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Den här uppsatsen har undersökt en sensationell nyhet i Sportbladet och studerat hur de 

med hjälp av gestaltningar fångar en publik och hur de gör för att få nyheten kvar på 

dagordningen.  

 

De teorier som förekommer är dagordningsteorin och gestaltningsteorin. Grunden i 

dagordningsteorin är att informationsflödet i verkligheten är allt för stort för att vi 

människor ska kunna skapa oss en sammanhållen bild av den, därför vänder vi oss till 

medierna för att ta reda på vad som händer i världen. Genom att medierna väljer ut en 

händelse och rapporterar frekvent om den kommer mediernas publik att uppfatta 

händelsen som viktig. Med hjälp av gestaltningsteorin har vi analyserat hur Sportbladets 

gestaltningar ser ut och hur de byggs upp i berättelsen. 

 

Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys som studerade 13 av 

Sportbladets artiklar som berörde denna nyhet. Vi analyserade texten i varje artikel och 

sökte efter värdeladdade ord och på vilket sätt Sportbladet gestaltade huvudkaraktärerna 

i den berättelse som de återgav. 

 

Slutsatsen resulterade i att Sportbladet på ett tydligt sätt har använt sig av 

medialiseringstekniker och tydliga gestaltningar för att kunna fånga uppmärksamheten 

hos sina läsare. Och att man genom cliffhangers och återanvändande av karaktärer kan 

lyckas med att förlänga en nyhetsrapportering om en händelse och på så sätt hålla den 

kvar på dagordningen. 
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This article have studied a sensational news story in Sportbladet and how the paper 

presents the characters of the story to make it interesting for the audience. The article 

also looks in to how the news story is kept alive by the tabloid.   

 

Two theories are used in this article, agenda-setting theory and framing theory. The 

foundation of agenda-setting theory is that our society contains so much information that 

it is impossible for people to get a cohesive picture of our reality. Because of that we turn 

to the media to know what’s going on in the world, and when media chooses a topic and 

frequently reports about it the audience believes that the topic is important. Through the 

framing theory we have analyzed how Sportbladet portrays people in their story.  

 

We used a qualitative text analyzes and we studied 13 news articles in Sportbladet about a 

specific incident. We analyzed the text in each article and searched for emotive words and 

how they helped to promote the main characters of the story produced by Sportbladet. 

 

As a conclusion we could see that Sportbladet used different kinds of medialization 

techniques and distinct characterizations to capture the interest of their audience. By 

using cliffhangers in their articles and repetitive use of characters Sportbladet prolong the 

story and keep it on the agenda.       
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1. Inledning  
Enligt Rein, Kotler och Shields (2007) är sportjournalistiken ett särskilt lämpligt studieobjekt 

för att analysera medielandskapet de kommande årtiondena. Det har inte blivit mindre 

intressant idag då sportbilagorna i vårt land har utökats till att bli mer än bara bilagor. 

Aftonbladet, som är den mest lästa tidningen i Sverige (Rogberg, 2015), testade tidigare i år 

att göra sin sportbilaga Sportbladet till huvudtidning i utvalda regioner. Det förstärker den 

bild vi har om att sport är något som engagerar och är viktigt för många. Vårt eget intresse 

för ishockey är stort, vi har båda spelat när vi var yngre och en av oss skriver regelbundet för 

sportsajten svenskafans.se. Vi följer dagligen svensk hockey via Sportbladet vilket bidrog till 

att vi ville göra den här undersökningen. 

 

Sportbladet.se innehåller bloggar, TV-program, krönikor, nyhetsartiklar om aktuella 

sporthändelser och även liverapporteringar från fotboll, ishockey och andra stora 

idrottsevenemang vilket ger intrycket av att Sportbladet skulle kunna vara en enskild tidning. 

Ibland dyker det upp mer sensationella nyheter. I allmänhet handlar en sensationell nyhet 

om kändisar och människor i oväntade situationer (Ghersetti, 2000). Just en sådan nyhet 

rapporterade Sportbladet om sommaren 2015 och den gällde ishockeyklubben HV71. Det 

speciella med den här nyheten var att Sportbladet tidigt gestaltade HV71 som en klubb i kris 

men inte på grund av några sportsligt dåliga resultat utan för något som hände utanför 

ishockeyrinken.  

 

Efter ett par veckors spekulationer kom beskedet den 9 maj att Andreas Johansson bestämt 

sig för att lämna jobbet som huvudtränare i HV71. Under cirka två månaders tid kunde 

Sportbladets läsare följa händelseförloppet. I tidningen kom många av artiklarna att handla 

om varför Johansson valde att lämna klubben och starka ord som mobbning, kaos och en 

klubb i kris präglade många av texterna. Den långa serien av artiklar som speglade 

sommarens händelseförlopp tillsammans med att HV71 anses vara en av de största 

ishockeyklubbarna i Sverige fick oss intresserade av att analysera Sportbladets rapportering 

om tränaren Andreas Johansson och HV71. Rapporteringen sträcker sig över två månader 

med totalt 13 artiklar och kan ses som en berättelse med en tydlig början och slut med tre 

huvudkaraktärer. Bilden av händelsen som Sportbladet gav sina läsare präglades av en 

förening i kaos. Flera starka personligheter kom inte överens och bråket delade klubben i två 

läger. Syftet med vår uppsats är att undersöka denna sensationella nyhet och studera hur 

Sportbladet med hjälp av gestaltningar fångar en publik och hur de gör för att hålla nyheten 

kvar på dagordningen.  
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2. Bakgrund 
Den 27 mars 2014 släppte HV71 nyheten på sin hemsida att klubben gjort klart med en ny 

tränare, Andreas Johansson. I nyheten berättar sportchefen Fredrik Stillman att Johansson 

har ett fantastiskt driv och besitter de ledaregenskaper som klubben söker. HV71 gjorde en 

bra säsong med Johansson som tränare och ett tag var laget även serieledare. Till sist när alla 

55 omgångar var spelade hamnade man på en femte plats. Man åkte dock återigen ut i en 

kvartsfinal och två månader efter den förlusten skriver Sportbladet att det har uppstått en 

konflikt mellan HV71s sportchefer och den tränare man anställde bara ett år tidigare. 

Anledningen till konflikten ska enligt Sportbladet vara Johanssons tränaregenskaper. 

Egenskaper som året innan skulle ha varit en av anledningarna till att HV71 anställde 

Johansson.  

2.1 HV71 

HV71 bildades genom en sammanslagning mellan Husqvarna IF:s hockeysektion och 

Vätterstads IF den 24 maj 1971. Namnet som antogs var Husqvarna/Vätterstads IF. Den 7 

september samma år beslutas att laget officiella namn hädanefter skall vara förkortningen 

HV71 (HV71, u.å.).s Föreningen har sedan sammanslagningen vunnit titeln svenska mästare 

fyra gånger. Kända spelare som varit i föreningen är bland annat Stefan Liv, David Petrasek, 

Fredrik Stillman och Johan Davidsson. Föreningen har haft 18 tränare sedan 1971 och de fem 

senaste åren har klubben bytt tränare fem gånger. Säsongen 2015/2016 är den tidigare HV71-

spelaren Johan Lindblom tränare. HV71s hemmamatcher spelas i Kinnarps Arena som ägs av 

klubben och har en publikkapacitet på 7000 personer. Föreningen är ett av de lag i SHL 

(Svenska Hockeyligan) som drar mest publik. Förra säsongen ökade man sitt publiksnitt med 

tre procent från föregående säsong, hade ett snitt på 6784 besökare per match och en 

beläggningsgrad på 97 procent sett över alla hemmamatcher under säsongen.   



 

7 
 
 
 

2.2 Sportbladet 

Aftonbladet gav ut sin första utgåva 1830 och har sedan dess utvecklats till att bli Sveriges 

mest lästa kvällstidning (Rogberg, 2015). Aftonbladet ägs idag av Schibsted media group som 

på sin hemsida skriver att Aftonbladets mål är att vara en engagerande nyhetskälla och 

mötesplats för alla som vill vara uppdaterade om de senaste nyheterna (Schibsted, u.å.). 

Detta mål ska uppnås genom att blanda grävande journalistik om tunga ämnen såsom 

våldsbrott och olyckor med rapportering om underhållning, sport och live TV-sändningar. 

Den 8 maj år 2000 gavs för första gången Sportbladet ut som en bilaga i tidningen. Den 

publicerades varje dag tillsammans med Aftonbladet.  Sportbladet finns också tillgängligt på 

internet, där publiceras samma material som i pappersversionen däremot kan det materialet 

som publiceras på webben redigeras i efterhand. Aftonbladet har de senaste åren satsat stort 

på sin digitala tidning och erbjuder idag inte bara nyhetsartiklar utan även bloggar, 

poddsändningar och TV-program. Aftonbladet belönades 2015 med priset för bästa 

dagstidning av Tidningsutgivarna (2015). 

