i den positiva kontext artikeln är uppbyggd kring, tyda på en nära 

relation.  

 

Hela artikeln bygger på en uppbyggnad av personan runt Hellner. Det finns säkerligen många 

sidor av skidåkaren frånn Lerdala vi inte får reda på i artikeln men utifrån citat från anhöriga 

och den bakgrundshistoria som berättas för oss tillskrivs Hellner en rad egenskaper som 

bygger på nya lager i den publika bilden av honom.  

 
5.3.3 Semiotisk analys 

I samband med AB1 finns en stor bild med en egen text på; ”NI ÄR UNIKA”. I den stora 

bilden är tre mindre bilder inflikade, varav den längst ned av dessa tre föreställer 

kronprinsessan Victoria och prins Daniel som kommer gåendes mot kameran. På den 

denotativa nivån noteras att det i bakgrunden hänger en stor svensk flagga, och att både 

Victoria och Daniel bär accessoarer med svenska färger och flaggor på. På bilden vinkar och 

ler Victoria till någon som står en bit bredvid och bakom kameran. Bilden är tagen ur 

grodperspektiv, vilket konnoterar en känsla av underkastelse och en attityd av mäktighet hos 

de på bilden. Det blir väldigt tydligt att detta är våra kungligheter som är på besök. Den 

svenska flaggan i bakgrunden kan tolkas som en symbol för Sverige, och att vår kronprinsessa  

 



40 

 

och prins är så tydligt i förgrunden på den här bilden visar på att Victoria och Daniel är här för 

att representera Sverige. Victorias spontana glädje på bilden får symbolisera det svenska 

folkets glädje. 

I samband med DN3 finns en stor bild på “Spår-Gunnar Andersson”, som står vid 

“Marcusplatsen” - start och målplatsen på Lerdala elljusspår. Andersson ler kraftigt - något 

som förstärker den oerhört positiva ton som framhålls igenom hela artikeln. Sverige är stolta 

över Marcus Hellner, och kanske speciellt Spår-Gunnar själv. Bilden skulle kunna föreställa 

en “normalglad” människa, men de svenska skidframgångarna föder uppenbarligen en stor 

glädje i Lerdala. Här kan vi anta att fotografen verkligen haft planer med hur bilden skulle se 

ut och vad den skulle konnotera. Den svenska glädjen är påtaglig. 

 
5.3.4 Sammanfattning 

Vid flera tillfällen benämns de svenska samt norska åkarna som “Sverige” respektive 

“Norge”. Denna nationella vinkling hjälper publiken att bygga upp känslorna för skidåkarna, 

genom att anspela på hela nationen när man benämner skidåkarna. Utöver detta kan vi se att 

Charlotte Kalla ska prestera för nationen, för Sverige, när hon åker i tremilen. Fokus ligger på 

att hon är en svensk skidåkerska som ska vinna åt oss, inte att hon är en elitidrottare vars 

drivkraft främst kommer från att själv vilja vara så bra som möjligt för sin egen skull. Vidare 

är det intressant att se hur folk och händelser från åkarnas hem får utrymme i tidningarna. Det 

rapporteras om att det är rea på hamburgare i Sveg (Ida Ingemarsdotters hemstad) vilket får 

ses som en metafor över Sveriges glädje, och det görs ett reportage om Marcus Hellners lilla 

hemby, där lokala invånare får tala sig varma om Hellner. Utöver detta så används bilder på 

flera olika sätt. En av de mest tydliga bilderna av det jublande svenska folket är när svenska 

flaggor kan ses i samband med glada människor - speciellt i en av bilderna, där de glada 

människorna är kronprinsessan Victoria och prins Daniel.  
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6. Diskussion 
Sportjournalistiken i vår studie har en starkt nationalistisk prägel. När det gäller sport är det 

tillåtet - nästan förväntat - att vara partisk för den egna nationen. Under en lång tid har det här 

förhållandet underbyggts och är numera mer eller mindre fullständigt accepterat. I teorin kan 

man fråga sig varför det är mer intressant att läsa om utövare från Sverige gentemot andra 

nationer. Allt är förstås uppbyggt utifrån ett förhållande likt det Anderson och Billig uttrycker. 

