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ABSTRACT	  

Titel: ”The Hamrén wreckage”: A quantitative study about the personalization of 
Swedish national coaches in the tabloids. 
 
Authors: Jonathan Berntsson & Simon Larsson. 
 
Course, semester and year: Bachelor’s thesis in Journalism studies, semester five, 
2014. 
 
Total amount of words: 15 269. 
 
Definition of the problem and purpose: In this essay, the purpose is to examine the 
personalization of Swedish national coaches during international championships in the 
Swedish tabloids. Research shows that a leader nowadays is representative for her 
organization. Therefore it could be assumed that the way the national coach is portrayed 
can have some kind of effect on the public opinion about the team as a unit and their 
sport federation in total.   
 
Method and material: This essay is a quantitative study of the sport tabloids 
Sportbladet och SPORT-Expressen during three international championships: Euro 
2012 in football, WC 2013 in ice hockey and Euro 2014 in handball. We have studied 
the coverage of the national coaches Erik Hamrén, Pär Mårts and Ola Lindgren/Staffan 
Olsson in contrast to the coverage of their teams in total. 
 
Main results: This essay shows that the national coaches are mentioned in every 
second article that is written about the national teams during the championships. They 
are mainly portrayed in a neutral way, even though the coverage of them is affected by 
the results in the matches. In the absolute majority of the articles, the national coaches 
are described without any personal attributes. 
 
Key words: mediatization, media logic, personalization, individualization, tabloids, 
sports journalism, national coaches, international championships, leadership.  
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1.	  INLEDNING	  

1.1	  Introduktion	  och	  utomvetenskaplig	  problembakgrund	  

Erik Hamrén blev inte förbundskapten för att bli omtyckt (Flinck, Sjögren, Thorén & 

Wagner 2012) och tur är nog det. För hade det varit så hade han antagligen brutit ihop 

om han slog upp de båda kvällstidningarna en måndag i mitten av juni för två år sedan. 

Hans svenska fotbollslandslag hade tappat ledning till förlust i EM-premiären mot 

Ukraina och på första uppslaget i Sportbladet möttes läsaren av en stor svart rubrik med 

orden “KORKAT, HAMRÉN” (Bank 2012). Konkurrenten SPORT-Expressen höll 

samma linje och beskrev nederlaget med rubriken “HAMRÉN-HAVERIET” 

(Kristoffersson 2012).  

 

Exemplen ovan är två på det som ofta ses som den vanligaste journalistiska 

vinklingstypen: personifiering (Hvitfelt 1989: 107). Att Sportbladet bara dagar senare, 

när Sverige åkt ur mästerskapet, hade rubriken “HAMRÉNS KRASCH” (Bank 2012) 

och drygt ett och ett halvt år efter det citatrubriken “MÅRTS ÄR TYPEN SOM 

VÄXER UNDER PRESS” (Wennerholm 2014) efter att Pär Mårts och Tre Kronor 

vunnit VM-guld i ishockey är ytterligare tecken på att såväl det redaktionella arbetet 

som de personer som figurerar i medierna har att förhålla sig till denna personifiering 

(Rahat & Sheafer 2007: 71-77). 
 

Personifieringen är en följd av att hela samhället blivit medialiserat (Strömbäck 2004: 

129) och den förändrade, personifierade mediebevakningen innebär att bilden av 

ledaren kan färga bilden av organisationen som denne har bakom sig (Grafström, 

Petrelius Karlberg & Windell 2013: 68-70). Det kan ge konsekvenser och inte det bara 

för den enskilda individen, utan för hela organisationen. 

 

Om bilden av Erik Hamrén påverkar bilden av landslaget blir det så många fler än bara 

förbundskaptenen som berörs. Likaså gäller när det kommer till hans motsvarigheter i 
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andra sporter, såsom ishockeyns Pär Mårts och handbollens Ola Lindgren/Staffan 

Olsson. 

1.2	  Inomvetenskaplig	  problembakgrund 

Denna studie går ut på att undersöka personifiering av svenska förbundskaptener. 

Personifiering är en följd av medialiseringen och kring denna finns mängder med 

forskning. Den allra mesta av forskningen som rör medialisering handlar om politik och 

politiska ledare – men forskningen kring sport och medier har länge varit eftersatt 

(Dahlén 2008: 16) och studier kring medialisering och idrottsledare är sällsynt. 

 

Tidigare liknande studier i ämnet är framför allt avgränsade till en enstaka idrott, eller 

ligger inte fokus på förbundskaptenen som sådan (jfr Mahmutovic 2010; Karlsson 2012; 

Persson 2013). För att kunna ge en större bild av personifieringen av svenska 

förbundskaptener och således bidra till att fylla en del av den inomvetenskapliga lucka 

som finns kring personifiering av idrottsledare i kvällspressen görs denna studie. Den 

innefattar tre olika förbundskaptensposter i tre olika sporter under tre olika mästerskap. 
 

Vår studie är ett fall av kvällstidningars personifiering av förbundskaptener och i det 

större perspektivet ett fall av personifieringen av idrottsledare av den kvällspress som 

når ut till flera miljoner människor varje dag (TNS Sifo 2014). 
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2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR 

	  

 	  

Syfte:     

F1:      F2:   F3:     
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3.	  TEORIBILDNING	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

Samhällets medialisering är en teori om hur mediernas framväxt som institutioner förändrar 

samhället genom att samhällets aktörer och institutioner tenderar att anpassa sig till medierna 

och mediernas sätt att arbeta och tänka (Asp 2011: 43). 

 
Citatet ovan är hämtat från Kent Asp och det beskriver teorin medialisering. Citatet 

innebär att medierna har förändrats över tid och som en följd av det har samhället 

förändrats i olika avseenden. Samhället tvingas förhålla sig till medierna, vilka utifrån 

de teorier som ska redovisas i detta kapitel fått en allt större makt. Människor behöver 

medierna samtidigt som medierna behöver människornas uppmärksamhet. Medierna 

måste producera nyheter som leder till framgång i konkurrensen och har en inneboende 

logik för att så göra (Asp 1986: 358-359). 
 
För att fånga publikens uppmärksamhet använder sig medierna av olika tekniker. Dessa 

kallas berättartekniker (Hernes 1978: 187) och en av de vanligaste av dem är 

personifiering (Hvitfelt 1989: 105-107; Strömbäck 2008: 27). Då denna studies syfte är 

att undersöka personifieringen av svenska förbundskaptener i svenska kvällstidningar i 

samband med mästerskap är det de teoretiska perspektiven som nämnts ovan som är 

valda. Dessa kommer anknytas och kopplas tillbaka till i analysen och diskussionen av 

de resultat som undersökningen ger. 

3.1	  Teoretiska	  utgångspunkter 

3.1.1 Medialisering 

En gång i tiden var samhället informationsfattigt. När det varken fanns tidningar, TV 

eller internet hade man koll på det som hände i byn man bodde, men vad som skedde på 

andra sidan jorden var helt okänt (Hernes 1978: 183). Idag är samhället 

informationsrikt. När föräldrarna väljer att undanhålla sitt barn information kan ungen 

enkelt gå in i köket och öppna den lokala blaskan eller ta fram sin smartphone. 

Medierna tillhandahåller information på ett helt annat sätt än förr (Hernes 1978: 187). 
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Medierna har fått ett ökat inflytande i allt från politik till identitetsskapande (Asp 1986: 

359; Strömbäck 2004: 129) och det har samhället anpassat sig till (Strömbäck 2004: 

129). Medialiseringen kan också förklaras på följande sätt: 

Medialiseringen är den process varigenom mediernas urval, presentation, form, rytm, tempo 

och innehåll präglar hela samhällslivet (Ekström 1999: 161; Nilsson 2004: 151). 

 

Teorin om medialisering utgår mycket från politiken och på sättet som den blivit 

medialiserad. Politikens medialisering går att dela in i fyra olika dimensioner 

(Strömbäck & Esser 2014: 376-377). Dessa fyra dimensionerna innebär att … 

 

1. … medierna är den viktigaste källan till information om vad som sker i 

samhället och kanalen i vilken politiker kommunicerar med medborgarna. För 

de allra flesta människor i de allra flesta sammanhang är medierna klart mer 

väsentliga än personliga erfarenheter och samtal människor emellan för att få 

reda på vad som händer i världen (Strömbäck & Esser 2014: 377, 386-388). 

2. … medierna är oberoende av alla andra sociala institutioner. Det innebär att de 

själva väljer vad de ska rapportera om istället för att styras av andra. Mediernas 

oberoende varierar dock mellan länder och är klart större i en demokrati än i 

diktaturstater. Över tid – i takt med att fler länder har demokratiserats – har fler 

och fler medier blivit mer självständiga från staten (Strömbäck & Esser 2014: 

377, 388-389). 

3. … det som medierna rapporterar om både kan styras av den inneboende 

medielogiken och av den politiska agendan. Som att det vid en valspurt kan 

variera om medierna själva sätter agendan för vad de ska rapportera om, eller 

om de tvingas rapportera utifrån den agenda som politikerna sätter upp 

(Strömbäck & Esser 2014: 377, 388-389). 

4. … politiker både kan utgå ifrån den egna politiska agendan eller tvingas anpassa 

sig efter medielogiken (Strömbäck & Esser 2014: 377, 392-395). 
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De fyra dimensionerna går i mångt och mycket in i varandra och det är inte bara den 

andra dimensionen som handlar om grad, det gäller alla. Utifrån det demokratiska 

systemet och sättet som medierna i respektive land fungerar har vissa politiker, 

institutioner och förändringar alltid större sannolikhet att bli mer medialiserade än andra 

(Strömbäck & Esser 2014: 23). 

 

Samhällena i västvärlden är i stor utsträckning demokratiserade och i länder som 

Sverige har medierna stort inflytande (Strömbäck & Esser 2014: 393). Grundstenarna i 

medialiseringsteorin, som utformades av Kent Asp i mitten av 1980-talet, gäller därför 

fortfarande idag, enligt samme forskare (Asp 2011: 44). 

 

3.1.2 Medielogik 

Teorin om medielogik formulerades för drygt 30 år sedan av de två amerikanska 

forskarna David Altheide & Robert Snow och enligt Jesper Strömbäck (2004: 130) 

brukar medielogiken ses som en del av medialiseringen. Altheide & Snow menar att 

mediernas innehåll avgörs av hur väl det passar mediets format, organisation, interna 

arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet (Altheide & Snow 1979: 10-11): 

In general terms, media logic consist of a form of communication; the process through which 

media present and transmit information. Element of this form include the various media and 

the formats used by this media. Format consist, in part, of how material is organized, the style 

in which it is presented, the focus or emphasis on particular characteristics of behavior, and the 

grammar of media communication. Format becomes a framework or a perspective that is used 

to present as well as interpret phenomena. 

 

Altheide & Snow skriver om en mediekultur som refererar till institutioner som 

exempelvis religion, politik och sport. När medierna använder sig av den inneboende 

medielogiken för att tolka och presentera en institution förändras innehållet i 

institutionen – den har blivit medialiserad (Ekström 1999: 161; Nilsson 2004: 151). Det 

kan vara små förändringar som hur politiker klär sig eller större, som att ändringar sker i 
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en hel idrottsgrens regelverk. För att anpassa sig till medierna och dess format kan 

spelet formas utifrån vad medierna generellt vill ha (Altheide & Snow 1979: 11). 
 

Varje medium har sitt eget format och varje redaktion gör sina egna prioriteringar som 

är socialt och kulturellt betingade. Utifrån det produceras nyheter. Redaktionens 

värderingar, förväntningar och socialkulturella normer spelar roll i hur ett medium 

rapporterar om ett parti, institution eller idrottslag. Men det handlar också om teknologi 

och hur mediet rent tekniskt presenterar sitt material (Strömbäck & Esser 2014: 11). 

Vissa saker lämpar sig bättre för Sveriges Televisions tv-sändningar, vissa för 

radioformatet och Sveriges Radio. 
 

Publiken har i sin tur blivit så van vid ett mediums format att de vet när exempelvis en 

tv-kanal visar nyheter, en komedi eller ett påhittat drama. Det gäller också tidningar: 

publiken vet när det handlar om sportsidor eller kultursidor. Medielogiken hos ett 

medium har blivit så självklar att både kommunikatörer och publiken tar den för given 

(Altheide & Snow 1979:10). För att de ska konsumera materialet förväntar sig publiken 

samtidigt att det ska vara underhållande (Altheide & Snow 1979: 15-16) och vad som 

gör att en nyhet blir det är medierna väl medvetna om. Det kan vara en extraordinär 

person som en specifik talang (Altheide & Snow 1979: 20) eller en specifik 

förbundskapten. 
 

Konceptet medielogik har under åren diskuterats och ett komplement till den definition 

som Altheide & Snow gav i slutet på 70-talet har tagits fram av Frank Esser (2013: 155-

176). Enligt Esser finns det tre dimensioner som tillsammans utgör grundstenarna i 

medielogiken: 
1. Professionalism	  –	  att	  journalistiken	  står	  fri	  från	  andra	  institutioner	  och	  har	  normer	  som	  

både	  branschen	  som	  sådan	  följer	  och	  som	  de	  enskilda	  journalisterna	  tar	  hänsyn	  till.	  

Normer	  som	  har	  skapats	  oberoende	  av	  sådant	  som	  politisk	  påverkan	  (Strömbäck	  &	  Esser	  

2014:	  382).	  	  	  

2. Medieteknik	  –	  hur	  materialet	  passar	  mediets	  teknologiska	  format.	  
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3. Kommersialism	  –	  att	  medierna	  måste	  tjäna	  pengar	  för	  att	  överleva.	  Det	  går	  hand	  i	  hand	  

med	  det	  som	  John	  McManus	  (1994:	  85)	  skriver:	  ”news	  departments	  should	  compete	  with	  

each	  other	  to	  offer	  the	  least	  expensive	  mix	  of	  content	  that	  protects	  the	  interests	  of	  

sponsors	  and	  investor	  while	  garnering	  the	  largest	  audience	  advertisers	  will	  pay	  to	  reach”.	  	  