2.3 Mediernas logik 

För att lättare förstå mediernas texter måste man först förstå mediernas logik. I medielogiken 

står mediernas egna behov i centrum, det är de som bestämmer vilka som uttalar sig, bevakas 

och på så sätt förstås av mediernas publik. Medielogiken påverkar också innehållet som 

medierna producerar. Medierna fokuserar på vad de tror att läsarna vill läsa och tycker är 

viktigt, detta för att öka försäljning och publikens uppmärksamhet (Ghersetti, 2012). 

Nyhetsinnehållet påverkas också av var nyheten publiceras. I nyheter som publiceras på 

internet går ibland snabbhet och aktualitet före traditionella journalistiska värdegrunder 

såsom källkritik och korrekthet (Ghersetti, 2012).  

Men hur lyckas medierna fånga uppmärksamheten från mottagarna? Bengt Johansson 

(2004) redogör för Gudmund Hernes forskning där Hernes har som utgångspunkt att det 

finns ett överskott av information i dagens samhälle och för att fånga publikens 

uppmärksamhet har man kommit fram till ett antal medialiseringstekniker. Teknikerna som 

nämns är: 

• Tillspetsning - en händelse eller uttalande som har spetsats till, källan eller 

journalisten formulerar sig kort, klart och tydligt kring vad som hänt 

• Förenkling - svåra ord och situationer ersätts av förenklingar och man får inte ha med 

för många argument 
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• Polarisering - polarisering och konflikter fångar uppmärksamhet, genom dessa väcks 

känslor och förenklar uppfattningar i en fråga 

• Intensifiering - saker som utbrott, strejk, våld och annat drama hjälper till att göra 

nyheten spännande och ger möjlighet till ett mer intresseväckande berättande 

• Konkretisering - att uppmärksamma det som är precist i nyheten eller att precisera 

något som är abstrakt är två sätt att fånga uppmärksamhet 

• Personifiering - att lyfta fram och skriva om enskilda personer är ett sätt att öka 

chansen för identifikation hos läsaren.  

Att definiera en nyhet och hur den väljs ut kan vara svårt att förstå. Vidare skriver Johansson 

(2004) att det är svårt att ge en klar bild av begreppet nyhet och att journalister oftast 

använder sig av sin intuition när de väljer vad som är en nyhet. Vidare refererar han till den 

amerikanske journalisten Walter Lippman som visade att en nyhet handlade om respons från 

allmänheten och att det fanns två krav på en nyhet. Dels ska den väcka känslor hos 

mottagaren men även erbjuda möjlighet till identifikation. Vi anser att våra artiklar baserat 

på dessa krav kan kallas för nyheter därför att möjligheten till identifikation är stark, det som 

händer i HV71 kan mycket väl hända på en annan arbetsplats och det är texter med starka 

gestaltningar och värdeladdade ord som är skrivna för att väcka känslor.  

I våra artiklar kan vi ana att Sportbladet använt sig av dessa tekniker för att fånga 

uppmärksamheten. Man väljer att ha med korta och tydliga uttalanden, förenklar en 

situation med en taktiktavla och kallar den svåra situationen för ett bråk. Man gör även 

nyheten mer spännande genom att göra händelsen mer dramatisk och till sist använder man 

personifieringen på ett mycket tydligt sätt. 

2.1 Sensationsjournalistik 

Förutom att handla om kända personer som ofta drar till sig publikens uppmärksamhet 

kännetecknas sensationsjournalistik av att den bland annat prioriterar nyheter om sport. 

Sensationsjournalistik innehåller även någon form av överdrift och spekulation (Ghersetti, 

2012).  

Enligt Ghersetti (2012) är alla nyheter bearbetningar av verkligheten. Hon menar att nyheter 

är berättelser som är omformade av det som hänt i verkliga livet. Detta är enligt Ghersetti 

både oundvikligt och nödvändigt. Oundvikligt för att formaten i medierna är för begränsade 

för att återge allt från verkligheten och nödvändigt för att bilden av denna verklighet ska vara 

intressant, meningsfull och begriplig för publiken. Hon skriver att medierna ofta använder 
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sig av dramaturgiska knep för att fånga och behålla publikens intresse samtidigt som knepen 

även används med ett annat syfte, att på ett övertygande och tydligt sätt förmedla budskap.  

Sensationsjournalistik innehåller ofta värdeladdade ord som har en dramatiserande, 

sensationshöjande eller förstärkande funktion. Dessa är till för att öka spänningen i något 

som annars skulle vara helt normalt. I vårt fall kan man anta att de värdeladdade orden 

används i artiklarna för att göra ett vanligt bråk på en arbetsplats till en något mer dramatisk 

berättelse.  

Ghersetti menar vidare att det inte finns några belägg för att negativa nyheter skulle kunna 

vara mer sensationella än positiva. Händelser med negativ karaktär eller negativa 

konsekvenser tenderar ändå att ha högre nyhetsvärde än positiva händelser. I vår studie 

avser mer än hälften av artiklarna negativa händelser. 
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3. Syfte 
Syftet med undersökningen är att undersöka en sensationell nyhet i en sporttabloid och 

studera hur Sportbladet med hjälp av gestaltningar får publikens uppmärksamhet och hur de 

gör för att få nyheten kvar på dagordningen. Mycket av den forskning som görs om sport i 

medier görs ur ett genusperspektiv, hur män och kvinnor framställs i sportmedia. Det finns 

inte lika mycket forskning om den typen av sensationella sportnyheter som vi har valt att 

undersöka. Därför tror vi att vår uppsats kan ge ökad förståelse för hur media gestaltar den 

här typen av sportnyheter och vi hoppas även kunna inspirera till vidare forskning.  

3.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt gestaltas HV71, sportcheferna och Andreas Johansson i Sportbladets 

rapportering om konflikten? 

• På vilket sätt används värdeladdade ord i Sportbladets texter? 

• Använder Sportbladet medialiseringstekniker för att hålla rapporteringen vid liv?  

Vi avser att angripa dessa frågor med hjälp av gestaltningsteorin och dagordningsteorin. 

Texterna ska analyseras för att finna värdeladdade ord, meningar och fraser i texten som 

hjälper till att gestalta karaktärerna. Vi utgår från ett brett synfält där vi tittar på hela 

händelsen till ett smalare där vi går in mer på de tre huvudkaraktärerna i historien som vi 

anser är HV71, sportcheferna och Andreas Johansson. 
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4. Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer vi att behandla ett urval av den forskning vi anser har bidragit till 

vår uppsats. Att hitta forskning kring sport och media var enkelt, det finns massor med 

artiklar och böcker om ämnet. Men att hitta forskning där media rapporterar kring en 

händelse som liknar vår var svårare och här hoppas vi att vår uppsats kan lämna sitt största 

bidrag. Forskning kring dagordningsteorin och gestaltningsteorin finns det också en stor del 

av, vilket gav oss möjligheten att kunna studera forskning där dessa teorier används i fall som 

liknar vårt. Boken Sensationella berättelser gav oss en bra insikt i hur man kan använda sig 

av en kvalitativ innehållsanalys vid forskning av medierapportering och i boken Sporten i 

spalterna fick vi en informativ historia om sportjournalistiken genom tiderna och hur 

underhållningsvärdet på sportsidorna har fått en allt större roll för journalisterna. 

Vår studie kommer att likna den tidigare forskningen eftersom vi analyserar 

medierapporteringen om en sensationell händelse. Även teorier och metoder har vi hämtat 

från den forskning vi läst och inspirerats av. Det som utmärker vår studie är att vi kommer 

göra en analys av en av Sveriges största sporttidningars artikelserie om en speciell händelse 

som de väljer att gestalta som en krissituation. 

4.1 Det kulturella fenomenet teabowmania 

Vaughn Myers och Yang Lin undersöker i sin artikel (2015) hur tre olika amerikanska 

tidningar skriver om den amerikanska fotbollsspelaren Tim Teabow.  

Det forskarduon kommer fram till i sin artikel är att media var en stor bidragande orsak till 

fenomenet teabowmania och samtidigt kunde man se tydliga attribut som gavs Teabow i 

medierna. Bland annat skriver många tidningar om vilken dålig fotbollsspelare Teabow är, 

detta trots att han var ett starkt bidrag till att laget gjorde sin bästa säsong på många år 

(Myers & Lin, 2015).    

Teabow spelade amerikansk fotboll på University of Florida och fick ta emot flera priser för 

sina framgångar som quarterback. När han sedan fick chansen i den högsta ligan av 

amerikansk fotboll, NFL (National Football Leauge), var många kritiska till hans spel och han 

ansågs inte vara tillräckligt bra för att spela i ligan. Men tack vare ett överraskande bra spel 

och hans starka religiösa övertygelse skapades ett stort medialt spektakel runt Teabow. 

Fenomenet ”teabowmania” startade i oktober 2011. 

