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1 ABSTRACT 

On the 4
th

 of July 2014, Norwegian ski star Petter Northug crashed his car in a drunk driving 

accident. The event became big news in both the Swedish newspaper Aftonbladet and the 

Norwegian VG. The main question in this analysis is about the narrative in Aftonbladet and 

VG, regarding the event as well as Northugs persona, and if the narrative differentiates 

because of Northugs position as an antagonist in Sweden and a protagonist in Norway. To 

analyze the narrative in the various articles a self-designed narrative analysis, composed by 

what felt relevant and useful in the literature, was applied. The differences that were 

discovered could be linked to the analysis theories of national identity, the hero role and the 

media's way of using athletes, in this case Petter Northug, as either antagonist or protagonist. 

The literature stressed that sports journalism gladly uses opposites and there would probably 

be major consequences for both VG and Aftonbladet, who both are dependent on selling 

single copies, if they would get rid of the readers hero or villain in the ski world. 

1.1 KEYWORDS 

Narrative, sports hero, national identity, Petter Northug, ski star, Verdens Gang, VG, 

Aftonbladet, hero roll, sports, cross country skiing.   
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2 SAMMANFATTNING 

Den fjärde juli 2014 kraschde den norska skidstjärnan Petter Northug sin bil efter att ha kört 

rattfull. Händelsen blev en stor nyhet i både den svenska tidningen Aftonbladet och i norska 

VG. Huvudfrågan i denna analys handlar om narrativet i Aftonbladet och VG, betraktande 

händelsen samt Northugs persona, och även om narrativet skiljer på grund av Northugs 

position som en antagonist i Sverige och en huvudperson i Norge. För att analysera 

berättelsen i de olika artiklarna tilläpades en egendesignad narrativanalys, sammansatt av det 

som kändes relevant och användbart i litteraturen. De skillnader som upptäcktes kunde 

kopplas till teorier om nationell identitet, hjälterollen och medias sätt att använda idrottsmän, i 

det här fallet Petter Northug, som antingen antagonist eller protagonist. Litteraturen betonar 

att sportjournalistik gärna använder motsatser och det skulle förmodligen få stora 

konsekvenser för både VG och Aftonbladet, som båda är beroende av att sälja lösnummer, om 

de skulle bli av med läsarens hjälte eller skurk i skidvärlden. 

2.1 NYCKELORD 

Narrativ, sporthjälte, nationellidentitet, Petter Northug, skidstjärna, Verdens Gang, VG, 

Aftonbladet, hjälterollen, sport, längdskidåkning. 
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3 INLEDNING 

“Ju högre upp man sitter desto hårdare faller man” sägs det. I dopingskandaler, och andra 

händelser som inte går hand i hand med normen som sporthjälte, har många fått se sina 

karriärer falla och idrottsintresserade har fått se sina idrottshjältar stupa. Men sen finns det 

vissa som verkar ha en förmåga att likt fågeln Fenix kunna resa sig upp ur sin egen aska. En 

av dem är Petter Northug. 

Den norska längdskidåkaren som på ett brutalt sätt har slagit sig fram till världseliten och 

parallellt med sina idrottsframgångar ofta varit kontroversiell i sina uttalanden och agerande, 

skidvärldens egna Vladimir Putin. Allt som ofta har Petter Northugs uttalande handlat om 

Sverige och de svenska skidåkarna. När Northug under VM i Holmenkollen spurtade förbi 

Marcus Hellner i stafettens sista skede, skrek han in i tv-kamerorna efter målgång ”Carl 

Gustaf, hör du mig? Björn Borg, Ingemar Stenmark. You guys took a hell of a beat today” 

(www.svt.se). Han har även avbrutit samarbetet och träningen med det norska landslaget för 

att istället träna på egen hand, allt i samarbete med egna sponsorer och ett eget team.  

Den 4 maj 2014 krockade Petter Northug rattfull efter att ha varit ute på krogar i norska 

Trondheim och skandalen var ett faktum. Massmedia världen över skrev om händelsen och 

tidningarna i både Norge och Sverige svämmade över med artiklar kring skandalen. De 

norska tidningarna för att det är en av deras stora skidlegendarer. Och de svenska tidningarna 

för att han är ett utav de största hoten mot våra egna skidhjältar, som Northug dessutom 

upprepade gånger gjort narr av offentligt (Hellström, 2014).  

Dagarna efter olyckan gav Norges största kvällstidning Verdens Gang och Sveriges största 

kvällstidning Aftonbladet händelsen mycket utrymme i respektive tidning. Petter Northug 

talade ut och citaten spreds som löpeld. Användning av citat i medievärlden ska vara ristat i 

sten och går inte att göra så mycket med. Däremot kan de sättas i olika kontexter, vinklas, 

förkortas och den text som fungerar likt fogmassa till uttalandena i en artikel kan vara 

avgörande för hur läsaren tar till sig texten och tolkar berättelsen kring en händelse (Dahlén, 

2008). I detta fall när Petter Northug själv går ut och berättar ärligt om händelsen, bara 

dagarna efteråt, tar han makten från mediernas spekulerande. Det är då mediernas makt inte 

ligger i att jaga citat utan tyngden förflyttas till berättandet runt citaten.  

Denna analys bygger därför på att titta på hur narrativet ser ut i artiklar från Aftonbladet och i 

Verdens Gang kring händelsen i en komparativ studie. Problematiken i detta är om huruvida 
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nyheter behandlas olika beroende på vem som står som huvudperson, om det till exempel är 

en idrottsstjärna eller en idrottshjälte från en annan nation. 

3.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur narrativet i artiklarna om Petter Northugs 

rattfylleri skiljer sig beroende på om Northug ses som en protagonist eller en antagonist för 

landets två stora tidingar Aftonbladet och Verdens gang.  

Hur gestaltas brottsnatten, det vill säga själva händelseförloppet? 

Hur ser narrativet ut kring Northug och hans eget handlande kring händelsen i Aftonbladet 

och i VG? 

Skiljer sig narrativet mellan Aftonbladet och VG, i så fall på vilket sätt? 

3.2 AVGRÄNSNINGAR 

Det ska betonas att fokus för analysen kommer ligga på den mediebild som finns kring Petter 

Northug. Det grundar sig i att det passar uppsatsens frågeställningar bättre. Sett till det 

material som finns kommer det troligtvis även att ge större utdelning och en sådan 

undersökning ligger mer i tiden (Hellström, 2014). Att göra en eventuell djupdykning i Petter 

Northugs privatliv, uppväxt eller livsvanor finns inte i uppsatsens intresse. Det är mediernas 

framställning, skapande och förhållningssätt till Petter Northug som är i centrum. 

3.3 ARBETSFÖRDELNING 

Denna uppsatts har två författare. Arbetet har fortlöpt som så att vi båda har varit delaktiga i 

hela processen. Det har dock gjorts en uppdelning vad gäller teorier och artiklar där vi har fått 

tagit större ansvar för några teorier respektive artiklar än den andra. Var och en har alltså fått 

fördjupa sig mer i vissa artiklar och teorier men där den andra hela tiden har följt med och 

kommenterat. Uppdelningen av teorier och artiklar har varit som så att de har valts ut för att 

ge bredd åt båda uppsatsförfattarna. Både i kronologisk ordning vad gäller artiklarna och 

tematiskt. De övriga delarna har producerats tillsammans. 

3.4 KORT PRESENTATION AV PETTER NORTHUG 

Petter Northug är en norsk längdskidåkare och har både genom sina stora framgångar och 

uttalanden blivit en av frontfigurerna för längdskidåkning. Northug har trotts sin ålder på 29 

år hunnit med att erövra flertalet medaljer, bland annat två OS-guld, tretton VM-guld och två 

totalsegrar i världscupen. Petter Northug har inte bara gjort sig känd på grund av sina 

idrottsprestationer utan även genom hans många gånger uppseendeväckande uttalanden och 
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kontroversiella stil. Northug har flertalet gånger uttalat sig om Sverige och de svenska 

längdskidåkarna på ett anmärkningsvärt och kaxigt sätt, några av dem mest kända finns 

nämnda i analysens inledning. Northug tränar inte med det norska landslaget utan har ett eget 

upplägg, det har många gånger dividerats över om han ska få representera Norge vid 

mästerskap efter hans avhopp från landslaget. Men Petter Northug har mer eller mindre alltid 

levererat svar på tal i längdskidspåren och är en av Norges populäraste idrottsutövare och en 

av landets största idrottshjältar (Mattsson, 2013, 4 oktober).  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Sportjournalistikens, historiskt sett, låga status när det kommer till forskning kring medier gör 

sig här påmind. Det var först på 1980-talet som forskningen tog fart på allvar, innan dess hade 

genren inte setts tillräckligt nödvändig eller intressant. Att vändningen tillslut kom berodde på 

att olika forskare uppmärksammade betydelsen av genren (Dahlén, 2008). Precis som övrig 

forskning kring sport hittar man mycket av den tidigaste forskningen kring sporthjältar från 

80-talet. Forskare som tidigare huserat inom historia och etnologi inom medievetenskap 

började studera sporthjältar som en produkt av dåtidens samhälle (Hellström, 2014).  

Eftersom denna analys har två nordiska länder som utgångspunkt känns även den tidigare 

forskningen producerad från det området mest relevant. Dock finns det enbart en svensk 

avhandling där sporthjälten står i fokus. Fredrik Schougs avhandling sätter sporthjälten i 

relation till teorin om intimitet som social kraft. Schoug beskriver också om moraliska 

motpoler. Schoug utvecklade sedan detta i Tankar från baslinjen. I den tar han upp Ingemar 

Stenmarks omåttliga popularitet som Schoug delvis tror beror på att Stenmark uppfattades 

som jordnära och genuin, vilket stämmer överens med Sveriges normer (Schoug, 2005).  

Leif Yttergren är en historiker som ägnat tid åt att studera vad som kategoriserar en svensk 

hjälte. Yttergren har valt att fokusera på svenska skidhjältar mellan åren 1920-1980 då 

begreppet ”folkhjälte” använder flitigt i dessa sammanhang. Yttergren kommer i studien fram 

till att det som dessa skidåkare hade gemensamt, i den mediala framställningen i alla fall, var 

deras uppväxt på landsbygden, deras bakgrund från arbetarklassen, deras lågmäldhet och 

ärlighet. Faktorer som stämde överens med Sveriges normer och ideal. Exempel på dessa 

skidåkare är Sixten Jernberg och Thomas Wassberg (Yttergren, 2006). 

Litteraturvetaren Anders Ohlsson valde en annan idrottsman som orsakat hysteri. Ohlsson har 

i en artikel analyserat hur Gunder Hägg framställdes i medierna. I artikeln presenterar 

Ohlsson hur medier genom deras intensiva bevakning och vinklande av Gunder Hägg skapade 

både myten och idrottshjälten. Det som presenterades var alltså inte Gunder Hägg som person 

utan mediernas formation av en hjälte som passade in i rådande hjälteideal (Ohlsson, 2003). 

I en norsk artikel som från 2010 försöker Anders Eid, genom att analysera artiklar från norska 

Dagbladet, kartlägga varför Petter Northug har blivit en hjälte för nationen, vad det är som gör 

en hjälte och hur norska medier är med och påverkar. Artiklarna är från innan, under och efter 

OS i Vancover 2010 och Eid kommer bland annat fram till att Dagbladet framställer Petter 
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Northug som ett naturbarn och att Dagbladet hjälper till att skapa hjälterollen och statusen 

som Northug besitter (Eid, 2010) 

En annan norsk analys som ligger i uppsatsens intresse är Ørjan Brages. Brage gjord efter OS 

i Vancover 2010 en jämförelse mellan Aftonbladet och VGs nyhetsvärdering och den 

dramaturgi som journalisterna skapade i artiklarna mellan Petter Northug och Markus Hellner 

dagarna under tävlingen. I Brages resultat framkommer det att indivuduell inriktning och 

konflikter är några av de största nyhetskriterierna och även att de dramaturgiska elementen 

som ofta finns är formade av en tydlig iscensatt rollista, där då hjälten och motståndaen har 

huvudrollerna (Brage, 2012). Uppsatsen har tidigare tagit upp vikten av motbilder, och även 

om Petter Northug är ensam huvudrollsinnehavara i denna analys har han olika roller i olika 

länder. 
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5 TEORI 

För att kunna titta på artiklarna som har valts ut behövs en riktad teoritillämpning. Genren 

och forskningsfrågorna har gjort att teorierna är inriktade på sportjournalistik i stort, 

hjälterollens betydelse i medier och hur användandet av narrativ styr textens mening. 

Resultatet är fem teorier som på ett eller annat sätt alla går in i varandra.  

5.1 SPORTJOURNALISTIK OCH DAHLÉN 

Peter Dahlén gav 2008 ut boken Sport och medier som sedan dess har använts flitigt inom 

medieforskning kring sport. Det är den allra första introduktionsboken inom forskningsfältet i 

Skandinavien (Dahlén, 2008) och den relativt sena lanseringen av akademisk litteratur inom 

sportjournalistiken, som är betydligt äldre än så, kan ses som en direkt konsekvens av den 

ställning som sportjournalistiken haft inom forskning och vetenskapliga genrer. Peter Dahlén 

menar bland annat att sportstjärnan är otänkbar utan mediernas representation. 

Den moderna, organiserade tävlingsidrotten och den moderna, kommersiella pressen har från 

första början haft ett tätt förhållande. De utvecklades tillsammans under mitten på 1800-talet 

och även om det såklart har funnits både press och sport tidigare så var det där och då båda 

delarna utvecklade sig mot vad de är idag (Dahlén, 2008). Flera olika tidningar har även 

själva arrangerat sportevenemang, så kallad ”aktiv journalistik”, för att höja sin egen och 

sportens popularitet. Exempelvis cykelloppet Tour de France.  

I Sverige utvecklades de första stora, nationella idrottsevenemangen under 1880-talet och de 

var även då som pressen fick upp intresse för genren vilket den lokala sporten inte hade 

lyckats med tidigare. Dahlén (2008) drar även slutsatsen att evenemangen i fråga inte heller 

hade blivit ett nationellt intresse just då om inte pressen hade skrivit om dem. Under samma 

tid valde även de stora tidningar att samla de tidigare spridda notiserna under återkommande 

rubriker så som ”idrott”, ”sport” eller ”idrottsavdelning”. De moderna sportsidorna såg dagens 

ljus.  

”En central aspekt av sportjournalistikens genomslag i dagspressen efter 

sekelskiftet 1900 var att den alltmer började ta sig formen av känslomässig 

följetongsdramatik vilken på samma sätt som andra melodramatiska, 

äventyrsinriktade, heroiserande och per definition folkligt inriktade 

populärgenrer utvecklar vissa estetiska mönster i form av berättarmässiga 
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konventioner, dramaturgiska lagar, moraliska principer och ett uttalat 

rättvisepatos (bedömning av och straff för regelbrott).” 

(Dahlén, 2008, sid. 84) 

Språket och estetiken i genren har följt citatet ovan och sedan televisionens intåg i 

medievärlden har fokus i pressens sportjournalistik flyttats från själva evenemangen till vad 

som händer före och efter i pressens sportjournalistik. Tidningarnas roll blev allt starkare i att 

bekräfta och förstärka den nationella och emotionella upplevelsen som televisionen hade 

förmedlat under själva idrottshändelsen (Dahlén, 2008). Idrottsutövarna har också mer och 

mer själva fått komma till tals samtidigt som reportrarna började använda sig av ett mer direkt 

tilltal till sina läsare.  

En norsk studie från 1975 visar på en tematisk attitydförändring där sportjournalistiken har 

gått till att intimisering, individcentrering och intensifiering blivit mer framträdande. 

Intervjuerna har ökat, enskilda utövare och privatupplysningar har fått större plats och de 

dramaturgiska bilderna, metaforerna och känslomässiga dimensionerna har blivit viktigare 

(Dahlén, 2008). Den tematiska ändringen har dock inte varit lika tydlig i prenumerations-

tidningar på samma sätt som i de som överlever på att sälja lösnummer, som till exempel 

norska VG och svenska Aftonbladet.  

”Medierad sport möter alltså publiken i form av narrativa strukturer, det vill säga 

berättelser eller historier. Det är alltid fråga om en språkligt kodad ”story” av ett 

eller annat slag (…). En viktig aspekt av berättelser och andra texter är att de 

fungerar som symbolproducenter. (…) Idrottens stjärnor och kändisar är centrala 

i sportjournalistiken, som berättelsernas huvudaktörer och bärare av handlingen. 

För att nå djupare kunskap om idrottsstjärnors mystiska dragningskraft och 

kulturella betydelser i samhället måste vi med andra ord studera 

sportjournalistikens texter.” 

(Dahlén, 2008, sid. 388) 

5.2 HJÄLTESTATUS 

För att kunna greppa fenomenet sporthjälte används en teori som angriper begreppet från 

olika vinklar och med olika förutsättningar, så som nationalitet och ideal. I avhandlingen Den 

svenska sporthjälten (2014) kartlägger Jonas Hellström vad en sporthjälte är, varför de finns 

och hur en sporthjälte tilldelas dess roll från medier.  



12 

 

Hellström (2014) menar att det finns två olika sätt att kunna förstå sig på sporthjälten som 

fenomen. Den ena sättet skulle vara att försöka bortse från medier och dess bild de målar upp 

kring idrottsutövaren både på och utanför dess idrottsarena och försöka hitta den rena och i 

vissa fall den verkliga bilden av idrottsmannen eller kvinnan. Det andra är att man ser förbi 

människan och lägger fokus på mediebilden av hen. Hellström (2014) skriver att den nyaste 

forskningen nästan konsekvent har använt sig av det sistnämnda sättet och det kommer även 

denna analys att göra.  

”Under senare tid har denna inriktning kompletterats med analyser som med ett 

kritiskt perspektiv visat hur mediekonstruktionen av sporthjältar inte bara 

avspeglar utan även reproducerar och legitimerar dominerande ideal och 

värderingar.” 

(Hellström, 2014, sid. 19) 

Att det tittas på skidåkning i både Sverige och i Norge är vedertaget men det är ytterst få av 

alla dem som följer dessa idrottsutövare som någonsin får ta mer del av den faktiska 

människan än själva prestationen och den segerintervju som ges efteråt. De två faktorerna gör 

inte en hjälte. Det krävs betydligt mer för att skapa detta fenomen och framför allt i dagens 

rådande mediesamhälle där succéjournalistik är vanligt. Det är i dessa texter som hjältarna 

föds och tar form. Där prestationer i skidspåret övergår till berättelser och skapandet av 

idrottshjältar och dess hjältedåd i form av guldmedaljer. Det är bilden som allmänheten tar del 

av och det är den bilden som medier målat som har kulturell betydelse (Hellström, 2014). 

Samhället med dess rådande ideal och värderingar har stort inflytande på medier och då även 

mediernas konstruktioner av sporthjältar. Hellström (2014) skriver att västvärldens 

sporthjältar bygger på just de olika parametrarna och hjältekonstruktionerna är en tolkning av 

dem. Det finns dock svårigheter med att definiera en hjälte men Hellström (2014) menar på att 

det måste finnas ramar annars hade vi inte kunnat tala om hjältar alls. Det förklarar hans 

påstående om att berättaren (medierna) och publiken har samma uppfattning angående 

begreppet. Sportvärlden har sin egen hjälteram och det betyder att medier, sponsorer, publik 

och sportutövare har samma värderingar när det kommer till att förklara en sporthjälte. 

Uppsatsen kommer förhålla sig till Hellströms (2014) tre olika utstakade faktorer kring hur 

man karaktäriserar en sporthjälte; Prestation, Person och Publik är de tre P:na som ska 

sammanfoga ett förhållningssätt. 
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5.2.1 PRESTATION 

Idrottsutövare som till exempel Petter Northug är egentligen bara hjältar som är aktiva inom 

en sport och därmed blir sporthjältar. De definieras sedan efter sina handlingar och 

prestationer mer än utifrån deras intellekt. Beroende på vilka kulturella traditioner och 

förväntningar nationen har värderas prestationer olika (Hellström, 2014). Skidåkning är både i 

Sverige och Norge traditionella sporter som får stor plats i medier. I Sverige sänds tillexempel 

längdskidor live varje helg i programmet Vinterstudion som varje år har höga tittarsiffror.  

”För det första har sporten ett inneboende meritvärde. Att vinna stora 

mästerskapssegrar, sätta fantastiska rekord och vinna upprepade segrar värderas 

i allmänhet högt. För det andra har sportgrenen i sig betydelse för prestationens 

värde.”                                                                

 (Hellström, 2014, sid. 35) 

5.2.2 PERSON 

Det finns personliga egenskaper som en idrottsperson behöver ha för att uppnå hjältestatus 

utöver hens prestationer. Vilka de är beror på samhället men en viktig del är nationalitet och 

de normer som stundar inom gränserna. Även kön, ras, klass och sexualitet spelar in 

(Hellström, 2014). Nationalitet och identitet återkommer i ett enskilt avsnitt 5.3. Ytterligare en 

viktig pusselbit i hjältekonstruktionen är distinktionen mellan vi och dem (Hellström, 2014).  

5.2.3 PUBLIK  

Enligt Hellström (2014) innehåller begreppet publik i detta sammanhang inte de personerna 

som följer tävlingarna på plats utan publik innefattar den mängd som följer ett evenemang 

antingen via medier live eller genom medier efter evenemanget. Publiken har två roller, dels 

bestämmer den hur högt en prestation ska värderas och det genom publikens egna 

värderingar, ideal och förhoppningar. Det är även publiken som tilldelar och bestämmer vilka 

egenskaper som krävs i en konstruktion av en hjälte och de sätts utifrån den sociala 

sammansättning som publiken befinner sig i (Hellström, 2014). 

”En svensk skidåkare kan vara hjälte i Sverige, för en svensk publik, men inte i 

Norge, eftersom den norska publiken inte identifierar sig med honom/henne. 

Däremot kan en svensk skidåkare vara en stor stjärna även i Norge, men då i 

rollen som motståndare åt de norska skidåkarna. Samma person kan alltså vara 

både hjälte och stjärna samtidigt – beroende på vilken publik man frågar.”        

(Hellström, 2014, sid. 41) 
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5.3 IDENTITET OCH NATIONELL IDENTITET 

Identitet som begrepp kan förklaras som ett sätt att avgränsa människor i likheter och 

skillnader. Vi förväntas tillhöra vissa grupperingar och kollektiva enheter för att kunna 

kategorisera oss själva och vår omvärld. Det handlar om att känna en tillhörighet och på så 

sätt få en egen plats i det sociala rummet. Människor uppvisar också en egen vilja att 

identifiera sig med andra, identifikation, där man vill förknippas med en viss grupp eller 

samhällsposition (Hammarén & Johansson, 2009).  