 

Också Håkan Hvitfelt (1985: 172) nämner den sista av de tre punkterna som en 

anledning till varför nyheter personifieras då man genom att personifiera en nyhet ofta 

gör den billig och smidig att producera. 
 

3.1.3 Medialiseringstekniker 

En nyhet behöver passa in i mediets format och ramverk (Strömbäck 2004: 129) och för 

att den ska göra det använder sig journalister av så kallade medialiseringstekniker. Med 

hjälp av sådana får nyheten uppmärksamhet av publiken (Johansson 2004: 229). 
 

Medialiseringsteknikerna formulerades först i Det mediavridde samfunn av den norske 

forskaren Gudmund Hernes (1978: 187). Han menar att det finns ett överskott av 

information om allt som sker i samhället och att människor i förhållande till det har ett 

underskott av uppmärksamhet. För att få denna uppmärksamhet att riktas mot de egna 

nyheterna använder sig journalister av vissa tekniker. De som Gudmund Hernes (1978: 

187-188) nämner är: 
1. Tillspetsning	  –	  uttalanden	  och	  källor	  framstår	  på	  ett	  klart	  och	  tydligt	  sätt.	  

2. Förenkling	  –	  komplexa	  nyheter	  förenklas.	  

3. Polarisering	  –	  det	  ska	  finnas	  en	  konflikt	  mellan	  olika	  parter.	  

4. Intensifiering	  –	  nyheten	  dramatiseras.	  

5. Konkretisering	  –	  att	  uppmärksamma	  det	  som	  är	  konkret	  snarare	  än	  det	  som	  är	  abstrakt.	  

 

Några år senare tillkom ytterligare en medialiseringsteknik: personifiering. Det vill säga 

att man lyfter fram enskilda människor i nyheterna (Johansson 2004: 229-230). Idag 

räknas också en sjunde teknik in bland dem, stereotypisering (Strömbäck 2000: 158-

160). 
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3.1.4 Personifiering 

Personifieringen innebär att uppmärksamheten riktas mot en eller ett 

litet antal människor som deltar i ett händelseförlopp (Hvitfelt 1989: 105). 

Så beskriver medieforskaren Håkan Hvitfelt medietekniken personifiering. Hvitfelt har 

gjort en intervjuundersökning med omkring 200 svenska journalister och drar utifrån 

det slutsatsen att personifiering är den i särklass vanligaste vinklingstypen (Hvitfelt 

1989: 105). Personifiering är en framträdande berättarteknik inom nyhetsjournalistiken 

(Strömbäck 2008: 27) och att använda sig av den har blivit ett av de grundläggande 

journalistiska dragen (Hvitfelt 1989: 105-107).  

 

Personifieringen inom medierna kan härledas till olika traditioner och synsätt i 

samhället. Håkan Hvitfelt beskriver en historiefilosofisk tradition som kan förklaras 

med en jämförelse med den svenska grundskolan. Istället för att prata om dåtidens 

levnadsvillkor är historieundervisningen inriktad på den svenska kungatraditionen. Vem 

som var kung och när anses viktigare att lära eleverna än hur samhället såg ut. Enstaka 

– mäktiga – individer har högre värde än kollektivet (Hvitfelt 1985: 29-30). Exempelvis 

har individuella politiker blivit mer centrala, medan partier och institutionerna som 

helhet fått en mer undanskymd roll (Van Aelst, Sheafer & Stanyer 2011: 206). 

 

Flera av Gudmund Hernes medialiseringstekniker går att koppla samman med den 

västerländska, individualistiska synen på samhället – mest av allt personifiering 

(Roksvold 2012: 107) – och teknikerna flyter samtidigt in i varandra. En stor anledning 

till att medierna använder sig av personifiering är att man genom att nyttja en människa 

i en text konkretiserar ett abstrakt fenomen för publiken. Bara det att en människa får 

komma till tals i en artikel gör innehållet mer lättförståeligt (McQuail 2010: 312), vilket 

förklaras av Jesper Strömbäck (2000: 159): 

Få saker är så konkreta som människor. Och få saker intresserar oss människor så mycket som 

oss själva. Att få den mänskliga touchen på något, att ge ett problem eller en åsikt ett ansikte, 
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är ett sätt att locka intresse och uppmärksamhet. Det möjliggör identifikation, vilket människor 

är mottagliga för och berörs av. 

 

En annan anledning till att personifiering är förekommande har att göra med intervjuns 

betydelse inom journalistiken. Intervjun är den vanligaste journalistiska arbetsmetoden 

och används ofta för att sätta en människa i fokus, samtidigt som den är en tids- och 

arbetsbesparande metod (Hvitfelft 1985: 30). Genom en intervju kan man – för att 

nämna ett exempel – låta en person förklara ett stort och krångligt dokument som hade 

tagit en själv lång tid att gå igenom.  
 

Att personifierade nyheter är enkla att producera är en ytterligare ett skäl till varför 

medialiseringstekniken personifiering används (Hvitfelt 1989: 109-111). Andra 

slutsatser som Håkan Hvitfelt drar om varför så är fallet är identifikation (att publiken 

vill kunna identifiera sig med andra människor), människor som belyses i medierna ofta 

är betydelsefulla för samhället samt att publiken har ett behov att tränga in i enskilda 

personers privatliv (Hvitfelt 1989: 109-111). 

 

Hvitfelt skriver också att personifiering ofta används av medierna för att skapa vinklar 

och att medialiseringstekniken är särskilt förekommande i kvällspressen (Hvitfelt 1985: 

163; Hvitfelt 1989: 103-104), vilket också Jesper Strömbäck menar. Enligt en 

undersökning som Strömbäck (2008: 27) genomfört är drygt 75 procent av 

kvällstidningarnas förstasidor personifierade till mycket eller ganska hög grad. 
 

3.1.5 Två grenar av personifiering 

Inom forskningen av personifiering finns ett stort problem: att definitioner av 

personifiering haft olika innebörd för olika forskare – som då mätt olika aspekter av 

personifieringen (Rahat & Sheafer 2007: 69). Med det menas inte bara det som den 

tyske forskaren Wilfried Schultz skriver, “att en text kan vara personifierad i olika grad 

och att en individ kan vara alltifrån ett subjekt i bakgrunden till rapporteringens 
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medelpunkt”, (Hvitfelt 1985: 164) utan även att innebörden av själva personifieringen 

skiljer sig åt. 
 

Personifieringskonceptet går, vilket Gideon Rahat & Tamir Sheafer (2007: 67) gör, att 

dela in i två grenar; personifiering och privatisering. De två forskarna har studerat 

personifieringen av israeliska politiker i pressen och beskriver skillnaden på följande 

sätt: 
1. Personifiering:	  fokus	  har	  gått	  från	  parti	  till	  politiker.	  Men	  medierna	  fokuserar	  på	  

politikerns	  politik	  och	  politiska	  aktivitet.	  Rapporteringen	  handlar	  om	  politiska	  frågor.	  

2. Privatisering:	  medierna	  fokuserar	  på	  politikerns	  personliga	  drag	  och	  privatliv.	  

Rapporteringen	  handlar	  om	  icke-‐politiska	  frågor.	  Sådant	  behöver	  inte	  vara	  relevant	  för	  

hans	  eller	  hennes	  roll	  som	  politiker.	  

 

Att forskarna är oense kring exakt vad personifiering innebär gör att olika studier 

kommit fram till olika slutsatser vad gäller om personifieringen ökat i medierna eller 

inte (Van Aelst et al. 2011: 208). Det har gjort att tidigare forskning kring personifiering 

i medierna gett olika resultat – även om studierna gäller ett och samma land. Då går 

slutsatserna inte alltid att jämföra med varandra (Rahat & Sheafer 2007: 67-69).  

3.2	  Tidigare	  forskning 

Precis som nämndes i det inledande kapitlet finns det inte alltför mycket tidigare 

forskning genomförd om idrottens och idrottsledares medialisering. Däremot finns en 

del kring själva personifieringen av spelare och ledare i sport-medier och det är denna 

som presenteras i början av den här delen av avsnittet. Att personifiering är ett 

förekommande grepp får exemplifieras av nedanstående citat: 

Historieberättande är det viktigaste av allt … viktigare än vem som vinner eller förlorar … Vi 

vill berätta en historia, göra det på ett skickligt sätt och sedan gå vidare (Reimer 2004: 234). 

 

Det är så presidenten på NBC förklarar det amerikanska tv-bolagets strategi under OS i 

Atlanta 1996. Man hade inför spelen skickat ut journalister till över 30 länder för att 
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göra reportage om enskilda idrottsmän och -kvinnor. Dessa sändes sedan under 

mästerskapen – ibland till och med under tävlingarna (Reimer 2004: 233). 

Ursprungstanken med sportjournalistik var att rapportera om det som hänt till dem som 

inte varit närvarande när det hände (Rowe 2004: 128), men nu har personifieringen i 

rapporteringen blivit så viktig att man alltså till och med kan prioritera bort själva 

tävlandet för en bra story. 
 

3.2.1 Personifieringens framväxt inom sportjournalistiken 

Idrott har varit ett naturligt bevakningsområde för medierna ända sedan den första 

sportartikeln, om en boxningsmatch, publicerades i amerikansk press redan år 1733 

(Dahlén 2008: 65). I svensk press började sportartiklar förekomma mer frekvent i slutet 

av 1800-talet och sedan 1920-talet har idrotten fått mer och mer utrymme i tidningarna i 

Sverige (Wallin 1998: 12, 52). 
 

Medieforskaren Ulf Wallin har gjort en kvantitativ innehållsanalys av sju olika 

tidningar och där undersökt utvecklingen av den svenska sportpressen under perioden 

1895-1995. Resultaten redovisas i Sporten i spalterna. Det visar att tidningsartiklarna 

gått från att ofta inte innehålla en enda person i slutet av 1800-talet till att nu ha 

individer i fokus (Wallin 1998: 99). I sin analys skriver Ulf Wallin att 

sportjournalisterna har inriktat sig allt mer på att skriva om människors privatliv. Han 

menar att det går hand i hand med hur journalistiken har utvecklats i stort. Allra mest 

syns denna personifiering hos Aftonbladet (Wallin 1998: 103-106). 

 

En liknande studie är genomförd av norrmannen Thore Roksvold. Medieprofessorn har 

i en avhandling, Holdningar i avisenes fotballreportasjar, granskat hur fyra norska 

tidningar – två dagstidningar och två kvällstidningar – bevakat den norska cupfinalen i 

fotboll. Undersökningen innefattar fyra skilda tillfällen – 1919, 1949, 1979 och 2009 – 

och totalt sex finaler (fyra för herrar och två för damer). Avhandlingen återges i We love 

to hate each other och Roksvold drar utifrån sina resultat samma slutsats som Ulf 

Wallin: att personifieringen inom sportjournalistiken har ökat (Roksvold 2012: 106). 
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Av studien framgår bland annat att det före 2009 knappt fanns en enda porträttbild på 

spelare, medan den genren var i klar majoritet under det sista mätåret (Roksvold 2012: 

86). 

 

3.2.2 Personifiering under idrottsmästerskap 

En annan en norsk idrottsprofessor som studerat personifieringen inom 

sportjournalistiken är Knut Helland. I Sport, medier og journalistikk redogör han för hur 

mediebevakningen kring det norska fotbollslandslaget såg ut under EM i Holland och 

Belgien 2000. Den studien har flera likheter med den som kommer presenteras i denna 

uppsats. 
 

Knut Helland analyserade kvällstidningen Verdens Gang och morgontidningen Bergens 

Tidene och oftast var det människor som var i fokus i texterna (Helland 2003: 169-170). 

Sammantaget hade ungefär hälften av alla texter en tydlig vinkel på en eller flera 

personer (oftast en) i de båda tidningarna (Helland 2003: 175-180). Den individ som det 

oftast fokuserades på var förbundskaptenen Nils Johan Semb. Var tionde artikel som 

var personifierad handlade om honom (Helland 2003: 177) och av alla de artiklar som 

var personifierade anses bara fem procent vara neutrala (Helland 2003: 178). 

Rapporteringen gick från att vara positiv i början av mästerskapet till väldigt negativ då 

Norge var på väg ut ur EM (Helland 2003: 180-181). 

 

En svensk studie kring personifieringen i kvällspress under mästerskap är Ernan 

Mahmutovics Aftonbladets/Sportbladets bevakning av det svenska herrlandslaget i 

fotboll. I den drar författaren slutsatsen att antalet artiklar som fokuserar på enskilda 

svenska spelare hade mer än fördubblats under fotbolls-EM 2008 jämfört med fotbolls-

EM 1992 (Mahmutovic 2010: 26). En motsatt slutsats drar Jens Karlsson i 

Sportjournalistik i förändring, en studie som rör personifieringen av svenska 

landslagsspelare i Expressen vid VM 1994 och 2006 (Karlsson 2012: 33). Ingen av 

studierna har dock specialstuderat förbundskaptenerna och av presentationen av dem 

går det inte att utesluta att de definierat olika begrepp på olika sätt. 
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En tredje svensk forskningsstudie kring personifiering i samband med idrottsmästerskap 

är Ludwig Perssons Pia Sundhage – Fått mer än Zlatans signerade cykel. Denna visar 

att förbundskaptenen Pia Sundhage omnämndes i Sportbladet och SPORT-Expressen 

under 90 respektive 84 procent av de dagarna som tidningarna skrev om damfotboll 

under perioden för fotbolls-EM 2013 (Persson 2013: 19). En anledning till varför 

bevakningen av Pia Sundhage var så omfattande förklaras av SPORT-Expressens 

sportchef Anders Nettelbladt som säger att SPORT-Expressen är en kommersiell 

produkt som säljer lösnummer och att Sundhage har en personlighet som många vill 

läsa om, vilket passar kvällstidningsformatet (Persson 2013: 25).  
 

3.2.3 Personifiering av samhällets ledare 

Forskning kring medialiseringstekniken personifiering bedrivs annars mest inom det 

politiska området – och bland forskarna råder det delade meningar om huruvida 

personifieringen av politiker ökat eller minskat i medierna. 