För att få förståelse för hur media rapporterade och hjälpte till att skapa fenomenet 

teabowmania gör Myers och Lin en kvalitativ innehållsanalys på ett stort antal artiklar som 

handlar om Teabow från tre dagstidningar i USA. Vi använder oss av den här studien 

eftersom den liknar den vi vill göra, nämligen att undersöka hur Sportbladet gestaltar olika 
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karaktärer i sin artikelserie. Myers och Lin använder sig också av samma teori och metod 

som vi tänker använda oss av, gestaltningsteori och kvalitativ innehållsanalys.  

Efter att ha samlat in artiklar till sin studie delar Myers och Lin upp undersökningen i tre 

steg. Först läser man nyhetsartiklarna och letar efter speciella ord, fraser och meningar som 

delas upp i olika kategorier. Därefter analyseras kategorierna för att leta efter likheter som 

sedan prioriteras efter hur relevanta de är för forskningssyftet. Till sist undersöker man hur 

olika karaktärsdrag i artiklarna är kopplade till varandra. Tack vare att man analyserade 

materialet på det här sättet kunde Myers och Lin tydligt se vilka karaktärsdrag som gavs 

Teabow i nyhetsartiklarna.  

4.2 Sensationella berättelser 

Marina Ghersetti har i boken Sensationella berättelser (2000) studerat nyhetsförmedlingen i 

dagstidningar, radio och tv från Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997. 

I sin forskning använder sig Ghersetti av en kvalitativ innehållsanalys. Hon ger en utmärkt 

och fördjupande förklaring till hur den kan hjälpa till i forskningsarbetet av textanalyser. 

Detta var en viktig anledning till att vi valde att använda oss av hennes bok.  

Ghersetti beskriver först hur medier och journalistik ser ut idag och hur en nyhetsprocess är 

uppbyggd. Därefter kommer ett kapitel om undersökningen där hon förklarar nyheterna, 

vilka aktörer som medverkar och gör en beskrivning av sin metod. Avslutningsvis skriver hon 

om bilder, språk, berättarteknik och nyheters dramaturgi.  

I boken skriver författaren att en del av mediernas publik skapar ett intimt band till de 

personer som ofta förekommer i mediernas berättelser. Läsaren känner sig ha en relation till 

dessa personer. Men relationen skapas inte till verkliga personer utan till de stereotypa roller 

som medierna har skapat om dessa personer. Härmed skapas ett behov hos delar av publiken 

att känna sig delaktiga i de här personernas liv som förekommer i medierna och detta behov 

tillgodoses av medierna.  

4.3 Kriskommunikation eller kris i kommunikationen 

I artikeln Kriskommunikation eller kris i kommunikationen skriver Hanna Leback (2009) 

om fotbollsföreningen Enskede IK och hur de hanterade situationen när föreningen blev 

anklagad för bland annat skattebrott. Lebacks artikel berör samma ämne som vi, skillnaden 

mellan Lebacks forskning och vår är att vi kommer att fokusera på medierapporteringen 

medan Leback mer utgår från klubbens egen mediehantering. 
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Leback (2009) skriver i sin artikel om hur media och idrottsklubbar är beroende av varandra 

och hur föreningar påverkas av vad som skrivs om dem i medierna. Hon refererar bland 

annat till en forskningsrapport av Toni Bruce och Tahlia Tini, dessa menar att det är svårt för 

klubbar att kontrollera vad som skrivs om dem i medierna. Så länge det skrivs positivt om 

föreningen kan det stärka banden mellan klubb och supportrar medan negativ rapportering 

kan få konsekvenser för medlemsantal och sponsorintäkter (Bruce & Tini refererad i Leback, 

2009).   

4.4 Mediernas påverkan på två nivåer  

När vi ska undersöka artiklarna kommer vi att använda dagordningsteorin på två olika 

nivåer. Först tar vi reda på hur mycket det har skrivits om HV71 och Andreas Johansson, på 

den andra nivån undersöker vi vilka attribut som tidningarna ger dem. En studie som 

handlar om ett liknande fall är Denis Wu och Renita Colemans artikel Advancing agenda-

setting theory: the comparative strenght and new contingent conditions of the two levels of 

agenda-setting effects (2009). Det är en undersökning kring presidentvalet i USA år 2004, 

där Wu och Coleman analyserat hur mycket mottagarna har påverkats av medierna på två 

nivåer. 

Författarna kom fram till att de tillfrågade personerna blev mer påverkade av 

presidentkandidaternas karaktärsdrag. Detta var ett säkrare sätt att se hur röstningen skulle 

gå till än att undersöka till exempel kandidaternas ställning i diverse politiska frågor. De 

upptäckte även att negativ information har större chans att överföra medias åsikter av 

kandidaterna till publiken än positiv information.  

Wu och Coleman analyserade materialet på två olika sätt, först analyserade de hur frekvent 

kandidaterna och deras attribut nämndes i medierapporteringen, till exempel karisma, 

kunskap, intelligens. Vidare gjorde de en enkät där frågorna bland annat handlade om de 

tillfrågades syn på kandidaternas karaktärsdrag, detta var kopplat till hur dessa drag hade 

blivit rapporterade i media. Artikeln hjälpte oss att upptäcka att det finns två olika nivåer i 

dagordningsteorin. Den första nivån är den när medierna frekvent publicerar en nyhet så att 

publiken uppmärksammar den och leds till att tro att den är viktig, den andra nivån rör 

karaktärerna i nyheten och hur dessa karaktäriseras och framställs. Vi fann detta väldigt 

intressant och kommer därför använda båda två i vår analys.  
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4.5 Sporten i spalterna 

Boken Sporten i spalterna skriven av Ulf Wallin (1998) handlar om sportjournalistikens 

utveckling, om hur sportjournalistiken och sporten har påverkat varandras utveckling. Wallin 

skildrar även sportsidornas historia och hur journalisters uttryckssätt har förändrats. 

Wallin skriver att under 1970-talet sattes alltmer fokus på sporternas dramatiska och 

underhållande kvalitéer vilket ledde till att sportjournalistiken skrevs på ett mer dramatiserat 

och intimt vis. Det påminner om dagens sportjournalistik. 

Genom att framhålla en rad värdeladdade karaktärsdrag hos idrottsmännen byggde journalisten upp en 

rad stjärnor som särskilt utmärkte sig genom till exempel sin förmåga att mentalt behärska 

tävlingssituationen. Sportens upplevelsevärde togs därmed ur den rent sportsliga förståelseramen och 

gjordes mer allmän (Wallin, 1998, s. 217). 

 

Istället för att som i Wallins fall titta på karaktärsdragen hos idrottsmännen kommer vi att 

analysera huruvida Sportbladet framhåller några värdeladdade karaktärsdrag som gestaltar 

Andreas Johansson och HV71.  
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5. Teoretiskt ramverk 
I arbetet med vår analys kommer vi att använda oss av två teorier, dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin. Tidigare har vi nämnt att det är viktigt att förstå mediernas logik när man 

vill analysera texter i medierna. En del av mediernas logik går ut på att välja ut och skriva om 

de nyheter som de tror att läsarna är intresserade av. Medierna kan också, genom olika 

tekniker, göra nyheten mer intressant och relevant för läsarna och på så sätt skapa ett 

intresse för nyheten. Några av de tekniker som används av media är enligt Gudmund Hernes: 

förenkling, personifiering och polarisering (Nord & Strömbäck, 2012). De här teknikerna är 

starkt kopplade till gestaltningsteorin där medierna på olika sätt väljer att gestalta en nyhet 

och de huvudkaraktärer som nyheten handlar om. På så sätt väcker inte bara media ett 

intresse för nyheten hos sina läsare utan de rekonstruerar också verkligheten och kan 

påverka hur människor uppfattar den verklighet som nyheten handlar om (Strömbäck, 

2004).  

Enligt dagordningsteorin kan medierna genom att frekvent rapportera om en nyhet påverka 

publiken så att de uppfattar den som viktig. Precis som i gestaltningsteorin utgår 

dagordningsteorin från att mediernas sätt att gestalta händelser och personer kan påverka 

hur läsarna uppfattar samma nyhet (Strömbäck, 2004). 

5.1 Gestaltningsteorin 

Ett av de snabbast växande forskningsfälten som berör den makt medierna har över hur 

deras publik uppfattar verkligheten utgår från gestaltningsteorin (Strömbäck, 2004). Det 

finns tre villkor som enligt Strömbäck (2004) måste vara uppfyllda för att något ska räknas 

som en journalistisk gestaltning: 

• Gestaltningarna ska vara tydliga, konceptuella och språkligt karaktäristiska 

• Gestaltningarna ska vara vanligt förekommande 

• De ska på ett tillförlitligt sätt gå att skilja från varandra. 

Strömbäck (2004) menar att nyheter inte ska ses som speglingar av verkligheten utan 

snarare som rekonstruktioner av verkligheten. Med detta som bakgrund beskriver Strömbäck 

hur gestaltningsteorin utgörs av två observationer:  

• Nyheternas bild av någon aspekt av verkligheten aldrig är densamma som den aspekt 

av verkligheten som nyheterna handlar om  
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• Det som har betydelse för människors egna bilder av verkligheten är inte verkligheten 

i sig, utan nyheternas bilder av den. 