”I vissa lägen har nationstillhörighet en sammansvetsande och emotionell 

betydelse. Detta är uppenbart och tydligt när det gäller stora idrottshändelser, 

där hela nationen reser sig upp ur tv-sofforna och skriker när det blir mål i en 

VM-match. Då överskuggas under en kort tid alla andra möjliga ”identiteter” av 

svenskhet och nationell tillhörighet.” 

(Hammarén & Johansson, 2009, sid. 38) 

Det är dock skillnad på en psykologisk definition och en social definition av identitet där den 

sociala definitionen är det som spelar roll i till exempel nationstillhörighet. Vilket gör att 

begreppet identitet i denna analys kommer att utgå från den sociala definitionen. Med en 

identitetskategorisering kommer dock ett socialt tvång med ramar och regelverk kring hur vi 

förväntas vara.  

”Mycket av resonemangen kring social, kulturell och nationell identitet handlar 

om skillnader. Många menar att det är i just olikheterna som identitet definieras. 

Det olyckliga med ett sådant synsätt är att vi lätt hamnar i stereotyper och 

kategoriska uppdelningar, till exempel invandrare/svenskar, manligt/kvinnligt 

eller svenskt/norskt.” 

(Hammarén & Johansson, 2009, sid. 42) 

Historiskt är det den kulturella identiteten som är mest förknippat med sporthjältar den 

nationella (Hellström, 2014). Något som grundade sig redan under krigstiden där de nationella 

gränserna var viktiga. Krigshjältarna var dåtidens idrottshjältar och utifrån dem skapades den 

starka nationella tillhörighet som idag genomsyrar idrottsvärlden (Dahlén, 2008). Efter 

krigstiden fanns det alltså ett utstakat hjälteideal i Sverige och precis som då gör den det 

möjligt att förkroppsliga den svenska nationella identiteten. 
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Medierna står för en reproduktion av nationella identiteter inom sport och det möjliggörs dels 

genom att idrottarna tävlar i kläder som speglar nationens färger, eller har landets flagga på 

sig. Nationens flagga hissas vid prisutdelning och nationalsången spelas. Dessa målande 

element är alla bidragande faktorer till att idrotten besitter en stark nationell ståndpunkt och 

det gör att medierna kan ta fasta på den och reproducera då det hela tiden kommer nya 

idrottsstjärnor som sedermera kan, genom medierna, bli hjältar. Sportjournalistiken benämner 

nationell identitet och framhäver den som en självklarhet, till och med naturgiven (Hellström, 

2014).  

”Genom att på detta sätt förmedla, underbygga och skapa kulturellt fastlagda 

bilder av nationalkaraktärer bidrar sportjournalistiken inte bara att konstruera 

bilder av ”de Andra” utan kanske framför allt till att bekräfta – mestadels 

positiva – förställningar om den egna nationella identiteten.”   

(Dahlén, 2008, sid. 446) 

5.4 MOTBILDER OCH NARRATOLOGI I HJÄLTEFRAMSTÄLLANDET 

Nationell identitet hade antagligen inte brutit så stor mark om det inte hade varit så lätt att 

sätta den egna gruppen i relation till andra nationer. Motbilder är något som sportjournalistik 

använder sig av för att skapa en känsla att det är vi som nation mot ”de andra”. Hellström 

(2014) pekar på att det finns två anledningar i journalistikens användning av just motbilder. 

Det legitimerar en grupp, ofta i stora sportevenemang en nations, ideal och värderingar. 

Motbilder hjälper även till att förstärka och klargöra gränserna mellan den egna gruppen, 

protagonisterna, och motståndarna, antagonisterna. I Stuart Halls bok Representation (1997) 

skriver Hall om varför motsatser och olikheter är en så stor del av populärkulturen och hur 

medierna skapar dessa och kategoriserar in motbilder i bland annat vi/dem och hjälte/skurk.  

”So meaning depends on the difference between opposites.” 

(Hall, 1997, sid. 235) 

Stuart Hall konstaterar även att indelningen i grupper är påhittad och stora delar av den 

processen enbart handlar om reproduktion av stereotyper i olika grupper och sammanhang. 

Det är även denna reproduktion som bidrar till att de sociala dominansförhållandena kvarstår 

och enligt Hall finns det alltid ett maktförhållande mellan två motpoler. Det visar sig i 

sportens sätt att beskriva uppgörelser mellan två motståndare, att detta är en uppgörelse som 

oftast beskrivs med stora penseldrag och motsatsen till neutralt. Detta appliceras i synnerhet 

när en av idrottsutövarna i en uppgörelse ses som nationens hjälte. 
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”Då verkar det vara snarare regel än undantag att hjältens motståndare i någon 

mening framställs som en moralisk motbild till den egna hjälten.” 

(Hellström, 2014, sidan. 38) 

För att medier ska kunna skapa dessa idrottshjältar är ett använt redskap narratologi. Teorin 

om hur hjältar konstrueras behöver en kompletterande teori i form av narrativ för att skapa en 

mer vattentät teori. Hellström (2014) menar att hjälteberättelsen som målas upp i media 

fungerar som en tolkningsram. Ramen ska då vara hur en klassisk sporthjälte tar form och hur 

medier förhåller sig till det, ett sätt som är välkänt för publiken. Ramen ger sedan en större 

mening till enskilda händelser i en idrottares karriär. För medierna kan berätta om händelsen 

inom hjälteramen och det är så en hjälte av publiken bland annat känns igen (Hellström, 

2014).  

Ett av de första exempel på hur detta fungerar i praktiken i Sverige är Gunder Hägg och hans 

hjältestatus. Att Hägg slog världsrekord i löpning är fantastisk i sig men hans hjälteroll kom 

först när medierna börja måla upp hjältestatusen kring Hägg, hur han inte bara sprang på 

löparbanor utan sprang i skogar och var ”lite egen”. Den hjälteberättelse som skapade 

idrottshjälten Gunder Hägg grundade sig i de värderingar och ideal som var Sveriges 

kännetecken under krigsåren (Hellström, 2014). 

”Att hjälteberättelsen är en av sportmediernas viktigaste uttrycksformer behöver 

knappas diskuteras.”  

(Hellström, 2014, sid. 50) 

5.5 MEDIELOGIK 

Medielogik är ett begrepp som innefattar mediernas sätt att välja ut och skapa nyheter som, i 

Aftonbladet och VGs fall, resulterar i sålda exemplar. Enligt Strömbäck (2000) innebär 

medielogik att det som blir nyheter är sådant som passar in i mediernas format, dess 

organisation, normer och behov av uppmärksamhet. En sådan nyhet innehåller ofta även fakta 

som till tillspetsas. Strömbäck (2000) menar också att mediernas behov av uppmärksamhet 

kan överskugga nyhetsvärderingen i den meningen att publikens krav på specifika nyheter 

måste tillgodoses.   

”På publikmarkanden erbjuder medierna ett visst innehåll i utbyte mot 

uppmärksamhet” 

(Strömbäck, 2000. sid. 160) 
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Att medierna dramatiserar händelser är någon som Jostein Gripsrud bland annat slår fast i sin 

bok Mediekultur och Mediesamhälle från 2002. Gripsrud betonar att en viss typ av 

nyhetsjournalistik använder sig av att skapa konflikter som de sedan kan hålla vid liv länge 

som ett medieföljtetong. Medierna väljer ut en huvudperson i konflikten (protagonist), det är 

dennes projekt som läsarna får följa. Medierna väljer också ut en skurk (antagonist) och det är 

här dramatik kan skapas och fortlöpa så länge medierna hittar nya vinklar eller den faktiska 

konflikten tar en ny vändning (Gripsrud, 2002).  

5.6 NARRATIV 

”Men vad exakt är narrativ? Och vad innebär narrativanalys? I en perfekt värld 

skulle svaren vara lika enkla som frågorna. Så är det inte: detta är en 

inspirerande inriktning, men även förvirrande.” 

(Robertson, 2012, sid. 221) 

Att narrativ och narratologi är begrepp som kan vara svåra att avgränsa förstår man av citatet 

ovan. Det gäller då att ha klart för sig exakt vad man menar med definitionerna och göra klart 

för vilka ramar som används i en analys. Narrativ kan vara både en metod och en teori och det 

är precis på det sättet som begreppet kommer att användas i denna analys.  

Narrativ teori är en ganska ung gren när det gäller ställningen i vetenskapliga kretsar då den 

har sitt ursprung i litteraturvetenskapen där en mer subjektiv syn på forskningsprocessen är 

accepterad. Den har sedan dess antagit en mer objektiv form men med tanke på den färgstarka 

bakgrunden är det fortfarande en gren som är spretig och formbar efter eget tycke (Robertson, 

2012).  

Ett narrativ i betydelsen som kommer att användas i denna uppsats är en redogörelse för något 

som har hänt. Att organisera händelser till att få en handling (Robertson, 2012). Men det är 

inte bara organiserandet som är ett narrativ utan också hur det organiseras, vilken mening 

som narrativet ger berättelsen. Ett narrativt system där narrationen uppmärksammas genom att 

titta på hur ett budskap förmedlas (Jernudd, 2010).  

Det är genom att analysera ord- och språkval som det går att se avsändarens grundtes i texten. 

För precis som mottagarna tolkar budskapet är också texten alltid en bärare av någon typ av 

tolkning (Gripsrud, 2002).  Det är med ett fokus på den ”narrativa sanningen”, alltså 

berättandeformen i vad som händer och hur det beskrivs (Johansson, 2005).  
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Kritiken mot denna teori kan vara att denna teori inte kan reproduceras av andra forskare eller 

intressenter. De som analyserar material kan aldrig vara säker på att tolkningen som görs är 

allmän och inte bara ett sätt som forskaren (eller i detta fall studenterna) är ensam om. Frågan 

är dock om detta verkligen är ett problem eller om det ligger i teorins natur (Robertson, 

2012)? Det är nästintill omöjligt att hålla sig objektiv till vad det än må vara i 

forskningssammanhang då våra bakgrunder och kulturella miljö alltid påverkar vårt sätt att 

tolka. Med detta i åtanke kommer denna analys att vara subjektiv men med en tanke att var så 

flersidig som möjligt. 
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6 METOD  

För att titta på det ämne som denna uppsats har valt skulle man kunna göra en kvantitativ 

studie under en längre period i flera tidningar för att kunna se förändringar och förskjutningar 

av hjälterollen. Valet har dock fallit på en kvalitativ textanalys i två tidningar för att komma 

djupare ner i materialet. För att finna svar på frågeställningarna appliceras en narrativ metod. 

Vid en sådan analys innebär det att fokus inte ligger på själva händelsen utan det fokuseras 

mer på hur det skapas mening (Bryman, 2008). Det är, som tidigare nämnt i kapitel 5.5, ett 

träd med ganska många och spretiga grenar men grunden är att alla texter och personer 

beskrivs ur ett sammanhang som man genom en narrativ analys vill titta på. Ett narrativt 

system som den intresserade kan analysera genom att låta texten gå igenom en vald 

segmentering och på så sätt kunna bena ut strukturen (Jernudd, 2010).  

Enligt Robertson (2012) delar flera forskare in olika sätt att titta på narrativ genom att 

använda sig av två begreppspar: holistiskt mot kategoriskt och innehåll mot form. I det 

holistiska tittar man på texten som en helhet medan man i den kategoriska metoden väljer ut 

kategorier eller teman som man tittar på. Sedan kan det holistiska och kategoriska brytas ner 

ytterligare beroende på om man tittar på textens form eller innehållet. I denna analys kommer 

den kategoriska metoden att ha tyngden även om det kommer att fokuseras både på det 

innehållsliga och formbaserade. Det är även av vikt att titta på när i texten de narrativa 

beståndsdelarna finns då läsare generellt sett slutar läsa vart eftersom de tappar intresse och 

att en början av en text alltid har fler läsare än slutet.  

6.1 RIESSMAN OCH DE FYRA MODELLERNA 

Catherine Riessman är en narratologisk forskare som har delat in narrativ metod i fyra 

kategorier (2008). Tematisk analys, strukturell analys, dialogisk analys och visuell analys. 

I den tematiska analysen är innehållet i fokus. Man tittar på vad som sägs istället för hur eller 

varför. Ett sätt att göra det är att först titta på det väldigt ytligt. Att inte försöka se 

underliggande meningar utan bara se ord som på ett eller annat sätt står ut eller berättar om 

vad det nu är man vill undersöka. Det är mer en fråga om beståndsdelar, de faktiska orden i 

texten, än en sammanfattning av helheten. Tematiskt kodade bitar som väljs ut efter 

förutbestämda mallar. Men det är ingen enkel och ytlig metod för det utan en lika komplex 

arbetsprocess som de övriga (Riessman, 2008). Det är dock en metod som inte ser meningen 

som följer med i narrativet eftersom metoden på ett sätt tar förgivet att vi alla menar samma 

sak med de ord som vi använder.  
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Den strukturella analysen använder sig av de narrativa glasögonen på ett litet annat sätt. Här 

tittar man på hur narrativ sitter ihop för att nå ett visst syfte. Det är ett skifte från den 

tematiska analysen ifrån vad som sägs till hur det sägs. Det är mer en fråga om genre eller 

”storyline” än som tidigare, enstaka ord. Riessman (2008) beskriver det som att vi får släppa 

lite på tyglarna när vi tittar på en text, ta ett steg tillbaka och sedan notera hur texten använder 

sig av form och språk för att kunna nå sina syften.  

Ett helt och fullt narrativ inkluderar sex element: abstract, orientation, complicating action, 

evaluation, resolution och coda (Riessman, 2008). Men en text behöver inte innehålla alla 

delar för att uppfylla kriterierna för att vara ett narrativ. Man kan också välja ut vilka av 

kategorierna som ska undersökas, de behöver inte ses som en fast helhet (Riessman, 2008). 

Som i allt annat som behandlar narrativ som teori och metod finns det inga direkta rätt eller 

fel utan är flytande när det gäller regler och ramverk. Denna analys kommer att använda sig 

av tre av dessa kategorier vilka presenteras i kapitel 6.2. 

I den dialogiska analysen studerar man dialogen mellan två eller flera individer medan den 

visuella analysen används för att studera narrativ i bilder. De två är inte relevanta i denna 

studie vilket gör att det är dels den tematiska och dels den strukturella som är grunden för 

metoden. Tillsammans kan de ge en bredare helhet då tematisk och strukturell ger en analys 

av både det som först möter ögat och det underliggande. Det närliggande sammanhanget hittar 

vi i det strukturella och den sociala i den tematiska (Bryman, 2008). 

6.2 TILLÄMPNING AV MODELLER 

Analysen kommer att titta på varje artikel i studien efter samma ramar utarbetade efter 

Riessmans metoder av tematisk och strukturell analys. Ramverket för hur texten studeras är 

uppdelad i fem underrubriker: ordval, beskrivning, komplicerande händelse, värdering, och 

citat.  

Den tematiska delen ligger i ordval. Texterna kommer att läsas igenom, ord som står ut eller 

har betydelse för narrativet kommer att markeras och presenteras i analysen av artiklarna. 

Detta sätt att studera narrativ tematiskt, att markera och välja ut ord, är ett sätt som 

presenteras av Riessman (2008). Varje ord kommer inte att redogöras för men de som anses 

relevanta för frågeställningarna analyseras. Här är det viktigt att poängtera att det är såkallade 

värddeladdade ord som analysear, alltså de ord som har en medbetydelse som kan tolkas 

antingen som positivt eller negativt. Det går inte att gå ifrån att detta givetvis blir 
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uppsatsförfattarnas subjektiva åsikt men de flesta värdeladdade ord har en så pass stark 

medbetydese att det kan anses generellt. 

I nästa steg kommer det strukturella in. Som tidigare beskrivits har ett narrativ sex olika delar 

vilka kan appliceras på olika sätt när studier bedrivs. I denna analys har valet av fokus lagts på 

tre av delarna: orientation (beskrivning), complicating action (komplicerande händelse) och 

evaluation (värdering). Orientation kan ses som en beskrivning av tid, rum och karaktär där 

denna analys främst tittar på beskrivningen av karaktären Petter Northug. Complicating action 

är där ”twisten” i narrativet finns i texten. Evaluation är där texten förmedlar en känsla eller 

värdering av händelsen och händelseförloppen, vilket även kan ses som narrativets hjärta 

(Riessman, 2008). Stycken från artiklarna redovisas och analyseras efter hur narrativet ser ut 

med tanken i hur händelsen beskrivs, en metod som även den beskrivs av Riessman (2008).  

Den sista analysen som alla artiklar kommer att genomgå är en granskning av de citat som 

finns i artikeln. Då Petter Northug valde att vara sparsam med sina intervjuer finns det bara en 

begränsad mängd citat vilket de flesta medierna hade samma tillgång till. Framförallt för 

Aftonbladet och VG då de har samma ägare och har ett samarbete över landsgränserna, se 

kapitel 7.1. Citaten som analyseras är dock inte bara Northugs egna utan är utvalda av alla de 

citat som finns i texterna oavsett vem det är som står bakom dem. Dessa citat är narrativ kring 

Northugs karaktär och hur de används är av vikt för att kunna analysera tidningarnas 

konstruktion av narrativet i artiklarna.   

Efter att varje artikel har presenteras i de fem underrubrikerna kommer en sammanfattad 

analys av innehållet samt eventuella övriga kommentarer som inte har kunnat kategoriseras.  

6.3 METODARGUMENTATION 

Eftersom kontexten kring Petter Northug i mångt och mycket är det som kan påverka 

narrativet är således det en motivering till val av metod då en narrativ analys på den 

kvalitativa datan som utgörs av materialet kan generera ett givande resultat.  

”Istället för att producera skissartade redogörelser, ofta på en hög 

abstraktionsnivå, får narrativ oss att bli lyhörda för nyanser och hjälper oss att se 

saker som skulle förbises i mer tekniska tolkningar; det exkluderade så väl som 

det inkluderade (Robertson 2010). Narrativ uppmuntrar oss att fokusera mänsklig  
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medverkan och är ett värdefullt tillvägagångssätt i och med att det ”hanterar det 

särskilda och det specifika, snarare än det kollektiva och statistiska ” (Kiser 1996 

s. 250).”  

(Robertson, 2012, sid. 226) 

Hjälteberättelser och deras uppbyggnad är historier och för att kunna se hur de konstrueras är 

det narrativet vi måste titta på. Valet att använda sig av tematisk och strukturell analys 

grundar sig i att det är texter som ska analyseras där inte någon dialog förekommer. En metod 

som hade kunnat vara relevant är att bara en av analyserna hade använts. Då ställs dock ett val 

på om analysen ska vara antigen ytlig med fokus på vad eller djup med fokus på hur. Och de 

frågeställningar som ställs i uppsatsen är av den karaktären att valet har gjorts att en 

kombination av de båda analyserna bör förekomma för att komma närmst ett svar på dem.  
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7 MATERIAL 

Materialet som ligger till grund för analysen består av artiklar hämtade från Sveriges största 

tidning Aftonbladet (Marklund, 2015, 6 mars) och tillika Norges största tidning Verdens Gang 

(Henriksen & Aldridge, 2015, 3 mars). Tidningen Verdens Gang är i folkmun mer känd som 

VG vilket även kommer vara den benämningen analysen kommer använda sig av. En nyhet 

likt den om Petter Northugs rattfylla är av den kalibern att dessa två tidningar fylls av artiklar 

kring händelsen och där med finns det mycket material att hämta. Tidningarna har även 

liknade koncept och verkar inom genren ”kvällspress”, en viktig faktor för en jämförelse på så 

lika villkor som möjligt. Båda tidningarna har även en omfattande position i respektive land 

då tidningarna och dess artiklar når ut till flest läsare och kan alltså både påverka, förstärka 

och hålla rådande normer i respektive samhälle levande. Aftonbladet och VG sitter alltså i 

liknande maktpositioner i respektive land.  

7.1 TIDNINGARNAS ÄGARSITUATION 

Fram till 1996 bestod den svenska dagspressen främst av nationell ägandekoncentration. 

Norska Schibsted bröt nationsgränsen när mediejätten tågade in och blev stor ägare i 

Aftonbladet. I Norge äger Schibsted förutom VG även, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, 

Bergens Tidende (Hadenius, Weibull, & Wadbring, 2011). Det kan tyckas anmärkningsvärt 

att analysen består av artiklar från två tidningar med samma ägare. Men då teorin till viss del 

bygger på den nationella tillhörigheten så ska inte en gemensam ägare ha mer inflytande än 

exempelvis citat från Petter Northug. Om det skulle vara så att skillnader går att urskilja är det 

kanske än mer uppseendeväckande då båda tidningarna rör sig inom samma familj och 

dessutom har ett samarbete med texter och citat. Det som skiljer materialets producenter är i 

mångt och mycket enbart nationalitet.  

7.2 TIDNINGARNA I SIFFROR 

7.2.1 AFTONBLADET  

Upplaga: 148 500 fullt betalade upplagor såldes i snitt varje dag under 2014. Enligt 

Aftonbladet når deras material genom de olika plattformarna som finns 45 procent av 

Sveriges befolkning dagligen. Aftonbladet är som det ser ut nu ohotad i sin position som 

Sveriges största tidning (Rogberg, 2015, februari). 

7.2.2 VG  

Upplaga: 140 000 fullt betalade upplagor såldes i snitt varje dag under 2014. Enligt VG:s 

hemsida når tidningen varje dag ut till 54 procent av Norges befolkning över tolv år genom 
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sina olika plattformar. Där med är man den mest lästa tidningen i Norge. Dock med 

Aftonposten hack i häl som under inledningen av 2015 gick om i antalet upplagor (Henriksen 

& Aldridge, 2015, 3 mars). 

7.3 ARGUMENTATION TILL URVAL AV ARTIKLAR 

Analysen består av tolv nyhetsartiklar. Inga krönikor, notiser eller liknande där journalistens 

åsikter uttalat får ta plats finns med. Allt för att göra analysen så trovärdig som möjligt. 

Eftersom analysen går ut på att analysera narrativet i artiklarna från kraschen till domen föll 

har två tidsanpassade urvalsperioder bestämts. Urvalsperiod ett består av artiklar tryckta från 

och med 4:e maj när Petter Northug krockade och en vecka framåt. Den första urvalsperioden 

kommer att bestå av åtta artiklar och urvalsperiod två av fyra stycken. Anledningen till att 

urvalsperiod ett innehåller fler artiklar är för att materialet kring kraschen passade bättre att 

analysera och var betydligt mer omfattande. Period två rör sig tidsmässigt över tre dagar, 8–

10 oktober, och består som tidigare nämnt av fyra artiklar. Domen offentliggjordes 9 oktober 

och artiklarna består av en innan och en efter domslutet. Det finns flera orsaker till att 

artiklarna är hämtade från dessa två tidsintervaller. Det första är att researchen visade prov på 

att när själva huvudhändelsen efter första veckans publicitet väl blivit dränerade går artiklarna 

mest ut på siande. Alltså att narrativet i dessa artiklar är vattnigt och betydligt mindre 

användbart för analysen än de som berör händelsen, både kraschen och domslutet, direkt.  