 

Enligt Ian McAllister är det ingen tvekan om att en ökning skett och han nämner tv:ns 

intåg på marknaden som en av anledningarna till det (McAllister 2005: 7-8). McAllister 

(2005: 1) inleder hela sitt resonemang i The Personilazation of politics med meningen: 

In a trend that has been shared by all of the liberal democracies, politics has become 

increasingly personalized. 

 

Samma ståndpunkt har Gideon Rahat & Tamir Sheafer, vilka är tidigare nämnda. I The 

Personalization(s) of Politics: Israel, 1949-2003 undersöker de hur israeliska politiker 

personifierats i pressen under drygt 50 års tid. Slutsatserna Rahat & Sheafer (2007: 71-

77) drar är att ett förändrat politiskt system medförde att medierna ändrade sin 

bevakning och gick från att belysa hela partier och institutioner till att rapportera om 

enskilda individer. Det i sin tur innebar att politikerna tvingades anpassa sig till det nya 

medielandskapet. 
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De menar att såväl personifieringen som privatiseringen av politiker har ökat i 

medierna, även om det finns en stor skillnad också mellan de två grenarna. Mediernas 

fokus ligger, enligt forskarduon, i första hand på politikern som politiker, 

personifieringen är med andra ord inte så privatiserad. En i jämförelse liten del av 

artiklarna nämnde politikernas privatliv (Rahat & Sheafer 2007: 74, 77). 
 

Ana Ines Langer har forskat i skillnaden av personifiering bland män och kvinnor och 

hennes forskning visar att personifieringen är större av de förstnämnda. Kvinnor 

benämns i större utsträckning med pronomen som “hon” (Langer 2007: 378). Forskaren 

påpekar samtidigt att rapporteringen kring en politikers privatliv inte är så omfattande 

som många ofta föreställer sig (Langer 2007: 385) – och kritik mot uppfattningen att 

personifieringen som sådan har ökat i medierna kommer från Hanspeter Kriesi i 

Personalization of national election campaigns. Kriesi har studerat personifiering av 

politiker i sex olika europeiska länder och menar att det bara är i Holland som man kan 

se en ökning av denna från mitten av 1990-talet. Han drar slutsatsen att det inte går att 

påvisa någon generell ökning i att politiker förekommer oftare i medierna nu än förut 

(Kriesi 2011: 835, 841). 
 

Att det inte på ett entydigt sätt går att slå fast att personifieringen ökat skriver också 

Peter Van Aelst, Tamir Sheafer & James Stanyer (2011: 207-209). Forskartrion menar 

att det finns flera studier som pekar på motsatsen och beskriver att den stora 

anledningen till det är att det finns många skilda sätt att mäta grad av personifiering och 

att undersökningar kan vara upplagda på många skilda sätt (Van Aelst et al. 2011: 208).  

 

Ur vilket tidsperspektiv man ser personifieringen kan också spela roll för resultatet. Van 

Aelst, Sheafer & Stanyer menar att den studie som enligt Hanspeter Kriesi är ett tecken 

på att personifieringen inte ökar samtidigt kan visa att en ökning har skett – om man 

börja läsa tabellerna längre bak i tiden än vad Kriesi gjort (Van Aelst et al. 2011: 210). 

Likaså kan resultatet bero på om man sätter den ökade personifieringen i förhållande till 

den ökade mediebevakningen i stort (Reinemann & Wilke 2007). 
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3.2.4 Konsekvenser av personifiering 

Oavsett om de tycker att personifieringen av samhälleliga ledare ökat eller inte är 

forskarna överens om det faktum att personifiering förekommer i medierna. Det kan få 

följder för dem som förekommer i bevakningen. I Medialization of Political Populism 

skriver Gianpetro Mazzoleni att politiker – och således även andra samhälleliga ledare – 

som en följd av personifieringen ständigt måste möta mediernas och publikens krav för 

att inte bli ignorerade och bortglömda. Han formulerar det som att politikerna anpassat 

sig till den mediedrivna pressen (Mazzoleni 2014: 43). 
 

Samtidigt är personifieringen inte jämn och ständig – utan hur ofta en ledare 

förekommer i medierna och på vilket sätt kan också bero på dennes egen personlighet. 

Studier visar att ledare med karisma förekommer oftare i medierna än en som inte är 

lika talför och saknar pondus (Kriesi 2011: 841; Langer 2007: 384-386). 

 

3.2.5 En ledares betydelse för en organisation 

Redan under kapitlet Inledning redogjordes det för att en ledare numer inte bara ses som 

den som leder gruppen, utan att bilden av ledaren färgar bilden av hela organisationen. 

När ledaren får ett gott anseende medialt kan även hela organisationen få det (Grafström 

et al. 2013: 68-70). 

 

Håkan Hvitfelt och Torsten Malmström skrev redan 1990 att bilden av den anonyme 

vd:n var förlegad. I samband med medialiseringen har den verkställande direktörens roll 

förändrats. Att kunna hantera det mediala rampljuset en räknas som en självklar del av 

en vd:s kompetensprofil. (Hvitfelt & Malmström 1990; Grafström et al. 2013: 68), 

precis som vad som är fallet också för en förbundskapten (Helland 2003: 85). 
 

En studie som exemplifierar ledarens mediala inverkan på en organisation är gjord på 

telecomföretaget Ericsson under tidigt 2000-tal, av Markus Kallifatides och Pernilla 

Petrelius Karlberg. Företaget leddes då av Kurt Hellström som ansågs vara fåordig och 

hade fått epitetet ”tönt” i medierna. Det skadade enligt forskarna både hans eget och 
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företagets anseende. Kurt Hellström kunde varken svara på hur prognoserna såg ut, hur 

många som riskerade att förlora sitt jobb på grund av nedskärningar eller ”när vindarna 

skulle vända” (Kallifatides & Petrelius Karlberg 2004: 64-80). 

 

Efter tre år på sin post som vd ersattes Kurt Hellström av Carl-Henric Svanberg. Redan 

efter den första presskonferensen ska synen på Ericsson ha förändrats – och anledningen 

till det var att den nye vd:n var betydligt mer kommunikativ än sin företrädare. 

Mediernas förhållningssätt till Ericssons vd ändrades radikalt. Företagets image utåt 

förändrades och började likna den som Carl-Henrik Svanberg hade: framgångsrik, stark 

och konkurrenskraftig (Kallifatides & Petrelius Karlberg 2004: 63). 

 

Svanberg visste hur medierna fungerade och anpassade sig till det, vilket gjorde att både 

han och företaget framställdes i bättre dager (Kallifatides & Petrelius Karlberg 2004: 

64-80; Grafström et al. 2013: 68-70). Hur förbundskaptenerna för respektive landslag 

framställs kan utifrån denna forskning påverka hur uppfattningen av landslagen blir. 
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4.	  BAKGRUND	  

Denna studie innefattar två kvällstidningars bevakning av tre olika idrottsmästerskap. 

Dessa beskrivs nedan. 

4.1	  Landslagen	  och	  mästerskapen 

4.1.1 Fotbollslandslaget och fotbolls-EM 2012 

Herrlandslaget i fotboll leds av förbundskaptenen Erik Hamrén, som har suttit på sin 

post sedan hösten 2009 (Sjögren 2009). Landslaget, som även kallas Blågult, 

kvalificerade sig för fotbolls-EM 2012 i Ukraina och Polen. Rapporteringen av 

landslaget i samband med det mästerskapet utgör grunden i vår studie för att se hur Erik 

Hamrén personifieras i kvällspressen. Sverige spelade tre gruppspelsmatcher under 

mästerskapet; 1–2 mot Ukraina, 2–3 mot England och 2–1 mot Frankrike (UEFA 2014). 

Inför den tredje matchen var man redan utslaget ur mästerskapet. Det var Erik Hamréns 

första mästerskap som förbundskapten. 
 

4.1.2 Ishockeylandslaget och ishockey-VM 2013 

Herrlandslaget i ishockey leds av förbundskaptenen Pär Mårts, som har suttit på sin post 

sedan våren 2010 (Bengtsson 2010). Landslaget, som även kallas Tre Kronor, spelade 

ishockey-VM 2013 på hemmaplan i Sverige. Rapporteringen i samband med det 

mästerskapet utgör grunden i vår studie för att se hur Pär Mårts personifieras i 

kvällspressen. Sverige spelade nio matcher under mästerskapet; 2–3 mot Schweiz, 2–1 

mot Vitryssland, 5–1 mot Norge, 0–3 mot Kanada, 2–0 mot Slovenien och 4–2 mot 

Danmark i gruppen samt 3–2 efter straffar mot Kanada i kvartsfinal, 3–0 mot Finland i 

semifinal och 5–1 mot Schweiz i final (IIHF 2014). Det var Pär Mårts tredje mästerskap 

som förbundskapten. 
 

4.1.3 Handbollslandslaget och handbolls-EM 2014 

Herrlandslaget i handboll leds av förbundskaptenerna Ola Lindgren/Staffan Olsson, i ett 

delat ledarskap. De båda har suttit på sin post sedan hösten 2008 (Edwinsson 2008). 
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Landslaget kvalificerade sig för handbolls-EM 2014 i Danmark. Rapporteringen i 

samband med det mästerskapet utgör grunden i vår studie för att se hur Ola 

Lindgren/Staffan Olsson personifieras i kvällspressen. Sverige spelade sex matcher 

under mästerskapet; 28–21 mot Montenegro, 30–22 mot Vitryssland och 24–25 mot 

Kroatien i det första gruppspelet samt 27–29 mot Ryssland, 25–35 mot Polen och 30–28 

mot Frankrike i det andra gruppspelet (Svenska handbollsförbundet 2014). Inför den 

sista matchen var man redan utslaget ur mästerskapet. Det var Ola Lindgrens/Staffan 

Olssons sjätte mästerskap som förbundskaptener. 

4.2	  Kvällstidningarna 

En kvällstidning är en lösnummerförsåld tabloidtidning med inriktning på sensationella 

nyheter, bilder, sport och nöjen (Nationalencyklopedin 2014). Kvällstidningarna som 

ingår i undersökningen är nedanstående två. I rubrikerna nämns först titeln på 

tidningens sportdel, sedan titeln på huvudtidningen inom parantes. 
 

4.2.1 Sportbladet (Aftonbladet) 

Sportbladet är den rosa sporttidningen i Aftonbladet. Det har den varit sedan år 2000, då 

sportdelen lyftes ut ur den ordinarie tidningen (Aftonbladet 2010). Aftonbladet är 

Sveriges största kvällstidning med en total räckvidd på över 3,5 miljoner läsare varje 

vecka (TNS Sifo 2014). Aftonbladets papperstidnings räckvidd är ungefär 750 000 

läsare dagligen. Sportbladets papperstidnings räckvidd är 488 000 läsare dagligen (TNS 

Sifo 2014: 2). 
 

4.2.2 SPORT-Expressen (Expressen) 

SPORT-Expressen är sporttidningen i Expressen. Expressen är Sveriges näst största 

kvällstidning med en total räckvidd på knappt 2,5 miljoner läsare varje vecka (TNS Sifo 

2014). Expressens papperstidnings räckvidd är ungefär 685 000 läsare dagligen. 

SPORT-Expressens (inklusive GT-sporten och sporten i Kvällsposten) papperstidnings 

räckvidd är 421 000 personer dagligen (TNS Sifo 2014: 2). 
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5.	  METOD	  

5.1	  Motivering	  av	  undersökningsmetod:	  kvantitativ	  innehållsanalys 

Syftet med denna studie är att undersöka personifieringen av svenska förbundskaptener 

i svenska kvällstidningar i samband med mästerskap. För att kunna besvara 

frågeställningarna – i hur stor del av bevakningen som förbundskaptenerna 

förekommer, hur vinkeln av dem är och hur bevakningen av dem skiljer sig åt – 

kommer texter, rubriker, bilder och förstasidor från tre olika internationella 

idrottsmästerskap i tre olika sporter att undersökas. 

 

Undersökningen består av totalt 602 analysenheter, där frekvenser av olika kategorier 

mäts. När det ska göras är det naturliga valet att genomföra en kvantitativ 

innehållsanalys (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012: 197). 
 

Valet av en kvantitativ innehållsanalys vid en sådan här typ av studie får också stöd av 

forskartrion Peter Van Aelst, Tamir Sheafer & James Stanyer (2011: 212). De skriver 

att det grundläggande sättet att studera personifiering av ledare är att koda texter och 

räkna antalet gånger som personen i fråga förekommer och sätta det i relation till den 

totala bevakningen av ledarens organisation eller till nyhetsbevakningen i stort 
 

Med en kvantitativ innehållsanalys kan man besvara tre typer av frågeställningar (Asp 

1986: 20). I vår studie kommer vi kunna använda oss av en av dem. I vårt resultat 

kommer vi kunna ge en beskrivande bild av kvällstidningarnas personifiering av 

förbundskaptenerna. 

 

I kapitlet Resultat och analys kommer vi utöver att presentera resultaten i figur-, tabell- 

och textform även använda oss av exempel och citat från de analyserade texterna för att 

på ett bättre sätt kunna diskutera och befästa resultaten. Syftet med det är att ge en 

djupare bild av personifieringen av förbundskaptenerna. 
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5.2	  Motivering	  av	  urval 

Urvalet av analysenheter i denna studie är gjort strategiskt. Givet syftet att undersöka 

personifiering av svenska förbundskaptener i kvällstidningarna i samband med 

mästerskap är nedanstående val gjorda för att ta fram analysenheterna. Studiens kvalitet 

och generaliserbarhet kommer att diskuteras ytterligare i kapitlet Slutsatser. 
 

5.2.1 Därför förbundskaptener inom lagsporter 

Samtliga tre förbundskaptener i denna studie finns inom lagsporter. Definitionen av 

lagsport är enligt Nationalencyklopedin (2014) ”en sport vars tävlingsverksamhet är 

inriktad på tävlingar mellan lag i motsats till individuella sporter”.  
 

En nödvändighet vid en kvantitativ innehållsanalys är att den innehåller så pass många 

analysenheter att uppgifterna kan uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson et al. 