Vidare skriver Strömbäck (2004) att det finns tre skepnader av gestaltning, den första är hur 

mediernas gestaltningar påverkar publiken, den andra hur mediernas gestaltningar ser ut 

och hur de byggs upp och den tredje skepnaden handlar om vad mediernas innehåll 

egentligen representerar. I vår forskning är vi mer intresserade av den andra skepnaden av 

teorin eftersom vi bland annat vill undersöka hur Sportbladet gestaltar och bygger upp 

huvudkaraktärerna i artiklarna. Några gemensamma nämnare för mediernas gestaltningar är 

att de ofta formas av olika ord, fakta, perspektiv och källor. På detta sätt kan journalister 

skapa nyheter och beroende på hur mycket eller lite publiken påverkas av journalistens sätt 

att beskriva verkligheten så har medierna gestaltningsmakt (Strömbäck, 2004). 

Gestaltningsteorin har en erkänt direkt koppling till dagordningsteorin eftersom båda 

inriktar sig på de karaktärsdrag medierna ger till de personer som medverkar i nyheterna 

(Strömbäck, 2000).  

5.2 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin omfattar tre dagordningar som forskare har ägnat sig åt att studera. 

Mediernas dagordning, politikens dagordning och medborgarnas dagordning. Mediernas 

dagordning handlar om hur mycket uppmärksamhet en fråga får i ett medium och det man 

granskar vid forskningen är medieinnehållet (Strömbäck, 2000). I den här uppsatsen ska vi 

göra en analys av just medieinnehållet därav valet av dagordningsteorin.  

Grunden i dagordningsteorin är att informationsflödet i verkligheten är alltför stort för att 

människor ska kunna skapa sig en sammanhållen bild av den, därför vänder vi oss till 

medierna för att ta reda på vad som händer i världen. Genom att medierna själva bestämmer 

vad de vill producera för nyheter bestämmer de också vilken del av verkligheten som 

människor tar del av (Strömbäck, 2004).  

I början av 1970-talet började forskarna Maxwell McCombs och Donald Shaw att intressera 

sig mer för de långsiktiga effekterna som medierna kunde ha på människors kognitiva 

uppfattning. Tidigare hade forskningen undersökt de kortsiktiga effekter som medierna hade 

på åsikter och röstande hos människor (Strömbäck, 2000). Strömbäck återger hur McCombs 

sammanfattade sin idé om mediernas inverkan på människor på följande sätt:  
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The idea of agenda-setting influence by the mass media is a relational concept 

specifying a positive – indeed, causal – relationship between the emphases of mass 

communication and what members of the audience come to regard as important. In 

other words, the salience of an issue or other topic in the mass media influences its 

salience among the audience. Strömbäck (2000, s.150). 

Chernov, Valenzuela & McCombs (2011) skriver att dagordningsteorin inte bara fungerar 

genom att media lägger fokus på en del utvalda nyheter. Media kan även influera publiken 

genom att ge karaktärsdrag och egenskaper till personer i de nyheter de rapporterar. Enligt 

Strömbäck (2004) finns det två underliggande antaganden som ofta finns med när man 

använder sig av den här teorin, dessa är: 

• Genom att välja ut en händelse och rapportera frekvent om den kommer mediernas 

publik att uppfatta händelsen som viktig 

• Genom att på ett speciellt sätt beskriva händelser och personer påverkar media sin 

publiks uppfattning om händelsen eller personen. 

Vi upplever det som att Sportbladet var bland de första att rapportera om nyheten och bidrog 

till att sätta den på mediernas dagordning. Med hjälp av denna teori hoppas vi kunna 

undersöka hur tidningen gjorde för att fortsätta sin rapportering. 

Dagordningsteorin är en mycket använd teori inom medieforskningen. Sedan 70-talet när 

teorin först presenterades har det skrivits över 300 böcker, artiklar och andra texter om 

teorin. Därför kan man med stor säkerhet säga att teorins grundläggande idé stämmer. De 

frågor som medierna ger stor uppmärksamhet är också de frågor som deras publik tycker är 

viktiga (Strömbäck, 2004). 
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6. Metod 
Metoden som vi kommer att använda oss av är en kvalitativ innehållsanalys som är en del av 

textanalysen. En textanalys kan ge kunskap om innehållet i materialet men man kan inte få 

någon kunskap om vilken effekt den har hos mottagarna. Däremot ger textanalysen ett 

underlag som kan hjälpa till att förstå vad som är fascinerande med texterna och därmed ge 

ett bra underlag till vidare forskning (Østbye, 2008). 

Anledningen till att vi använder en kvalitativ metod istället för en kvantitativ är för att den 

kvalitativa innehållsanalysen är framställd för att fånga eller förstå inte enbart textens 

omedelbara betydelse utan även dess bakomliggande innebörd till skillnad från den 

kvantitativa som endast berör textens yta (Østbye, 2008). Med hjälp av denna analysmetod 

ämnar vi kunna besvara uppsatsens frågeställningar:  

• På vilket sätt gestaltas HV71, sportcheferna och Andreas Johansson i Sportbladets 

rapportering om konflikten? 

• På vilket sätt används värdeladdade ord i Sportbladets texter? 

• Använder Sportbladet medialiseringstekniker för att hålla rapporteringen vid liv?  

6.1 Analysmetod 

Enligt Peter Esaiasson (2007) kan forskare med olika erfarenheter läsa samma text på olika 

sätt, därför är det viktigt att tänka på att materialet i den här uppsatsen är analyserat genom 

vår syn på texterna. Analysen kan således skilja sig från andras läsning.  

När vi genomförde vår analys började vi med att läsa texterna var för sig för att undvika att 

påverkas av varandra. Vi markerade ord som återanvändes i flera artiklar, till exempel att 

HV71 är ett lag i kris. Eftersom ett antagande av dagordningsteorin är att media inte speglar 

verkligheten utan skapar den kändes detta relevant att analysera. 

Vi började med att leta efter ord i texten som var värdeladdade och vilken betydelse dessa ord 

hade på texten. Därefter undersökte vi om några av de värdeladdade orden återkom i flera 

artiklar och vilka som i så fall användes mest. Sedan undersökte vi vilka karaktärsdrag som 

tillskrevs Andreas Johansson, sportcheferna samt HV71 och om dessa karaktärsdrag finns 

med i flera artiklar. Vi undersökte även vilka som fick komma till tals i artiklarna och om 

detta kunde påverka hur de gestaltades.  

Vid användandet av en textanalys som metod måste analysen ha ett syfte och författarna bör 

ställa frågor direkt anslutna till texten för att kunna plocka isär den och förstå den. Genom 
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att analysera på detta sätt ges både analytikern och analysens läsare ökad förståelse för 

texten (Østbye, 2008). När vi analyserade våra texter valde vi att ställa följande frågor:  

• Vad är intressant i texterna? 

• Varför är det intressant? 

Den allmänna utgångspunkten för en textanalys är intresset hos den som analyserar. Den som 

genomför en textanalys för med sig något, en vilja till att vilja veta något om den aktuella 

texten. Att vilja något med texten är viktigt för att man ska kunna ställa bra frågor till den 

(Østbye, 2008, s. 71). 

Baserat på våra teorier är det intressant att titta på värdeladdade ord, olika karaktärsdrag 

som ges och hur artikelserien hålls vid liv. 

Enligt Wu & Coleman (2009) innebär dagordningsteorin att massmedia väljer ut ämnen och 

porträtterar de framträdande och ofta. Detta leder till att människor uppfattar dessa ämnen 

som viktigare än andra. I vårt fall är ämnet om HV71 är i kris eller inte och om det är bråk 

mellan Andreas Johansson och sportcheferna. 

Jesper Strömbäck (2004) skriver att mediernas bilder av verkligheten blir viktigare än 

verkligheten som sådan. Genom att gestalta händelser och personer på olika sätt kan 

medierna påverka hur deras publik kommer att uppfatta olika nyheter. I vår analys handlar 

det om hur bland annat Andreas Johansson och HV71 gestaltas genom olika ordval och 

genom sina uttalanden.  

Vi kommer presentera resultatet i kronologisk ordning och på följande sätt: 

Artikelnummer: rubrik (datum) 
Vi börjar med ett stycke där vi sammanfattar artikeln och diskuterar om det finns några 

värdeladdade ord eller karaktärsdrag i texten och hur de kan påverka texten. Vi kommer även 

att notera om Sportbladet använt sig av någon medialiseringsteknik och om Sportbladet 

använder artikeln för att hålla liv i berättelsen. 

 

Ord: Här listas de värdeladdade ord som finns i artikeln. 

Karaktärsdrag: Här presenteras vilka karaktärsdrag huvudpersonerna gestaltas med. 