Analysen använder sig konsekvent av tryckta artiklar från respektive tidning. Dels för att 

artiklar som figurerar på internet alltid kan efterkonstrueras men även för att artiklar som går i 

tryck kändes mer omfattande. Artiklarna till materialet är hämtade från textdatabasen 

Retriver. Artiklarna går att finna som bilagor i slutet på uppsatsen. Bilder finns inte med i den 

stora analysen, då det kan vara material till ytterligare en uppsats, däremot finns det en 

sammanfattande och kort analys av bilderna till artiklarna under 8.13, för att stilla eventuell 

nyfikenhet och ge en mer komplett bild.  
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8 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultatet i tematisk ordning efter vad som har analyserats. Artiklarna 

kommer under varje underrubrik i kronologisk ordning med presentation av vilken bilaga 

artiklarna är, vilken tidning de tillhör och datum. Efter den tematiskt strukturerade analysen 

kommer en kort sammanfattande analys av varje artikel. Genomgången av materialet följs 

sedan upp av en övergripande analys innan nästkommande del med diskussion och slutsats, 

kapitel 9.   

8.1 ORDVAL 

En analys av värdeladdade ord, alltså ord som kommer med en vidare betydelse och som är 

tolkningsbara. Där det kanske finns andra alternativ till orden som har valst bort för att 

narrativet ska bli det journalisten har haft i åtanke. 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 1 

Denna artikel håller sig ganska ren i sina ordval. Den använder sig inte av direkt värdeladdade 

ord. Det som däremot förekommer är upprepningar av två ord genom hela artikeln, ”rattfylla” 

och ”smitning”. De förekommer mer eller mindre i varje mening även om det ibland kan vara 

omskrivningar. Upprepningar kan syfta till att befästa något som en sanning, att legitimera 

något med dess existens. Båda orden ligger långt ifrån den bild av en elitidrottare som 

förmedlas i media (Dahlén, 2008) samtidigt som det inte direkt uttrycks någon förvåning eller 

ifrågasättande kring om det verkligen har gått till på detta sätt. Ett annat ord som används är 

att beskriva Petter Northug som en ”omslagspojke”. Vilket står i tydlig kontrast till händelsen 

som har inträffat. Han går ifrån något oskyldigt och rent, en pojke, till att bli en kriminell 

rattfyllerist och smitare. Ett sätt att låta sig bli en motpol (Hellström, 2014). 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 2  

Artikeln har en kort ingress men innehåller flera värdeladdade ord så som ”smet”, ”jagades” 

och ”mycket besviken”. Artikeln fortsätter sen med att beskriva kraschen och använder 

sammansättningen ”dundrat över” för att måla upp bilens färd över rondellen. 

VG, 2014-05-05, bilaga 3 

I den första artikeln som publicerades för VG är jargongen något oklar i valet av ord. Det 

skulle kunna vara så att artikeln speglar det som hela nationen kände. En tudelning till att en 

av deras största idrottshjälte hade begått i ett grovt brott samtidigt som den nationella 

tillhörigheten här gör att landet ställer sig i försvar till Petter Northug (Hammarén & 

Johansson, 2009).  Men det är ändå så att några starka ordval går att utfinna, dels förklaras 
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kvällen på stan som en ”fuktig kveld” och för att beskriva bilens framfart över rondellen var 

det inte så att bilen gled över utan den ”dundret rett over” och lyckades ”rive opp seks 

stolper”. När artikeln senare förklarar hur polisen ville ”finne han” får VG det nästan att låta 

som att han var på rymmen. Det står även i texten att Northug besökte ”minst tre utesteder”. 

Och att Northug har enligt en professor ett ”kraftig straffereaksjon” men artikeln avslutas med 

att förklara hur Petter Northur känner ” legger Northug selv seg flat”. 

Aftonbladet, 2014-05-06, bilaga 4  

Aftonbladet går relativt hårt åt i den här artikeln när det kommer till ordval i alla fall. De 

använder ordet ”övergav” för att beskriva Petter Northugs agerande när han stack ifrån platsen 

och hans kompanjon satt kvar. Ordvalet ”ljög” är inte i sig ett starkare ordval för någon som 

talat osanning men det kan vara av intresse i den här analysen senare skede. Både i ingressen 

och i inledning och avslutning av texten beskrivs det att Petter Northug är ”inte rädd” för det 

förväntade fängelsestraffet. Petter Northugs uppträdande på stan tidigare under kvällen 

beskrivs som ”stökig” och när Northug bestämmer sig för att köra rattfull gör han det enligt 

Aftonbladet i en ”handvändning”. Han är även ”smitaren” och poliserna som knackar på 

Petter Northugs dörr på natten beskrivs ha tänkt slå in dörren ”helt sonika” då ingen öppnade. 

När Petter Northug väl är ute hur huset ”vacklar” han med till polisstationen. Ordet 

”norrman” eller kanske snarare epitet ”norrman” används även fyra gånger och ”skidstjärna” 

två gånger. Det i samband med övriga ordval gör att Aftonbladet håller sig distanserade 

genom att använda nationell identitet, den svenska publiken identifierar sig inte med en 

norrman (Hammarén & Johansson, 2009). 

VG, 2014-05-06, bilaga 5  

Texten innehåller ordet ”sjokk” eller ”sjokktilstand” flertalet gånger. Ett ord som på ett sätt 

kan symbolisera en förmildrande omständighet kring de beslut som fattas i detta 

chocktillstånd. En människa är inte sig när hen är i chock och saker som anses orimligt eller 

fel kan få en viss legitimering när de har kommit till i detta sinnestillstånd. Northug har alltså 

inte riktigt varit sig själv under denna natt vilket gör att det ändå går att identifiera sig med 

honom trots att de som läser inte är rattfyllerister. Kanske kan identifieringen vara högre då 

han inte längre är en ouppnåelig sporthjälte utan har kommit ner på en nivå bland de andra 

dödliga (Hammarén & Johansson, 2009). Narrativet kring hur allvarlig denna händelse har 

varit för de inblandade blir också förmildrade när texten beskriver om vad som hände på 

akuten som en ”rutinesjekk”, en omskrivning för att det alltså inte verkade så allvarligt utan 

att resan till akuten bara är något man gör oavsett skador eller typ av brott. 
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VG, 2014-05-06, bilaga 6  

I ingressen används orden ”fikk panikk” när VG beskriver Petter Northugs agerande efter 

kraschen då han sprang från platsen. Senare i texten beskrivs Petter Northugs uppenbarelse 

bland annat med orden ”dempet” och ”nær gråten”. Orden ”gikk galt” finns med i frågan 

angående hur Petter Northug kände sig direkt efter olyckan. Överlag är stämningen i artikeln 

nedstämd, precis som det beskrivs att Petter Northug är och där med används det antagligen 

inga starkare ord som det skulle kunna göra om VG fört någon form av skjutjärnsjournalistik. 

Den intimisering som finns i texten mellan Petter Northug och VG kan vara ett exempel på 

det Dahlén (2008) menar på är en förändring av tematiseringen inom genren sportjournalistik 

där sporthjältar fått större och viktigare plats i medierna. 

Aftonbladet, 2014-05-07, bilaga 7 

Det första ordet som möter läsaren i texten är ”skandalomsusade” med syftning på Northug. 

Det är visserligen ett ord som på ett vis är sanning men man kan fundera på om det ändå 

ligger en betydelse i det. Narrativet kring ”skandalomsusade” är ett annorlunda än till 

exempel den kontroversielle. I stycket om hur Northug hanterar alkohol finns det två 

ordkombinationer som sticker ut. Ett av dem är ”duktigt berusad”. Ett ordval som vittnar till 

att det ligger en prestation i hur påverkad Petter Northug var under kvällen. Han var inte bara 

berusad utan ”duktigt berusad”, han har alltså fått jobba för att komma upp i den nivån. Nästa 

ordval följer samma idé, en fundering på om Northug har ”allvarliga problem” med 

alkoholen. Här ligger den ett underliggande antagande. Genom att låta det bli ett allvarligt 

problem skulle premissen kunna vara att ett problem redan finns genom att behöva använda 

en förstärkning av uttrycket. Att Northug både lyckats bli ”duktigt berusad” och eventuellt har 

ett ”allvarligt” alkoholproblem (inte bara ett alkoholproblem) stämmer inte överens med 

idrottshjältens mall vilket för honom utanför denna, han är en dekonstruerad idrottshjälte 

(Yttergren, 2006). 

VG, 2014-05-07, bilaga 8 

”Preget” är ett ord som återkommer i texten i betydelsen att Petter Northug är påverkad av 

helgens händelser. Det är ett litet men viktigt ord som narratologiskt berättar att bilkraschen 

har satt spår hos Northug och att han inte tar det lättvindigt.   

Aftonbladet, 2014-10-09, bilaga 9  

Det finns inga direkt starka ordval i texten. Det som står ut är orden ”brände iväg”, som 

används för att förklara Petter Northugs hastighet på bilen. När artikeln dividerar om Petter 

Northugs medverkande i VM i Falun nämner de tävlingen som ”höjdpunkten” på vintern. 
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VG, 2014-10-09, bilaga 10 

Ordvalen i artiklarna är inte anmärkningsvärda i den mening att de är magstarka utan snarare 

tvärtom. Det är ordval som kan ses som förmildrande. Inte en gång i artikeln nämns det varför 

Petter Northug ska straffas eller ordet rattfull. Det har istället fått namnet ”Northug–saken” 

vilket kan vara ett exempel på att denna nyhet är så pass stor i Norge att mer än så inte 

behöver förklaras men det skulle också kunna vara så att man aktivt väljer att inte använda sig 

av ord som kan förknippas med rattfylleri för att på så sätt bädda in det. Ett ord som 

återkommer är ”forskjellsbehandling” och det handlar om att skulle det vara så att Northug 

behöver avtjäna sitt straff direkt, och då missa VM, skulle det vara mer särbehandling än om 

rätten skulle kunna skjuta upp straffet till efter säsong. 

Aftonbladet, 2014-10-10, bilaga 11 

I denna text finns ett ord som återkommer i olika omskrivningar; ”lögnerna” och som 

hänvisar till att Northug i ett första förhör sagt att det inte var han som körde bilen utan 

vännen som var med. Men redan i de första två meningarna i texten finns ordet med, 

”lögnerna”. Böjt i bestämd pluralform vilket ger ordet en ganska kraftfylld tyngd. 

VG, 2014-10-10, bilaga 12 

Texten håller sig ganska ren i sina ordval men den första ordkombinationen är ett ordval som 

sätter en stämning; ”ekspertene er optimistiske”. Experterna blir här i bestämd form samtidigt 

som vilka de är inte presenteras förrän senare i texten, så till vida att de faktiskt syftar på dem 

som uttalar sig. Att då dessa experter är optimistiska ger såklart en positiv inställning till en i 

övrigt negativ nyhet (för Northugs del). 

8.2 BESKRIVNING 

Analys av beskrivingen av tid, rum och, i detta fall framförallt, kraktären. Inte enbart 

fokuserad på specifika ordval utan mer som en övergripande bild.  

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 1 

Petter Northug fungerar som en ganska passiv karaktär i artikeln. Han har visserligen gjort 

saker men det hålls en distans till personen. Genomgående i andra halvan av texten beskrivs 

Northug dock som någon som tidigare varit en framgångsrik idrottshjälte men som nu, i 

många aspekter, dalar och har tappat sin kraft. Trots sin förmåga att fela i texten är karaktären 

fortfarande omhuldad av en aura av ouppnåelighet. Karaktärsbeskrivningen inbjuder inte till 

igenkännande utan förhåller sig distanserad till sina mottagare. 
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Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 2  

För att förklara Northugs position i Norge används epitetet ”En av Norges populäraste 

idrottare”. Det tillsammans med ordvalen som presenterades i föregående rubrik passar in i 

den beskrivningen som Dahlén (2008) redogör för när det kommer till genren 

sportjournalistik. Det är känslomässigt och äventyrslystet. 

VG, 2014-05-05, bilaga 3 

VG går rätt hårt åt Petter Northug i artikeln men Northugs citat från pressmeddelandet är 

väldigt ångerfulla och räddar upp han karaktär. Han sätter sin egen karaktär när han talar till 

nationen och beskriver sig själv som en förebild ”Jeg vet at jeg er forbilde for mange unge, 

og erkjenner fullt och helt at jeg ikke har oppført meg slik et forbilde skal”. Han erkänner 

själv att han inte passar in i hjälterollen när han begick brottet men att han ska kämpa sig 

tillbaka (Hellström, 2014). 

Aftonbladet, 2014-05-06, bilaga 4  

Karaktären Petter Northug formas direkt i ingressen där det framkommer att han ”Är inte 

rädd för fängelse”, hans karaktär beskrivs även som något känslokall ”han lämnar sin 

skadade kamrat i sticket” och även som att han inte förstår allvaret i att köra rattfull ”På 

eftermiddagen verkar norrmannen fortfarande inte ha förstått allvaret i situationen”.  Att det 

är denna bild som Aftonbladet har av Petter Northug slås sedan fast när de skriver ”Petter 

Northugs framstår ofta som kaxig och hårdhudad”. Att media jobbar med motbilder har både 

Hellström (2014) och Dahlén (2008) slagit fast och även om det inte skrivs ut i texten går det 

att utläsa att detta kaxiga och hårdhudade är en motbild till de mindre kaxiga och hårdhudade 

svenska skidstjärnorna. 

VG, 2014-05-06, bilaga 5  

Northug beskrivs som väldigt ansvarstagande över sina handlingar. Han är medveten om att 

han har gjort fel och är ledsen över vad som har hänt. Samtidigt pekar narrativet på att Petter 

Northug inte har gjort detta med vilje eller på ett sätt medvetet, med tanke på hans 

chocktillstånd. Handlingarna är dåliga, Northug har utfört dem, men han tar ansvar och 

menade kanske egentligen inte att det skulle bli som det blev. 

VG, 2014-05-06, bilaga 6  

Northugs karaktär i artikeln är motsatsen till vad den brukar vara. Han är ångerfull, dämpad 

och ögonen är rödsprängda. Det är ingen tvekan om att detta är en skidhjälte på fall och det 

skulle kunna vara så att Northug fick VG på fall i det där hotellrummet för artikeln stryker 

Northugs ångerfulla karaktär medhårs. 
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Aftonbladet, 2014-05-07, bilaga 7 

Precis som ordvalet pekar på är beskrivningen kring Northug inriktad på någon som har 

tappat kontrollen, trots att den egentliga nyheten handlar om att den norska befolkningen kan 

förlåta honom. Citat och beskrivningar pekar också på att han är tacksam över stödet och vet 

att han har en lång väg tillbaka till toppen, ”Han har det väldigt tungt och inser att han har en 

lång väg att gå”. Men underliggande säger narrativet att denna talang har låtit framgången 

stigit honom åt huvudet och att det är därför han har tappat fäste i allt det som han tidigare har 

kunnat hantera ”med bravur”. 

VG, 2014-05-07, bilaga 8 

Genom COOP-chefens uttalanden framstår Petter Northug som ett litet barn som har gjort 

något dumt, ”Pappa COOP” är sträng och allvarlig men ser ändå det positiva i att Northug har 

erkänt och tagit på sig ansvaret för brotten. Northugs karaktär blir liten men ändå tapper, ett 

barn i skamvrån men med potential att kunna rätta till alla fel. Detta narrativ blir också 

förstärkt genom informationen att de som känner sig mest svikna av Northug är personer över 

65 år, de äldre. Något som är oskyldigt och naivt har vi antagligen lättare att förlåta än en 

vuxen man (Hammarén & Johansson, 2009) samtidigt som den äldre generationen är 

uppfostrade med en mer idealiserande bild av sporthjälten än vad många andra är idag med 

mediernas genomslag och idrottspersoners leverne (Hellström, 2014).   

Aftonbladet, 2014-10-09, bilaga 9  

“Mitt i natten bröt Petter Northug mot sex lagar på ett par minuter”. Artikeln inleds med den 

meningen och sätter där karaktär på Petter Northug direkt. Det skrivs även att ”Han hade 1,65 

promille alkohol i kroppen, brände i väg i 83 kilometer i timmen på en 40-väg och krockade 

mot ett räcke”. Mitt i detta så benämns han som ”längdstjärnan”. Hammarén & Johansson 

(2009) menar att det är i olikheter som identitet skapas och när Petter Northug benämns som 

”längdstjärna” kan svenskarna koppla det till sina egna stjärnor och hjätar och i det skapas 

motpoler. Detta förstärks även redan i artikelns andra mening där Petter Northug nämns som 

”norrmanen”.  (Hellström, 2014). 

VG, 2014-10-09, bilaga 10 

Artikeln inleds med “Det vært et håp fra Northug-leiren at soningen skjer ett sesongen, slik at 

skistjernen kan forberede og gjennomføre VM I Falun som planlagt”. Här talas det alltså om 

“läger-Northug” vilket antagligen syftar på de människor han har bakom sig i sitt team. När 

Northug sedan nämns som egen person görs det inte genom hans namn utan enbart 

skidstjärna. Petter Northugs karaktär som annars framställs som kaxig finns det inget spår av. 
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Nu är han en del av ett läger och skidstjärna, hans identitet kan ha anpassats i texten för att 

den nationella identiteten ska vara lättare att se och ta till sig (Hammarén & Johansson, 2009). 

Aftonbladet, 2014-10-10, bilaga 11 

En karaktärsbeskrivning som är ganska tydlig i texten är den som följer med stycket ”Efteråt 

förklarar Northug för tidningen VG hur han kunde lämna sin kompis på olycksplatsen och 

sedan ljuga om det”. Northug beskrivs som någon som mentalt kunnat göra en förkastlig sak 

och att vara en desertör, någon som kör över andra människor för sin egen vinning passar 

dåligt ihop med hur en sporthjälte ska vara (Hellström, 2014). 

VG, 2014-10-10, bilaga 12 

I texten är det mer straffet i sig, framtiden och inte Northugs karaktär som beskrivs. Men i den 

straffbeskrivningen så finns det ett narrativ om en Petter Northug som kämpar mot straffets 

påverkan på hans skidkarriär. En David och Goliat-historia som är typisk för sporthjälterollen 

(Hellström, 2014). 

8.3 KOMPLICERANDE HÄNDELSE 

Den sak, händelse eller specifik del som ger texten ett tyngre narrativ. Som komplicerar och 

ger berättandet ett ytterligare lager för spänning och intresse.  

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 1 

Twisten i denna artikel är att det troligaste straffet för dessa brott är fängelse. Att det i 

praktiken, med en kortare fängelsedom, skulle innebära fotboja med möjligheten att 

upprätthålla sitt tränande nämns inte överhuvudtaget. Ställningstagandet är således ganska 

hårt och narrativet i texten väldigt starkt kring vad Marcus Hellners förmodade antagonist har 

att vänta sig. 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 2  

Eftersom det är en skidstjärna som kört rattfull och inte någon rockstjärna så blir det en 

komplicerande händelse i Aftonbladets artikel utan någon större ansträngning. Det är en 

kompott av redogörelse över festkvällen, kraschen, en olycklig Petter Northug och som lite 

salt i såret en uppräkning av skidstjärnans VM- och OS-guld och att han räknas som en av 

Norges mest populära idrottare. 

VG, 2014-05-05, bilaga 3 

Northugs ångerfulla citat uppblandet med en genomgång över hans festkväll blir i sig en 

komplicerande händelse som artikeln speglar. Narrativet byggs upp genom att ta in externa 

personer som tillexempel sett Northug på byn ”virket veldig beruset”. Men artikeln avslutas 



32 

 

precis som en saga med ett lyckligt och hoppfullt slutat och det i form av ett långt utdrag från 

Northugs pressmedelenade. Där han ber om ursäkt och blickar framåt. 

Aftonbladet, 2014-05-06, bilaga 4  

Det som är oundvikligt i denna text är att citaten ifrån Petter Northug är väldigt ångerfulla. 

Det blir alltså en twist mellan Aftonbladets jargong mot skidstjärnan och Northugs tårfyllda 

ögon som nämns i förbifarten. Narrativet får inget riktigt flow även om Aftonbladet 

anstränger sig, som det finns exempel på i både ordval och beskrivning, men i slutet av texten 

får de ändå släppa lite på tyglarna när Petter Northug ska berätta om mötet med sina föräldrar 

”Vid flera tillfällen rinner tårarna längs kinderna”. Men det får bara de som läst genom hela 

texten ta del av. 

VG, 2014-05-06, bilaga 5  

I denna text finns det egentligen ingen twist. Narrativet är ganska rakt och fokus, som ligger 

på timmarna från krasch till gripande, pratar ett ganska milt språk om händelsen vilket gör att 

ingen tydlig komplicerande händelse kan ses. 

VG, 2014-05-06, bilaga 6  

Petter Northug för intervjun dit han vill och VG antecknar. Det finns ingen komplicerad 

händelse. Hade frågorna i intervjun varit något mer kritiska har det varit ett gyllene tillfälle 

för komplikation. 

Aftonbladet, 2014-05-07, bilaga 7 

Det som är den extra kryddan i denna text är att Northugs olika kontroversiella ämnen alla har 

spårat ur. Petter Northug beskrivs nästan som oregerlig och borde ”rätta in sig i ledet” vilket 

är en egenskap den klassiska idrottshjälten bör besitta (Hellström, 2014). De ska vara 

framstående men jantelagen råder även här. 

VG, 2014-05-07, bilaga 8 

Det som är det kritiska i denna text är att COOP inte har bestämt sig för huruvida de ska 

fortsätta som sponsorer eller inte. Ett indraget sponsorskap skulle innebära att Northug inte 

har möjlighet att tävla och träna utanför landslagstruppen och skulle kunna innebära slutet på 

hans skidkarriär. Vilket även skulle slå hårt mot Northugs personliga ekonomi. En avslutad 

idrottskarriär behöver inte betyda slutet för en sporthjälte (Dahlén, 2008) men att avsluta 

karriären på grund av kriminalitet skulle kunna vara nådastöten. 

Aftonbladet, 2014-10-09, bilaga 9  

Eftersom artikeln inte berör en specifik händelse är det inte så mycket matnyttigt som 

kommer fram i texten det sker mer ett dividerande krig två stora händelser. Dels om det blir 
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fängelse eller fotboja för Petter Northug och om han missar VM i Falun eller inte. Det 

divideras även om att en fotboja ändå utesluter Northugs möjligheter att lämna landet. 