Med massmediernas inblandning är förstås förhållandet ännu tydligare, om än svårdefinierat: 

massmedierna erbjuder sportmaterial som till stor del är nationalistiskt vinklat och 

medieanvändarna eftersöker i sin tur detsamma av en rad anledningar vi återkommer till. En 

cirkel är skapad. 

 
6.1 Aftonbladet och Dagens Nyheter som olika tidningar 

Som bekant så är folktidningen i vår studie Aftonbladet och vår elit-tidning är Dagens 

Nyheter. I åtskiljandet mellan dessa två så är det allra mest uppenbara att fler artiklar och fler 

sidor ägnas åt skid-VM i AB (13 artiklar utspritt över 10 sidor) än i DN (8 på 6 sidor). Båda 

dessa tidningar är störst inom sina respektive genrer, men Aftonbladet är som allmänt känt 

störst i Sverige. Att folktidningen är den som rapporterar mest om skid-VM kan definitivt 

vara så enkelt att det har att göra med att den har störst resurser till förfogande.  

Den senaste årtiondenas nedgång läsarmässigt för de dagliga utkommande tidningarna, med 

vissa undantag, innebär att det är avgörande att finna nya vägar mot att intressera läsarna. I 

och med internets framväxt är det knappast hållbart att rapportera om “gårdagens” material, 

då det redan informerats och analyserats kring det på internet. Frågorna är helt enkelt inte 

aktuella längre. Hur gör man då för att intressera läsarbasen? Ett exempel kan vara ett större 

utrymme för krönikor, vilka inte är lika beroende av aktualitet som nyhetsrapporteringen.   

En tendens vi har noterat i AB:s bevakning är dock att i papperstidningen så befinner sig de 

artiklar där intervjuer med de tävlande har störst inflytande i texten i förgrunden, medan 

krönikorna är placerade på ett marginaliserat sätt: den ena finns längst ner på ett 

helsidesuppslag, under en stor artikel med sammanhörande stor bild, och den andra är 

placerad längst till höger på ännu ett helsidesuppslag, där en stor bild med tillhörande artikel 

står att finna till vänster om krönikan.  
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I DN existerar i praktiken ett motsatsförhållande. Det största utrymmet ges åt krönikorna 

medan intervju- och “fakta”-baserade artiklar placeras i marginalerna. DN har med andra ord i 

stort sett helt övergett tanken om att i första hand informera sina läsare om vad som faktiskt 

hände under tävlingarna. Anledningen till denna ojämlika fördelning av krönikor kontra 

nyhetsartiklar i AB respektive DN kan bero på flera saker. Det mest sannolika som vi ser är 

dock att massmedie-kommunikationen hos AB mer inriktar sig på en snabb tillfredsställelse, i 

form av ett sensationellt uttalande eller bild, medan en elit-tidning som DN inte riktigt har 

samma behov, eller önskan, att tillfredsställa sina läsare på det sättet.  

Ytterligare en tendens vi har märkt i skillnaden mellan AB och DN är att AB i betydligt större 

utsträckning låter läsaren (åter)uppleva loppet genom andras ögon. Det finns exempelvis 

artiklar där man frågar kronprinsessan Victoria vad hon tänkte på vid ett avgörande skede i 

damstafetten, likaså låter man även Ida Ingemarsdotter berätta vad hon tänkte under vissa 

delar av loppet. Detta sätt att ge information kring skidloppen hör stark samman med teorin 

om Uses and Gratifications, där en av användningsområdena för massmedier är att erbjuda en 

verklighetsflykt. I detta fall skulle den verklighetsflykten bestå av att man sugs tillbaka in i 

loppet genom att få läsa om det ur personer som var närmare händelsernas centrum än en 

själv. Utöver verklighetsflykten så finns det även en mer social aspekt, i Uses and 

gratifications-teorin kallad emotional release, där medieanvändaren når tillfredsställelse 

genom att t.ex. kunna sympatisera och glädjas med de aktörer som var på plats. Detta hjälper 

till att forma den föreställda gemenskap som, enligt Anderson och Billig, nationer är 

uppbyggda av. Vad man dock måste betänka är att tidningsläsarna är olika individer med 

olika bakgrund och därför också med olika anledningar till varför man faktiskt läser tidningar. 