6.2 Material 

Artiklarna som ska analyseras kommer från Sportbladet.se. Vi reserverar vi oss därmed att 

artiklarna skulle kunna se annorlunda ut i papperstidningen eftersom artiklarna på webben 

kan korrigeras i efterhand. Antalet artiklar som ska analyseras är 13 stycken. Rapporteringen 
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börjar med en artikel den 9 maj i Sportbladet som handlar om en konflikt som har uppstått i 

HV71. Efter detta har vi följt artiklarna i kronologisk följd. Vi har valt att avsluta med en 

artikel som publicerades den 18 maj där Johansson pratar ut om hur han mådde under den 

tiden som rapporteringen skedde. 

6.3 Avgränsning av material 

Vi valde att analysera Sportbladet framför andra sporttidningar då vi upplevde deras 

rapportering som den mest drivande. År 2014 var Aftonbladet den tidningssajten med flest 

besökare per vecka samt att de kontinuerligt skrev om nyheten var två andra bidragande 

faktorer. Under samma tid som Sportbladets rapportering om den händelse vi följde förekom 

även artiklar om att HV71:s styrelse också skulle avgå från föreningen. Dessa valde vi bort då 

vi upplevde att detta inte bidrog till rapporteringen kring nyheten mellan Johansson och 

HV71. Sportbladet skrev även två stycken artiklar om Johan Lindbom när det blev klart att 

han blev föreningens nya tränare. Dessa handlade mest om hur han kände inför uppgiften 

och hans första dagar på jobbet vilket inte kändes relevant för den här uppsatsen.    

6.4 Metodproblem 

Något som kan uppfattas som ett problem med en kvalitativ innehållsanalys av text är att 

tolkningen av texten grundar sig på tidigare kunskap och kontext hos den som analyserar. 

Hur man tolkar och ser en text är med andra ord individuellt. För vårt syfte med den här 

studien lämpade sig den kvalitativa innehållsanalysen men om vi skulle granskat mediernas 

effekter och hur medierna påverkar publiken med sina gestaltningar i nyheterna hade en 

kvantitativ analys varit att föredra. Som vi nämnde kan analysen uppfattas annorlunda av 

andra personer som läser artiklarna eftersom mycket tolkande är individuellt grundat. Men 

genom att koppla vårt resultat till tidigare forskning och teorier anser vi att den har validitet. 
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7. Resultat 
Artikel nr 1: ”Sparka Johansson annars så avgår vi” (9/5) 

Den första artikeln handlar till stor del om att det är kris i HV71. Sportcheferna har krävt att 

Andreas Johansson ska avgå och hotar annars med att själva avgå. I texten finns det ett 

flertal värdeladdade ord, det börjar redan i första meningen med att det är kris i HV71 vilket 

gör att läsaren kan uppfatta artikeln som negativ för klubben. Sedan förekommer ord och 

meningar såsom sprickan är total i HV71, tränarturbulens och att det kokar under ytan i 

klubben.  

Framförallt får huvudpersonerna i artikeln karaktärsdrag genom att skribenten använder sig 

av speciella ord. Johan Davidsson beskrivs som en ikon inom klubben och Andreas 

Johansson framställs som en passionerad, hård och tuff tränare. HV71 gestaltas som en 

klubb i oordning med missnöje bland spelarna.  

Under de senaste åren har tränarturbulensen varit stor i HV71. Både Jan Karlsson och Ulf Dahlén 

har tvingats bort efter missnöje bland spelarna. Återigen kokar det under ytan i 
Jönköpingsklubben. Och den här gången är det om möjligt värre än tidigare. (Ros & 

Abrahamsson, 2015, 9 maj). 

De som får komma till tals i artikeln är Johan Davidsson och HV71. Sportbladet skriver att de 

har sökt Andreas Johansson för en kommentar men att han har avböjt att medverka. En av 

Strömbäcks (2004) skepnader av gestaltningar handlar om hur medierna bygger upp 

gestaltningen.  I den här artikeln får karaktärerna en gestaltning som återkommer i flera 

artiklar. Med tanke på beskrivningen av händelser och personer anser vi att Sportbladet här 

börjar försöka påverka hur läsarna ska tycka om de olika karaktärerna. Den här artikeln är ett 

bra exempel på när media använder sig av polarisering. Sportbladet uppmärksammar redan i 

rubriken att artikeln handlar om en konflikt vilket kan öka uppmärksamheten för artikeln 

hos läsaren. Vidare använder man många värdeladdade ord som kan väcka känslor hos 

läsaren. Man använder sig också av intensifiering och personifiering. Personifieringen är till 

för att läsaren lättare ska kunna identifiera sig med de enskilda personerna i texten, i det här 

fallet Johansson och Davidsson. 

Ord: Kris, sprickan är total, tränarturbulens, kokar under ytan, passionerad, hård, tuff, 

oordning, missnöje. 

Karaktärsdrag: Johan Davidsson benämns som ikon och Andreas Johansson framställs som 

passionerad, hård och tuff. HV71 gestaltas negativt, bland annat som en klubb i kris. 

Artikel nr 2: Deras krav: Sparka ”AJ” senast måndag (10/5) 

Sportbladet berättar att kaoset i klubben fortsätter och att bråket mellan sportcheferna och 
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tränaren har gått så långt att Johan Davidsson och Johan Hult har krävt Johanssons avgång 

och vill fullfölja sitt ultimatum mot klubben, att Johansson ska avgå innan måndag eller så 

lämnar de klubben. Detta är ännu en artikel där Sportbladet spekulerar om vad som kan 

komma att hända i framtiden.  

Ordet kris har nu blivit utbytt mot kaos i ingressen, situationen beskrivs som ett prekärt läge 

och att det är storm i klubben. Ultimatum och maktposition är två andra starka ord som 

förekommer. Rubriken är även i den här artikeln till för att öka uppmärksamhet hos läsaren 

och Sportbladet använder sig återigen av intensifiering för att göra nyheten spännande. I 

denna artikel är det främst Johan Davidsson som tillskrivs karaktärsdrag då han gestaltas 

som HV-ikon och klubbens eviga kapten. Genom sina uttalanden i slutet av artikeln får HV71 

en positivare gestaltning gentemot den första artikeln. Journalisten har i slutet av artikeln 

redogjort för styrelsens valmöjligheter för att lösa situationen. Här bidrar värdeladdade ord 

med att ge bilden av att det är två läger. Det ena lägret är sportcheferna som inte vill röka 

fredspipa och har bestämt sig för att fullfölja sitt ultimatum, i det andra lägret finns 

Johansson. Sportbladet skriver att hans maktposition i laget och klubben växer om han 

skulle bli kvar. När skribenten väljer att lägga fram de här valmöjligheterna kan läsaren ana 

att det kommer en fortsättning på berättelsen. 

Ord: Kaos, prekärt läge, storm, ultimatum, maktposition. 

Karaktärsdrag: Johan Davidsson får återigen positiva karaktärsdrag. I slutet av artikeln 

beskrivs alla inblandade som starka personligheter.  

Artikel nr 3: HV71:s dementi efter Sportbladets uppgifter (11/5) 

Första halvan av artikeln skrivs det om att det fortfarande råder kaosartad stämning i 

klubben och att det är en schism mellan sportcheferna och Johansson. Det skrivs i artikeln 

att sportcheferna vill att Johansson ska tvingas bort. Återigen upprepas gestaltningen av 

HV71 som en klubb i kris består fast slutet av artikeln består av uttalanden som HV71 gjort 

till JönköpingsPosten där man förnekar att sportcheferna har ställt ett ultimatum. Johan 

Davidsson benämns nu utan värdeladdade ord. Redan i den här artikeln rapporterar 

Sportbladet att det inte finns någon konflikt i föreningen och att inga ultimatum har ställts. 

Trots detta fortsätter medierapporteringen av händelsen i ytterligare nio artiklar. I artikeln är 

det HV71 som är sändarna av det som Sportbladet väljer att rapportera om. Det är intressant 

att se att antalet värdeladdade ord samt karaktärsdrag minskar när det är en annan sändare 

av nyheten. 

Ord: Kaos, schism. 
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Karaktärsdrag: karaktärsdrag saknas i den här artikeln. 

Artikel nr 4: Andreas Johansson bryter tystnaden (25/5) 

Sprickan som har uppkommit i laget ska ha börjat med att Johan Davidsson och Johan Hult 

ska ha tyckt illa om tillvägagångssätt där Andreas Johansson ringade in spelarnas namn på 

en taktiktavla med antingen grön eller röd färg. En spelare inringad med grön färg ska vara 

en person som bidrar med positiv stämning till laget medan en spelare inringad i rött har en 

negativ påverkan. Situationen med taktiktavlan ska enligt artikeln ha lett till ett 

mobbningsbeteende och utfrysning bland spelarna. Det framkommer dock inte i artikeln på 

vilket sätt det här beteendet har uppkommit. Senare i texten framkommer det att Andreas 

Johansson har fått hjälp med tillvägagångssättet på taktiktavlan av en inspirationscoach vid 

namn Bengt Wiström som framställs som fantastisk och att tränarna har älskat att arbeta 

med honom. Det är bara Andreas Johansson som kommer till tals i artikeln och genom det 

ger han sin bild av situationen och menar att det bara funnits gott uppsåt med det han gjort. 