Eftersom det ligger i svenska folkets intresse om Petter Northug kan vara med och konkurrera 

i VM eller inte berörs det ämnet flertalet gånger (Dahlén 2008). ”Under torsdagsmorgonen 

får norrmannen domen som kan påverka hela VM i Falun”. 

VG, 2014-10-09, bilaga 10 

Det som blir en komplicerad händelse i texten är dess förmodade vilja att få Petter Northugs 

straff så milt som möjligt. Det finns inga citat eller annan text i artikeln som säger att det han 

har gjort är allvarlig. Det trycks enbart på att straffet för “Northug–saken” borde träda i kraft 

efter VM. Och det för att han bör ses som en säsongsarbetare. 

Aftonbladet, 2014-10-10, bilaga 11 

I texten finns ingen tydlig komplicerande händelse. Det skulle kunna ha varit det faktum att 

fängelsestraffet riskerar Northugs deltagande i skid-VM men den vinkeln är inte särskilt 

välanvänd. Möjligtvis kan det ses som anmärkningsvärt att man inte väljer den twisten, 

kanske en konsekvens av att det inte ligger i nationens intresse (Sverige) att Northug är med 

(även om det borde finnas intresse av att inte se honom där). 

VG, 2014-10-10, bilaga 12 

Den komplicerande omständigheten i artikeln är det faktum att Petter Northug kanske inte blir 

beviljad fotboja och att det då blir omöjligt att hålla uppe träningen inför skid-VM. Ett 

narrativ som följer hjältens roll i sportvärlden med att ha utmaningar och att alltid ha någon 

som hen behöver slå (Hellström, 2014). 

8.4 VÄRDERING 

Stycken eller fragment där texten uttrycker värdering om något, antingen en händelse eller en 

person.  

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 1 

Precis som i valet av ord är denna artikel ganska avskalad från värdering. Den följer normen 

för en ganska klassik nyhetsartikel (Dahlén, 2008). Men stycken där värdering lyser igenom 

finns givetvis. ”Polisen tvingades kalla in en hundpatrull för att hitta föraren” är en mening 

som skapar känslor. Där narrativet berättar att polisen tvingades att utföra en åtgärd för att 

kunna hitta denna kriminella smitare. Senare i uppslaget finner man även ett stycke där 

norrmannen beskrivs som en kaxig person i medierna som även tagit med det in i skidspåret – 

”speciellt mot Sverige och de svenska åkarna”. Här blir Northug någon utifrån. Någon som 

ifrågasätter svenskarna och är motpolen till desamma (Hellström, 2014). Att han är kaxig är 
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något som kan skrivas utan att blanda in känslor. Men att sedan kommentera att det är 

specifikt mot dem som svenskarna håller som sina egna landshen och hjältar gör att läsarna 

förväntas känna ett motstånd till denna antagonist (Yttergren, 2006). 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 2  

En kort redogörelse över vad som har hänt inleder artikeln och där finns inget 

anmärkningsvärt utan liknar mer ett referat. Men sen börjar dramaturgin ta mer form. ”Bilen 

tillhörde Petter Northug. Senare på kvällen erkände skidåkaren att det var han som hade kört. 

Och att han var onykter”. Efter det tillsynes bleka referatet av olyckan under inledning av 

analysen tar artikeln en ny vändning och tar ut större svängar. ”Petter Northugs bil har 

dundrat över en rondell och smällt in i ett vägräcke ett par hundra meter från skidåkarens 

hem”.  Aftonbladet bygger här upp en känslomässig följetongsdramatik till läsarna (Dahlén, 

2008). Eftersom att denna artikel publicerades innan det fanns så mycket konkret att skriva 

om går det att se att det används mycket narratologi för att skapa spänning kring det lilla 

konkreta som fanns att tillgå. Narratologi i den bemärkelsen att Aftonbladet ser ut att ha 

organiserat händelseförloppet och beskrivningen kring det på ett sådant vis att det för läsaren 

blir en berättelse mer än ett referat. För ett narrativ är inte bara organiserandet viktigt utan 

även hur organiseringen gått till och kommit till användning (Robertson, 2012). Ett bra 

exempel på organiserandet och dess makt är det första utdraget som presenterades, där det 

först efter i andra meningen står förklarat att Northug kört rattfull.  

För att befästa vilken stor idrottsstjärna Petter Northug är skriver Aftonbladet ut hur många 

medaljer han har tagit och lägger sedan till ”Han räknas till en av Norges populäraste 

idrottare, och ber därför om ursäkt, framför allt till sina unga”.  Petter Northug ses som 

antagonist i Sverige men även som en stor idrottare då det inte går att helt bortse från hans 

prestationer.  

VG, 2014-05-05, bilaga 3 

Inledningsvis är VG ganska hård i sin framställning av Northugs agerande. I inledningen av 

texten efter att det har preciserats hur olyckan gått till står det ”Så skall han ha latt 

passasjeren sitte igjen – og dratt hjem”. Något som sticker ut lite i denna artikel är att det i 

stycket direkt efter läggs mycket fokus på själva bilen istället för vad Petter Northug gjort. 

Det står redan i ingressen om bilen ”leasede Audi A7” och kort efter står det ”en Audi A7 som 

formelt sett er eid av Møllers bilfinansieringsselskap og leaset ut till Team Northug”. Det kan 

vara så att VG försöker lägga fokus på allt annat än att svartmåla sin idrottshjälte som de 

själva har varit med och konstruerat (Hellström, 2014). Artikeln fortlöper sedan med att Petter 
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Northug har erkänt att han var påverkad av alkohol och ångerfulla citat från 

pressmeddelandet. När VG närmare går in på ”Skadet” står det förklarat hur ”Bilen har truffet 

autovernet med nok kraft til å rive opp seks stolper, og ble smadret i sammenstøtet. Det er 40-

sone på veien”. Med hjälp av narratologi berättar VG här på ett målande vis hur själva 

kraschen gått till, budskapet är inte svårt att tyda och det som kan liknas vid en tonarthöjning i 

slutet av stycket är en del i organisationen av de olika satserna som är en del av ett narrativt 

system (Jernudd, 2010). 

Aftonbladet, 2014-05-06, bilaga 4  

Enligt Gripsrud (2002) är texten alltid en bärare av någon typ av tolkning, precis som 

mottagarna av texten sedan tolkar budskapet. I denna artikel är det som läsare inte så svårt att 

tolka budskapet samtidigt som det går att fråga om detta verkligen håller sig till ”den narrativa 

sanningen” (Johansson, 2005). Artikeln beskrivet Petter Northugs beteende under utekvällen 

“En stökig, och uppenbart berusad, Petter Northug har levt rövare under natten och nyss 

blivit hemskjutsad från korgen”, ”Han har svårt att gå rakt och måste stödja sig mot något”. 

Och så här ska det ha gått till när Petter Norhug satte sig i bilen berusad ”När ingen chaufför 

kommer till undsättning bryter de lagen som i en handvändning” och även om kamraten ska 

enligt texten ha uppmanat Petter Northug att lämna platsen beskrivs det i texten att ”han 

lämnade sin kamrat i sticket”. Enligt artikeln var det en jakt efter Petter Northug ”Ett par 

frustade löpsteg senare bankar poliserna på skidstjärnans vitmålade dörr”. Petter Northugs 

uppenbarelse när han öppnar dörren är enligt artikeln ”Det är ingen vacker syn. Norrmannen 

blöder från huvudet och ena skon är trasig när han vacklar med till stationen”. Och senare i 

texten beskrivs ett av Northugs beslut ”Han tar det dumdristiga beslutet att undanhålla 

information från ordningsvakten”. 

VG, 2014-05-06, bilaga 5  

Tidigt i artikeln står följande ”Hans skadde kamerat skal ha ropt ”Løp, Petter” rett etter 

krasjen”. Ett stycke som pekar på att smitningen som Petter Northug gjort sig skyldig till inte 

bara var ett eget beslut där han lämnade sin skadade vän i sticket. Där man som läsare skulle 

kunna tänkas känna sympati för att Northug sprang från platsen.  

 ”Politiadvokat Monica Grøtte Estenstad i Sør-Trøndelag politidistrikt sier at grunnen til at 

politiet i det hele tatt er så åpne som de er om saken nå, er at Petter Northug selv har 

innrømmet at det var han som kjørte bilen.” Detta stycke kan ses som en konsekvens av den 

ofta kritiserade delen av sportjournalistiken där personerna som granskas ofta får utstå en 

form av sensationsjournalistik (Dahlén, 2008).  Här förklarar texten sin starka namn-
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publicering och undersökande av saken genom att på ett sätt presentera ett godkännande från 

Northug genom uttalandet från polisadvokaten. Att blottningen av händelsen och erkännandet 

är på Northugs villkor, inte tidningens eller polisens.  

VG, 2014-05-06, bilaga 6  

Trots formatet på texten finns det flera exempel på flera narrativ. VG inleder med att beskriva 

rummet där intervjun tar plats och Petter Northugs uppenbarelse. ”Gardinene er trukket helt 

for, og Northug er tydligt preget og langt nede under samtalen. Øynene hans er rødsprengte, 

og han er tydelig beveget under hele seansen som varer i rundt 20 minutter”. Hellström 

(2014) konstaterar att det som skiljer en idrottshjälte från en idrottsstjärna är publikens 

förhållningssätt genom de emotionella banden som skapas genom media och genomsyrar 

denna artikel. Fler exempel som tycks styrka detta följer, “Håret er mer urddig enn vanlig, og 

Northug har en mine som vitner om alvoret. Før han begynner å snakke i det halvmørke 

lokalet, tar han en stor slurk vann” flertalet gånger nämns det hur nära Northug är att gråta 

“Petter Northug er nær gråten flere ganger under intervjuet. Spesielt preget er han når han 

prate rom hvordan han har skuffet sin mor og far, og hvordan de har tatt vara på ham 

etterpå”. I artikeln beskrivs gripandet av Petter Northug som odramatiskt ”Men etter at 

politiet startet sitt søk fant de fort Northug i sitt eget hus” Det är viktigt för medier att de 

snedsteg som nationens idrottshjältar tar inte får ta över bilden och överskugga deras 

berättelse (Hellström, 2014) då de som sagt har en betydande roll och även bärande då 

publiken vill läsa om sina hjältar. Stämningen i artikeln tyder även på detta då den blickar 

framåt tidigt i texten ”Han sier han skal tillbringe tid med sine nærmeste før han skal komme 

tilbake som skiløper. For det er han fast bestemt på” artikeln förklarar även att ”Han inser 

hvor alvorlig promillekjøringen er for ham” och att han ber om ursäkt  

Aftonbladet, 2014-05-07, bilaga 7 

”sa Northug vars fylla var så grov att polisen tvingades vänta många timmar innan ett vettigt 

förhör kunde genomföras”, en mening som uttrycker flera värderingar om hans förehavanden. 

Framför allt är det att fyllan var grov och att de fått vänta på ett vettigt förhör som sätter ett 

narrativ kring hur ofantligt berusad Norhug måste ha varit. Ett ”vettigt förhör” är svårt att 

definiera men värderingsmässigt har alltså Northug betett sig ovettigt. Han har alltså, 

antagligen på grund av sin fylla, låtit polisen få vänta ut hans ovettiga tillstånd och det 

budskapet hör mer ihop med ett narrativ kring en antagonist snarare än en protagonist 

(Hammarén & Johansson, 2009). Northug beskrivs också att han vårdar ”relationen med 
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speldjävulen” vilket även det kan ses som ett typiskt drag för en antagonist, att alliera sig med 

djävulen och på så sätt reproducerar en känsla. 

VG, 2014-05-07, bilaga 8 

”Han angret dypt på det han hade gjort, og gjennomførte intervjuet med rødsprengte øyne”. 

Texten förmedlar en ganska stark känsla av hur Petter Northug hanterar denna händelse. Att 

han ångrar sig skrivs inte som ett citat från Northug själv, utan som ren fakta i texten. 

Aftonbladet, 2014-10-09, bilaga 9  

Artikeln inleds med “Mitt i natten bröt Petter Northug sex lagar på ett par minuter” där 

läsaren slängs rätt in i händelsen. Efter att artikeln konstaterat att det antingen blir fängelse 

eller fotboja fortsätter den med att förklara brottet. ”Lördag natt hade runnit över till söndag 

morgon när Petter Northug satte sig bakom ratten. Han hade 1,65 promille alkohol i kroppen, 

brände i väg i 83 kilometer i timmen på en 40-väg och krockade mot ett räcke” sedan slås det 

återigen fast ”Northug bröt sex lagar den natten. Den värsta var troligen att han i förhör ljög 

upprepade gånger om att det var en kompis som suttit bakom ratten”.  I artikeln används både 

epitet som ”norrmannen” och för att få in ytterligare nationell identitet (Hammarén & 

Johansson, 2009) i artikeln får den även in att VM faktiskt ska gå i Sverige ”För att få med 

Northug till Sverige hoppas hans tränare att straffet kan börja avtjänas efter säsongen”. 

VG, 2014-10-09, bilaga 10 

”Tingrettsdommer Rune Lium, ved Sør–Trøndelag tingrett, menar det nærmest vil være 

forskjellsbehandling dersom Northug må sone under VM–sesongen”. Det är ingressen på 

artikeln. Om det hade blivit så att Northugs straff ska avtjänas direkt skulle det vara att 

särbehandla Northug, då Tingrettsdommer Rune Liums personliga åsikt är att en skidstjärna 

kan ses som en säsongsarbetare. VG redogör inget för kraschen eller varför Petter Northug 

ens ska få ett straff tilldelat. Fokus i texten läggs enbart på att citat från Tingrettsdommern 

Lium som talar specifikt om ”Northug–saken” medan regionschefen för Kriminalomsorgen 

region nord, Jorid Midtlyng, talar generellt om hur ofta ett straff kan anpassat efter individen. 

Det är avgörande för medierna att Northugs hjältestatus läker ihop och blir lika stark som den 

tidigare varit, (Helltström, 2014) det kan vara därför artikeln enbart pekar på att, ”Northug 

bør få sone etter VM”. 

Aftonbladet, 2014-10-10, bilaga 11 

”Petter Northug fick lägre straff än väntat för rattfyllan och lögnerna i förhören.” Den andra 

meningen i texten som ger en värdering om att straffet, enligt normen, borde ha varit högre. 
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Huruvida det är sant eller inte är oklart då någon redovisning av vad som förväntades inte 

görs. 

VG, 2014-10-10, bilaga 12 

Texten är ganska sparsam i egna värderingar då den främst använder sig av fakta och citat av 

”experter”.  Den första meningen som leder läsaren in i artikeln är dock kanske den med mest 

känslor i: ”Ekspertene er optimistiske, men det gjenstår fortsatt flere hindre før Petter 

Northug kan stille som favoritt i Falun-VM”. En tydlig värdering där Petter Northug som 

narrativets protagonist förutsätts och inte ifrågasätts. 

8.5 CITAT 

Hela eller delar av citat som är intressanta för analysen i den bemärkelsen att de säger något 

om narrativet. Citat bör man som journalist inte ändra något i vilket gör det hela mycket 

intressant i vad för citat som tas med och hur de används. 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 1 

”Det är helt otänkbart med en villkorlig dom”, sagt av en advokat angående straffet för 

brotten. Detta citat kanske inte är anmärkningsvärt i sig men i texten upprepas samma citat tre 

gånger vilket gör att det, precis som i ordvalet, trycks på en legitimering av påstående som 

sanning. Narrativet pekar på att det är ett allvarligt brott, något som det är otänkbart att kunna 

få ett villkorligt straff som i straffskalan mäts som det ”mildaste”. Att en advokat anser något 

som otänkbart är ett starkt argument och kommer från en samhällsposition som inger 

förtroende vilket stärker narrativet (Johansson, 2005). Undermeningen är att denna skurk bör 

hamna i fängelse, ett ställe som är högst rimligt för det brott han har begått (enligt citaten). 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 2  

Precis som det nämndes tidigare i stycket hade det enbart skickats ut ett pressmeddelande från 

Petter Northug när denna artikel sjösattes. Men Aftonbladet använder ändå citattecken. Det 

finns två längre citat från Petter Northug i texten och de är inte så anmärkningsvärda men det 

går att tolka som att Aftonbladet vill betona att Petter Northug är beredd att ta sitt straff ”Jag 

har öppet berättat för polisen om vad som hände, och är beredd att ta straffet för mina 

handlingar”. 

VG, 2014-05-05, bilaga 3 

Petter Northug har alltså inte själv gjort någon intervju när artikeln skrivs utan VG har gjort 

precis som Aftonbladet och använt citattecken följt av utdrag från pressmeddelandet. Det 

första citatet inleder med ”Jeg vil på det dypaste beklage det som har skjedd, jag er svært 
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ulykkelig nå, og veldig skuffet over det jeg har gjort. Samtidigt er jag takkenemlig for att min 

dårlige dømmekraft ikke fikk enda større konsekvenser”. Valet av citat förklarar alltså att 

Northug är svårt olycklig men samtidigt tacksam över att hans dåliga omdöme inte fick större 

konsekvenser. De får in både en ursäkt och ett litet ljus i mörkret. VG valde även att ta med 

ett citat när Petter Northug talar till publiken, ”Jeg er fullt innforstått med offentlighetens 

forventning om att jeg i løpet av nærmeste framtid må fortelle mer om hendelsen”. Petter 

Northug tar mer eller mindre ett steg tillbaka från sin hjälteroll och ber publiken om tid och 

förståelse, (Hellström, 2014).  

Aftonbladet, 2014-05-06, bilaga 4  

Det första citatet i texten berör fängelsestraffet ”Jag är inte rädd för det” och det sista citatet 

som avslutar texten är ”Det är klart att detta kommer att hänga över mig och det får jag bara 

ta. Jag får ta det här straffet. Det är jag som genomför det här och begått dumheten”. Citaten 

där mellan är en blandning av ångerfullhet där han pratar om sina föräldrar men majoriteten 

av citatet är av den mindre ångerfulla karaktären utan mer konstaterande. 

VG, 2014-05-06, bilaga 5  

”Ja, vi var begge i sjokktilstand der. Men begge to var så pass at vi spurte om det gikk bra 

med hverandre, men da jeg beveget meg ut av bilen, så ga han meg klar beskjed om at her må 

jeg dra. Det er vel det jeg husker fra det, sier Northug”. Även här förminskas det brottsliga i 

att smita ifrån en olycksplats med en skadad människa fastklämd i en bil. Northugs citat 

befäster att det inte var ett egoistiskt beslut utan en överenskommelse mellan de båda.  

Samma sak, att på ett sätt förmildra handlingen, visar ett annat citat på: ”Jeg var såpass 

beruset at jeg ikke var i stand til å ta riktige valg. Jeg var ikke av den fornuft at jeg lot 

bilnøklene ligge, sier Northug”. Narrativet syftar till att Northug inte själv kunde fatta beslut 

under natten, åtminstone inte sådana som han egentligen hade velat fatta i normala fall. Hans 

nattliga handling, menar citatet, är inte det normala och den egentliga Northug utan en 

konsekvens av det tillstånd han befann sig i. Hjältenormen rymmer inte direkt felaktiga drag 

utan är ett upphöjt tillstånd som vi ska se upp till (Yttergren, 2006). Det citaten gör är att de 

tar ner det på en mer mänsklig nivå vilket gör att läsarna kan ha lättare att på ett sätt förlåta 

handlingen. Det är inte sporthjälten Petter Northug som har gjort detta, utan människan Petter 

Northug. 
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VG, 2014-05-06, bilaga 6  

Citaten präglas även av den ovannämnda teorin. Northug ges en stor möjlighet att berätta om 

vad som hänt. Första citatet är långt och Northug redogör varför de tog bilen ner till byn, 

citatet avslutas med ”forteller Northug med dempet og klar stemme” och det sätter prägel på 

stämman genom citaten. 

Aftonbladet, 2014-05-07, bilaga 7 

Citaten i denna text är ganska sparsamma i narrativ. De första står för när Northug tackar för 

stödet men det är inte sagt av honom själv utan av hans manager. Petter Northug får tre egna 

citat och de behandlar alla hans sätt att dricka alkohol. Bland annat att han ”tål väldigt lite. 

Det tar inte många droppar innan det smäller till” vilket kan peka på ett dåligt alkoholsinne, 

knappast ett stereotypiskt drag för sporthjälten (Yttergren, 2006). 

VG, 2014-05-07, bilaga 8 

På citatsidan finns det, som redan nämnt, flera citat från COOP-ledningen vilket är där som 

tyngden ligger. Och precis som finns beskrivet under rubriken orientation är de allvarsamma 

men hoppfulla i sin karaktär. 

Aftonbladet, 2014-10-09, bilaga 9  

Artikeln innehåller inga citat mer än en hänvisning till antigen tidigare artikel eller tv-intervju 

”Själv har Petter inte uttalat sig på en vecka. Det senaste han sa var att han självklart 

räknade med att komma till Falun”. Ett citat som kan ha valts ut för att artikeln inte skulle 

bringa för mycket falska förhoppningar om att ett VM utan en av de svenska skidåkarnas 

största konkurrenter. 

VG, 2014-10-09, bilaga 10 

Det finns som nämnt tidigare inga citat ifrån Northug själv. Det är två personer som kommer 

till talas och då främst Tingrettsdommer Rune Lium. VG skriver att Lium ”Kunne fått 

Northug-saken på sin pult, men det er en kollega i Trondheim som har ansvaret for den saken 

når skistjernen møter retten klokken 10 i morgen”. Det kunde alltså enligt artikeln likväl varit 

Lium som skulle bestämma över Northugs straff. ”Mitt personlige standpunkt er at det er 

naturligt å sammenligne en skiløper, med en sesongsarbeider. Hvis det er mulig innen rimelig 

tid, så bør soningen legges till utanfør sesong”. VG har i kontrast till detta inga citat ifrån 

någon som tycker att brottet är så stort att ingen överseende bör tas. 

Aftonbladet, 2014-10-10, bilaga 11 

När man tittar på stycket från punkten evaluation och lägger ihop de citat som finns så bäddar 

det för ett narrativ där texten ger sken av att Northug är distanserad, hård och sammanbiten 
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kring straffet. ”Även om episoden är förfärlig och skamlig så är man glad att det gick så bra 

det gick” är ett av Northugs citat. Citaten är alla ganska korta och ger samma intryck av en 

Petter Northug med tjockt pannben som inte väljer att se bakåt. En bra egenskap för en 

idrottshjälte (Dahlén, 2008) men skulle kunna ge en avståndstagande känsla hos läsarna. 