Vi har redan nämnt verklighetsflykten och den sociala aspekten, som vi först och främst 

menar tillhör tillfredsställelserna läsarna av de bredare folktidningarna (exempelvis AB) söker. 

På andra sidan spektrat finns den som vill informeras på ett något djupare plan. En möjlighet 

skulle vara att elittidningar, såsom ex. DN, erbjuder innehåll som på ett eller annat sätt ger 

denna tillfredsställelse. Det här är förstås spekulationer, men med den dragna slutsatsen att 

innehållet i tidningarna skiljer sig åt kan vi konstatera att innehållet också borde locka olika 

typer av läsare. Utifrån den analys vi genomfört av materialet anser vi att AB anspelar mer på 

stora känslor, medan DN hellre inriktar sig på djupare analys 
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6.2 Mediernas roll i den föreställda gemenskapen 

Däremot är det långt ifrån bara skillnader mellan folk- och elittidningarna i detta 

sammanhang. Båda tidningarna är - om än inte i exakt lika stor grad - angelägna om att måla 

upp de norska skidåkarna som de svenska skidåkarnas, och därmed hela Sveriges, 

huvudsakliga antagonist. Enligt Anderson och Billig så är, som sagt, en föreställd gemenskap 

grunden i att nationalstaterna - och egentligen alla sorters grupper - kan ha en så stark 

ställning som de har idag. I vår analys blir det tydligt för oss att uppbyggandet av ett svenskt 

och ett norskt läger är central för denna hegemonisering som leder till en gemensamt 

föreställd nation: Sverige. 

 

Samtliga artiklar som vi gått igenom har handlat om antingen svenska åkare, svensk 

skidåkning, norska åkare eller norsk skidåkning. Genomgående så lyfts det norska beteendet, 

och framför allt Petter Northug, fram som något polariserat från de svenska ditona - och i 

vissa fall är till och med “det norska” eftersträvansvärt (att benämna det som eftersträvansvärt 

är också ett sätt, om än mer subtilt, att avskriva sig själv de egenskaperna). Detta fungerar för 

oss i vår studie som ett praktexempel på hur media använder sig av ett vi och ett dom för att 

skapa en antagonist, för att i slutändan stärka vår egen föreställda gemenskap.  

Teorin om Agenda setting blir relevant för oss att ta upp här. Om det anses vara väl starkt att 

påstå vad medierna har för ideologiska avsikter med vad de skriver, så är det för oss i vår 

studie i alla fall väldigt lätt att peka på vad de skriver om. Enligt Agenda setting så är det 

sannolikt att det tidningarna skriver om även är det som intresserar läsarna mest. Med tanke 

på att Petter Northugs beryktade målgång framför näsan på svenske Marcus Hellner renderade 

i över 2 500 kommentarer på Aftonbladets nät-sajt - en siffra som i sportsammanhang hittills 

varit omöjlig att överträffa - får anses vara ett tecken på vad Aftonbladets läsare bryr sig mest 

om: den av medierna pådrivna kampen mellan Sverige och Norge.  

Ett grepp vi har diskuterat, som man använder sig av i båda tidningarna (men kanske främst i 

DN), är att referera till åkare som “Sverige” och “Norge”. Att tillskriva enskilda åkare, och till 

och med lag, en hel nation, med allt vad det innebär, är förstås något som man snabbt märker 

är vanligt inom sportjournalistiken. Däremot vill vi gärna komma in på Anderson och Billig 

igen här: vad är egentligen “Sverige”? Det är snarare så att det är det svenska skidförbundet 

som i olika instanser valt ut åkare, som kvalificerat sig på olika premisser, och som ska 

representera deras förbund vid ett mästerskap. Det är förstås vida accepterat att det svenska 

skidlandslaget går under parollen “Sverige”, men det vi vill säga här är att något så 
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grundläggande som att kalla de bästa åkarna som skidförbundet har valt ut för “Sverige” även 

det hjälper till att producera nationalstater. Det är alltså inte de svenska skidåkarna som tar 

medaljer utan Sverige, som beskrivs som en enskild aktör. I praktiken existerar dock inte 

denna aktör i ett skid-VM, utan representeras snarare av ett skidförbund och dess utvalda 

åkare.  