Det här är den första artikeln där Johansson pratar med tidningen. Efter att HV71 i den 

tredje artikeln förnekat sprickan i klubben gör Sportbladet återigen en nyhet om det. Den här 

gången är Johansson sändaren, det saknas karaktärsdrag däremot finns det fortfarande gott 

om värdeladdade ord, dock förekommer de enbart i ingressen. Johanssons uttalanden gör att 

man får en annan bild av honom genom att hans uttalanden gestaltar honom som en god 

människa. 

Ord: spricka, mobbningsbeteende, utfrysta, dementera. 

Karaktärsdrag: Ingen av huvudkaraktärerna får något karaktärsdrag. Den enda som gestaltas 

är Bengt Wiström, en inspirationscoach för klubben som enbart förekommer i denna artikel. 

Artikel nr 5: Beskedet: Andreas Johansson lämnar HV71 efter sprickan (29/5) 

Den femte artikeln handlar om hur Andreas Johansson självmant valt att lämna klubben. 

Detta är den första av tre artiklar som producerades denna dag av Sportbladet. Texten börjar 

med flera värdeladdade ord som beskriver hur situationen har varit i klubben och 

Sportbladet skriver återigen om taktiktavlan trots att Andreas Johansson förklarade sitt goda 

uppsåt med den i föregående artikel. Artikeln blir mer dramatisk när Johansson berättar att 

någon har varit inne på hans kontor och tagit ett foto av taktiktavlan. 

Både HV71 och Andreas Johansson blir citerade i artikeln genom citat som är publicerade på 

klubbens hemsida. Tonen i citaten är väldigt professionell och båda parterna pratar om att 

man inte kan komma överens om hur samarbetet mellan dem ska gå till. I och med 

Johanssons avgång kan Sportbladet trots förnekandet från HV71 och Johanssons positiva 



 

24 
 
 
 

uttalanden om taktiktavlan nu fortsätta sin rapportering kring nyheten fokuserar på 

avgången. 

Ord: stormat, spricka, krävt,  

Karaktärsdrag: karaktärsdrag saknas i den här artikeln. 

Artikel 6: ”Inget som någon här ville…” (29/5) 

Här får HV71 chansen att uttala sig om vad som har hänt efter att Andreas Johansson valt att 

avgå. De värdeladdade orden förekommer ännu en gång enbart i början av artikeln och 

Sportbladet skriver att det har varit en maktkamp och en djup spricka mellan Andreas 

Johansson och sportcheferna. Med dessa ord påminner Sportbladet läsaren om 

gestaltningarna, artikeln använder sig även av dramatiska ord som ökar spänningen i 

situationen. HV71 uttalar sig och säger att det inte fanns några önskemål om att Johansson 

skulle sluta från klubbledningen. Johansson uttalar sig i den här artikeln via sin agent där det 

nämns att han har tyckt att det varit fantastiskt kul att arbeta med HV71. Här ser vi återigen 

att när HV71 och Johansson själva får uttala sig så minskar karaktärsdragen. De 

värdeladdade orden används när Sportbladet ska förklara situationen kring det som hänt. 

Ord: maktkamp, ohållbar situation, djup spricka, accelererat 

Karaktärsdrag: Karaktärsdrag saknas i den här artikeln. 

Artikel 7: Andreas Johansson talar ut om avhoppet (29/5) 

I den tredje och sista artikeln för dagen talar Andreas Johansson ut om avhoppet. Han 

nämner bland annat att en anledning var att hans värderingar inte gick i harmoni med 

HV71’s värderingar. Andreas Johansson gestaltas inte längre som tuff och hård utan genom 

sina citat där han kommenterar händelsen karakteriseras han som en god människa. Vi 

uppfattar det som att läsarens chans att identifiera sig med Johansson ökar i denna artikel. 

Johanssons uttalanden är tagna från en intervju han gjorde med SVT. I den här artikeln är 

inte Sportbladet sändare vilket märks genom att texten är mindre dramatisk. Till skillnad 

från de två andra artiklarna från den här dagen saknar artikeln värdeladdade ord och 

Johansson gestaltas enbart genom sina citat, bland annat säger han: 

Det har varit en väldigt lång process med massa oklarheter. Till slut kände jag att ’det här är inte 

jag och det kan jag inte stå för’. Då är det bättre för HV71 att jag kan gå så kan dom jobba vidare 

på det sättet de vill jobba (Carlsson, 2015, 29 maj). 

Efter den här artikeln anser vi att nyhetsrapporteringen hade kunnat avslutas eftersom 

Johansson har avgått och talat ut om händelsen. 
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Ord: Värdeladdade ord saknas i den här artikeln. 

Karaktärsdrag: Andreas Johansson framstår genom sina citat som en förnuftig och 

professionell människa. 

Artikel 8: Dokument: Sanningen om kaoset i HV71 (5/6) 

I denna artikel berör Sportbladet händelserna som ska ha inträffat under Johanssons tid som 

tränare. HV71 beskrivs som en storklubb där det råder kaos och frustration mellan styrelse 

och sportledning. Sportblader nämner även att ett möte mellan sportcheferna och Andreas 

var iskallt och hade en otäck stämning. Intressant här är att man inte har någon källa som 

uttalar sig om det utan det är enbart författaren, Tomas Ros, egna ordval. När skribenten 

skriver om de fyra isolerade händelserna som ska ha bidragit till Johanssons avgång skriver 

han att spelaren Mattias Karlsson ska ha blivit så illa behandlad att han mådde dåligt och var 

arg hela tiden. Återigen gör Sportbladet ett värdeladdat påstående utan tydlig referens. I 

fallet med Filip Ahls bestraffning beskrivs straffet som osmakligt.  

Andreas Johansson gestaltas i artikeln på olika sätt. Några exempel är: 

 Att som energirik och nytänkande tränare[…] (Ros, 2015, 5 juni). 

 Han kräver samma energi, passion, eller smått bisarra lidelse, av kollegor[…] (Ros, 2015, 5 juni). 

Tuff ledarstil med hårda krav där alla ska ge 100 är ett sätt att beskriva Johansson och hans 

ledord. Ett fint och smickrande omdöme. Men Andreas behöver också ett team runt sig som tar 
ned ”trubbigheten” och utvecklar och förklarar kritik mot enskilda individidet som kan skapa en 

jobbig arbetsmiljö i omklädningsrummet. Någon, eller några som krattar igen den orkan som 

Johansson drar igång[…] (Ros, 2015, 5 juni). 

Varken Fredrik Olausson eller Fredrik Stillman (assisterande tränare reds.anm) hade förmågan 

att tygla Johansson eller utveckla hans utbrott, något som fick spelartruppen att vända sig emot 

huvudtränaren[…] (Ros, 2015, 5 juni). 

I slutet av artikeln ändras fokus från Andreas Johansson till HV71 och det hävdas att kaoset i 

klubben inte är över trots att Johansson har sagt upp sig. Här ger Sportbladet en tydlig 

cliffhanger som visar att Sportbladets berättelse kan komma att fortsätta. Det skrivs om att 

makten nu står mellan den sportsliga ledningen och styrelsen som inte gillade sättet 

Johansson tvingades bort från klubben på. Vidare sägs att arbetet med att hitta en ny tränare 

är lite speciellt om frustrationen kvarstår och att det kan bli en krånglig och guppig väg för 

HV71. Istället för att avsluta rapporteringen släpper Sportbladet en artikel med en 

värdeladdad rubrik till en pluslåst artikel, vilket innebär att man måste betala för att kunna 

läsa den. Här återanvänds värdeladdade ord och artikeln upplevs som dramatisk. Man kan 

ana att Sportbladet publicerar denna artikel för att återuppväcka spänningen i 
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rapporteringen. Vi tycker det är tydligt att Sportbladet med sin beskrivning vill påverka 

publikens uppfattning om händelsen och personen. Vi anser att den här artikeln ger 

Sportbladet en chans att fortsätta att rapportera kring situationen i HV71. 

Ord: kaos, härva, kris, dåligt, arg, osmakligt, krånglig, guppig 

Karaktärsdrag: Andreas Johansson gestaltas med både positiva och negativa karaktärsdrag. 

HV71 får en del karaktärsdrag som kan uppfattas som negativa.  

Artikel nr 9: Fler kan hoppa av från HV71 (9/6) 

En kort artikel där man kan läsa om att Andreas Johanssons före detta assisterande tränare 

också är på väg att lämna HV71. Citaten från Johansson är tagna från nwt.se och vissa 

uppgifter är från TV4 Sport. Artikeln bidrar till att öka spänningen i rapporteringen genom 

att man publicerar en artikel med en laddad rubrik, dock bidrar den inte till något då texten 

bara består av spekulationer. Vi anser att det enda syftet med artikeln är att hålla liv i 

rapporteringen. Artikeln handlar om att assisterande tränarna i HV71 kanske ska hoppa av, 

dock är det ingen av dem som är intervjuad i texten. Istället är det citat från Andreas 

Johansson, som berättar att han har haft en bra relation till dem. I artikeln nämns att det har 

varit en stormig vinter i HV71 vilket är ett ordval som egentligen inte tillför texten mer än att 

förstärka gestaltningen av en klubb i kris. Det är intressant att det bara är Johansson som 

kommer till tals, inte vare sig HV71 eller de assisterande tränarna uttalar sig. 