VG, 2014-10-10, bilaga 12 

Det finns flertalet citat i artikeln där samtliga pratar om det straff som Northug nu har dömts 

till men ett av citaten som sticker ut mer ur ett narratologiskt perspektiv: ”Alt er mulig her i 

verden, vi har jo sendt folk til månen, men skitrening tror jag blir vanskelig” angående om 

Northug kan uppehålla sin träning om han blir dömd till fängelse. En tydlig metafor för den 

utmaning och de problem som hans tår inför i och med detta. 

8.6 SAMMANTTNING 

Aftonbladet, 2014-05-05, Bilaga 1 

Överlag en text som vid första anblick är ganska fri från värdering och egen vinkling på 

narrativet men som efter en närmare titt ändå innehåller berättelser om karaktären Petter 

Northug och hans förehavanden under kvällen. Framförallt som någon som är en av ”de 

andra” och inte en del av det svenska kollektivet. 

Aftonbladet, 2014-05-05, bilaga 2  

Även då denna artikel skrevs under omständigheter när klarheterna till olyckan var få har 

Aftonbladet lyckats få ihop en talande artikel. Genom användning av narrativ och 

organiserandet av det konkreta som fanns att tillgå lyckas ändå artikeln förmedla ett budskap 

och en känsla.  

VG, 2014-05-05, bilaga 3 
Reflektionen över artikeln kan sammanfattas med det som nämndes inledningsvis, detta är 

den första artikeln som publicerades och det känns som att VG inte hunnit ta ställning till hur 

de ska behandla händelsen. Citat, text och narrativ blandar och ger, ena stunden är man kritisk 

till Petter Northug och sen som i en handvändning hålla sin neutrala och mindre kritiska.   

Aftonbladet, 2014-05-06, bilaga 4  

Artikeln är bärare av en stark åsikt och det märks direkt i ingressen. Artikeln väljer att utesluta 

stycken om hur Petter Northug verkar må när intervjun genomfördes mer än att det kommer 

tårar när han pratar om sina föräldrar. Artikeln får det att framstå som att Petter Northug har 

kallat till intervju för att tala om att han är redo att ta sitt straff och att han inte är rädd för det.  
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VG, 2014-05-06, bilaga 5  

Narrativet genom hela artikeln lutar åt att förmänskliga Northug och låta besluten som har 

fattats av honom i händelsen bero på saker. Att det alltså är konsekvenser av något annat, inte 

direkt tagna beslut utan motivering. Genom polisadvokatens citat låter även narrativet media, 

polisen och Northug stå på samma sida. De är inte motpoler utan kämpar tillsammans som 

protagonister mot antagonisten – rattfyllan.  

VG, 2014-05-06, bilaga 6  

Artikeln är som tidigare nämnt den första långa intervjun med Petter Northug som gick i tryck 

bara två dagar efter olyckan. VG lägger stor vikt i att beskriva den nedstämda miljön, mörka 

rummen och en Petter Northug som är nära gråten hela tiden. Northug ställs inte till svars för 

sina handlingar i texten, utan det är Petter Northug som håller i pennan och får förklara sig 

och be om ursäkt. Något anmärkningsvärt är att VG tar fasta på och skriver att Petter Northug 

förstått hur allvarligt det är för honom att köra rattfull.   

Aftonbladet, 2014-05-07, bilaga 7 

En text som inte lägger så stor vikt vid den egentliga huvudnyheten utan låter narrativet bestå 

av Northugs berg-och-dal-bana med diverse ämnen. Northug målas upp som en problematisk 

karaktär där många av hans beslut har resulterat i negativa konsekvenser, främst för honom 

själv.  

VG, 2014-05-07, bilaga 8 

Att citaten är allvarsamma men hoppfulla är narrativ som genomsyrar hela artikeln. Det är 

ingen som klappar Northug på huvudet men det är ytterst tydligt att han har ett stöd i ryggen, 

känslan som ges är också att det är ett massivt stöd. Till exempel att det är ”hele 62 prosent” 

som tror på Northugs ursäkt istället för att neutralt benämnda det som att ”62 prosent” står 

bakom.  

Aftonbladet, 2014-10-09, bilaga 9  

Aftonbladet redogör över kvällen och använder ett narrativ med dramaturgi antagligen för att 

befästa att Petter Northug kört rattfull. Eftersom det inte finns några uttalande så får artikeln 

främst ses som en redogörelse som befäster det som Aftonbladet tidigare redan skrivit. 

VG, 2014-10-09, Bilaga 10 

Eftersom VG inte för någon form av ”å ena sidan men å andra sidan” i artikeln är det svårt att 

tolka det annorlunda än att VG tycker att det vore omöjligt om Northug skulle få ta sitt straff 

under VM. Det skulle vara en katastrof både för Norge och framför allt för VG om en av 
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deras största manliga skidstjärna skulle missa ett VM. Det är även anmärkningsvärt att köra 

rattfull och krocka har bäddats in i begreppet ”Northug–saken”.  

Aftonbladet, 2014-10-10, bilaga 11 

En text som är ganska korthuggen och hård i sina svar till läsarna. Den målar bilden av Petter 

Northug som en man som stålsätter sig mot några som helst känslor eller spekulationer om 

framtiden. Vilket kan minska hans status som en nutida krigshjälte då ödmjukhet och glädjen i 

att ”vinna” bör vara en del av hjälterollen (Hellström, 2014).  

VG, 2014-10-10, bilaga 12 

En text som fokuserar väldigt mycket på Northugs väg mot skid-VM i Falun som ett mål att 

nå, hinder att ta sig runt snarare än en rak process utan riktning. Northug är tydligt 

protagonisten i narrativet och hans idrottshjältestatus är markant i känslan som artikeln 

lämnar.   

8.7 SLUTANALYS 

Här kommer samtliga artiklar tillsammans att analyseras under varje underrubrik där de 

främst ställs Aftonbladet mot VG. 

Ordval – Ju närmare själva grundhändelsen artiklarna skrevs är ordvalen från båda 

tidningarna ganska starkt fyllda med ord som rattfylla och promillekjøring. Det var ett mer 

dramaturgiskt ordval från de båda tidningarna. Närmare domen mattas dock ordvalen av, 

framförallt i VG och en tydligare skillnad mellan tidningarna kommer fram.  

Beskrivning – Petter Northugs karaktär är i norska VG mycket mer passiv än i Aftonbladet 

på det sättet att de norska artiklarna är mer distanserad till Northug, det talas om hans team 

eller bara stjärnan och hans handlingar är på ett sätt mer bara något ”som hände”. Aftonbladet 

låter narrativet kring Petter Northug följa den utstakade väg som medieprofilen har haft 

tidigare med en ganska hård och kaxig attityd. 

Komplicerande händelse – Det här är en svår underrubrik att sammanfatta alla artiklarna i 

mer än att valet av komplicerande händelse, vinkeln, i artiklarna kommer att ligga till grund 

för en diskussion i ämnet. Men det som går att i stora drag se ett resultat i är att klyftan mellan 

tidningarna blir större ju längre ifrån krocken man kommer. Framförallt kan man se att det 

komplicerande i VG främst syftar till att övervinna det svåra som straffet medför för Northugs 

skidsäsong, ej hela karriären, medan man i Aftonbladet låter den komplicerande twisten bli 

huruvida han är förlorad för alltid. 
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Värdering – Denna underrubrik har i denna analys varit den punkt där det lättast har gått att 

urskilja ett narrativ och där det är tydlig skillnad mellan de två ländernas kvällstidningar. 

Petter Northug är en tydlig protagonist i VG där textens värderingar och känslor är av 

förlåtande karaktär samtidigt som man blickar framåt. I Aftonbladet är det ett tydligt fokus på 

allvaret i de brott som Petter Northug har erkänt och hur han, på ett sätt, har ”tappat det”. 

Citat – De flesta artiklarna har en eller flera citat och de som finns i Aftonbladet är oftast 

tagna från intervjuer som VG har gjort. En väldigt stor skillnad är dock att man i VG har 

betydligt fler citat från människor runt omkring Northug och händelsen medan man i 

Aftonbladet fokuserar på Northugs egna citat och själva händelsen. De citat som används i 

båda tidningarna är också ofta kortare i Aftonbladet än i VG.  

Sammanfattning – Det går att urskilja en tydlig uppdelning i narrativet mellan tidningarna 

samtidigt som de blir tydligare ju längre ifrån den 4 maj man kommer. Underrubrikerna som 

analysen har haft har alla pekat mot att Petter Northug från början behandlas ganska lika till 

att mer och mer bli en protagonist i VG som ställs mot det kommande straffet och i 

Aftonbladet en antagonist som ställs emot det etiskt och lagligt rätta.  

Bilder – Även om bilder och rubriksättning inte ingår i analysen har de inte gått att undgå 

dessa. Därför presenteras här ett koratare sammanfattning hur rubriker och bilder sett ut i de 

olika artiklarna.  

Bildsättning har inte analyserats mer än att det uppenbara kommer sammanfattas. Det fanns 

bilder till alla artiklar enbart en av artiklarn hade en bild som kan kategoriserar som liten. 

Aftonbladet hade genomgående i sina artiklar bilder på Petter Northug med en kaxig uppsyn 

och väldigt lite vemod och ånger fanns i bilderna. Northug stirrar in i kameran på flertalet och 

ser bestämd ut. Det var även flera bilder publicerade från själva krocken. VGs bilder hade 

överlag en snällare ton, Petter Northug såg mer ledsen och medtagen ut på majoriteten av 

deras bilder. 
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9 DISKUSSION  

Den narrativa metod som applicerats har blottlagt de narrativa strukturerna på ett 

resultatgivande sätt för uppsatsens frågeställningar. Den narrativa grenen inom MKV är som 

tidigare påpekats en högst subjektiv och tolkande metod och teori vilket gör att det redan i 

analysen förekommer ett visst mått av diskussion men det är ofrånkomligt. För att försäkra att 

frågeställningarna blir besvarade är diskussion indelad efter frågeställningarna där den sista 

inrymmer den slutgiltiga jämförelsen.  

9.1 GESTALTNING AV HÄNDELSEFÖRLOPPET 

Den 4:e maj 2014 körde Petter Northug sin sportbil under påverkan av alkohol innan han 

kraschade och hans vän som satt bredvid skadades och blev sittandes kvar i bilen medan 

Northug tog sig de 500 metrarna tillbaka hem till sitt hus. Att detta är vad som hände är 

konstaterat och även erkänt av Northug själv. I de absolut första artiklarna som publicerades 

följdes Aftonbladets och VGs narrativ åt ganska väl men när den första informationen hade 

fått sjunka in valde tidningarna att dela på sig och ta olika grepp. Precis enligt Brage (2012) 

forskning från OS i Vancover som visade att svenska och norska medier hade tydliga och 

olika rollsättningar då på Marcus Hellner och Petter Northug. Speciellt synligt är det efter att 

Petter Northug valde att göra en längre intervju med tre norska mediebolag, varav ett var VG, 

vilket är samma källa som Aftonbladet har byggt sina artiklar på.  

VG börjar sin gestaltning av händelsen genom att vara hårda och markera allvaret i det som 

har hänt. Här varvas ångerfulla citat från Northug med en hårdare ton i själva brödtexten. Men 

detta narrativ och förhållningsätt avtar nästan direkt i slutet på första artikeln, sedan blir 

brödtext och dess ton mer förlåtande och accepterande, det stämmer överens med Eid (2010) 

tidigare forskning om hur norska Dagbladet i sin roll att framställa hjälten Petter Northug 

hade ett stort överseende med hans uppseendeväckande uttlandanden och handlingar. Den 

narrativa delen med komplicerande handling blir mindre och mindre tydlig då Northugs citat 

stämmer mer och mer överens med VGs sätt att framställa händelsen. Anledningen till att VG 

agerar såhär kan enligt Hellström (2014) bero på att medierna inte har råd att mista en av 

nationens största idrottshjältar.  

”I efterhand kan det konstateras att den kritik som fanns mot framför allt Ingemar 

Johansson, Björn Borg och Carolina Klüft inte blivit en viktig del av berättelserna 

om dem. Detta visar kraften i sportens hjälteberättelser. Trots att kritiken mot de 
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olika superhjältarna många gånger var både underbyggd och välformulerad 

trängdes den effektivt ut i mediebrusets periferi.” 

(Hellström, 2014, sid. 253) 

Dagen innan domen mot Petter Northug skulle offentliggöras publicerar VG en artikel med 

citat från tingsrettsdommer Rune Lium, som enligt artikeln lika gärna kunde varit den 

ansvariga för utfallet av Northugs straff. VG väljer att inte skriva någonting om själv olyckan, 

det står inte nämnt någonstans i texten att det handlar om en rattfylla, det talas enbart om 

”Northug–saken”. I artikeln framkommer det att om Northug inte får tillåtelse att skjuta fram 

sitt straff och bli tvingad att sitta av straffet under VM skulle det vara att särbehandla 

skidstjärnan. Ekström (2008) skrev i sin bok att inget väljs ut slumpmässigt utan att 

journalister och medier har en anledning till det som skrivs och det urval som görs. En 

anledning till att det inte nämns något om kraschen skulle kunna vara för att nyheten inte har 

kunnat undgå någon i Norge. Men det skulle också kunna vara så att VG tillsammans med 

nationen har gått vidare och vill blicka framåt, inte bakåt. Hammarén och Johansson (2009) 

beskriver styrkan i det nationella.  

”I vissa lägen har nationstillhörighet en sammansvetsande och emotionell 

betydelse.” 

                                                                   (Hammarén & Johansson, 2009, sid. 38) 

Den första artikeln efter domens utfall är fylld med hoppfullhet i VG. Det skrivs om att 

”experter” är optimistiska och om vägen till VM i Falun. De olika ”experterna” resonerar 

kring huruvida Northug, beroende på om det blir fängelse eller fotboja, ska kunna träna sig 

till VM-formen. Alla olika alternativ som presenteras genomsyras av optimism och 

Northugs hjältestatus känns stark i den mening att texten ger en känsla av att vägen mot 

skid–VM i Falun är ett mål för alla. Hellström (2014) menar att idrott skapar en så starkt 

nationell känsla att den kan omfamna en hel nation, dels för att idrottsutövare tävlar med 

nationens flagga tryckt på kläderna och dels för att medierna målar upp idrottsprestationer 

som hjältedåd.  

I Aftonbladets första artiklar efter olyckan är det ett dramaturgiskt narrativ som präglar 

texterna. Det går att urskilja att organiserandet av händelserna är något anmärkningsvärda 

och det tyder på ett aktivt val av ett specifikt narrativ (Robertson, 2012). Det går inte att se 

någon förändring i varken narrativet eller gestaltningen av händelsen beroende på när 

artikeln gått i tryck. Petter Northug har kört full, smitit från brottsplats, ljugit för polisen och 
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detta ska Northug straffas för, det trycker Aftonbladet på genomgående. Alla Northugs 

ångerfulla citat blandas med Aftonbladets hårda brödtext och de möjliggör att det i dessa 

artiklar framkommer ett tydligt komplicerad händelse.  

I artikeln som publicerades i Aftonbladet innan domen blev officiell är innehållet i stort sett 

enbart ett referat från brottsnatten. Det upprepas i artikeln att Northug bröt mot sex lagar på 

ett par minuter, hade 1,65 promille alkohol i kroppen och körde i 83 kilometer i timmen på 

en 40–väg men att det värsta brottet han begick var att ljuga för polisen. Det skrivs lite 

angående om straffet kommer bli fotboja eller fängelse och det nämns att hans deltagande i 

VM är i fara men att Northug själv tror att han kommer delta. Ekström (2008) menar att 

medier alltid har en baktanke med det som förmedlas i artiklarna och i detta fall skulle det 

kunna vara att förstärka vikten av Northugs olagliga handlande.   

Aftonbladets artikel dagen efter domen nämner inget om Petter Northugs medverkan i VM. 

Det skrivs återigen om olyckan och hur många lagar Northug har brutit mot och att straffet 

blev lägre än väntat. I de citat som finns från Petter Northug framställs Northug som 

sammanbiten och lite kaxig. Enligt Gripsrud (2002) har alla texter finns en underliggande tes 

och i Aftonbladets gestaltning av händelseförloppet tycks denna tes vara oföränderlig genom 

hela det händelseförlopp som rör analysen.  

9.2 NARRATIVET KRING PETTER NORTHUG 

Det är främst i VG som det går att se en förändring i narrativet kring Petter Northug. Med 

det menas att det i VGs artiklar går att se hur förhållningssättet till Northug och hans person 

får stora nyansskillnader. Hellström (2014) skriver att medier som varit med och konstruerat 

idrottshjältar är villiga att förlåta dem då snedsteget inte får överskugga hjältestatusen.  

Egentligen sker detta redan i första artikeln där det inledningsvis beskrivs hur han övergav 

sin kompis, att han dundrade över rondellen och att han har en ”kraftig straffreaksjon” att 

vänta. Men så tidigt som i slutet av artikeln finns en mer inställsam ton som stämmer 

överens med Northugs ångerfulla citat.  

Att VG sedan för en slätstruken ton mot Northug är det ingen tvekan om, Petter Northugs 

ångerfulla citat följs upp med text som bland annat styrker att han har förstått det 

allvarsamma med händelsen. Anledningen till att VG för den här typen av hjälpsam dialog 

till någon som ändå faktiskt har kört rattfull kan ha flera olika anledningar enligt Strömbäck 
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(2000) väljer medier den inriktning som passar deras mall bäst. Dahlén (2008) menar att det 

skett en förändring i sportjournalistiken där bland annat idrottshjältar tagit större plats.  

”En viktig aspekt av berättelser och andra texter är att de fungerar som 

symbolproducenter. (…) Idrottens stjärnor och kändisar är centrala i 

sportjournalistiken, som berättelsernas huvudaktörer och bärare av 

handlingar.”            

                                                                                         (Dahlén, 2008. sid. 388) 

Att idrottshjälten Petter Northug är huvudaktör i många av VGs artiklar råder det inget tvivel 

om med tanke på hur stor uppmärksamhet hans brott fick. Det är därför viktigt för VG att de 

får tillbaka sin huvudaktör (Gripsrud, 2002). Dahlén (2008) menar även att tidningar som 

överlever på lösnummer tagit åt sig mer av den berättande strukturen där stjärnorna är 

huvudaktörer då det skapar en dramaturgi som läser vill följa. Även Hellström (2014) 

nämner att tidningar inte har råd att mista en idrottshjälte av ekonomiska skäl. Det går inte 

heller att bortse från, precis som nämnts tidigare, hur viktig den nationella tillhörigheten är i 

förhållningssättet till en sporthjälte på fall.  

Aftonbladet är mer konkreta i narrativet kring Northug men det går att urskilja att narrativet 

blir något hårdare och kallare i artiklarna publicerade kring domen. Petter Northug har en 

roll som antagonist i Sverige och Aftonbladet verkar vara ointresserade av att ändra på den. 

Northugs olagliga handlingar tas upp i samtliga artiklar och det trycks på det olagliga och 

allvarliga i situationen. Precis som för VG är det viktigt för Aftonbladet att sälja lösnummer 

och de vill inte mista sin antagonist i berättelserna om de svenska sporthjältarna (Gripsrud, 

2002). Narrativet kring Northug ger sken av en Northug som ångrar det han har gjort men 

kanske inte riktigt förstår det allvarsamma och i en text från Aftonbladet ställer man sig 

frågande till om han verkligen inte har kört rattfull tidigare. I de artiklar som publicerades 

kring domen framställs Petter Northug som väldigt likgiltig till straffet och händelsen. 

Hellström (2014) menar att det som skiljer en idrottsstjärna från en idrottshjälte är de 

emotionella banden som knyts inom en nation och då svenska folket inte besitter det bandet 

finns det inte heller samma behov av att förlåta Northug. Det kan vara några av 

anledningarna till Aftonbladets narrativ kring Petter Northug.  

9.3 SLUTSATS 

Narrativet mellan tidningarna skiljer sig åt på så sätt att VG till en början förhåller sig kritiska 

till både Petter Northug och aktionerna, dock förändras detta redan halvvägs in i första 
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artikeln. Då går det att urskilja en betydligt mer ångerfull och förlåtande nyans i VGs texter 

som passar mer överens med Northugs egna citat. Däremot är förhållningssättet i Aftonbladet 

betydligt mer konsekvent i det sättet att de fortsätter vara kritiska och dömande till Northugs 

karaktär och handlingar genom hela den tid som analysen berör. Detta blir extra tydligt då 

Northugs citat även i Aftonbladet är ångerfulla och ställs i kontrast till den övrigt hårda tonen 

i texterna.  

Anledningen till skillnaderna i det narrativa är många, en av de största är antagligen det 

faktum att Petter Northug är norsk och så även VG. Vikten av nationell tillhörighet i denna 

händelse med alla inblandade parametrar är stor precis som diskussionen återkopplat till 

tidigare. Men det tåls att återigen nämna det som Hammarén och Johansson (2009) påpekar 

angående vikten av nationalitet. Speciellt när det kommer till idrottshändelser och 

sportjournalistik. Och det är genom Petter Northugs tidigare idrottsprestationer som han har 

fått nationens befolkning bakom sin rygg. 

Ytterligare en anledning till att narrativet skiljer sig åt i de artiklar som ligger till grund för 

analysen finner vi i teorierna kring motbilder. Dahlén (2008) nämner vikten av dramaturgin i 

sportjournalistiken och för att kunna skapa berättelser med denna krydda använder sig 

sportjournalistiken allt som oftast av motbilder. Stuart Hall (1997) menar att det är i 

motbilderna som mening skapas. Gripsrun (2002) beskriver också hur viktigt det är för medier 

att ha en protagonist och anagonist för att kunna skapa en gripnade följetong till läsarna. Även 

Hellström (2014) nämner vid flera tillfällen tyngden av motbilder i sportjournalistik. 

Motbilder är en kvarlämning sedan den gamla tidens krigshistorier som samlade vänner och 

bekanta runt elden.  

”En annan förklaring till att de kritiska berättelserna inte fick fäste är att det var 

omöjligt ur ett marknadsperspektiv. (…) Sannolikt var det av rent 

marknadsmässiga skäl orimligt att låta kritiken mot hjältarna ta över.” 

(Hellström, 2014, sid. 254) 

Både VG och Aftonbladet är ekonomiskt beroende av att sälja lösnummer och det är ännu en 

anledning till att det går att finna skillnader i deras narrativ kring krocken och Northug 

(Strömbäck, 2000). Tidningarna ingår i samma koncern men för att sälja så många nummer 

som möjligt behandlas nyheten kring Petter Northug anpassad efter respektive nation. Enligt 

Gripsrud (2002) teori om mediernas framställande av en protagonist och en antagonist för att 

skapa en dramaturgi har inte VG råd att skjuta sina läsares hjälte samtidigt som Aftonbladet 
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inte kan ge ärkeskurken känslor eller empati, det är därför samma händelse och samma 

gärningsman behandlas på olika villkor i de båda tidningarna och det är därför narrativet 

skiljer sig åt. 