2012: 197). När mediearkivet Retriever tillsammans med nyhetsbyrån TT för något år 

sedan sammanställde vilka svenska idrottsprofiler som omnämndes mest i media under 

de senaste tolv månaderna var tre av de fem individer som placerade sig överst på listan 

förbundskaptener för lagsporter, medan inte en enda av de femton första namnen 

tillhörde en förbundskapten för individuella idrotter (Retriever 2013). För att öka 

sannolikheten till många analysenheter i studien valdes därför förbundskaptener inom 

lagsporter. 
 

5.2.2 Därför de tre sporterna 

Valet av sporter är gjort utifrån vilka som lockar störst publik. De sporter som toppar 

publiklistan inom svensk elitidrott är fotboll, ishockey, speedway och handboll (SVT 

2014). Att vi exkluderade speedway beror på att mästerskapen inom den sporten inte 

följer samma koncept som mästerskapen för de övriga idrotterna. I speedway avgörs 

inte de olika slutspelomgångarna i direkt anslutning till varandra, utan som enskilda 

tävlingar. Därför går det inte att se hur en förbundskapten personifieras under ett 

sammanhängande mästerskap inom den sporten. 
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5.2.3 Därför de tre mästerskapen 

Ett mästerskap pågår under en relativt kort och intensiv period, vilket gör det möjligt att 

göra ett totalurval av texterna vid den givna perioden. Genom att göra ett totalurval blir 

felmarginalen under respektive mästerskap noll (Esaiasson et al. 2012: 172). Genom 

åren har kvällstidningarnas bevakning av mästerskap bara ökat (Karlsson 2012: 23; 

Mahmutovic 2010: 36) och vid mästerskap i de tre utvalda sporterna rapporteras det tätt 

om de svenska landslagen. 
 

För att kunna ge en så aktuell bild som möjligt av personifieringen av svenska 

förbundskaptener i samband med mästerskap skulle det senaste mästerskapet med 

svenskt deltagande i respektive sport väljas. Det skulle i så fall vara fotbolls-EM 2012, 

ishockey-VM 2014 och handbolls-EM 2014. 

 

Det först- och det sistnämnda mästerskapet valdes, men ishockey-VM 2014 valdes bort. 

Det på grund av att det spelades ett OS precis innan. Kring ett OS skiljer sig 

rapporteringen åt väsentligt jämfört med den från övriga mästerskap (Wallin 1998: 27) 

och eftersom VM avgjordes så tätt inpå skulle risken kunna finnas att bevakningen 

påverkats av det nyss avslutade olympiska spelet – och att 2014 därmed inte skulle gå 

att generalisera till ett ”vanligt” VM-år. Istället valdes därför det VM-slutspel som 

spelades året innan, 2013. 
 

5.2.4 Därför tidsperioden 

Landslagens interna uppladdning inför mästerskapen inleddes vid olika tidpunkter, 

likaså mediernas bevakning av respektive lag. I Sport, medier og journalistikk börjar 

Knut Helland att undersöka de norska mediernas bevakning av landslaget sex dagar 

innan Norges första EM-match (Helland 2003: 169) och för att kunna göra några 

liknelser med den studien gjorde vi detsamma. Mängden bevakning kring de olika 

landslagen skiljer sig åt och i exempelvis SPORT-Expressen publicerades bara en enda 

artikel om handbollslandslaget under de tre första dagarna av mätperioden kring 

handbolls-EM 2014. För att kunna ge en rättvis bild av bevakningen kring själva 
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mästerskapen såg vi därför ingen anledning att påbörja mätperioden tidigare än sex 

dagar innan. Likaså dör bevakningen ut bara dagarna efter Sveriges sista match i 

respektive mästerskap och det motiverar valet att, precis som Helland (2003: 169), 

avsluta mätperioden tre dagar efter att denna är spelad. 
 

Studien på Erik Hamrén och det svenska landslaget i fotboll pågår mellan den 5:e och 

den 22:a juni 2012. Studien på Pär Mårts och det svenska landslaget i ishockey pågår 

mellan den 27:e april och den 22:a maj 2013 och studien på Ola Lindgren/Staffan 

Olsson och det svenska landslaget i handboll pågår mellan den 7:e och den 25:e januari 

2014. 
 

5.2.5 Därför de två kvällstidningarna 

Syftet är att undersöka personifieringen av svenska förbundskaptener i svenska 

kvällstidningar i samband med mästerskap. I Sverige finns fyra kvällstidningar, men 

såväl GT som Kvällsposten är två editioner av Expressen (Expressen 2014) och de 

valdes därför bort. Kvällstidningarna som ingår i undersökningen är Sportbladet och 

SPORT-Expressen, Aftonbladets och Expressens respektive sportdelar. 
 

5.2.6 Därför manliga förbundskaptener 

I studien ingår fyra manliga förbundskaptener, men inte en enda kvinnlig. Det motiveras 

precis som ovan med att en kvantitativ innehållsanalys ska ha likvärdiga och jämförbara 

uppgifter (Esaiasson et al. 2012: 197). Mästerskap för damlandslagen i respektive sport 

hade kunnat inkluderas i undersökningen, men också i ishockeylandslaget och i 

handbollslandslaget är förbundskaptenen män. Fotbollslandslagets Pia Sundhage hade 

därför blivit ensam kvinna i studien 

 

Män och kvinnor framställs på olika sätt inom sportjournalistiken (Dahlén 2011) och 

tidigare forskning säger att kvinnor personifieras mindre än män i medierna (Langer 

2007: 378). I studien Pia Sundhage – Fått mer än Zlatans signerade cykel visar dock 

resultatet att graden av personifiering i kvällspressen är stor när det kommer till Pia 

Sundhage och det tyder på att hon som individ i sådana fall skulle vara ett undantagsfall 
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(Persson 2013: 19-20). Utifrån det kan det vara svårt att se Sundhage som representativ 

för kvinnliga förbundskaptener i stort. Att göra en jämförelse mellan fem manliga 

förbundskaptener och Pia Sundhage och sedan generalisera de resultaten till skillnader i 

personifiering mellan manliga och kvinnliga förbundskaptener i stort hade kunnat 

ifrågasättas starkt och studien hade då haft låg extern validitet (Esaiasson et al. 2012: 

154). Frågeställningarna i syftet är av den anledningen inte heller kopplade till att 

analysera skillnader i personifiering av män och kvinnor. 

5.3	  Arbetet	  med	  materialet 

5.3.1 Tillvägagångssätt 

Insamlingen av materialet är gjord i mediearkivet Retriever. Vi sökte där på respektive 

tidning under de datum som ingick i den bestämda mätperioden, sparade dem som pdf-

filer och skrev sedan ut samtliga sidor som kunde tänkas ingå i undersökningen. Sedan 

lästes texterna och de – som utifrån de kodinstruktioner som finns med som bilagor i 

slutet av denna uppsats – som skulle ingå i undersökningen kodades i Excel. Den 

färdiga sammanställningen lades sedan in i programmet SPSS, där siffrorna gjordes om 

till konkreta resultat som redovisas i kapitlet Resultat och analys. 
 

5.3.2 Kodinstruktionerna 

För att bestämma våra variabelvärden tog vi hjälp av tidigare forskares 

kodinstruktioner, bland annat några av de som Ulf Wallin (1998: 276-290) använt till 

sin undersökning i Sporten i spalterna. Andra kodinstruktioner som vi använt oss av är 

hämtade från Jesper Strömbäcks opublicerade Kodinstruktioner: Den medierade bilden 

av politik 2014. Kodinstruktionerna har sedan anpassats för att gälla sportjournalistik 

och denna studie. 

 

Genom att ha de två redan existerande operationaliseringarna som grund använder vi 

oss av erkända metoder. Då “ställer vi oss på forskargiganternas axlar” och ökar 

möjligheterna till en god begreppsvaliditet (Esaiasson et al. 2012: 57-60).  
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I operationaliseringen är specifika variabelvärden konkret kopplade till de specifika 

frågeställningarna som tillsammans ska besvara syftet. Två separata kodscheman har 

använts; ett för texter i tidningen och ett för sportdelarnas förstasidor. 
 

5.3.3 Problem under kodarbetet 

Efter ett resonemang kodarna emellan blev urvalet av texter sådana som enbart rörde det 

sportsliga i mästerskapen och sådant som hade huvudfokus på allt annat, till exempel 

hur fansen bodde på sin camping i Ukraina under fotbolls-EM 2012, valdes bort. 

Anledningen till det är att ishockey-VM 2013 spelades på hemmaplan i Sverige och 

flera av texterna i samband med det mästerskapet kom att handla om mycket mer än just 

det sportsliga. Artiklar skrevs bland annat om infrastruktur och biljettförsäljning. Att ta 

med sådana artiklar i studien hade inte gett ett representativt resultat då det inte kan 

anses vara generellt att Sverige arrangerar ett mästerskap och vid ett “normalt” 

mästerskap hade de artiklarna då inte blivit skrivna. 
 

Det andra stora problemet som uppstod var att välja ut vilka texter som skulle kodas om 

de hade andra nationers landslag i fokus. Även om det skrevs om Sveriges 

gruppkonkurrent England var kopplingen till Sverige inte alltid så stor. Där blev 

beslutet att om ingressen var skriven på ett sådant sätt att den berörde Sveriges landslag 

kodades artikeln, alternativt om texten som sådan handlade om en match där man mött 

Sverige. Anledningen är att de texterna kan anses ha direkt påverkan på Sveriges 

mästerskap, vilket inte kan sägas om en text om att engelsmännen badar i en sjö. 
 

Problem tre handlade om faktarutor skulle kodas som enskilda enheter eller om de 

skulle tillhöra texten. Vi valde alternativ två då vi ville minimera risken för 

missförstånd kodarna emellan under kodningsarbetet. Det som står i respektive 

faktaruta tillhör därför en viss artikel, vilket förklaras mer utförligt i kodinstruktionerna. 

 

5.3.4 Resultatets tillförlitlighet 

För att en undersökning ska vara tillförlitlig krävs också en god reliabilitet (Esaiasson et 
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al. 2012: 63). För att undvika att kodarna systematiskt kodade texterna olika 

genomfördes först en provkodning av ett antal artiklar. Därefter kodade vi varsin 

tidning: den ene kodade Sportbladet och den andre SPORT-Expressen. Eftersom båda är 

kvällstidningar ansåg vi inte att det var nödvändigt att byta tidningar: det var rent av en 

fördel att koda samma eftersom vi efter ett tag lärde oss tidningarnas uppbyggnad och 

enkelt såg hur tidningen vanligtvis presenterade sitt material. 
 

När kodningen var avslutad gjorde vi ett interkodartest där vi kodade omkring tio 

procent av varandras enheter, totalt 60 stycken. Den totala validiteten på 

undersökningen visade sig ligga på 99 procent, vilket förklaras med att i princip alla 

variabler är “Ja eller Nej”-frågor (eller liknande faktafrågor). Att vi valde att använda 

oss av sådana variabler är för att de med hög sannolikhet besvaras på samma sätt 

oberoende vem som forskaren är och då ökar intersubjektiviteten i undersökningen 

(Esaiasson et al. 2012: 25). 
 

Det var i de två värderingsfrågorna vid det kodschema som handlade om texterna inuti 

tidningen – variabel 9 och variabel 11 – som skillnaderna fanns. Efter att ha tagit bort 

alla enheter där förbundskapten inte förekommer (de som kodats som ”Ej tillämpbar") 

låg resultatet på omkring åttio procents samsynhet kodarna emellan. Det nämns som en 

fullt godtagbar siffra i Metodpraktikan (Esaiasson et al. 2012: 208).  
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6.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  

6.1	  Upplägget	  på	  kapitlet	  

I detta kapitel kommer resultaten i studien att redovisas och analyseras med 

utgångspunkt i den teori och tidigare forskning som presenterats under Teoribildning 

och tidigare forskning. 

 

Detta kapitel är uppdelat i tre avsnitt som var och ett utgår från en av frågeställningarna 

som är kopplade till syftet. Vid varje avsnitt presenteras de resultat som går att hänföra 

till den frågeställningen – antingen i tabellform, i figurer eller i löpande text – för att 

sedan beskrivas. Därefter följer en diskussion av resultaten. I diskussionen förekommer 

även citat från de analyserade enheterna för att förstärka och förtydliga de resonemang 

som förs. 

 

Undersökningen är genomförd med hjälp av två olika kodscheman. Det ena rör de 

enheter som finns inne i tidningarna, vilka i kodinstruktionerna kallas texter. Det andra 

rör tidningarnas förstasidor. Där kallas varje förstasida för enhet. Samtliga resultat som 

presenteras är således framtagna med det första kodschemat, förutom de som rör 

förstasidor. 

 

Texterna som ingår i denna studie är till antalet 476 stycken. Förstasidorna är till 

antalet 126 stycken. Det gör att studien totalt innefattar 602 analysenheter. Vid varje 

tabell eller figur i presentationen redogörs för dennes N-värde. Olika tabeller har olika 

N-värden, vilket beror på att det som kodats som ”Ej tillämpbart” inte används i 

resultatredovisningen. 
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6.2	  Resultat:	  I	  så	  stor	  del	  av	  bevakningen	  förekommer	  förbundskaptenerna	  

Syftet med denna studie är att undersöka personifieringen av svenska förbundskaptener 

i svenska kvällstidningar i samband med mästerskap. Första frågeställningen är i hur 

stor del av bevakningen förekommer förbundskaptenerna? Resultaten kring det 

presenteras nedan.  

 

6.2.1 Förbundskaptenernas förekomst i text 

Den del av tidningen där förbundskaptenerna oftast förekommer är i själva texterna. I 

samband med de tre mästerskapen skrevs totalt 476 texter i Sportbladet och SPORT-

Expressen som kan kopplas till något av de tre landslagen och i dessa förekommer 

förbundskaptenerna med för- och/eller efternamn i drygt hälften, vilket figuren nedan 

visar. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Håkan Hvitfelt (1989: 105-107) är personifiering ett av de mest grundläggande 

journalistiska dragen och enligt Jesper Strömbäck (2008: 27) en framträdande 

berättarteknik inom nyhetsjournalistiken. Den nyttjas för att lyfta fram enskilda 

människor i nyhetsrapporteringen (Johansson 2004: 229-230). 