Ord: stormig vinter 

Karaktärsdrag: karaktärsdrag saknas i den här artikeln. 

Artikel nr 10: HV71:s tränarkaos – hela trion lämnar (6/7) 

I artikel tio fortsätter Sportbladet med spekulationerna om att de assisterande tränarna 

kanske ska avgå. Ordet kaos är återigen med, den här gången i rubriken och ännu en gång 

gestaltas en klubb i kaos. I artikeln hävdas också att Hv71 tvingade bort huvudtränaren. Att 

Andreas Johansson tvingades bort från klubben är något som Sportbladet inte skrivit om 

tidigare. Det är också mer dramatiskt att skriva att Johansson tvingades bort från klubben än 

att han avgick. Rubriken säger att de assisterande tränarna ska lämna sina jobb men i texten 

bekräftas det bara delvis och ännu en gång saknas det ett uttalande från de berörda tränarna. 

Vi uppfattar detta som ännu en artikel vars syfte är att hålla liv i rapporteringen tills en större 

nyhet kan släppas. Vi ser den som tillkommen för att öka spänningen ifall alla tränare 

kommer att lämna. 

Ord: kaos, stormat rejält, tvingade, utdragen konflikt 
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Karaktärsdrag: Fortsättning på HV71 som en klubb i kaos i övrigt inga.  

Artikel nr 11: Lämnar HV71 – ny tränare klar idag? (23/7) 

Nu är det slut på spekulationerna från Sportbladet och den elfte artikeln handlar om att de 

två assisterande tränarna har lämnat klubben. Det innebär enligt Sportbladet att det återigen 

är kaos i klubben. Samtidigt meddelar HV71 att man snart kommer att tillkännage den nya 

ledarstaben. 

Sportbladet nämner återigen att Johansson fick sparken från klubben trots att de i tidigare 

artiklar hävdat att han själv valde att avgå. HV71’s uttalanden är från hemsidan och 

JönköpingsPosten och återigen saknas kommentarer från de assisterande tränarna. För att 

öka frekvensen i rapporteringen väljer Sportbladet att först publicera nyheten om att de 

assisterande tränarna lämnar, detta ger läsaren en föraning om att en ny tränare kan komma 

att bli klar snart. Vi anser att detta kan öka spänningen för kommande artiklar. 

Ord: nya kaoset, kaos, brokig sommar, långdraget missnöje 

Karaktärsdrag: Man fortsätter gestalta HV71 som en klubb i kaos.  

Artikel nr 12: Guldhjälten blir HV71:s tränare (23/7) 

Det här är den enda artikeln där ingressen inte handlar om kaos, kris eller spricka i klubben. 

Sportbladet skriver att jakten är över och att HV71 har hittat en ny tränare. Sportbladet 

skriver inget om att kaoset nu är slut när klubben till sist löst tränarfrågan. Det finns en 

rubrik i texten som lyder Tar över i ett kaos men stycket som följer har ingen förankring i 

detta påstående. I den här artikeln blir gestaltningen av HV71 som en klubb i kaos inte lika 

tydlig som i föregående artiklar. Framför allt gestaltas Johan Lindbom som en guldhjälte och 

en evig hjälte hos fansen, personifieringen är med andra ord tydlig i artikeln. Sportbladet har 

sökt kommentarer från Lindbom och sportcheferna men ingen av dem har valt att 

kommentera nyheten.  

Ord: intressant 2015, kaos, stor missräkning, krismöten, skilsmässa, guldhjälte, en evig 

hjälte 

Karaktärsdrag: Johan Lindbom gestaltas väldigt positivt. 

Artikel nr 13: ’Jag mådde skitdåligt’ (18/8) 

I den sista artikeln väljer Andreas Johansson att berätta om kaoset och relationen till 

klubbledningen. Här framkommer värdeladdade ord när skribenten ska beskriva situationen 

som har varit. Ord som kaos och spricka återkommer och även hur Johansson plågades av 

skriverierna kring händelsen. Johanssons egna uttalanden präglar artikeln. Genom dessa 
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framställs han som en av de goda i det som har hänt, bland annat vill han inte smutskasta 

HV71 och förstöra deras varumärke; han pratar istället om att han haft en fantastisk tid i 

klubben. Vidare skriver skribenten att Johanssons assisterande tränare valde att avgå på 

grund av att duon ansåg att han blivit felaktigt behandlad av klubben. Detta bekräftas dock 

aldrig av någon av de inblandande. Återigen publicerar Sportbladet en artikel där Johansson 

talar ut och ger sin syn på situationen. Det upplevs onödigt eftersom Sportbladet redan har 

gjort det en gång och dessutom har en ny tränare tillkommit. 

Ord: kaos, spricka, krävde, plågades 

Karaktärsdrag: Andreas Johansson gestaltas på ett positivt sätt. 

7.2 Sammanfattning av resultat 

Det vi kan se i resultatet är att HV71 gestaltas flest gånger i rapporteringen, Sportbladet 

beskriver klubben i sju artiklar som en klubb i kaos. Användandet av värdeladdade ord i 

artiklarna minskar när Johansson eller HV71 uttalar sig. I en del av artiklarna saknar 

Sportbladet referenser när man beskriver situationer och personer. Det är endast i en artikel 

som Sportbladet inte har använt värdeladdade ord, i de resterande 12 artiklarna används 

flertalet värdeladdade ord. Majoriteten av dessa ord uppfattar vi som negativa.  
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8. Sammanfattning och diskussion 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att analysera hur en artikelserie hålls vid liv genom gestaltning 

och upprepning. För att komma fram till detta hade vi följande frågeställningar: 

• På vilket sätt gestaltas HV71, sportcheferna och Andreas Johansson i Sportbladets 

rapportering om konflikten? 

• På vilket sätt används värdeladdade ord i Sportbladets texter? 

• Använder Sportbladet medialiseringstekniker för att hålla rapporteringen vid liv?  

I denna del ska vi försöka besvara frågeställningarna och göra en summering för att se om 

uppsatsen uppfyller sitt syfte. 

Enligt Chernov et. al kan media influera publiken genom karaktärsdrag på de personer 

nyheten handlar om. Detta är något som förekommer frekvent i den analys vi har genomfört. 

HV71 beskrivs ofta som en klubb i kaos, Andreas Johansson tillskrivs tidigt karaktärsdragen 

av att vara hård och tuff och Johan Davidsson beskrivs i samma skede som att han är en ikon 

inom klubben. 

Resultaten visar att värdeladdade ord används ofta och i alla artiklar utom en. Många av 

dessa återanvänds i ett flertal artiklar och det är flertalet av orden som gestaltar 

karaktärerna. Johansson beskrivs som hård och tuff en bild som följer med fram till artikel 

nummer sju där Johansson får en chans att förklara och ge sin syn på situationen med 

taktiktavlan. Intressant är att Sportbladet efter denna artikel väljer att publicera artikel 

Dokument: sanningen om kaoset i HV71 trots att Johansson redan avgått och talat ut om 

händelsen i tidigare artiklar.  

8.1 På vilket sätts gestaltas HV71, sportcheferna och Andreas Johansson i 
Sportbladets rapportering om konflikten? 

Gestaltningen av de personer vi benämner som huvudkaraktärer sker tidigt i rapporteringen. 

HV71 gestaltas som en klubb i kris och kaos och Andreas Johansson som en hård och tuff 

person. Intressant är att sportchefen Johan Davidssons gestaltning ändras under 

rapporteringen, i de första artiklarna benämns han som ikon och som klubbens evige kapten 

för att sedan benämnas som sportchef. Värt att nämna, fast han inte är en huvudkaraktär är 

att den nye tränaren Johan Lindbom gestaltas som en guldhjälte och fansens eviga hjälte. Vi 

anser att detta får Lindbom att framstå som en räddare i nöden för HV71. 
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Enligt Strömbäck (2004) kan människor få en objektiv bild av verkligheten genom att ta del 

av nyheter i tidningar, radio och tv eftersom nyheterna representerar en spegelbild av 

verkligheten. Vidare skriver han att mediernas val är begränsat präglas dessa spegelbilder av 

mediernas val, såsom val av attribut och val av ord. Det vi kan se i vår analys är att våra 

huvudkaraktärer tillskrivs en hel del attribut som kan påverka läsarens uppfattning av dem. 

Det är dock svårt att vara säker på om det verkligen var kaos i HV71 eller om det bara var två 

kollegor som inte kom överens och som ledde till att den ena parten sa upp sig.  