 

9.4 VIDARE FORSKNING 

Att titta på idrottshjältar och deras kontext i media är intressant men det finns såklart många 

fler ingångsvinklar till forskning än den som har gjorts i denna analys. Exempelvis skulle en 

intressant forskning vara att titta på en idrottshjälte med en mer passiv eller en mer 

”ordningsam” roll i media. På så sätt blir inte personen en arketypisk antagonist i den 

meningen att hen besitter en mer neutral roll i sina uttalanden. Att helt enkelt titta på någon 

som innehåller mer ”jante” än Petter Northug och se om det fortfarande ligger stora skillnader 

i hur nationernas media förhåller sig till narrativet.  

Det går också att göra en kvantitativ studie där forskaren samlar in ett stort antal texter från 

media i olika länder, väljer ut ett antal idrottshjältar och kodar texterna till hur de förhåller sig 

till narrativet och om det är samma nation som idrottaren. På det här sättet går det att göra en 

mer övergripande studie där sporthjälten som väljs ut spelar mindre roll för slutsatsen än som 

i denna där det helt baseras på en enda person. 

Vill man gå vidare på denna studie så är ett alternativ att titta på Petter Northug och narrativet 

i andra sammanhang än just denna händelse. Ett val är att titta på ett mästerskap eller en 

säsong där fokus mer ligger på prestation och mediala kontroverser snarare än en kriminell 

handling.   
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BILAGOR 

Bilagorna är hämtade från retriver. Då artiklarna inte blev formaterade vid kopiering av dem 

har uppsatsförfattarna styckat upp artiklarna så att de till största mån efterliknar originalet. 

De mellanrubriker som finns har även de lämnats ofetade även om uppsatsförfattarna har 

valt att åtmistnone radbryta texten där och även vid citat. 

BILAGA 1 

Straffet: fängelse – Rattfylla och smitning – då blir domen extra hård: ”Helt otänkbart med 

en villkorlig dom” 

AFTONBLADET 2014-05-05  

Författare: Andreas Käck  

Petter Northug erkänner att han kört rattfull. Enligt norska medier riskerar 28-åringen nu 

fängelse. - Det är helt otänkbart med en villkorlig dom, säger advokaten Mette Yvonne Larsen 

till Dagbladet. 

När polisen kom till olycksplatsen där Audi A7:n kraschat natten till i går hade föraren avvikit 

från platsen. Polisen tvingades kalla in en hundpatrull för att hitta föraren, som sent i går kväll 

alltså bekräftades vara Petter Northug.  

"Plikt att hjälpa till"  

Advokaten Mette Yvonne Larsen sa i går till Dagbladet.no att det är straffbart att rymma från 

en olycksplats.  

- Man har en plikt att hjälpa till, enligt trafiklagen. I det här fallet lämnade en av de anklagade 

en annan person i ett hjälplöst tillstånd, vilket är straffbart, säger Larsen som också förklarar 

vad rattfylleri kan få för konsekvenser.  

- Om promillehalten överstiger 0,5 straffas man i stort sett alltid med fängelse i tre veckor 

eller 30 dagar. Dessutom tillkommer böter på en och en halv månadslön, säger Larsen.  

Anlitat advokat  

Kombinationen av att ha kört rattfull och dessutom flytt från olycksplatsen tror Mette Yvonne 

Larsson kommer leda till fängelse.  

- Det utgår jag ifrån. Det är helt otänkbart med en villkorlig dom, säger hon till Dagbladet.  
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Sent i går kväll uttalade sig Petter Northugs egen advokat, Rasmus Brodtkorb, för tidningen 

VG.  

- Jag har arbetat med Northug en längre tid, så jag tror det är därför han anlitat mig. Utöver 

det har jag ingen kommentar, sa Brodkorb.  

NORTHUG PÅ SKIDOR...  

Debuterade i världscupen som 19-åring 2005 och fick sitt stora genombrott som 23-åring när 

han vann tre VM-guld i Liberec.  

Sedan dess har Petter Northug varit hela längdskidesportens omslagspojke och norrmannen 

har formligen staplat upp medaljer.  

Under OS i Vancouver 2010 tog norrmannen två guld och ytterligare två medaljer. Och på 

fyra VM-turneringar har det blivit inte mindre än nio guldmedaljer för världens överlägset 

bäste spurtare: ett antal som tidigare bara legendariske landsmannen Björn Dählie lyckats nå 

upp till.  

Men i Sotji i vintras gick det betydligt tyngre - Petter Northug fick lämna Ryssland helt utan 

OS-medaljer.  

Men 28-åringen måste räknas till en av de mest framgångsrika längdskidåkarna genom 

tiderna.  

...I MEDIA  

Har sedan det stora genombrottet stått för oräkneliga utspel i medierna.  

Norrmannen har haft en väldigt kaxig persona i medierna och även tagit detta in till 

skidspåren.  

Speciellt mot Sverige och de svenska åkarna.  

När han säkrade stafettguldet under VM 2011 så valde Northug att ta sig tiden att vända på sig 

och åka baklänges över mållinjen, samtidigt som han skickade ett meddelande till den svenska 

kungen: "Carl Gustaf, hör du mig? Björn Borg. Ingemar Stenmark. Ni fick djävulskt med spö 

i dag!", skrek Northug till TV-kamerorna.  
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Tidigare har han också gett sig på skidikonen Gunde Svan: "Vem är Gunde? Jag har aldrig 

sett honom åka skidor och jag bryr mig ingenting om vad han säger", sa Northug i juni 2010.  

 

Men många som känner Petter Northug privat har berättat om att skidstjärnan är en helt annan 

person än den kaxige provokatören han gärna visar upp i media.  

...VID POKERBORDEN  

Vid sidan om skidorna har Petter Northug intresserat sig ordentligt för poker. Och 28-åringen 

satsar högt: ofta syns han på sajterna Pokerstars eller Full Tilt Poker, under namnet 

"NorthugJr", där han brukar spela på mycket höga nivåer.  

Så sent som 24 april syntes Northug vid de virtuella borden - där han förlorade 400 000 

kronor på en dag.  

I början av april var Northug uppe på den allra högsta nivån och utmanade två riktigt stora 

pokerstjärnor: då stannade förlusterna först vid 1,2 miljoner kronor på en vecka.  

Tidigare har dock norrmannen gjort vinster på lika stora belopp: när han lade ner årets 

misslyckade säsong i förtid spelade Northug frekvent - och gjorde miljonvinster.  

...I BILARNA  

Petter Northug är sponsrad av Audi och 2012 fick han en Audi A7 S-line: en lyxbil värd 1,1 

miljon norska kronor.  

- Han fick det som en överraskning. Han hade ett ganska bra ansiktsuttryck när han fick se 

den, sa managern Lars Gilleberg till VG då.  

Det var samma bil som norrmannen, under alkoholpåverkan, kraschade under gårdagen.  

När han vann Världscupen förra säsongen fick han en brun BMW X1 - den gav Northug till 

sin pappa.  

- Jag kör redan den bästa bilmärket, sa Audisponsrade Petter Northug.  

...SOM VARUMÄRKE  
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Bröt helt med det norska landslaget efter förra säsongen för att satsa på egen hand - och då 

började de stora sponsorbeloppen ticka in.  

Under försommaren 2013 skrev han på ett rekordavtal med norska Coop - värt 45 miljoner 

kronor över tre år. Han har även sponsoravtal med bland andra energidrycksjätten Red Bull. 

Samma höst patentsökte Petter Northug just namnet "Petter Northug" och lanserade i 

samband med det en egen logga - lik symbolen för Stålmannen.  

Företaget Northug AS ansökte samtidigt om patent för smeknamnen "The Thug" och 

"Thugen".  

- Petter har allt det man drömmer om gällande en märkesvara; han har attityd, är unik och 

tydlig. Många skulle betala mycket för att komma i en sådan position, sa Kjetil Wold, som 

hjälpte Northug att designa loggan, till norska Dagbladet.  

Patentansökan omfattade hela 14 kategorier: norrmannen och hans PR-människor ville sätta 

Nort-hug-namnet på allt från öl och sylt till julgranspynt och mjöl.  

Så sent som i april i år fick han en skidarena döpt efter sig: "Petter Northug Skistadion" finns i 

norska byn Inderøy, nära 28-åringens hemtrakter.  

BILAGA 2 

"Det var jag – jag var full"   - Northug kraschade sin lyxbil, smet från olyckan & jagades 

av polishundar: Jag är mycket besviken 

AFTONBLADET 2014-05-05  

Författare: Andreas Käck, Kristoffer Bergström, Fredrik Falk  

Petter Northugs bil, en Audi A7, kraschade i Trondheim natten till söndagen. Sent i går kväll 

erkände skidstjärnan att han kört bilen - rattfull. - Jag är mycket besviken över vad jag gjort, 

säger 28-åringen. 

I går förmiddag rapporterade norska medier att en bil av modellen Audi A7 hittats kvaddad i 

ett bostadsområde i Trondheim. Polisen berättade att två personer, en född 1986 och en 1991, 

varit inblandade i olyckan.  

Bilen tillhörde Petter Northug. Senare på kvällen erkände skidåkaren att det var han som hade 

kört.  

Och att han varit onykter.  
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"Väldigt olycklig"  

- Jag vill å det djupaste beklaga vad som hänt. Jag är väldigt olycklig nu, och mycket besviken 

över vad jag har gjort. Samtidigt som jag är tacksam för att mitt dåliga omdöme inte fick ännu 

större konsekvenser. Jag har öppet berättat för polisen om vad som hände, och är beredd att ta 

straffet för mina handlingar, säger han i ett pressmeddelande.  

Northug har nio VM- och två OS-guld. Han räknas till en av Norges populäraste idrottare, och 

ber därför om ursäkt, framför allt till sina unga.  

- Jag hoppas lära mig av situationen på ett sådant sätt att jag växer som människa. Jag vet att 

detta kanske blir mitt livs tuffaste tävling, men jag är villig att satsa mycket för att lyckas. Jag 

vet att jag har gjort bort mig, och jag kommer att göra allt jag kan för att vända det som hänt 

till något positivt, säger Northug.  

Den norska tidningen VG har kartlagt vad som hände under lördagsnatten.  

Klockan halv sex på söndagsmorgonen nåddes polisen av uppgifter om att en bil kraschat mot 

ett vägräcke.  

Pokerkompisen med i bilen  

De drog dit och fann en 23-årig man som varit passagerare i bilen, men föraren syntes inte till. 

23-åringen, som är Northugs pokerkompis, fördes till sjukhus med nackkrage medan polisen 

sökte efter föraren med hundar.  

- Den andra personen i bilen hade stuckit från platsen. Han blev en kort tid senare påträffad i 

bostaden, inte långt från olycksplatsen, säger polisen Bård Jacobsen till VG.  

Enligt flera vittnen hade Petter Northug tidigare den natten synts till på ett par nattklubbar i 

Trondheim. Orsaken till att han körde bilen klockan halv sex på morgonen är oklar, men att 

döma av bilvrakets placering hade han vänt hem till lägenheten och sedan varit på väg 

därifrån. Krocken skedde efter en rondell, bara ett par hundra meter från hans hem.  
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BILAGA 3 

- Jeg er svært ulykkelig nå – Northug vraket luksusbilen i fylla 

VG 2014-05-05  

Författare: Ingrid Hvidsten, Nils Mangelrød, Jonas Tjersland, Øystein Larsen-Vonstett, Tor-

Hartvig Bondø, Eirik Linaker Berglund, Anders K. Christiansen, Camilla Vesteng, Per 

Opsahl, Karoline Flåm, Rune Thomas Ege, Mikal Aaserud, Geir Otto Johansen 

TRONDHEIM (VG) Etter en fuktig kveld på byen krasjet Petter Northug (28) sin leasede 

Audi A7 i autovernet like ved huset sitt i Trondheim. Så skal han ha latt passasjeren sitte igjen 

– og dratt hjem. 

Like før klokken 21 i går kveld innrømmet Northug i en pressemelding at det var han som 

kjørte bilen, en Audi A7 som formelt sett er eid av Møllers bilfinansieringsselskap og leaset ut 

til Team Northug, da ulykken inntraff.  

Han vedgikk også at han var påvirket av alkohol da han krasjet.  

– Jeg vil på det dypeste beklage det som har skjedd. Jeg er svært ulykkelig nå, og veldig 

skuffet over det jeg har gjort. Samtidig er jeg takknemlig for at min dårlige dømmekraft ikke 

fikk enda større konsekvenser.  

Jeg har åpent forklart politiet om det som skjedde, og er beredt til å ta straffen for mine 

handlinger, sier Northug i pressemeldingen.  

Skadet  

Det var rundt klokken 05.30 i går morges politiet ble varslet om ulykken: Petter Northugs bil 

hadde da dundret rett over rundkjøringen i Odd Husbys vei, revet med seg skiltet i 

rundkjøringen, og smelt inn i autovernet i General Bangs vei – bare noen få hundre meter fra 

Northugs bolig.  

Bilen har truffet autovernet med nok kraft til å rive opp seks stolper, og ble smadret i 

sammenstøtet. Det er 40-sone på veien.  

– I det han kommer inn i rundkjøringen må han minst ha hatt en fart på 80 kilometer i timen. 

Skadene på bilen og autovernet tilsier en kollisjonshastighet på minst 65 km/t, sier Henrik 

Nesmark i konsulentselskapet Recon, en av Norges fremste eksperter på analyse av 

trafikkulykker, til VG.  
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Da politiet kom til stedet kort etter ulykken fant de en skadet mann, født i 1991, som hadde 

vært passasjer i ulykkesbilen. Det bekreftet krimvaktleder Bård Jacobsen i går.  

Mannen, en pokervenn av Northug, hadde blitt tatt hånd om av andre som kom til stedet, og 

ble fraktet til St. Olavs Hospital i ambulanse med antatt kragebensbrudd.  

På byen  

Bilføreren var borte da politiet kom til stedet.  

– Den andre personen i bilen var stukket fra stedet. Han ble kort tid etter pågrepet på bopel 

ikke langt unna ulykkesstedet, sier Jacobsen til VG.  

Petter Northugs bolig ligger under 500 meter fra ulykkesstedet, i samme retning som bilen 

kom fra. Det skal ha vært her han ble pågrepet, etter at politiet sendte ut hundepatrulje for å 

finne ham.  

Bakgrunnen for at Northug dro ut på kjøretur i bilen i grålysningen er ikke kjent, men kvelden 

i forveien var skistjernen på byen i Trondheim.  

– Jeg er fullt innforstått med offentlighetens forventning om at jeg i løpet av nærmeste fremtid 

må fortelle mer om hendelsen.  

Det vil jeg gjøre når jeg har tenkt grundig igjennom situasjonen sammen med mine nærmeste, 

sier Northug i pressemeldingen Team Northug sendte ut i går kveld.  

En rekke vitner VG har snakket med forteller at Petter Northug var på byen i Trondheim både 

før og etter midnatt natt til søndag.  

Northug besøkte minst tre utesteder sammen med flere kompiser, ifølge personer VG har 

snakket med: Søstrene Karlsen, Studio 26 og Club Gossip.  

Daglig leder Nina Cathrine Karlsen ved Søstrene Karlsen ønsker ikke å kommentere 

lørdagskvelden.  

– Vi uttaler oss ikke om våre gjester, sier Karlsen.  

Northug skal ha vært sammen med en større gjeng på Søstrene Karlsen.  

– Han satt ved et bord sammen med noen folk og snakket, sier en person som var på Søstrene 

Karlsen samtidig med Petter Northug.  
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Til stengetid  

Etter besøket på Søstrene Karlsen skal Petter Northug og hans følge ha dratt videre til Studio 

26 i Nordre gate, som er et av byens mest populære utesteder om dagen.  

Studio 26 stenger alkoholserveringen klokken 02.00, og lokalene stenger 02.30. Lørdag var 

det fullt hus, og da er det plass til 550 personer.  

– Vi hadde vanlig lørdagsåpent, og ikke noe utover det vanlige. Vi har to DJ-er, både i  

første og andre etasje, sier styreleder Rune Vikvald i Studio 26 til VG.  

Styrelederen vil ikke kommentere lørdagens klientell.  

Et vitne som var til stede på utestedet Studio 26 sier til VG at Northug var i lokalet fra 

klokken ett og utover.  

– Han var ute med en guttegjeng. Det var som en vanlig guttegjeng ute på byen med drikking, 

damer og artigheter. De gjorde ikke så mye ut av seg. De sto for det meste ved bardisken, sier 

vitnet.  

Celina Viktoria Svaleng (20) støtte på Northug utenfor utestedet Club Gossip en gang mellom 

klokken 02.00 og 03.00 natt til søndag. Utestedet ligger i nærheten av Studio 26.  

– Det var rett etter stengetid. Han forlot stedet sammen med noen kamerater og virket veldig 

beruset, sier Svaleng til VG.  

Etter det sto han og noen kamerater utenfor og ventet på å bli hentet av en bil, ifølge Svaleng.  

– De sto og snakket om hvor de skulle, hørte jeg, sier hun.  

Hvor Northug og følget dro etter byturen, er ikke kjent. Jourhavende jurist Marte Myre 

Linberg i Sør-Trøndelag politidistrikt sier til VG at politiet ikke har avklart hvor eller når den 

senere nattlige kjøreturen startet.  

– Det er jeg ikke sikker på. Vi er bare kjent med hvor den sluttet, sier hun.  

Både Northug og passasjeren, som er en pokervenn, ble rutinemessig fratatt førerkortet etter 

ulykken. Begge mennene har status som siktet i saken, og politiet har tatt blodprøver av dem.  

Politiadvokaten ville i går ikke gå i detaljer om hva den endelige siktelsen vil omfatte.  
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Straffereaksjon  

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo sier til VG at Northug trolig må 

forberede seg på en kraftig straffereaksjon etter ulykken.  

– Bare kjøring med promille av en viss styrke vil i seg selv medføre fengselsstraff. Her blir 

det med all sannsynlighet ubetinget fengsel, forutsatt at det er promille over 0,5 og med den 

konsekvens at en person er skadet, sier Høgberg.  

Petter Northugs advokat Rasmus Brodtkorb bekreftet i går at han bistår Northug i saken.  

– Jeg kan bare si at han har forklart seg for politiet. Utover det har jeg ingen kommentarer. Du 

får ta kontakt med Are Langås, sier advokaten, og viser til Northugs manager.  

Are Langås besvarte i går kveld ikke VGs henvendelser.  

I pressemeldingen legger Northug selv seg flat etter ulykken.  

– Jeg vet at jeg er et forbilde for mange unge, og erkjenner fullt og helt at jeg ikke har oppført 

meg slik et forbilde skal. Jeg vil beklage overfor alle disse, og overfor alle de som nå er 

skuffet over meg. Jeg ønsker å lære av situasjonen på en slik måte at jeg vokser som 

menneske. Jeg vet at dette kanskje blir mitt livs tøffeste løp, men jeg er villig til å satse for å 

lykkes, sier Northug.  

BILAGA 4 

"Jag var i chock"   - Northug i tårar när han berättar om rattfyllan och hur han ljög för 

polisen: Är inte rädd för fängelset 

AFTONBLADET 2014-05-06  

Författare: Per Bohman  

TRONDHEIM. Petter Northug talar ut. Om allt. En gråtande norrman berättar varför han 

körde rattfull, kraschade lyxbilen, övergav sin skadade kompis, ljög för polisen - och hur han 

ser på ett eventuellt fängelsestraff. - Jag är inte rädd för det. 

Tre nattklubbsbesök senare är klockan fem på morgonen. En stökig, och uppenbart berusad, 

Petter Northug har levt rövare under natten och nyss blivit hemskjutsad från krogen. Han har 

svårt att gå rakt och måste stödja sig mot någon. Resten av vännerna går och lägger sig i 

Northugs villa, men skidstjärnan och en 23-årig vapendragare vägrar godta att kvällen är över. 

De beslutar att återigen stiga ut i natten. Kompisarna försöker först få tag på en taxi, men 
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tröttnar snabbt. När ingen chaufför kommer till undsättning bryter de lagen som i en 

handvändning.  

- Då bestämde vi oss för att gå ut i bilen och köra den. Vi hade inte någon baktanke med 

varför vi skulle ut. Jag var så pass berusad att jag inte var i stånd att göra riktiga val. Jag var 

inte förnuftig nog att låta bilnycklarna ligga, berättar Northug, som i ett slitet lägenhetshotell i 

Storlien i de svenska fjällen genomförde tre längre intervjuer med Norges största mediebolag.  

Han kan heller inte redogöra för hur snabbt han körde. Klart är att hastigheten var högt över 

de lagliga 40 km/h.  

- Vi hade inte någon plan och när vi sätter oss i bilen kör vi inte många hundra meter förrän 

det går för fort och vi kör rakt in i en rondell och sen in i vägräcket. Och det smäller..., säger 

Northug.  

Sov av sig ruset till långt över lunch  

Den silvriga lyxbilen skrumpnar ihop till ett missbildat vrak. Ingen skadar sig allvarligt, men 

Northugs kamrat behöver vård.  

Duon inser att snart kommer såväl poliser som medierepresentanter svärma runt platsen.  

- Vi hamnar nog båda i ett chocktillstånd och frågar varandra om det är bra. Vi var eniga om 

att allt gick bra. Det nästa som sker är att jag handlar i panik och vill komma bort från stället 

och platsen. Så jag drar hem till mig, säger Northug.  

Han lämnar sin skadade kamrat i sticket. 23-åringen, som senare fördes till St. Olavs Sjukhus, 

ska ha skrikit "spring Petter!".  

Stack du från platsen efter att din vän uppmanat dig till det?  

- Ja. Vi var båda i chock. Men båda var så pass bra att vi pratade. När jag gick ut ur bilen gav 

han mig ett klart besked om att jag var tvungen att sticka, säger han och fortsätter:  

- Men det var mitt eget val att dra, jag blev liksom inte dragen därifrån.  

Kort därefter har en hundpatrull som anlänt till olyckan fått korn på den 28-årige smitaren. Ett 

par frustande löpsteg senare bankar poliserna på skidstjärnans vitmålade dörr. När ingen 

reagerar är otåliga konstaplar på gång att helt sonika slå in träplanket. Då kliver Northug ut. 
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Det är ingen vacker syn. Norrmannen blöder från huvudet och ena skon är trasig när han 

vacklar med till stationen.  