 

Ja	  	  
54%	  Nej	  

46%	  

Figur	  1.	  
Förekommer	  

förbundskapten	  i	  text?	  

N=476	  
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Inom forskningen av personifiering inom politiken menar flera forskare att 

personifieringen används för att framhäva de politiska ledarna (McAllister 2005: 1; 

Rahat & Shaefer 2007: 71-77). Forskning som finns kring sportjournalistiken tyder på 

samma sak – att ledaren i hög grad blir personifierad. 

 

I Knut Hellands studie som publiceras i Sport, medier og journalistikk redovisar han att 

förbundskaptenen Nils Johan Semb var den person som förekom oftast i de texter som 

rörde det norska landslaget i de analyserade tidningarna under fotbolls-EM 2000 

(Helland 2003: 177). Ett resultat som skulle kunna påminna om det är det som Ludwig 

Persson fått fram i Pia Sundhage – Fått mer än Zlatans signerade cykel. Persson mätte 

visserligen på ett annat sätt än Helland, men att Pia Sundhage förekom i över 80 procent 

av de dagar som Sportbladet och SPORT-Expressen skrev om fotbolls-EM 2013 

(Persson 2013: 19) – vilket studien visar – får sägas vara på en frekvent basis 

 

Likaså kan det anses vara frekvent när förbundskaptenerna i denna studie förekommer 

med för- och/eller efternamn i varannan text om deras respektive landslag i samband 

med de undersökta mästerskapen. Det är vad Figur 1 ovan visar. Resultatet tyder på att 

mönstret från Hellands och Perssons undersökningar går igen: förbundskaptenen 

förekommer ofta i texterna när det kommer till mästerskap. 

 

Personifiering är särskilt framträdande i kvällstidningarna (Hvitfelt 1985: 163) och 

Figur 1 skulle kunna vara ett exempel på att medialiseringstekniken används av 

kvällspressens sportreportrar för att omskriva förbundskaptenen i de svenska landslagen 

i samband med mästerskap. 

 

Förbundskaptenernas förekomst i texterna kan samtidigt se ut på olika sätt. Ett exempel 

på hur personifieringen av förbundskaptenerna kan te sig hittas i SPORT-Expressen i en 

artikel om handbollsspelaren Kim Ekdahl Du Rietz under handbolls-EM 2014. 

Förbundskaptenen förekommer inte i texten förrän i sista stycket där reportern skriver 

nedanstående, vilket följs av ett citat av Staffan Olsson.  
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Förbundskapten Staffan Olsson ler nöjt. Han vet att det finns mer att hämta (Andersson 2014). 

 

Ett annat exempel finns i Sportbladet dagen som Sverige ska möta England i fotbolls-

EM 2012. Krönikören Simon Bank skriver att ”Erik Hamréns bästa chans finns ikväll” 

(Bank 2012). Dagen efter – när Sverige förlorat och åkt ur mästerskapet – skriver 

SPORT-Expressens krönikör Sven-Göran Eriksson att ”det var spirit, som man brukar 

säga om Erik Hamréns landslag” (Eriksson 2012). 

 

Sättet som förbundskaptenen personifieras i de här två texterna kan vara exempel på det 

som Peter Van Aelst, Tamir Sheafer & James Stanyer (2011: 206) hävdar: att enstaka 

individer – här Erik Hamrén – i vissa fall tillskrivs högre värde än kollektivet, med som 

följd att laget som sådant får mindre fokus på sig. Det är Erik Hamrén som har den 

bästa chansen och det är hans landslag som visar ”spirit”, det är inte Sverige och det 

svenska landslaget. Genom att skriva på det här sättet bidrar journalisterna till att 

resultatet i Figur 1 ser ut som det gör. 

 

6.2.2 Förbundskaptenernas förekomst i rubrik, bild och på förstasidan 

I denna studie har också undersökts hur ofta som förbundskaptenerna förekommer på 

förstasidan, i rubriker och på bilder. 

 

Under de undersökta tidsperioderna publicerade de båda kvällstidningarna totalt 50 

förstasidor som hade kopplingar till något av landslagen och mästerskapen. Enligt 

Jesper Strömbäck (2008: 27) är tre fjärdedelar av kvällstidningarnas förstasidor 

personifierade till mycket eller ganska hög grad, men att denna personifiering skulle 

gälla specifikt förbundskaptenerna under mästerskapsperioder går inte att säga utifrån 

denna studie. Av de 50 sidorna förekom förbundskaptenen i 12, vilket är i ungefär en 

fjärdedel. 

 



 

 
”Hamrén-haveriet” 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 35 

I de rubriker som ingått i studien förekom någon av förbundskaptenerna med för- 

och/eller efternamn i 15 procent av gångerna. I den stora majoriteten av rubrikerna 

förekommer inte någon av förbundskaptenerna överhuvudtaget.  

 

Resultatet visar också att förbundskaptenerna inte heller förekommer lika ofta på bild 

som de gör i texterna. I en femtedel av bilderna syns någon av förbundskaptenerna. I 

den stora majoriteten av bilderna förekommer inte någon av förbundskaptenerna 

överhuvudtaget. 

 

Att personifiering är vanligt förekommande på bilder inom sportjournalistiken är något 

som Thore Roksvold kommit fram till i Holdningar i avisenes fotbollsreportasjar 

(Roksvold 2012: 86). Men utifrån resultaten i denna studie går det inte att befästa att 

personifieringen används i lika stor utsträckning av kvällstidningarna för att lyfta fram 

förbundskaptenerna i bild som man gör på motsvarande sätt i textform under 

mästerskapsbevakningen. 

 

En anledning till varför resultatet i denna studie ser ut som det gör kan bero på sättet 

som tidningssidor är uppbyggda på och hur kodningen utifrån det är genomförd. En sida 

eller ett uppslag består inte sällan av flera texter som rör samma ämne, samtidigt som 

det bara kan finnas en bild. Till exempel hade Sportbladet den 17 juni 2012 ett uppslag 

med en stor bild på Erik Hamrén, en krönika om honom av Simon Bank och en 

tillhörande artikel med rubriken ”Hamrén: Vill ni hänga någon så häng mig” (Flinck 

2014). En metod där man undersökt sidan som helhet hade kunnat visa på ett annat 

resultat. Detsamma gäller rubriker, som enbart kunde tillhöra en text även om den spann 

över ett helt uppslag. 

6.3	  Resultat:	  Så	  är	  vinkeln	  av	  förbundskaptenerna	  

Andra frågeställningen som är kopplad till denna studies syfte är hur är vinkeln av 

förbundskaptenerna? Resultaten kring det presenteras nedan.  

 



 

 
                                                  Jonathan Berntsson & Simon Larsson 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 36 

6.3.1 Vinkeln av förbundskaptenerna i text 

Texterna som förbundskaptenerna förekommer i med för- och/eller efternamn under 

undersökningsperioderna är till antalet 257 stycken. I tre fjärdedelar av dem, 75 procent, 

är vinkeln av förbundskaptenerna neutral. Andelen negativa och positiva vinklar är 

ungefär lika stor: 12 respektive 13 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 ovan visar hur vinkeln av förbundskaptenerna ser ut i diagramform. I figuren 

tas ingen hänsyn till när texten publicerades: om det var innan turneringen, efter 

vinstmatch eller efter förlustmatch. Oavsett när texten förekommer är vinkeln av 

förbundskaptenen neutral i merparten av de samlade texterna. Samtidigt finns det 

tendenser på att vinkeln skiljer sig åt beroende på när texten publicerades. I figurerna 

nedan går det att tyda ett samband mellan resultat och vinkel av förbundskaptenerna. 

Den är mer positiv än generellt av dagen efter svensk segermatch i mästerskapen och 

mer negativ än generellt dagen efter en förlust. 

 

 

 

Positiv	  
13%	  

Negativ	  
12%	  

Neutral	  
75%	  

Figur	  2.	  
Hur	  är	  vinkeln	  av	  

förbundskapten	  i	  text?	  

N=257	  
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En vecka innan fotbolls-EM 2012 startade publicerade Sportbladet en artikel med 

rubriken “Sverige: Vi tror på Hamrén” (Flinck et al. 2012), där man redovisade att 

svenska folket hade stort förtroende för Erik Hamrén. I artikeln är förbundskaptenen 

smickrad, men antyder att framställningen av honom i slutändan har att göra med 

Sveriges prestationer på plan: 

Det känns riktigt bra /.../ men jag gör inte det här för att bli omtyckt. Jag gör det för att göra 

resultat – och då blir man omtyckt. 

 

Resultaten i Figur 3 och Figur 4 skulle kunna förstärka Hamréns tes. Dagen efter en 

svensk vinstmatch är vinkeln av förbundskaptenen alltså mer positiv än den generella 

vinkeln, medan den är mer negativ dagen efter förlustmatch. Det var också något som 

Knut Hellands studie om det norska landslaget under fotbolls-EM 2000 visade. 

Rapporteringen kring det landslaget förändrades och gick från att vara positiv i början 

av mästerskapet efter att det norska landslaget vunnit sin första gruppspelsmatch mot 

Spanien, till väldigt negativ då Norge sedan var på väg ut ur EM (Helland 2003: 180-

181). I båda studierna går det således att se ett samband mellan resultat och vinkel. 

 

Ett exempel på en text när förbundskapten framställs negativt efter en förlust är en som 

publicerades i Sportbladet dagen efter att Sverige förlorat premiärmatchen mot Ukraina 

Positiv	  
(21)	  

Negativ
(5)	  

Neutral	  
(27)	  

Figur	  3.	  
Hur	  är	  vinkeln	  av	  

förbundskapten	  i	  text	  
dagen	  efter	  seger?	  

N=53	  
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(13)	  Neutral	  
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Figur	  4.	  
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i fotbolls-EM 2012. Rubriken var “KORKAT, HAMRÉN” (Bank 2012). Tvärtom är 

vinkeln av Erik Hamrén en dryg vecka senare när Sverige besegrat Frankrike i samma 

mästerskap. Då blir Erik Hamrén omnämnd som “Kapten Hamrén” (Bank 2012) i 

positiva ordalag av samma krönikör som bara dagarna tidigare kritiserat honom. 
 

Också vinkeln av Pär Mårts kan skilja sig åt beroende på om Sverige förlorat eller 

vunnit. Efter premiärmatchen i ishockey-VM 2013 mot Schweiz, där Sverige föll, 

skriver SPORT-Expressens krönikör Magnus Nyström (2013): 

Mårts jobb är att se till att spelarna inte är nervösa och det är naturligtvis ett gigantiskt 

underbetyg åt Mårts och Pettersson när en av lagets ledare, Niklas Persson, säger: Vi trodde 

inte riktigt på oss själva och började åka en och en. 

 

Senare, när Sverige vunnit VM-guld är rubriken i Sportbladet vinklad positivt på 

förbundskaptenen: “MÅRTS ÄR TYPEN SOM VÄXER UNDER PRESS” (Wennerholm 

2013). Om landslaget som förbundskaptenen leder blir framgångsrikt som enhet och 

producerar resultat kan förbundskaptenen, sett till Figur 3, bli omskriven på ett annat 

sätt än vid sämre resultat. Detta kan yttra sig som i texterna ovan. 

 

6.3.2 Kombinerade medialiseringstekniker 

När förbundskaptenerna i första hand personifieras och senare även vinklas används en 

av de medialiseringstekniker som Gudmund Hernes (1987:197) beskrivit. Håkan 

Hvitfelt resonerar samtidigt om att kvällstidningar kan kombinera flera 

medialiseringstekniker för att skapa en vinkel på en artikel (Hvitfelt 1989: 104), såväl 

positiv som negativ. 

 

I analysenheterna som utgör Figur 2, Figur 3 och Figur 4 finns exempel på när så är 

gjort. Vid citatet nedan går att se att medialiseringstekniken personifiering kombineras 

med medialiseringstekniken förenkling. Huvudmålet med förenklingen att få komplexa 

nyheter att se tydliga ut (Hernes 1987-187).  
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Om ni ska hänga någon, ska ni hänga mig (Juborg & Kristoffersson 2012). 

 

En svensk förlust förklaras i exemplet ovan med ett citat av Erik Hamrén. Det skulle 

kunna vara en förklaring till nederlaget som läsaren enkelt kan ta till sig. Det kan också 

vara ett exempel på det som Dennis McQuail (2010: 312) skriver: att fokus på en 

människa i en artikel kan göra innehållet mer lättförståeligt. 

 

För att publiken ska vilja betala för innehållet förväntar man sig att få ett underhållande 

material (Altheide & Snow 1979: 15-16) och en rubrik som ”FÖRSVARSTALET” 

(Bank 2012) tillsammans med en bild på en nedstämd Erik Hamrén kan ha högre 

underhållningsvärde än om framställningen skulle vara mer diskret. Rubriken kan 

kopplas till två av medialiseringsteknikerna (Hernes 1987: 186-187): personifiering och 

tillspetsning. 

 

Håkan Hvitfelts förklaring av varför kvällstidningar vinklar sina nyheter – som vid 

precis nämnda exempel – skulle kunna hänga ihop med en av Frank Essers dimensioner 

av medielogik: kommersialism (Esser 2013: 155-176). Precis som SPORT-Expressens 

sportchef Anders Nettelbladt säger i studien Pia Sundhage – Fått mer än Zlatans 

signerade cykel är kvällstidningarna kommersiella produkter som behöver sälja 

lösnummer (Karlsson 2013: 25). En uppseendeväckande rubrik – som 

”FÖRSVARSTALET” efter en svensk förlust – skulle därför kunna anses öka 

möjligheterna till försäljning (Altheide & Snow 1979: 15-16). 