 

En iakttagelse vi gjort vad gäller kampen mellan Sverige och Norge är hur framför allt AB 

inte räds att framställa Norge i dålig dager (deras framsida med en norsk gris på som främsta 

bevis i det här fallet), medan man väldigt ogärna kritiserar svenska aktörer. Trots att Anna 

Haag inte var i närheten av att kunna hänga med i täten under sin sträcka i damstafetten, 

medan de tre övriga i större grad hjälpte till att nå en så pass hög slutplacering som tvåa, så 

nämns hon inte alls i några negativa ordalag. I båda tidningarna där sträcka för sträcka i 

stafetten gås igenom så framställs Haag som passiv, att det inte är hennes fel utan snarare 

“Norge” som åker för snabbt. Detta skyddande av svenska aktörer hjälper definitivt till att 

framställa en bild av ett enat Sverige: skidåkarna som är ute i spåren ses som en enhet, och de 

som rapporterar om detta har full förståelse för händelseutvecklingen. Enheten förstärks också 

genom de bilder som sammanlänkas med vissa artiklar. Det svenska skidlaget beskrivs, mer 

eller mindre explicit, som en enad grupp. 

 
6.3 Övriga teman 

Vi har utgått från ett antagande att den nationalistiska diskursen som är framträdande i vårt 

material pekar på en kamp mellan oss, Sverige, och Sveriges främsta antagonist, Norge, och 

att sportjournalisternas rapportering kring mästerskapet i Oslo bygger på en nationell 

föreställd gemenskap som belyser detta förhållande. När vi ställer oss frågan om det 

framkommer andra tydliga diskurser som på ett eller annat sätt ställs som motsats till den 

nationalistiska diskurs sportjournalistiken i fråga framhåller blir svaret nekande. Även om 

tidningsmakarna inte nödvändigtvis explicit framhåller det enade Sverige så utgår en absolut 

majoritet av materialet ifrån faktumet att vi ska skydda vår kulturella och nationella 

gemenskap med alla medel. Vi ska försvaras mot norsken och skydda “våra egna” när det 

blåser kallt. Man hyllar svenskarna till skyarna när de lyckas och ifrågasätter värderingar hos 

norska invånare när de frångår våra svenska principer och ideal.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sportjournalistiken bidrar till att bevara den svenska 

gemenskapen genom att anspela på nationalism samt antagonism gentemot det norska. Med 

utgångspunkt i teorin om den föreställda gemenskapen, och medieteorier om hur media för 

upp frågor på agendan samt hur publiken använder det som massmediernas sänder ut, har vi 

har använt oss av en kritisk diskursanalys när vi analyserat materialet från två dagar i 

Aftonbladet och Dagens Nyheters bevakning av skid-VM i Oslo. Det vi kom fram till var att 

det fanns tre genomgående teman i deras rapportering kring evenemanget: 1) den nationella 

antagonismen mellan Sverige och Norge, 2) konstruktionen av hjälten och syndabocken och 

3) inkludering av nationen. Nästan uteslutande handlar alla artiklar om antingen svensk 

skidåkning eller norsk skidåkning, och man framställer gärna det norska som något osvenskt. 

Petter Northug får exempelvis utstå tuff granskning efter sin beryktade målgång under 

herrstafetten, där kritiken framför allt kommer från Aftonbladet. Man är dessutom angelägen 

om att skydda de svenska åkarna och framställa de som enhetliga i utsatta lägen, som när de 

svenska damerna i sin stafett blir ordentligt frånåkta under Anna Haags sträcka, då läggs allt 

fokus på de svenska åkare som gjorde bra insatser istället. Dessutom inkluderas ofta den 

svenska nationen i loppen, genom att stafettlaget benämns som “Sverige”, det norska laget 

som “Norge”, osv. Vi anser att denna rapportering stärker de teorier vi tagit del av som 

framför allt tar upp skapandet och upprätthålandet av nationalstater i medierna, att det krävs 

en föreställd gemenskap för att nationerna ska fungera som koncept. Dessutom ser vi vissa 

skillnader i Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering, vilket även det stärker tidigare 

teorier om folk- och elit-tidningar som vi tagit del av.  
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