I en studie som liknar vår har forskarna Vaughn Myers och Yang Lin undersökt hur medierna 

porträtterar en amerikansk fotbollsspelare vid namn Tim Teabow. Forskarna använder sig av 

gestaltningsteorin och kommer fram till att medierna gav Teabow tydliga karaktärsdrag och 

att medierna därigenom skapade ett stort intresse för honom. I vår studie kan vi se att 

Sportbladet ger huvudkaraktärerna tydliga karaktärsdrag. Andreas Johansson beskrivs som 

en hård och tuff person men också som en passionerad hockeytränare.  

Han är känd som en passionerad tränare som även ställer hårda och tuffa krav på 
spelarna och organisationen runt omkring sig[…] (Ros & Abrahamsson, 2015, 9 maj). 

 
Tuff ledarstil med hårda krav där alla ska ge 100 procent är ett sätt att beskriva Andreas 
Johansson[…] (Ros, 2015, 5 juni). 

Intressant är att dessa karaktärsdrag framkommer i flertalet av de artiklar där Johansson 

själv inte uttalar sig. Vi tror att i de artiklar där Johansson själv får komma till tals 

framkommer karaktärsdrag som kan förändra läsarens bild av honom. Eftersom han genom 

dem framstår som en mer sympatisk person jämfört med de karaktärsdrag som Sportbladet 

ger honom. 

8.2 På vilket sätt används värdeladdade ord i Sportbladets texter? 

Vi har tidigare nämnt att de flesta av artiklarna som vi har analyserat innehåller 

värdeladdade ord. De här typen av ord används ofta av journalister för att göra texten mer 

dramatisk och för att fånga läsarnas uppmärksamhet. 

Ord och uttryck spetsar till den journalistiska berättelsen genom att mana fram 

önskvärda associationer hos mottagaren eller antyda samband med andra fenomen än 

de som faktiskt behandlas. några relativt vanliga sådana ord är “kris”, “katastrof”, och 

“duell” (Gershetti, 2000, s. 222). 

Några av de mest förekommande värdeladdade orden vi hittade i vår analys var: kris, kaos 

och spricka. Dessa användes ofta tidigt i texten och bara i korta meningar.  
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 Det är kris i HV71 (Ros & Abrahamsson, 2015, 9 maj). 

 Kaoset i HV71 fortsätter (Ros & Abrahamsson, 2015 10 maj). 

 Efter sprickan i HV71 bryter Andreas Johansson nu tystnaden (Bäck, 2015, 25 maj). 

Vanligt förekommande i de flesta artiklarna är att de värdeladdade orden används tidigt i 

texten för att senare avta. Utifrån Ghersettis text om ordval kan vi anta att skribenterna av 

våra texter använder orden för att fånga intresset hos sina läsare. 

Dagordningsteorin består som vi nämnde tidigare av två nivåer. Den andra nivån handlar om 

hur media väljer att beskriva en händelse eller problem för att på så sätt påverka publiken att 

uppfatta händelsen eller personen på ett liknande sätt (Wu & Coleman, 2009). Enligt HV71 

valde Johansson att lämna klubben för att han inte kom överens med de två sportcheferna. 

Sportbladet skriver följande om händelsen:  

Nu har bråket och schismen gått så långt att Johan Hult och Johan Davidsson ställer 

sina platser till förfogande, om inte Andreas Johansson tvingas bort (Ros & 

Abrahamsson, 2015, 10 maj).  

Sportbladet väljer därmed att gestalta händelsen genom orden bråk och schism framför 

HV71:s något mer neutrala förklaring att parterna inte kan samarbeta.  

8.3 Använder Sportbladet medialiseringstekniker för att hålla rapporteringen vid 
liv? 

Strömbäck antar att dagordningsteorin får medierna att välja ut en händelse och frekvent 

rapportera om den för att få publiken att uppfatta händelsen som viktig.  Vi anser att detta 

antagande stämmer bra in på Sportbladets agerande, grundat på att de skriver 13 artiklar om 

ämnet men det är bara fyra nyheter som publiken får ta del av: bakgrunden till bråket, 

Johanssons avgång, de assisterande tränarnas avgång och att HV71 har fått en ny tränare.   

Det främsta sättet genom vilket Sportbladet håller berättelsen vid liv är att använda sig av 

medialiseringsteknikerna polarisering, intensifiering och personifiering. Därigenom ger man 

läsarna chansen att identifiera sig med personerna i klubben och med hjälp av de 

värdeladdade orden ökar man dramatiken i rapporteringen. Polariseringen förekommer ofta 

i rubriker där Sportbladet försöker fånga läsarens uppmärksamhet. De använder sig också av 

artiklar där de spekulerar kring en nyhet som kanske kan komma; på så sätt påminner 

Sportbladet läsaren om nyheten och intresset väcks. Vi anser att Sportbladet använt dessa 

spekulationsartiklar som cliffhangers inför en större nyhet som kanske kommer längre fram. 
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Analysen av artiklarna visade att sammanlagt skapar ett flöde som ger en bra helhetsbild av 

det som har hänt men även att rapporteringen om Andreas Johansson hade kunnat upphöra 

efter den sjunde artikeln eftersom han vid den tiden hade avgått från klubben. I artikel åtta 

får läsarna ta del av fler händelser som inte har refererats tidigare, till exempel Filip Ahls 

straffträning och behandlingen av Mattias Karlsson. Denna artikel har en dramatisk rubrik 

som ökar spänningen för dess innehåll. Artikeln är dessutom pluslåst vilket innebär att man 

måste betala Sportbladet för att ta del av den. Den här artikeln förstärker och förnyar 

nyheten om Andreas Johanssons avhopp. 

I artikel nio skriver Sportbladet om att de assisterade tränarna kanske ska avgå från HV71, 

men Sportbladet väljer att intervjua Johansson. Det kan uppfattas som märkligt eftersom 

han lämnade klubben en månad tidigare. I och med denna artikel lever Johansson kvar i 

historien som inte längre handlar om honom. Vi har tidigare nämnt Hernes olika 

medialiseringstekniker som används för att fånga och behålla läsarens uppmärksamhet. 

Bland annat så väljer medierna ut enskilda personer för att öka chansen till identifikation hos 

läsarna. Eftersom Johansson var ett välkänt namn under den här perioden kan det vara så att 

Sportbladet väljer att intervjua Johansson i en artikel som egentligen inte handlar om 

honom. På så sätt kan Sportbladet behålla frågan om Johanssons avgång från HV71 på 

dagordningen samtidigt som de börjar skriva om en ny händelse, de assisterande tränarnas 

avgång. Sportbladet skriver att anledningen till att de assisterande tränarna vill lämna är på 

grund av att de tycker Johansson har blivit felaktigt behandlad. De här uppgifterna bekräftas 

dock aldrig av några källangivelser. 

Genom att skriva som man gör i artikel nio bäddar Sportbladet för artikel tio (drygt en 

månad senare) som omtalar att de assisterande tränarna ska lämna. Detta gör att man knyter 

ihop två egentligen enskilda nyheter till en sammanhängande nyhet. Därefter kan man 

fortsätta sin publicering om ämnet även under juli månad med artiklar om den nya tränaren 

och ännu en där Andreas Johansson talar ut. Om rapporteringen hade slutat här så hade 

artikel elva och tolv kommit att publiceras en och en halv månad efter detta och kanske inte 

varit lika aktuell.  
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9. Slutsats 
Vi kan på ett tydligt sätt se hur Sportbladet tidigt i artikelserien gestaltar huvudkaraktärerna 

på ett sätt som sedan återkommer genom hela rapporteringen. Framförallt är det Andreas 

Johansson och HV71 som tillskrevs tydliga karaktärsdrag av Sportbladet. Vi ser även att 

gestaltningarna kan påverkas av vem som uttalar sig. Sportbladet väljer till exempel ofta 

värdeladdade ord när man beskriver situationer och karaktärer vilket ökar dramatiken i 

texterna. När texten innehåller uttalanden från HV71 eller Andreas Johansson framställs 

artiklarna som mer sakliga utan lika mycket drama och spänning.  

Med tanke på antalet artiklar fördelat på nyheter om händelsen och att man i vissa fall 

använder sig av cliffhangers så håller Sportbladet kvar nyheten på dagordningen. Tidningen 

skriver till exempel ett antal artiklar där man spekulerar kring att någonting kan komma att 

hända.    

Slutsatsen blir att Sportbladet på ett tydligt sätt har använt sig av medialiseringstekniker och 

tydliga gestaltningar för att kunna fånga uppmärksamheten hos sina läsare och att man 

genom cliffhangers och användandet av Johansson i rapporteringen har lyckats med att 

förlänga en nyhetsrapportering och hålla den kvar på dagordningen. 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Vi föreslår en kvantitativ undersökning där man undersöker om mediernas gestaltningar 

påverkar deras publik, till exempel om publiken ändrar uppfattning om en person efter att ha 

läst tidningens beskrivning. Denna forskning skulle kunna genomföras med enkäter. Även en 

jämförande undersökning mellan Sportbladets rapportering och en lokaltidning i Jönköping 

angående händelsen vore intressant och ett bra komplement till vår forskning. 
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