 

I Figur 2, Figur 3 och Figur 4 kan det i de texter där förbundskaptenen på något sätt 

vinklats som beskrivits ovan finnas flera texter i vilka medietekniken personifiering 

kombinerats med någon annan för att skapa denna vinkel. Det kan i sin tur påverka att 

figurerna ser ut som de gör. 
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6.3.3 Neutral vinkel 

Oavsett resultat i matcherna visar både Figur 2, Figur 3 och Figur 4 ändå att vinkeln av 

förbundskaptenen oftast är neutral. Det resultatet stämmer inte överens med det som 

Knut Helland fått fram i Sport, medier og journalistikk. Till skillnad mot denna studie 

visar den norska undersökningen att bara fem procent av de personorienterade artiklarna 

var neutralt vinklade (Helland 2003: 178). 

 

Det skulle dels kunna förklaras med att Helland undersökte en kvälls- och en 

morgontidning medan det i denna studie ingår två kvällstidningar och dels med att de 

olika definitionerna inte med säkerhet varit likadana i de båda studierna. Helland har 

varken beskrivit hur han definierat positivt, negativt och neutralt, eller hur han 

definierat huvudfokus. Hur bedömningen är gjord i denna studie finns beskrivet i 

kodinstruktionerna, som finns med som en bilaga. 
 

Även den övervägande neutrala framställningen kan ha kopplingar till en av Frank 

Essers definitioner av medielogik. Enligt det koncept som Esser formulerat finns det en 

grad av professionalism inom branschen. Det finns tydliga normer om att man ska 

rapportera om det som sker i samhället på ett korrekt sätt (Esser 2013: 155-176; 

Strömbäck & Esser 2014: 382) utan att påverkas av externa åsikter och röster. 

 

Ett exempel en artikel som förtydligar det resonemanget är en som Sportbladets Robert 

Laul står som artikelförfattare till. Sverige hade blivit utslaget ur fotbolls-EM 2012 och 

i artikeln står:  

Operationen var lyckad, men patienten dog, säger Erik Hamrén (Laul 2012). 

 

Därefter finns ingen vinklad journalistisk framställning av förbundskaptenen, trots att 

Sverige precis åkt ur turneringen. Det skulle kunna höra ihop med reporterns 

professionalism och de normer som denne har att förhålla sig till. 
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I figurerna i detta kapitel skiljs inte på artiklar och exempelvis krönikor. Då en krönika 

är en personligt skriven text av en krönikör (Wallin 1998: 278) skulle 

förbundskaptenerna oftare kunna vinklas i denna, men också i sådana kan vinkeln av 

dessa vara neutral. Som i SPORT-Expressens Leif Boorks krönika under hockey-VM 

2013. Han beskriver någonting utan att lägga värdering i det: 

Pär Mårts kan använda spelare som Simon Hjalmarsson, som är i bra form, och Martin 

Thörnberg, som oftast har mycket krafter kvar, i offensiva lägen och avlasta vår 

förstaformation (Boork 2013). 

 

6.3.4 Vinkel av förbundskaptenerna i rubrik 

Vad gäller vinkeln i av förbundskaptenerna i rubrikerna går det att tyda att det mönster 

som gäller vid texterna återkommer: i den största andelen av rubrikerna framställs 

förbundskaptenerna neutralt. Förbundskaptenerna förekommer med för- och/eller 

efternamn i totalt 67 rubriker. I 13 av dessa är vinkeln positiv, i 11 negativ och i 

resterande neutral.  

 

Det kan bero på att rubrikerna, precis som vid förbundskaptenernas förekomst i 

rubriker, som kodats har kopplats samman med den artikel som ligger närmst. Eftersom 

vinkeln av förbundskaptenerna i texter är neutral i de flesta fall är det logiskt att de 

flesta rubriker där denne förekommer också är neutralt vinklade. 

 

6.3.5 Personifiering kontra privatisering 

En annan form av vinkling handlar om huruvida förbundskaptenerna omnämns som just 

bara förbundskaptener eller om de beskrivs med privata attribut och därmed även blir en 

privatperson i texten. Figur 5 nedan visar hur ofta så är fallet. Som privat attribut räknas 

i denna studie sådant som ålder och andra egenskaper som inte kan anses vara relevanta 

för förbundskaptenens arbete. 
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Enligt Rahat & Sheafer (2007: 67) ligger mediernas fokus främst på ledaren som ledare 

och inte på dennes privatliv. Resultaten i denna studie tyder på detsamma och några 

tendenser på att gränsen mellan det privata och det offentliga suddas ut kan vara svåra 

att utläsa av Figur 5, där förbundskaptenen benämns som privatperson i endast fyra 

procent av fallen. När det kommer till kvällstidningarnas bevakning av 

förbundskaptener under mästerskap skulle Figur 5 kunna förstärka det resonemang som 

Ana Ines Langer (2007: 385) för: att artiklarna kring privatlivet inte är så många som 

man möjligtvis skulle kunna föreställa sig. 
 

Nästan varje gång förbundskaptenen omnämns med namn i texterna från mästerskapen 

görs denne det utan privata attribut. Bara i en av analysenheterna omnämns någon av 

förbundskaptenerna till exempel med sin ålder. Några få undantag när 

förbundskaptenen framställs som privatperson fanns, ett var: 

Pär Mårts läser den prisade kriminalromanen ”Odjuret” just nu. Han brukar vilja koppla av 

med ett par kapitel varje kväll innan han somnar på hotellet (Wennerholm 2013). 

 

I undersökningen som Håkan Hvitfelt genomförde nämnde flera av de intervjuade 

journalisterna att publiken har ett behov av att tränga in i enskilda människors privatliv 

Ja	  
4%	  

Nej	  
96%	  

Figur	  5.	  
Benämns	  förbundskaptenen	  

som	  privatperson?	  

N=26
3	  
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som en av de viktigaste orsakerna till varför personifiering är förekommande inom 

journalistiken (Hvitfelt 1989: 109-111). Figur 5 kan, utifrån den slutsatsen, tyda på att 

det behovet inte är lika stort hos publiken under mästerskapsperioder och att det under 

andra tider av året kan vara viktigare att läsa om Pär Mårts intresse för romaner än vad 

det är i samband med att Sverige ska spela VM-slutspel. 

 

Tabell 5 säger att vid de undersökta mästerskapen är sportjournalisterna inte inriktade 

på att skriva mycket om enskilda förbundskapteners privatliv, vilket Ulf Wallin (1998: 

103-106) skriver är ett generellt fenomen i övrigt. 

6.4	  Resultat:	  Så	  skiljer	  sig	  bevakningen	  sig	  åt	  mellan	  förbundskaptenerna	  

Tidigare i detta kapitel har resultatpresentationen handlat om hur förbundskaptenerna 

framställts gemensamt. Den tredje och sista frågeställningen är hur skiljer sig 

bevakningen åt mellan förbundskaptenerna? Resultaten presenteras nedan. 

 

6.4.1 Skillnader i förbundskaptenernas förekomst i text 

Första figuren i detta avsnitt visar hur ofta Erik Hamrén, Pär Mårts respektive Ola 

Lindgren/Staffan Olsson förekommer i med för- och eller efternamn i de texter som 

handlar om deras respektive landslag och mästerskapsperiod. 
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Figur 1, som redovisades i första resultatavsnittet, visade att förbundskaptenerna 

tillsammans omnämndes med namn i drygt hälften av alla texter. Av Figur 6 går det 

inte att se några större skillnader i förekomsten mellan dem. Figuren visar att Erik 

Hamrén omnämns i drygt hälften av texterna som handlar om svenska 

fotbollslandslaget och fotbolls-EM 2012, att Pär Mårts omnämns i drygt hälften av 

texterna som handlar om ishockeylandslaget och ishockey-VM 2013 och att Ola 

Lindgren/Staffan Olsson omnämns i knappt hälften av alla artiklar som handlar om 

handbolls-EM 2014. 

 

Enligt Jesper Strömbäck & Frank Esser (2014: 23) har institutioner och organisationer 

olika stor sannolikhet att bli medialiserade. Hade det visat sig att förbundskaptenernas 

förekomst i texterna skiljde sig åt brett hade det utifrån den teorin kunnat indikera på att 

Erik Hamrén, Pär Mårts och Ola Lindgren/Staffan Olsson var olika mycket 

medialiserade. Men något sådant resultat syns alltså inte i Figur 6. Det skulle kunna 

betyda att förbundskaptenerna är medialiserade i liknande grad. 

 

Utifrån Figur 6 kan det likaså vara svårt att befästa det som Ana Ines Langer och 

Hanspeter Kriesi forskat kring: att ledarens karisma och personlighet påverkar hur ofta 

denne förekommer i medierna (Langer 2007: 384-386; Kriesi 2011: 841). Pär Mårts och 

Erik Hamrén förekommer procentuellt sett lika ofta – trots att följande citat indikerar på 

att de enligt de själva har två helt skilda personligheter: 

SPORT-Expressen har sammanfört förbundskaptenerna Erik Hamrén och Pär Mårts. 

Här pratar de om akuta VM-problem, ett kontroversiellt Zlatan-beslut, deras likheter - och 

olikheter. 

– Jag önskar att jag vore lite mer som du, säger Mårts. 

– Vi kanske inte har samma personlighet, men vi är lika mycket vinnarskallar båda två, säger 

Hamrén (Holmberg 2013). 
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De säger sig vara olika – och av nedanstående citat går det att göra antagandet att Erik 

Hamrén är den av de två som är mest öppen med sin person i medierna. 

2009 blev 2010 och Erik Hamrén åkte på charmturné genom Sverige. Genom morgonprogram 

och Skavlan-sändningar förkunnade förbundskaptenen sin tro på allt från kärleken till vikten av 

modiga spelare med “shining”, alltså viljan att ta för sig på planen (Karlsson 2012). 

 

Baserat på den beskrivningen samt Kriesis och Langers forskning skulle det kunna vara 

så att den ”charmturné-åkande” Erik Hamrén personifieras i större utsträckning än den 

mer återhållsamma Pär Mårts, vilket alltså inte är fallet. Under de analyserade 

mästerskapen kan förbundskaptenens personlighet därför kunna ses som mindre 

betydelsefull för hur ofta denna förekommer i kvällspressen och att andra faktorer 

spelar större roll i det avseendet. 

 

6.4.2 Skillnader i citering av förbundskaptenerna 

Skillnaderna i hur ofta förbundskaptenerna förekommer i texterna om respektive 

landslag är små. Större skillnader finns när det kommer till i hur stor del av de texterna 

som förbundskaptenerna citeras. I Figur 7 nedan visas hur ofta så är fallet. 
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Figur 7 visar att Erik Hamrén citeras i två av fem texter som han omnämns med namn, 

Pär Mårts i knappt hälften och Ola Lindgren/Staffan Olsson i drygt tre av fem texter.   

 

Citaten i tabellen har reportrarna fått genom att göra olika former av intervjuer med 

förbundskaptenerna. Intervjuer har, enligt Håkan Hvitfelt (1985: 30) bidragit till 

personifieringen i medierna ökat då sådana både är en tids- och arbetsbesparande metod. 

Under kodningsarbetet gavs indikationer på att flera av de intervjuer som förekom var 

gjorda under presskonferenser. Det märktes både genom att detta uttryckligen står i 

texterna, och att de bilder som tillhör dem visar att det är så det är (Erik Hamréns tal till 

nationen 2012; Jonsson 2012). Ett exempel är: 

Erik Hamrén har haft mycket att smälta och utvärdera efter den tidiga sortin ur EM. Många vill 

veta vad som gick snett och på en presskonferens i samband med den svenska träningen på 

Koncha Zaspa i Kiev i går berättade förbundskaptenen att han funderade på att sluta efter 

förlusten mot Ukraina. (Juborg & Kristoffersson 2012).  

 

Och journalisterna beskriver att de går på presskonferenserna, trots att de inte alltid har 

alltför höga förväntningar på dem: 

När allt är för sent och Kiev är mörkt som en sotarnäve är det Erik Hamréns tur att prata. Vi 

vet ju redan vad han ska säga. Sverige förlorade för att de inte vågade, för att spelarna inte 

nådde upp i sin maxkapacitet, för att attityden inte fanns där. Vi vet. Vi har hört det. Ibland har 

vi till och med trott att det var sant (Bank 2012). 

 

En presskonferens under ett mästerskap är ett intervjutillfälle där förbundskaptenen 

framträder sittandes vid ett podium. Presskonferensen kan liverapporteras ifrån, filmas 

och bandas. Det innebär att sättet som den är uppbyggt kan sägas passa många mediers 

format – och enligt medielogiken är det något som ökar sannolikheten för att vad som 

sägs där ska publiceras (Altheide & Snow 1979: 10-11). Utifrån Jesper Strömbäck och 

Frank Essers (2014: 377, 386-388) teori om medialiseringens dimensioner är medierna 

den viktigaste källan till information om vad som sker i samhället – och genom att hålla 
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presskonferenser når förbundskaptenerna ut till en stor publik. Förekomsten av 

presskonferenser kan av de anledningarna vara ett exempel på idrottens medialisering. 

 

I Figur 7 går det samtidigt att utläsa en skillnad i hur stor del av texterna som de 

omnämns i som Ola Lindgren/Staffan Olsson citeras jämfört med kollegorna för de 

övriga två landslagen. Utifrån Håkan Hvitfelts (1989: 109-111) slutsats att det som är 

enkelt att framställa är det som lättare publiceras skulle Figur 7 kunna tyda på att 

handbollslandslagets förbundskaptener är de som är enklast för reportrarna att få tag på 

i samband med mästerskap. 

 

Resultatet skulle samtidigt kunna gå att koppla till det som Gianpetro Mazzoleni (2014: 

43) skriver om medialisering. Han menar att ledare ständigt måste möta mediernas och 

publikens krav för att inte bli ignorerade och bortglömda. Figur 7 skulle kunna tyda på 

att Ola Lindgren/Staffan Olsson är medvetna om detta – och därför är tillgängliga på ett 

annat sätt än Erik Hamrén och Pär Mårts.  

 

Noterbart är dock att bevakningen av fotbollslandslagets och ishockeylandslagets 

förbundskaptener är mer omfattande än den kring handbollslandslagets motsvarigheter. 