- Då har jag på något sätt fattat att jag måste följa med till vakten. Det blir först rutinkontroll. 

Och sedan bort till polisstationen. Där får jag stanna och vänta till jag vaknar och blir inkallad 

på förhör.  

Enkelt uttryckt: Northug får sova av sig ruset till långt över lunch. På eftermiddagen verkar 

norrmannen fortfarande inte ha förstått allvaret i situationen. Han tar det dumdristiga beslutet 

att undanhålla information från ordningsmakten.  

- Första gången, när jag vaknade upp, var jag otydlig och gav inte korrekt information. Jag sa 

att jag var i bilen, men att jag inte var i stånd att komma ihåg vad som hade hänt, säger 

Northug och fortsätter:  

- Jag var i chock. Hade inte pratat med mina närmaste och visste inte vad som pågick på 

utsidan. Så småningom insåg jag att det bara var att lägga alla korten på bordet.  

Flera juridiska experter utgår nu från att Northug får tillbringa ett par månader inlåst. Han 

räds emellertid inte fängelset:  

- Jag är redo att ta straffet jag får. Jag är inte rädd för det, säger Northug som envist hävdar att 

han aldrig tidigare kört rattfull.  

Hur var dagen efter olyckan?  

- Då hade jag fattat vad som hänt. Jag hade fattat att jag satte passageraren, mig själv och 

andra i fara och jag var väldigt besviken över det som jag gjort. Det var tankarna som surrade 

runt i huvudet.  

Norrmannen tycker inte att han några problem med drickandet.  

- Nej, det vill jag inte påstå. När jag är utanför säsong har jag tagit mig friheter och det har 

kostat mig lite. Så har det alltid varit. Men jag har inte varit den som varit ute på stan när det 

börjar närma sig sommar och höst.  

Är din karriär i fara?  

- Själv så tycker jag inte det. Klart att det här är en jobbig händelse som jag väldigt ledsen för.  
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Svårt att möta föräldrarna  

Petter Northug framstår ofta som kaxig och hårdhudad.  

Men när han under intervjuerna talade om det första mötet med sina besvikna föräldrarna 

brast det för norrmannen. Med gråten i halsen resonerade Northug kring hur han svikit sin 

mamma och pappa. Vid flera tillfällen rann tårar längs kinderna.  

- Det var fruktansvärt tufft för min del. Det är som jag sagt tidigare: det är dem jag kan tacka 

för att jag har kommit dit jag är. Det är klart att det är dem jag tänker på först när något går 

fel. Det är svårt att möta dem. Jag känner att de är besvikna och jag är besviken och alla är 

besvikna.  

Hur tror du att andra uppfattar dig efter det här?  

- Det är klart att detta kommer att hänga över mig och det får jag bara ta. Jag får ta det här 

straffet. Det är jag som genomfört det här och begått dumheten.  

BILAGA 5 

- Han sa jeg måtte dra  

VG  2014-05-06  

Författare: Gordon Andersen, Nils Mangelrød, Tor Hartvig-Bondø. 

Full og i sjokk forsøkte Petter Northug å komme seg vekk fra sitt totalhavari. 

Grytidlig søndag morgen fyllekjørte Petter Northug sin luksus-Audi rett i autovernet i sitt eget 

rekkehusidylliske nabolag på Dalgård i Trondheim. Hans skadde kamerat skal ha ropt «Løp, 

Petter» rett etter krasjen. Sjokktilstand VG får opplyst var det var vitner på stedet som 

forklarte dette til politiet. Northug innrømmer overfor VG at det vitnene sier er riktig.  

- Ja, vi var begge i sjokktilstand der. Men begge to var såpass at vi spurte om det gikk bra 

med hverandre, men da jeg beveget meg ut av bilen, så ga han meg klar beskjed om at her må 

jeg dra. Det er vel det jeg husker fra det, sier Northug om episoden.  

Kameraten i begynnelsen av 20-årene ble sittende igjen i bilen, og ble senere tatt hånd om av 

andre som kom til stedet. Han ble deretter fraktet til St. Olavs Hospital i ambulanse med antatt 

kravebensbrudd. Ifølge kameratens mor, ønsker ikke Northugs passasjer å gi noe intervju til 

VG. Petter Northugs og kompisens kveld på byen endte på verst tenkelige måte, etter det som 

har blitt beskrevet som en alkoholrikholdig lørdagskveld utover det vanlige. Petter Northug 
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forteller VG at det var en fest som hadde endt hjemme hos ham, og at da alle skulle gå i 05-

tiden, så hadde han og en venn fra pokermiljøet, satt seg i Northugs luksusbil.  

- Jeg var såpass beruset at jeg ikke var i stand til å ta riktige valg. Jeg var ikke av den fornuft 

at jeg lot bilnøklene ligge, sier Northug.  

Det endte med totalhavari.  

Sår i hodet  

Skistjernen ble pågrepet med et blodig sår i hodet da han ble innhentet av politiets 

hundepatrulje i sitt eget hjem. Han ble funnet etter at politiet kunne følge etter ham i 

fotsporene i nysnøen som hadde falt i morgentimene denne kalde maimorgenen. Politiet skal 

ha banket på flere ganger, før Petter Northug åpnet. Ifølge politiet, blødde han da fra hodet, og 

manglet en sko. Den andre skoen ble funnet på åstedet for fyllekrasjen. Politiet hadde fått 

påtalejuristens tillatelse til å knuse seg inn gjennom døren dersom Petter Northug ikke hadde 

åpnet.  

- Jeg skjønte at jeg måtte bli med, sier Northug, som ikke opplyser noen motvilje mot å bli 

med politiet.  

Turen gikk til legevakten for rutinesjekk, og så til politistasjonen hvor han ble til han våknet. 

Deretter ble han hentet til avhør. Det ble også tatt blodprøver av ham.  

Begge formelt siktet  

Både Northug og kameraten i 20-årene er formelt siktet i saken, selv om Northug har 

innrømmet at det var han som kjørte bilen. Politiadvokat Monica Grøtte Estenstad i Sør-

Trøndelag politidistrikt sier at grunnen til at politiet i det hele tatt er så åpne som de er om 

saken nå, er at Petter Northug selv har innrømmet at det var han som kjørte bilen. Politiet ville 

likevel hatt gode muligheter til å finne ut av hvem som førte bilen, i og med at de raskt sikret 

seg airbagen på luksusbilen. Vanligvis i slike saker, så avsetter det seg biologiske spor som 

for eksempel blod på airbager, som vil vise hvem som har vært fører.  

- Akkurat hva som er gjort av tekniske undersøkelser vil jeg ikke gå ut med annet enn at det 

gjøres standardundersøkelser i slike saker som dette. Dette er egentlig en helt vanlig sak for 

oss, sier Grøtte Estenstad til VG.  
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Hun sier begge fortsatt er siktet i saken på grunn av tvangsmidlene som er brukt mot dem. 

Politiet opplyste i går at de kanskje må vente i to uker til resultatene av blodprøvene er klare, 

og man får et svar på hvor høy promille Norges skikonge hadde denne fatale søndagsmorgen.  

Kan ikke straffes  

Northugs venn kan ikke straffes for at han satt på i bilen, uansett hvor beruset han må ha vært.  

- Man gjør seg per i dag ikke skyldig i straffbar medvirkning til promillekjøring. Men når den 

nye straffeloven blir innført, kan man det under gitte omstendigheter, sier jusprofessor Alf 

Høgberg. 

 Men det kan endres når den nye straffeloven kommer. Da blir medvirkning til ethvert 

lovbrudd som utgangspunkt straffbart, sier Høgberg.  

- Hvis passasjeren enten ved ord eller handling har oppfordret noen til å kjøre i beruset 

tilstand, eller hvis det å sette seg i bilen anses for å være en type understøttelse, er det 

straffbart etter den nye loven. 

 

BILAGA 6 

Northugs fyllekjøring 

VG 2014-05-06  

Författare: Nils Mangelrød  

STORLIEN (VG) Petter Northug (28) sier til VG at han var så beruset at han ikke klarte å la 

bilnøklene ligge igjen hjemme. Rett etterpå smalt det - og han fikk panikk og rømte fra 

åstedet. 

I et møte med VG ved svenskegrensen i går kveld forteller Petter Northug i detalj om natten 

som endte med at han ble siktet for promillekjøring. Northug møter VG sammen med sin 

manager Are Sørum Langås inne i gammelt leilighetskompleks. Gardinene er trukket helt for, 

og Northug er tydelig preget og langt nede under samtalen. Øynene hans er rødsprengte, og 

han er tydelig beveget under hele seansen som varer i rundt 20 minutter. Historiene om 

Northugs bytur og promillekjøring er brettet ut de siste dagene, men nå forteller Northug 

detaljert om hva som skjedde.  

Sen bytur  
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- Det var en bytur som endte hjemme hos meg sammen med kjente. Der ble det sent, og det 

begynte å ebbe ut i morgentimene. I 05-tiden begynte folk å dra hjem, og noen gikk og la seg. 

Det var på en måte bare meg og passasjeren i bilen som var våken da vi bestemte oss for å gå 

ut i bilen og kjøre den. Vi hadde ikke noe baktanke med hvorfor vi skulle ut, forteller Northug 

med dempet og klar stemme.  

Skistjernen er kledd i en mørk dongeribukse, hvite skitne sko og en blå langermet genser med 

hull i siden. Håret er mer uryddig enn vanlig, og Northug har en mine som vitner om alvoret. 

Før han begynner å snakke i det halvmørke lokalet, tar han en stor slurk vann. Han sier det var 

en tur som var helt uten mål og mening.  

Planløs  

- Vi hadde ikke noen plan bak. Når vi setter oss i bilen, kjører vi ikke mange hundre meterne 

før det går for fort, og vi kjører rett inn i en rundkjøring og inn i autovernet. Og det smeller. 

Da kommer vi nok begge to i sjokktilstand, og spør hverandre om det går bra. Han spurte meg 

om det gikk bra, og jeg spurte ham. Vi var enige om at det gikk bra med hverandre. Det var 

ikke noen skader vi så, og det neste som skjer er at jeg handler i panikk og vil komme meg 

bort fra stedet. Så da drar jeg hjem til meg, sier Northug.  

- Der blir jeg ikke mange minutter før politiet kommer på døren og henter meg. Da har jeg på 

en måte skjønt at jeg må bli med, og turen går ned til legevakten for rutinekontroll først og 

sjekk. Så bort til politistasjonen. Der jeg blir og venter til jeg våkner og blir kalt inn til avhør, 

sier Northug. Forhøret ble avsluttet rundt klokken 15 søndag ettermiddag. Da hadde det gått i 

underkant av ti timer siden ulykken.  

- Hva var den første tanken du gjorde deg da dette gikk galt?  

- Da det først smalt kom jeg i en sjokktilstand. Jeg skjønte hva som hadde skjedd. Jeg handlet 

veldig feil da. Det var det jeg husker av situasjonen da, at det ble handlet veldig feil.  

- Hvor beruset var du den kvelden og da du kjørte?  

- Jeg var såpass beruset at jeg ikke var i stand til å ta riktige valg. Jeg var ikke av den fornuft 

at jeg lot bilnøklene ligge, sier Northug. På gråten Northug var ikke på åstedet da politiet kom 

til stedet. Men etter at politiet startet sitt søk fant de fort Northug i sitt eget hus. Fremoverlent 

på albuene forteller Northug hva som skjedde da han stakk fra kompisen som var skadet.  
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- Forlot du bilen etter oppfordring fra din passasjer?  

- Ja. Vi var begge i sjokk der. Men begge to var såpass at vi spurte om det gikk bra. Men da 

jeg beveget meg ut, så ga han meg klar beskjed om at her må jeg dra. Det er vel det jeg husker 

fra det.  

- Hvordan var søndagen etter ulykken?  

- Da hadde jeg innsett hva som hadde skjedd. Jeg hadde skjønt at jeg satte passasjeren, meg 

selv og andre i fare, og jeg var veldig skuffet over det jeg hadde gjort. Det var tankene rundt 

det som surret rundt.  

Petter Northug er nær gråten flere ganger under intervjuet. Spesielt preget er han når han 

prater om hvordan han har skuffet sin mor og far, og hvordan de har tatt vare på ham etterpå.  

- Jeg har ikke pratet med så veldig mange selv etterpå. Are (Northugs bror - red.anm.) møtte 

meg da jeg var ferdig på stasjonen. Og så har jeg pratet med mamma og pappa. Det er dem jeg 

har pratet med i etterkant.  

- Hvordan var det å møte mor og far etter dette?  

- Nei, det var fryktelig tøft for min del. Det er som jeg har gitt uttrykk for før, at det er dem 

jeg kan takke for at jeg har kommet dit jeg har kommet. Det er klart at det er dem jeg tenker 

først på når noe slikt skjer. Det er sterkt å møte dem. Jeg skjønner at de er skuffet, og jeg er 

skuffet, og vi er alle skuffet. Det her er ikke noe som skal skje. Det har skjedd. De sier at de er 

med i tykt og tynt, og det betyr mye å høre, sier Northug mens han tydelig kjemper med seg 

selv og stemmen nesten brister.  

Northug fremstår slik de færreste har sett ham før. Han innser hvor alvorlig promillekjøringen 

er for ham.  

- Hvem er det du føler du har skuffet aller mest?  

- Jeg føler jeg har skuffet meg selv aller mest, absolutt. Så tenker jeg på nærmeste familie og 

de som står meg nærmest. Og så har jeg de som jobber sammen med meg, sponsorer og de 

som har støttet meg. Det er ikke holdninger jeg vil stå for, sier Northug.  

- Hvordan tror du at du blir oppfattet av andre etter dette?  
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- Det er klart dette vil henge over meg, og det får jeg bare ta. Jeg får ta den her straffen. Det er 

jeg som har gjennomført dette og begått dumheten. Jeg får være flink og ikke tenke for mye 

på hva alle sammen tenker. Det er sikkert veldig mye forskjellig.  

Vil tilbake i skisporet  

Han sier han skal tilbringe tid med sine nærmeste før han skal komme tilbake som skiløper. 

For det er han fast bestemt på.  

- Jeg ønsker å gå på ski. Det er det som driver meg. Det er det jeg trives med. Det her er jo en 

skikkelig vekker. Jeg vet hvilke prioriteringer man må gjøre i livet for å nå toppen og være 

der. Det har jeg rapporter på. Jeg vil tilbake dit. Og jeg skal ta de justeringene i livet som gjør 

at man må tilbake dit.  

- Må du gjøre noe med livsstilen?  

- Jeg må gjøre justeringer. Når man trener såpass mye, er det viktig at man får nok hvile og 

restitusjon, og at trening er på en måte fokus. Det er der det må ligge. Det er de justeringene 

jeg må gjøre, og jeg vet hva som kreves. Jeg må trene mye og leve et toppidrettsliv utenom 

også, sier Northug.  

- Har du følt at du ikke har levd det toppidrettslivet de siste årene?  

- Jeg føler at jeg har vært veldig dedikert når jeg først setter i gang. Noen oppkjøringer har 

startet litt senere enn andre. Men da har jeg gjort det ordentlig. Det er slik jeg er. Jeg har tatt 

meg friheter med lengre pauser, men det vet de fleste. Det er klart det har en sammenheng 

med det som har skjedd tidligere.  

- Hva må du gjøre for å komme tilbake?  

- Først må jeg klarne tankene litt og komme meg tilbake i normal hverdag. Så får jeg forsøke 

å komme i gang med å trene litt og kjenne hvordan kroppen responderer på det. Jeg må finne 

gleden. Det er det som må komme ved at du ønsker å gjøre den jobben jeg skal gjøre for å 

komme tilbake, sier Northug.  

Klar for endringer  

- Når du snakker om justeringer; har det vært for mye byliv?  
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- Nei, det vil jeg ikke si. Når jeg er utenfor sesong har jeg tatt meg den friheten at jeg har kost 

meg litt. Slik har det alltid vært. Det har vært fokuset også at man skal koble av med andre 

ting. Men jeg har ikke vært den som har oppsøkt byen når det begynner å nærme seg 

sommeren og høsten. Da er jeg dedikert til den jobben jeg gjør, sier Northug.  

- Føler du at karrieren din er i fare nå?  

- Selv så føler jeg ikke det. Klart det her er en kjedelig hendelse som jeg er veldig lei meg for. 

Jeg har lyst til å vise at jeg kan være med å kjempe i toppen igjen, sier Northug.  

- Er du virkelig klar for å rydde opp og gjøre den jobben for å komme tilbake?  

- Ja. Jeg har fått meg en vekker, og jeg er klar for å gjøre justeringene for å komme tilbake til 

toppen og det nivået jeg var på for noen år tilbake, sier Northug.  

- Det går inn over deg så sterkt at du merker at det blir en helt annen verden enn det jeg har 

vært vant til tidligere.  

- Vil dette påvirke deg som skiløper senere, med tanke på den kjente opptredenen din?  

- Det vil det sikkert gjøre. Det her vil nok være en lærdom for livet når det først har skjedd. I 

hvilken grad det vil påvirke meg akkurat nå er vanskelig å si, for det er såpass ferskt ennå, 

men jeg er sikker på at dette vil påvirke meg som skiløper.  

- Vil vi se en annen type Petter Northug nå?  

- Det er vanskelig å forholde seg til sånne ting, det blir lengre frem i tid. Det viktigste for meg 

er at jeg er en idrettsmann som elsker å konkurrere, og jeg håper jeg kan reise meg og komme 

tilbake og være med å kjempe på det nivået jeg ønsker å gjøre.  

Landslagsaktuell?  

- Hvis sponsorkontrakten ryker, vil du da vurdere å gå tilbake til landslaget, hvis de rekker ut 

en hånd?  

- Det er for tidlig for meg å trekke konklusjoner i en sånn retning ennå. Jeg må ha noen dager 

å summe meg litt på og høre hva som skjer i kulissene, og ut ifra det trekke en konklusjon på 

hva som skjer fremover.  

- Hva kommer du til å gjøre de neste dagene?  
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- Jeg har fortsatt ingen planer for hva jeg skal gjøre. Det viktigste for meg var å snakke med 

mamma og pappa. Etter det her får man legge en plan for hva man skal gjøre videre fremover.  

- Hvordan har du snakket med dette om passasjerkompisen din etterpå?  

- Jeg har hatt en dialog med ham etterpå, og den var fin. Vi spurte hverandre om hvordan det 

gikk og begge var enige om at det var idioti og at vi var dumme. Det er vi voksne nok til å 

innse begge to. Vi var glade for at det gikk så bra som det gikk, og vi er nok begge innforstått 

med at det kunne gått mye verre.  

- Kan du huske noe av da du mistet kontroll over bilen?  

- Jeg husker det gikk for fort. Fart er jeg usikker på. I stedet for å kjøre rundt rundkjøringen så 

gikk det på en måte rett frem og i autovernet.  

- Det var ikke sånn at du sovnet? Du var klar?  

- Jeg var klar, jeg sov ikke.  

- Var det 80-90-100 det gikk i?  

- Det er vanskelig å si, men det gikk for fort.  

- Hva tenker du om at det gikk såpass bra og at det ikke var personer der som ble skadet eller 

mistet livet?  

- Når du gjør en sånn hendelse setter du ikke bare deg selv i fare, men også passasjer og 

andre. Det er dumhet og idioti, som man klart tenker masse på etterpå.  

- Hvilke restriksjoner setter du nå på deg selv fremover, med tanke på fest og alkohol når du 

skal tilbake?  

- Etter denne hendelsen skal jeg summe meg og komme meg tilbake til trening. Når jeg først 

skrur på bryteren og kjenner at kroppen er klar for det, blir det null alkohol fremover. Da er 

det én ting som gjelder, og det er trening og gjøre de riktige valgene frem mot sesongstart.  

- Hva tenker du om fengselsstraff for dette?  

- Jeg er klar for å ta straffen for dette. Jeg skal ta min straff. Det er det ingen tvil om. 

BILAGA 7 

Northugs demoner   - Norska folkets besked efter rattfyllan: "Vi förlåter dig" 
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AFTONBLADET 2014-05-07  

Författare: Fredrik Falk  

Skandalomsusade Petter Northug, 28, har folkets stöd. Sju av tio norrmän är villiga att förlåta 

skidstjärnan.  

- Petter är väldigt tacksam, säger managern Are Sörum Langås till VG.  

Fyra besvärliga ämnen han förr hanterade med bravur. Nu är det de som kan förstöra Petter 

Northugs karriär.  

Flera undersökningar visar på samma resultat.  

Det norska folket är både villiga att förlåta Petter Northug och de flesta tror att skidstjärnan 

talade sanning under de intervjuer han gjorde med norsk media under måndagen.  

Två av tre tror på guld  

TNS Gallup har på TV2:s uppdrag genomfört en opinionsundersökning som visar att sju av 

tio är beredda att förlåta 28-åringen. Totalt har 600 hundra personer svarat på olika frågor 

efter Northugs festnatt som slutade med rattfylla och bilkrasch.  

Två av tre tror på en guldkantad comeback i skidspåren. Starkast stöd har norrmannen i de 

centrala delarna av landet.  

- Det är relativt små skillnader mellan män och kvinnor, och även mellan olika delar av 

landet, säger Ole Fredrik Ugland på TNS Gallup TV2.  

Även norska VG:s undersökning visar på liknande resultat.  

- Bara två av tio tror inte att Northug kommer tillbaka, så han har verkligen folket med sig. 

Det är väldigt tydligt att folk tycker att ursäkten är trovärdig, säger Knut Weberg på Infact till 

VG.  

Är tacksam  

Skidstjärnan själv uppskattar folkets åsikt.  

- Petter är väldigt tacksam för att så många tror att han fortfarande har en framtid som en 

elitidrottare och att ännu fler människor förstår att han är uppriktigt ledsen för vad han har 

gjort. Han har det väldigt tungt och inser att han har en lång väg att gå, och mycket att bygga 



74 

 

upp igen för att vara en bra förebild de kommande åren, säger managern Are Sörum Langås 

till VG på tisdagskvällen.  

SPRITEN  

Under tonåren rann inte en enda besk droppe ner i halsen på honom.  

Byborna från hemorten Mosvik närmast tävlar om att få redogöra för vilken rekorderlig 

renlevnadsmänniska Petter Northug var.  

- Han drack aldrig. Festade inte alls under ungdomen, säger Unni Meltig som är bekant till 

familjen, till Sportbladet.  

28-åringen har själv odlat myten om sin ovana vid alkohol. Efter VM i Holmenkollen 2011, 

där norrmannen knep tre guld och två silver, avslöjade Northug att segerfesten inte skulle bli 

särskilt vild.  

- Jag är jävligt dålig på att festa. Jag tål väldigt lite. Det tar inte många droppar innan det 

smäller till, sa han till VG.  