Att dra några större slutsatser utifrån de 26 artiklar som Ola Lindgren/Staffan Olsson 

förekommer kan vara svårt att göra. Erik Hamrén och Pär Mårts citeras i ungefär lika 

stor utsträckning och resultatet kring dem skulle möjligtvis vara mer representativt för i 

hur stor andel av artiklarna som svenska förbundskaptener citeras i svenska 

kvällstidningar i samband med mästerskap.  
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7.	  SLUTSATSER	  

7.1	  Slutdiskussion	  

Syftet med denna studie var att undersöka personifieringen av svenska 

förbundskaptener i svenska kvällstidningar i samband med mästerskap. Resultaten visar 

att förbundskaptenerna omnämns i varannan text och bevakningen av dem är alltså 

frekvent. Några större skillnader i bevakningen av respektive förbundskaptenen går inte 

att se. Det finns tendenser till ett samband mellan vinkel av förbundskapten och resultat 

i matcherna – att en förbundskapten blir mer positivt vinklad efter en seger och mer 

negativt vinklad efter en förlust – men i huvudsak är vinkeln neutral. När 

förbundskaptenen förekommer i texterna gör denne det som just förbundskapten och 

privata attribut omnämns bara i ytterst liten utsträckning. 

 

Utifrån denna studie går det att förstå varför det nu för tiden ses som en självklarhet för 

en ledare att kunna hantera det mediala rampljuset (Hvitfelt & Malmström 1990: 

Grafström et al. 2013: 68) – även för en förbundskapten (Helland 2003: 85). Under 

kvällstidningarnas mästerskapsbevakning är det tydligt att man använder sig av 

medietekniken personifiering för att rikta uppmärksamheten mot förbundskaptenen, 

som då måste vara beredd att förekomma ofta i medierna med allt vad det innebär. Den 

här bevakningen är något som både förbundskaptenerna och landslagsorganisationerna 

som sådana har att förhålla sig till. 

 

Enligt den medielogik som David Altheide & Robert Snow (1979: 15-16) formulerade 

vet medierna om vad publiken förväntar sig – och denna studies resultat kan betyda att 

en förbundskapten är just en sådan person som kvällspressens publik vill läsa om. Och 

möjligtvis är det så att det är mer underhållande att läsa om att ”Erik Hamréns bästa 

chans finns ikväll” (Bank 2012) än att det är kollektivet som sådant som har chansen.  
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Samtidigt kan det inte anses vara alltför uppseendeväckande att Erik Hamrén, Pär Mårts 

och Ola Lindgren/Staffan Olsson ofta förekommer i kvällspressens 

mästerskapsbevakning. Medialiseringstekniken personifiering används för att belysa 

människor som är betydelsefulla för det samhälle de lever i (Hvitfelt 1989: 109-111) 

och är man förbundskapten för ett landslag i någon av Sveriges största sporter har man 

en maktposition och ett stort inflytande. 

 

Slutsatsen blir att det i denna studie om svenska kvällstidningars bevakning av svenska 

förbundskaptener i samband med mästerskap finns flera indikationer på att 

medialisering är ett faktum bland förbundskaptener, precis som det är bland samhällets 

ledare i övrigt (Strömbäck 2004: 129). 

 

Studien skulle också kunna lugna oroliga pampar inom landets idrottsförbund. För 

åtminstone när det kommer till mästerskap är bevakningen av förbundskaptenen 

frekvent, men samtidigt övervägande neutral. I studiens inledning nämndes att bilden av 

förbundskaptenen avspeglar sig på bilden av organisationen (Grafström et al. 2013: 68-

70) – och så länge vinkeln av förbundskaptenen är övervägande neutral ser inte studiens 

författare att någon större fara är skedd. 

7.2	  Studiens	  kvalitet	  

Studien är ett fall av svenska kvällstidningars bevakning av förbundskaptener i samband 

med mästerskap. Alla förbundskaptener i studien basar över landslag inom lagsporter. 

Förbundskaptener inom individuella idrotter har ofta en annan roll under mästerskap – 

deras huvuduppgift är generellt att bestämma vilka deltagare som ska få ställa upp i 

vilka grenar – och därför kan studiens resultat vara svåra att generalisera på dem. 

 

Alla förbundskaptener i studien är män. Utifrån den forskning som säger att kvinnor 

personifieras mindre i medierna än män (Langer 2007: 378) kan denna studie då inte 

alltid gå att generalisera på kvinnliga förbundskaptener. Dock är det i dag fortfarande så 
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att de allra flesta av förbundskaptenerna för de stora svenska lagidrotterna är män, vilket 

gör att studiens resultat går att generalisera på den ”typiska” förbundskaptenen. 

 

Studien går inte att generalisera på mästerskapsbevakningen på förbundskaptener bland 

medier i stort då det finns skillnader i hur kvällstidningar framställer sitt material 

jämfört med övrig media. Men inom den givna urvalsgruppen – kvällstidningar – får 

den anses vara generaliserbar. 

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Samtliga förbundskaptener i denna studie finns som sagt inom lagidrotter. En vidare 

studie skulle kunna göras med motsvarigheter inom individuella idrotter då 

bevakningen mellan dem skulle kunna skilja sig åt. Det skulle kunna vara så att ledare 

för större organisationer som fotbollslandslaget förekommer i annorlunda utsträckning 

än ledare för mindre som skidskyttelandslaget, som har en annorlunda organisation. 

 

Denna studie visar också att det finns vissa skillnader i vinkeln av förbundskaptenerna 

beroende på resultaten i matcherna i mästerskapen, men att den ändå alltid är 

överhängande neutral. Med detta som utgångspunkt skulle man på ett liknande sätt 

kunna koda artiklar för att se om så är fallet även kring exempelvis politiker. Har 

resultaten i ett val större betydelse för vinkeln av partiledaren än vad resultaten i ett 

mästerskap har för vinkeln av förbundskaptenen? Och utifrån det undersöka möjliga 

orsaker. 	  
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BILAGA 1 

Kodinstruktioner:	  Enheterna	  inne	  i	  tidningarna 

V1. Medium 
1. Sportbladet 
2. SPORT-Expressen 

Varje	  medium	  tilldelas	  ett	  eget	  nummer,	  enligt	  systemet	  ovan.	  

Kodas	  med	  antingen	  Sportbladet	  eller	  SPORT-‐Expressen.	  

 
V2. Kod 
1000--. Sportbladet 
2000--. SPORT-Expressen 
Varje	  text	  ges	  ett	  eget	  kodnummer,	  löpande	  efter	  den	  systematik	  som	  framgår	  ovan.	  

 
V3. Datum 
Datum	  då	  texten/bilden	  publicerades	  skrivet	  med	  sex	  siffror,	  ex	  120611.	  I	  form	  av	  årtal-‐månad-‐datum.	  
 
V4. Vad handlar texten om? 

1. Svenska herrlandslaget i fotboll 
2. Svenska herrlandslaget i ishockey 
3. Svenska herrlandslaget i handboll 
99. Ej tillämpbar 

Frågan	  kodas	  med	  “Herrlandslaget	  i	  fotboll”	  om	  huvudfokus	  i	  texten	  rör	  Erik	  Hamrén	  och/eller	  det	  

svenska	  fotbollslandslaget	  i	  samband	  med	  fotbolls-‐EM	  2012,	  “Herrlandslaget	  i	  ishockey”	  om	  texten	  rör	  

Pär	  Mårts	  och/eller	  det	  svenska	  ishockeylandslaget	  i	  samband	  med	  ishockey-‐VM	  2013	  eller	  

“Herrlandslaget	  i	  handboll”	  om	  texten	  rör	  Ola	  Lindgren	  och/eller	  Staffan	  Olsson	  och/eller	  svenska	  

handbollslandslaget	  i	  samband	  med	  handbolls-‐EM	  2014.	  

Innebörden	  av	  texten	  ska	  gå	  att	  koppla	  till	  landslagets	  prestation,	  det	  vill	  säga	  texter	  som	  enbart	  rör	  

fansen,	  publikkaos	  eller	  samhällsproblem	  kodas	  inte.	  Till	  exempel	  när	  fotbollslandslagets	  mittback	  

Jonas	  Olsson	  uttalar	  sig	  om	  Ukrainas	  demokrati.	  	  

Texter	  som	  med	  tydlighet	  rör	  annat	  än	  Sveriges	  landslag	  ingår	  i	  studien	  om	  det	  finns	  en	  tydlig	  vinkel	  

på	  Sverige	  i	  ingressen.	  Detta	  för	  att	  dessa	  med	  tydlighet	  kan	  koppas	  till	  Sveriges	  landslags	  

mästerskapsprestation.	  

 
V5. Vad är det för typ av enhet? 

1. Artikel 
2. Notis 
3. Reportage 
4. Krönika 
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5. Journalistisk dagbok 
6. Övrigt 

En	  “Artikel”	  är	  en	  text	  med	  text	  med	  rubrik,	  ingress	  och	  brödtext.	  

En	  “Notis”	  är	  en	  text	  med	  rubrik	  och	  brödtext	  utan	  ingress.	  

Ett	  “Reportage”	  är	  det	  som	  tidningarna	  själva	  satt	  under	  vinjetten	  “Reportage”	  eller	  “Dokument”.	  	  

En	  “Krönika”	  är	  en	  text	  som	  är	  profilerad	  som	  krönika/analys	  av	  tidningen	  själv.	  Det	  är	  en	  text	  vars	  

syfte	  är	  att	  tidningens	  egen	  journalist	  tycker	  någonting.	  En	  krönika	  har	  alltid	  en	  stor	  byline-‐bild	  på	  

krönikören.	  

En	  ”Journalistisk	  dagbok”	  innebär	  att	  en	  skribent	  skriver	  små	  uppdateringar	  om	  läget	  under	  

exempelvis	  ett	  EM.	  Sportbladets	  Robert	  Laul	  för	  exempelvis	  en	  sådan	  under	  EM	  2012	  i	  fotboll.	  

	  “Övrigt”	  kodas	  när	  enheten	  inte	  faller	  in	  under	  någon	  av	  de	  andra	  kategorierna.	  Exempelvis	  en	  “klick-‐

bild”	  eller	  en	  helsida	  med	  bara	  rubrik	  och	  bild.	  

Tillägg	  kodas	  tillsammans	  med	  artikeln	  tillägget	  tillhör.	  	  Vid	  oklarheter	  vilken	  text	  det	  tillhör	  räknas	  

den	  till	  texten	  närmast	  till	  vänster	  på	  sidan.	  

 
V6.  Vid vilken tidpunkt publicerades texten? 

1. Innan första matchen i turneringen 
2. Efter vinstmatch 
3. Efter oavgjord match 
4. Efter förlustmatch 

Variabeln	  handlar	  om	  när	  texten	  publicerades	  i	  tidningen.	  Förlorar	  Sverige	  en	  match	  med	  0–1	  kodas	  

det	  som	  publiceras	  i	  tidningen	  dagen	  efter	  matchen	  till	  och	  med	  samma	  dag	  som	  kommande	  match	  

spelas	  som	  “Efter	  förlustmatch”	  o.	  dyl.	  

 
V7. Kan Sverige fortfarande avancera i mästerskapet? 

1. Ja 
2. Nej 
3. Mästerskapet slut för Sverige 

Svaret	  är	  “Ja”	  om	  det	  finns	  möjlighet	  till	  vidare	  spel	  för	  Sverige	  i	  mästerskapet.	  Svarsalternativet	  

inkluderar	  även	  texter	  som	  skrivs	  inför	  första	  matchen.	  När	  Sverige	  inte	  längre	  har	  någon	  teoretisk	  

chans	  att	  nå	  nästa	  steg	  i	  turneringen	  är	  svaret	  på	  variabeln	  “Nej”.	  Texter	  som	  skrivs	  inför	  VM-‐finalen	  i	  

ishockey	  hamnar	  under	  kategorin	  “Ja”.	  

”Mästerskapet	  slut	  för	  Sverige”	  kodas	  efter	  det	  att	  Sverige	  spelat	  sin	  sista	  match	  i	  turneringen.	  

 
V8. Förekommer förbundskaptenen/-erna i rubrik? 

1. Ja 
2. Nej 
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Kodas	  med	  “Ja”	  om	  förbundskapten	  omnämns	  vid	  fullständigt	  eller	  bara	  för-‐,	  respektive	  efternamn	  i	  

rubriken.	  Alternativt	  om	  det	  med	  tydlighet	  framgår	  att	  rubriktexten	  är	  vinklad	  på	  förbundskaptenen.	  

Såsom	  “Hans	  svåra	  bekymmer”,	  “Hans	  succédrag”.	  Eller	  om	  förbundskaptenen	  citeras	  i	  rubriken.	  

Om	  det	  inte	  är	  tydligt	  att	  förbundskaptenen	  förekommer	  i	  rubrik/underrubrik,	  koda	  “Nej”.	  

På	  vissa	  uppslag	  kan	  det	  finnas	  en	  överrubrik	  som	  spänner	  över	  flera	  texter.	  Om	  det	  med	  tydlighet	  

framgår	  att	  den	  syftar	  på	  en	  särskild	  text	  tillhör	  rubriken	  denna.	  Om	  inte	  tillhör	  den	  texten	  som	  är	  

placerad	  längst	  upp	  till	  vänster	  på	  uppslaget,	  vilken	  ses	  som	  huvudtexten.	  

Underrubriken	  tillhör	  rubriken	  och	  vid	  eventuell	  olika	  vinkel	  av	  förbundskapten	  i	  rubrik	  och	  

underrubrik	  räknas	  den	  samlade	  innebörden	  av	  de	  båda.	  

 
V9. Hur framställs förbundskapten/-erna i rubrik? 

1. Positivt 
2. Negativt 
3. Neutralt 
99. Ej tillämpbar 

Frågan	  kan	  besvaras	  med	  “Positivt”,	  “Negativt”,	  “Neutralt”	  eller	  ”Ej	  tillämpbar”.	  