De sista åren verkar han bytt fot vad gäller spriten. De senaste åren har det på sociala medier 

allt oftare dykt upp bilder av en festande Petter Northug. Mer än en expert har, försiktigt, 

dragit trådar mellan skidåkarens allt sämre resultat och samtidigt yvigare livsstil.  

Mycket tyder på att Northug var duktigt berusad i samband med söndagsmorgonens numera 

världsberömda bilkrasch. Folk på stan vittnar om att 28-åringen under kvällen varit så 

påverkad att han inte kunde gå, och därför tvingades stödja sig mot kamrater.  

- Jag var så pass berusad att jag inte var i stånd att göra riktiga val. Jag var inte förnuftig nog 

att låta bilnycklarna ligga, sa Northug vars fylla var så grov att polisen tvingades vänta många 

timmar innan ett vettigt förhör kunde genomföras.  

Men allvarliga problem med alkoholen? Icke, menar Northug.  

Norrmannen avfärdar alla som oroligt frågar om de allt mer återkommande kvällarna "nere på 

byn".  

- När jag är utanför säsong har jag tagit med friheter och det har kostat mig lite. Så har det 

alltid varit. Men jag har inte varit den som varit ute på stan när det börjar närma sig sommar 

och höst.  
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SPELANDET 

Norge regleras pokerspelandet under förhållandevis stränga regler. Petter Northug, känd för 

att vårda relationen med speldjävulen, är en profilerad sympatisör för sidan som vill släpp 

spelandet fritt.  

Men kan 28-åringen hantera ett sådant framtidsscenario?  

Titt som tätt rapporterar nämligen norska medier om Northugs våghalsande pokerspelande. 

När det kom fram att han under vårens fiaskoinsats i Sotji-OS suttit uppe till tre på nätterna 

och förlorat enorma summor - upp till 160000 kronor - undrade många om spelandet inte gått 

ut över idrotten.  

Landslagschefen Vidar Löfshus valde ändå att försvara stjärnan. - Det är helt oproblematiskt 

för mig. Poker är något Petter har hållit på med under hela sitt liv. Det är en del av hans 

livsstil. Så länge det inte går ut över resultaten i loppen, så har vi inga restriktioner mot detta 

under ett mästerskap, sa Löfshus till TV2.  

2009 blev norrmannen dessutom inblandad i en rättslig härva om droghandel sedan en Hells 

Angeles-medlem svurit på att Northug suttit bredvid honom under en illegal pokertävling.  

- När jag kom ut från fängelset drog jag först hem, innan jag på kvällen gick till ett pokerlag. 

Där träffade jag Petter Northug som jag tror kom lite efter mig, sa den misstänkte 

knarklangaren.  

Northugs presstalesman slog tillbaka anklagelserna. - Petter har aldrig spelat olovlig poker.  

TRÄNINGEN  

Efter en längre period av småbråk och ömsesidig irritation valde norsk skidåknings ohotade 

fixstjärna att bryta med landslaget våren 2013. Petter Northug övergav de principer som 

genomsyrat norsk skidåkning under decennier - och hjälpt honom fira individuella triumfer - 

för ett egenkomponerat träningsprogram. Legendaren Vegard Ulvang var en av flera som 

kritiserade beslutet för att bara handla om ekonomisk vinning och personliga sponsoravtal.  

Följden av den isolerade egenträningen?  
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Bottenusla resultat under Sotji-OS och fortsatta ordbråk med landslagsledningen.  

Kritiker som ansett att 28-åring-en inte har disciplinen eller stödet för att klara sig på egen 

hand har fått vatten på sin kvarn. Nu höjs röster för att Northug ska rätta in sig i ledet och 

återgå till landslagstruppen.  

MEDIERNA  

Nordens kändaste idrottsman näst efter Zlatan Ibrahimovic?  

Inte alls omöjligt. Varför?  

Naturligtvis på grund av sin ljuvligt kaxiga attityd mot norska och svenska medier. Sällan har 

någon på ett lika avväpnande sätt skakat av sig kritik med skarpa oneliners. När SVT:s 

allvädersexpert Jonas Karlsson lät sig provoceras av norrmannens upptåg, och basunerade ut 

att Northug var "en gris", framstod Karlsson som den avgjort löjligare av de två.  

I takt med att resultaten blivit sämre har dock 28-åringens manér tappat stöd. Den vassa 

tungan blir raskt trubbig när ingen längre beundrar prestationerna i skidspåret.  

För att tala fotbollsspråk: besvärlig men framgångsrik ordjonglör = Eric Cantona. Å andra 

sidan: besvärlig men mindre framgångsrik ordjonglör = Bojan Djordjic. Det senaste året har 

Petter Northug framstått som skidåkningens svar på den senare...  

BILAGA 8 

- Petter er takknemlig - Fersk VG-undersøkelse: Norge tror på Northug 

VG 2014-05-07  

Författare: Nils Christian Mangelrød, Anders K. Christiansen, Ole Kristian Strøm  

Et klart flertall av det norske folk mener nå at Petter Northugs beklagelse var oppriktig - og at 

han kommer tilbake i toppen av langrennssporten. 

Det viser resultatet av en landsomfattende spørreundersøkelse InFact gjorde for VG i går. 

Northug er fortsatt svært preget etter helgens promillekjøring og arrestasjon. Han ble gjort 

kjent med innholdet i undersøkelsen i går kveld.  

- Petter er veldig takknemlig for at så mange mener at han fortsatt har en fremtid som 

toppidrettsutøver og at enda flere forstår at han er oppriktig lei seg for det han har gjort. Han 

har det veldig tungt og skjønner at han har en lang vei å gå, og mye å bygge opp igjen for å 
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kunne være et godt forbilde i årene som kommer, skriver manager Are Sørum Langås i en sms 

til VG.  

Riktig å stå frem  

Coop-direktør Svein Fanebust sier de ikke lar seg påvirke særlig av positive galluper når 

selskapet skal avgjøre om de fortsetter samarbeidet med skistjernen  

- På tross av en alvorlig hendelse og den dumheten han har begått, så er folk villig til å forstå 

og gi ham ny sjanse. Det er bra for Petters del. Men jeg tror det er mer enn som så som skal 

til. Det var riktig av ham å stå frem så raskt som han gjorde og ta på seg ansvaret. Og det er 

viktig at han i fortsettelsen lever opp til det han ga uttrykk for, sier Coop-direktør Svein 

Fanebust til VG.  

Uttrykt skuffelse  

Han har uttrykt skuffelse over det Northug har gjort. Fanebust er imidlertid fornøyd med 

opptredenen til Northug i intervjuene mandag.  

- Jeg oppfatter det som en ærlig og oppriktig beklagelse, og at han har fattet alvoret i denne 

situasjon selv, sier Coop-sjefen.  

- Har det noe å si for deres beslutning hva folket mener?  

- Det har alltid noe å si hva folket mener. Men vi kan ikke legge ene og alene en gallup til 

grunn for våre vurderinger. Vi må gjøre helhetsvurderinger og se på det som er tuftet i 

avtalen, sier Fanebust.  

En svært preget Northug møtte VG mandag kveld. Han angret dypt på det han hadde gjort, og 

gjennomførte intervjuet med rødsprengte øyne. Resultatet av den ferske spørreundersøkelsen 

VG har fått gjennomført, viser at hele 62 prosent av de spurte opplever beklagelsen som 

oppriktig. Høye tall Selv om 1 av 3 nordmenn har fått svekket tillit til Northug etter 

hendelsen, så mener 38,5 prosent at han vil bli et godt forbilde i årene som kommer. 29,5 

prosent mener det motsatte.  

- Jeg synes dette er veldig høye tall, men jeg ser ham også som en ærlig, angrende synder, sier 

sponsorekspert Jacob Lund til VG.  
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På spørsmål om de spurte tror Northug kommer tilbake i toppen av langrennssporten, er 

svarene tydelige: 57,3 prosent av de spurte - 1056 nordmenn over hele landet - svarer «ja». 

Den ferske undersøkelsen viser at tilliten til Petter Northug er mest svekket hos dem over 65 

år. De har også minst tro på at Northug blir et godt forbilde i årene som kommer. Knut 

Weberg i InFact tolker målingen som at tilliten til Northug har fått en knekk, men at det er 

stor tiltro til at han skal legge om og komme tilbake som skistjerne.  

- Bare to av ti tror ikke at Northug kommer tilbake, så der har han virkelig folket med seg, sier 

Weberg.  

- Ellers er det veldig klart folk ser på beklagelsen som oppriktig.  

Gårsdagens InFact-undersøkelse ble gjennomført med 1056 automatiske telefonintervjuer av 

innbyggere over 18 år i hele Norge. Feilmargin: maksimalt 2,9 prosent.  

BILAGA 9 

Fängelse eller fotboja väntar Northug - riskerar missa VM i Falun 

AFTONBLADET 2014-10-09  

Författare: Kristoffer Bergström  

Mitt i natten bröt Petter Northug sex lagar på ett par minuter. Under torsdagsmorgonen får 

norrmannen domen som kan påverka hela VM i Falun. Blir det fängelse eller fotboja? 

Klockan var 5.30. Lördag natt hade runnit över i söndag morgon när Petter Northug satte sig 

bakom ratten.  

Han hade 1,65 promille alkohol i kroppen, brände i väg i 83 kilometer i timmen på en 40-väg 

och krockade mot ett räcke.  

Northug bröt sex lagar den natten. Den värsta var troligen att han i förhör ljög upprepade 

gånger om att det var en kompis som suttit bakom ratten.  

Minst två månader Under torsdagsmorgonen får Northug sin dom i Sör-Trøndelags tingsrätt. 

Enligt experterna har längdstjärnan minst två månaders fängelsedom att vänta. Alla straff 

under sex månader kan omvandlas till fotboja, vilket skulle innebära att Northug kan fortsätta 

träna som vanligt, däremot inte lämna landet ens om tävlingar hålls utomlands.  

Vinterns höjdpunkt i längdvärlden är VM i Falun i februari 2015. För att få med Northug till 

Sverige hoppas hans tränare att straffet kan börja avtjänas efter säsongen.  
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Själv har Petter inte uttalat sig på en vecka. Det senaste han sa var att han självklart räknade 

med att komma till Falun. 

BILAGA 10 

Tingrettsdommer: Northug bør få sone etter VM 

VG 2014-10-08  

Författare: Nils Christian Mangelrød  

Tingrettsdommer Rune Lium, ved Sør-Trøndelag tingrett, mener det nærmest vil være 

forskjellsbehandling dersom Northug må sone under VM-sesongen. 

Det har vært et håp fra Northug-leiren at soningen skjer etter sesongen, slik at skistjernen kan 

forberede og gjennomføre VM i Falun som planlagt. Samtidig har det blitt signalisert fra 

kriminalomsorgen at det knapt er soningskøer nord for Dovre. Tingrettsdommer Rune Lium 

kunne fått Northug-saken på sin pult, men det er en kollega i Trondheim som har ansvaret for 

den saken når skistjernen møter i retten klokken 10 i morgen. Lium kommer ofte med 

veiledning til kriminalomsorgen. Hans erfaring er at de er fleksible.  

Tilpasset straff  

- Vi pleier ofte å veilede kriminalomsorgen ved behov når siktet går over til å bli dømt. Vår 

erfaring er at kriminalomsorgen er veldig fleksibel, når visse tidsrom for soning er vanskelig 

for den dømte. Det er ikke sjelden at folk i jobb er bekymret og at det er lettere at det blir 

gjennomført i tilknytning til ferien for eksempel. Slikt blir tilpasset og en tilpasning i 

Northug-saken vil være det vanlige. Det vil nesten være forskjellsbehandling ikke å tilpasse 

soningen i denne saken, sier Lium.  

- Er skisesong grunn til å tilpasse soning på lik linje med «vanlig» jobb?  

- Tidspunktet for soning er det kriminalomsorgen som beslutter. Mitt personlige standpunkt er 

at det er naturlig å sammenligne en skiløper, med en sesongarbeider. Hvis det er mulig innen 

rimelig tid, så bør soningen legges til utenfor sesong, sier Lium som legger til at dette ikke er 

hans bord.  

Han sier det ved kortere fengselsstraffer bør legges til rette for at soning kan gjennomføres 

uten å miste jobben.  

Alternativ form  
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Det er det lokale friomsorgskontor som skal avgjøre om Northug skal kunne sone hele, eller 

deler av straffen, med fotlenke og når en eventuell soning skal påbegynnes. Soning med 

fotlenke er en alternativ soningsform for dem som er dømt til fengsel i maksimalt fire 

måneder. Men én ting er klart. Dersom Northug må sone i vinter og han ikke får 

soningsutsettelse, ryker alle renn utenlands i denne perioden.  

- Soning kan ikke gjennomføres utenlands. Det gjelder både fotlenkesoning og vanlig soning i 

fengsel, sier regiondirektør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen region nord til VG på generelt 

grunnlag.  

Strenge vilkår Hun sier det er strenge regler for soningsutsettelse for lengre perioder, selv om 

de kan være fleksible innenfor kortere tidsrom. Det gjelder også for soning med fotlenke, som 

kan iverksettes raskt.  

- Vi har dialog om de konkrete sakene. Men soningsutsettelse må det søkes spesielt om og det 

er strenge vilkår for å få det, sier hun og sier det gjelder samme regler for både soning i 

fengsel og med fotlenke.  

- Går det an å få utsatt soning i fire-fem måneder?  

- Ja hvis man oppfyller vilkårene, så er det mulig, sier Midtlyng.  

Per dags dato har regionen god kapasitet til å gjennomføre soning innenfor 60 dager etter at 

kriminalomsorgen har mottatt saken. Midtlyng sier at promillesaker er blitt en typisk sak der 

man sender ut tilbud om fotlenkesoning. Vanligvis vil det ta noen uker før tidspunktet for 

soning kan være klart.  

BILAGA 11 

Dömd till fängelse 

AFTONBLADET 2014-10-10  

Författare: Kristoffer Bergström  

Northug om rattfyllan och lögnerna: Det är skamligt och förfärligt 

Petter Northug fick lägre straff än väntat för rattfyllan och lögnerna i förhören. Nu ska 

norrmannens team göra allt för att fängelsestraffet ska avtjänas efter VM i Falun.  

- Även om episoden är förfärlig och skamlig så är man glad att det gick så bra som det gick, 

säger Northug till VG.  



81 

 

Natten mellan tredje och fjärde maj bröt Petter Northug mot lagen sex gånger. De grövsta 

förbrytelserna var att han körde bil med 1,65 promille alkohol i blodet och i förhör hävdade 

att en kompis hade suttit bakom ratten. I går dömdes norrmannen till 50 dagars fängelse, 185 

000 kronor i böter och indraget körkort.  

Skyllde på sin vän  

Efteråt förklarar Northug för tidningen VG hur han kunde lämna sin kompis på olycksplatsen 

och sedan ljuga om det.  

- Jag var väldigt omtöcknad och allt var oklart då jag vaknade tidigt den dagen på polishuset 

och angav en osann redogörelse, säger han.  

VG: Hur reagerade vännen på det?  

- Han var inte sur eller förbannad för att jag gjorde det. Han sa till mig att jag hade bett om 

ursäkt och att han var med på det lika mycket när han satte sig i bilen.  

Northug ska inte överklaga domen. Däremot kan han få straffet omvandlat till fotboja - och 

ansöka om att få avtjäna de 50 dagarna efter säsongen. Men till VG säger Northug att det är 

en senare fråga.  

- Det är inte något jag tänker på just nu. Jag har just fått domen, så sådana saker lägger jag 

ingen energi på.  

VG: Har du fått straffet du förtjänar?  

- Det är inget jag tänker på. Jag var förberedd på att komma till tingsrätten och motta domen i 

dag och ta straffet.  

"Mitt eget fel"  

VG: Trodde du på ett hårdare straff?  

- Jag hade ingen uppfattning om vad straffet skulle bli innan jag kom hit i dag.  

VG: Du verkar vara i god form. Har saken påverkat dig?  

- Klart den har påverkat mig och den har påverkat folk runt mig. Mina närmaste. Även om det 

är skönt att vara färdig med saken kommer den alltid att påverka mig.  
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VG: Vad tänker du om att VM-säsongen ännu är i fara på grund av rattfyllan?  

- Jo, det är självförvållat. Så är det bara. Det är mitt eget fel, säger Petter Northug. 

BILAGA 12 

Veien mot Falun - Northugs alternativer: Får utsatt soning til etter   - mesterskapet Får sone 

med fotlenke - kan trene for fullt Må i fengsel - kan trolig glemme ski-VM. 

VG 2014-10-10  

Författare: Nils Christian Mangelrød, Bjørn-Martin Bråten Nordby, Øystein Hernes, Linn 

Yttervik, Morten Hopperstad.  

TRONDHEIM (VG) Ekspertene er optimistiske, men det gjenstår fortsatt flere hindre før 

Petter Northug kan stille som favoritt i Falun-VM. 

INFO  

Dommen mot Northug: Petter Northug ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel (to trekkes fra 

for utholdt varetekt). Han fikk 185000 kroner i bot. Han mistet førerkortet for alltid, men kan 

søke om å få det tilbake om fem år. Dommen vil være rettskraftig om to uker dersom ingen av 

partene anker tingrettens avgjørelse. Det er uansett normalt for domfelte å ta betenkningstid 

for å gjennomgå premissene i dommen. Når dommen er rettskraftig, vil påtalemyndigheten 

sende saken over til Kriminalomsorgen region nord, siden det er i denne regionen skistjernen 

er registrert bosatt. Northug må selv søke om å få gjennomføre straffen med elektronisk 

kontroll, såkalt «fotlenkesoning». Trønderens arbeid er å gå fort på ski og han vil trolig bli 

ansett som en såkalt «sesongarbeider». Etter det VG forstår vil han derfor sannsynligvis få 

innvilget utsettelse til etter årets sesong. -  

Petter Northug ble i Trondheim tingrett dømt til 50 dager fengsel (to dager trekkes fra for 

utholdt varetekt) for promillekjøringen på Byåsen 4. mai i år.  

- Det er høyst sannsynlig at han vil kunne få utsatt soningen til etter VM i Falun. Etter vanlig 

praksis vil han kunne søke om utsettelse av straffen. Fordi det er en mild straff og en lengde 

som faller inn i den soningsformen, vil jeg også tro at han har god sjanse for fotlenkesoning, 

sier Torfinn K. Svanem, advokat ved Advokatgården til VG.  

Og han har støtte fra blant annet advokat Carl Bore og tingrettsdommer Rune Lium.  

Problematisk  
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Dersom Northug ikke skulle få innvilget utsettelse, er det slik at kriminalomsorgen tilbyr 

fotlenkesoning, dersom ikke domsgrunnlaget tilsier noe annet, for dommer inntil fire 

måneder. Da kan han sette av inntil 45 timer per uke til arbeid, i Northugs tilfelle trening. 

Men han kan kun få inntil fem timer permisjon per uke og ett døgn permisjon per måned. For 

treningen gjør det lite. Men skulle Northug derimot måtte sone i sesongen, kan det i så fall 

bety at alle renn langt unna kan ryke, også i Norge. Det mener også den tidligere svenske 

skiløperen Mathias Fredriksson ville blitt problematisk. Fredriksson måtte sone 16 dager med 

fotlenke, etter grov fartsovertredelse i 2008. Han sier dette fungerte bra for ham.  

- Det jeg ikke kunne gjøre var spontane ting. Jeg måtte planlegge alt ned til «minutt-detalj», 

sa Fredriksson til SVT i går.  

Petter Northug skal nå oppholde seg i Trondheim denne helgen og deretter reise på et tre uker 

langt høydeopphold i Italia.  

Ikke utenlands  

Dommen Northug fikk vil være rettskraftig tidlig i neste uke. Deretter blir det tatt en 

beslutning på hvor og hvordan Mosvik-karen skal sone. Det som er klart er at han ikke under 

noen omstendigheter har lov til å dra utenlands med fotlenke. Og må han sone i fengsel må 

han leve og trene innenfor murene.  

- Med en fengselsstraff på 48 dager, vil det være mulig å drive trening utenfor 

fengselsområdet da?  

- Det er ikke mulig. Ved en fengselsstraff må man være innenfor murene. En av grunnene til 

at det er mulighet for fotlenkesoning er at dømte skal kunne opprettholde forpliktelser på jobb 

eller i hjemmet, sier direktør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen region nord.  

Treningsmulighetene han eventuelt møter i Verdal fengsel ikke er gode for en 

toppidrettsutøver.  

- Er det muligheter for å drive skitrening på utendørsområde i fengselet?  

- Nei. Det er umulig. Det området det eventuelt hadde vært mulighet å trene på blir brøytet 

bort på vinteren. Alt er mulig her i verden, vi har jo sendt folk til månen, men skitrening tror 

jeg blir vanskelig. Nå er det normalt ikke så mye snø her på vinteren heller, sier assisterende 

fengselsleder i Verdal fengsel Ivar Rotvoll til VG.  
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Han understreker at han prater generelt om treningsforholdene og ikke Northug-saken.  

Særdeles kritisk  

Langrennsekspert Torgeir Bjørn er klar på at soning i fengsel i vinter, vil være særdeles 

kritisk for Northugs VM-sjanser.  

- Da må de ha et godt treningsrom. I 48 dager er det ikke nok med løpsmølle. Hvis det skal 

sones i fengsel er han avhengig av å få sone så tidlig som mulig og så lenge før VM som 

mulig. Og han måtte hatt tilgang på rulleskimølle. Da kunne det gått, sier Torgeir Bjørn,  

NRKs ekspert og tidligere landslagsløper. Utholdenhetsekspert Johan Kaggestad er derimot 

mer optimistisk på Northugs vegne, bare soningen ikke blir etter nyttår.  

- Nærmere to måneder i oppkjøringen er ikke ideelt, men jeg ville sett på mulighetene til å 

drive alternativ trening. Glansbildet er Dario Cologna som nesten ikke gikk på ski før OL 

fordi han var skadet, sier Kaggestad som mener VM-suksess er mulig for Northug også selv 

med fengselsstraff i starten av sesongen.  

Kaggestad har omfattende trenererfaring innen utholdenhetsidretter. Han har sett andre 

utøvere få mye ut av svært alternative treningsforhold og mener det handler om innstilling, 

dersom det blir fengselsstraff.  

- Da får han utnytte mulighetene inne. Det er kjempespennende å se hvordan det hadde blitt 

løst. Han hadde sikkert fått permisjon et par dager også. Da får han i så fall bare leke at han er 

Dario Cologna, der han er. Han har valgt det selv og det lar seg gjennomføre, sier Kaggestad 

om det som kan bli verste scenario for Northug denne vinteren. 

 