Avgörande	  vid	  kodningen	  är	  om	  den	  journalistiska	  framställningen	  av	  förbundskaptenen	  kan	  anses	  

vara	  önskvärd	  ur	  förbundskaptenens	  eget	  perspektiv.	  Med	  ”Positivt”	  menas	  att	  rubrikens	  innebörd	  är	  

att	  det	  på	  något	  sätt	  går	  bra	  för	  förbundskaptenen,	  att	  det	  framställs	  som	  att	  denna	  tagit	  ett	  lyckat	  

beslut	  eller	  liknande.	  Ett	  positivt	  resultat	  i	  en	  match	  innebär	  inte	  automatiskt	  att	  vinkeln	  är	  positiv.	  

Istället	  är	  det	  rubrikens	  syfte	  som	  avgör.	  Exempelvis:	  “Hamréns	  dunderknall”	  

Med	  ”Negativt”	  menas	  om	  rubriken	  anses	  vara	  icke-‐önskvärd	  ur	  förbundskaptens	  eget	  perspektiv.	  

Exempelvis	  om	  det	  av	  rubrikens	  syfte	  framgår	  att	  förbundskaptenen	  gjort	  ett	  dåligt	  beslut.	  

Exempelvis:	  “Hamréns	  fiaskobyte”.	  

Med	  neutralt	  menas	  att	  fakta	  konstateras	  utan	  någon	  värdering	  av	  förbundskaptenens	  person	  eller	  

insats.	  Exempelvis:	  “Här	  blir	  Hamrén	  utvisad”.	  En	  citatrubrik	  som	  inte	  innehåller	  något	  mer	  än	  

exempelvis:	  ”Hamrén:	  Det	  var	  mitt	  beslut”	  kodas	  som	  neutral.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V8	  kodas	  “Nej”	  

 
V10. Förekommer förbundskaptenen/-erna i texten? 

1. Ja 
2. Nej 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  med	  “Ja”	  om	  förbundskaptenen	  omnämns	  vid	  förnamn	  och/eller	  efternamn	  i	  ingress,	  brödtext	  

och/eller	  faktaruta.	  	  Annars	  kodas	  “Nej”.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  när	  enheten	  enbart	  består	  av	  rubrik	  och	  bild	  eller	  vid	  andra	  gånger	  då	  det	  

inte	  finns	  text	  att	  utgå	  från.	  
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V11. Hur är vinkeln av förbundskaptenen/-erna i texten? 

1. Positiv 
2. Negativ 
3. Neutral 
99.  Ej tillämpbar 

Frågan	  kan	  besvaras	  med	  “Positiv”,	  “Negativ”,	  “Neutral”	  eller	  ”Ej	  tillämpbar”.	  

Avgörande	  vid	  kodningen	  är	  om	  den	  journalistiska	  framställningen	  av	  förbundskaptenen	  kan	  anses	  

vara	  önskvärd	  ur	  förbundskaptenens	  eget	  perspektiv.	  Med	  ”Positiv”	  menas	  att	  textens	  innebörd	  är	  att	  

det	  på	  något	  sätt	  går	  bra	  för	  förbundskaptenen,	  att	  det	  framställs	  som	  att	  han	  tagit	  ett	  lyckat	  beslut	  

eller	  liknande.	  Ett	  positivt	  resultat	  i	  en	  match	  innebär	  inte	  automatiskt	  att	  vinkeln	  är	  positiv.	  Exempel	  

på	  en	  positiv	  vinkel:	  “Hamrén	  bytte	  in	  Johan	  Elmander.	  Han	  gjorde	  ett	  succédrag.	  Två	  minuter	  senare	  

gjorde	  anfallaren	  mål.”	  

Med	  ”Negativ”	  menas	  att	  den	  journalistiska	  framställningen	  av	  förbundskaptenen	  kan	  anses	  vara	  

icke-‐önskvärd	  ur	  förbundskaptenens	  eget	  perspektiv.	  Exempelvis:	  “Hamrén	  bytte	  in	  Johan	  Elmander.	  

Det	  var	  ett	  misstag	  av	  honom”.	  

Med	  ”Neutral”	  menas	  att	  fakta	  konstateras	  utan	  någon	  värdering	  av	  förbundskaptenens	  person	  eller	  

insats.	  Exempelvis:	  “Hamrén	  bytte	  in	  Johan	  Elmander.	  Två	  minuter	  senare	  gjorde	  anfallaren	  mål.”	  

Likaså	  vid	  citat	  om	  ingen	  journalistisk	  framställning	  för	  att	  tolka	  citatet.	  Exempelvis:	  ”Det	  var	  inte	  

bra,	  säger	  Erik	  Hamrén”.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V10	  kodas	  “Nej”	  

 
V12. Citeras förbundskaptenen/-erna i texten? 

1. Ja 
2. Nej 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  med	  “Ja”	  om	  förbundskaptenen	  citeras	  med	  antingen	  talstreck	  eller	  med	  citattecken	  (“-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐”).	  

Annars	  “Nej”.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V10	  kodas	  “Nej”.	  

 
V13. Förekommer förbundskaptenen/-erna som privatperson i texten? 

1. Ja 
2. Nej 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  med	  “Ja”	  om	  någon	  del	  av	  texten	  handlar	  om	  något	  om	  förbundskaptenens	  liv	  som	  inte	  är	  

relaterat	  till	  dennes	  idrott.	  Det	  kan	  vara	  sådant	  som	  inte	  är	  relevant	  för	  rollen	  som	  förbundskapten,	  

exempelvis	  ett	  husköp,	  en	  flytt	  eller	  en	  berättelse	  om	  saknaden	  av	  sina	  barn.	  Det	  innebär	  även	  om	  han	  

beskrivs	  med	  attribut	  som	  inte	  är	  kopplade	  till	  yrkesrollen,	  exempelvis	  “57-‐årige	  Erik	  Hamrén”.	  
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Attribut	  som	  kan	  anses	  relevanta	  som	  i	  yrkesrollen,	  som	  att	  förbundskaptenen	  har	  problem	  med	  att	  

leda	  en	  grupp,	  räknas	  i	  det	  här	  sammanhanget	  till	  yrkesrollen	  och	  inte	  som	  en	  privatpersons	  attribut.	  

Koda	  “Nej”	  om	  inga	  privata	  attribut	  förekommer	  i	  texten.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V10	  kodas	  “Nej”.	  

	  

V14. Finns det bild kopplat till texten? 
1. Ja 
2. Nej 

Kodas	  “Ja”	  om	  det	  finns	  en	  bild	  som	  är	  kopplad	  till	  texten.	  

Kodas	  “Nej”	  om	  det	  inte	  finns	  en	  bild	  kopplad	  till	  artikeln.	  

En	  text	  kan	  ha	  flera	  bilder,	  men	  en	  bild	  kan	  inte	  kopplas	  till	  flera	  texter.	  Om	  det	  är	  oklart	  vilken	  text	  

bilden	  tillhör,	  tillhör	  bilden	  den	  text	  som	  ligger	  längst	  till	  vänster	  på	  sidan.	  	  

Om	  en	  bild	  tydligt	  tillhör	  ett	  tillägg	  tillhör	  den	  texten	  som	  tillägget	  är	  kopplat	  till.	  Fler	  bilder	  kan	  

tillhöra	  en	  text,	  men	  en	  bild	  kan	  inte	  tillhöra	  fler	  texter	  än	  en.	  

 
V15. Förekommer förbundskaptenen på bild? 

1. Ja 
2. Nej 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  “Ja”	  om	  förbundskaptenen	  förekommer	  på	  bilden.	  

“Nej”	  används	  om	  förbundskaptenen	  inte	  gör	  det.	  

“Ej	  tillämpbar”	  kodas	  om	  det	  inte	  finns	  någon	  bild	  kopplad	  till	  en	  text.	  
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BILAGA	  2	  

Kodinstruktioner:	  Tidningarnas	  förstasidor	  

V1. Medium 
1. Sportbladet 
2. SPORT-Expressen 

Varje	  medium	  tilldelas	  ett	  eget	  nummer,	  enligt	  systemet	  ovan.	  

Kodas	  med	  antingen	  Sportbladet	  eller	  SPORT-‐Expressen.	  	  

	  	  
V2. Kod 
1000--. Sportbladet 
2000--. SPORT-Expressen 
Varje	  text	  ges	  ett	  eget	  kodnummer,	  löpande	  efter	  den	  systematik	  som	  framgår	  ovan.	  

V3. Datum 
Datum	  då	  texten/bilden	  publicerades	  skrivet	  med	  sex	  siffror,	  ex	  120611.	  I	  form	  av	  årtal-‐månad-‐datum.	  

 
V4. Vad handlar förstasidan om? 

1. Svenska herrlandslaget i fotboll 
2. Svenska herrlandslaget i ishockey 
3. Svenska herrlandslaget i handboll 
99. Ej tillämpbar 

Frågan	  kodas	  med	  “Svenska	  herrlandslaget	  i	  fotboll”	  om	  det	  på	  förstasidan	  finns	  kopplingar	  till	  det	  

svenska	  fotbollslandslaget	  i	  samband	  med	  fotbolls-‐EM	  2012	  under	  given	  tidsperiod,	  “Svenska	  

herrlandslaget	  i	  ishockey”	  om	  det	  på	  förstasidan	  finns	  kopplingar	  till	  det	  svenska	  ishockeylandslaget	  i	  

samband	  med	  ishockey-‐VM	  2013	  under	  given	  tidsperiod	  eller	  “Svenska	  herrlandslaget	  i	  handboll”	  om	  

det	  på	  förstasidan	  finns	  kopplingar	  till	  svenska	  handbollslandslaget	  i	  samband	  med	  handbolls-‐EM	  

2013	  under	  given	  tidsperiod.	  Innebörden	  av	  förstasidan	  ska	  gå	  att	  koppla	  till	  landslagets	  prestation	  

för	  att	  kodas	  på	  sättet	  beskrivet	  ovan.	  

Vid	  “Ej	  tillämpbar”	  finns	  inget	  ovan	  nämnd	  koppling.	  

 
V5.  Vid vilken tidpunkt publicerades förstasidan? 

1. Innan första matchen i turneringen 
2. Efter vinstmatch 
3. Efter oavgjort match 
4. Efter förlustmatch 
99. Ej tillämpbar 

Variabeln	  handlar	  om	  när	  texten	  publicerades	  i	  tidningen.	  Förlorar	  Sverige	  en	  match	  med	  0–1	  kodas	  

förstasidorna	  dagen	  efter	  matchen	  till	  och	  med	  samma	  dag	  som	  kommande	  match	  spelas	  som	  “Efter	  

förlustmatch”	  o.	  dyl.	  
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“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V4	  kodas	  “Ej	  tillämpbar”.	  

	  

V6. Kan Sverige fortfarande avancera i mästerskapet? 
1. Ja 
2. Nej 
3. Mästerskapet slut för Sverige 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  “Ja”	  om	  det	  finns	  möjlighet	  till	  vidare	  spel	  för	  Sverige	  i	  mästerskapet.	  Svarsalternativet	  

inkluderar	  även	  förstasidor	  som	  publicerades	  inför	  första	  matchen.	  När	  Sverige	  inte	  längre	  har	  någon	  

teoretisk	  chans	  att	  nå	  nästa	  steg	  i	  turneringen	  kodas	  “Nej”.	  Förstasidor	  som	  publiceras	  inför	  VM-‐

finalen	  i	  ishockey	  hamnar	  under	  kategorin	  “Ja”.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V4	  kodas	  “Ej	  tillämpbar”.	  

 
V7. Förekommer förbundskaptenen/-erna på förstasidan i text, bild eller grafik? 

1. Ja 
2. Nej 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  med	  “Ja”	  om	  förbundskaptenen	  förekommer	  vid	  namn,	  på	  bild	  eller	  i	  grafik	  på	  förstasidan.	  

Annars	  “Nej”.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V4	  kodas	  “Ej	  tillämpbar”.	  

	  

V8. Hur är vinkeln av förbundskaptenen/-erna på förstasidan? 
1. Positiv 
2. Negativ 
3. Neutral 
99. Ej tillämpbar 

Frågan	  kan	  besvaras	  med	  “Positiv”,	  “Negativ”,	  “Neutral”,	  eller	  ”Ej	  tillämpbar”.	  

Avgörande	  vid	  kodningen	  är	  om	  den	  journalistiska	  framställningen	  av	  förbundskaptenen	  kan	  anses	  

vara	  önskvärd	  ur	  förbundskaptenens	  eget	  perspektiv.	  

Med	  ”Positiv”	  menas	  att	  innebörden	  är	  att	  det	  går	  bra	  för	  förbundskaptenen.	  Exempelvis	  att	  han	  

hoppar	  upp	  i	  famnen	  på	  en	  spelare	  och	  kramas	  av	  glädje.	  

Med	  ”Negativ”	  menas	  om	  den	  journalistiska	  framställningen	  av	  förbundskaptenen	  kan	  anses	  vara	  

icke-‐önskvärd	  ur	  förbundskaptenens	  eget	  perspektiv.	  Exempelvis	  en	  förbundskapten	  som	  vandrar	  av	  

planen	  med	  sänkt	  huvud.	  

Med	  ”Neutral”	  menas	  att	  fakta	  konstateras	  utan	  någon	  värdering	  av	  förbundskaptenens	  person	  eller	  

insats.	  Exempelvis	  en	  bild	  på	  en	  träning	  där	  förbundskaptenen	  är	  en	  i	  mängden.	  ”Ej	  tillämpbar”	  kodas	  

om	  V4	  kodas	  ”Ej	  tillämpbar”.	  
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V9. Förekommer förbundskaptenen i citerat krönikörstyck på förstasidan?  
1. Ja 
2. Nej 
99. Ej tillämpbar 

Kodas	  ”Ja”	  om	  det	  finns	  utdrag	  från	  en	  krönikörstext	  på	  förstasidan	  där	  förbundskaptenen	  omnämns	  

vid	  namn.	  

Kodas	  “Nej”	  om	  det	  inte	  finns	  utdrag	  från	  någon	  krönikörstext	  på	  förstasidan	  där	  förbundskaptenen	  

omnämnds	  med	  namn.	  

“Ej	  tillämpbar”	  används	  om	  V4	  kodas	  “Ej	  tillämpbar”.	  
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BILAGA	  3	  
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