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Sammanfattning 
Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade 

fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter 

organisation följt efter. Parallellt med PR-fältets framfart har sporten blivit än mer 

professionaliserad, något som borde innebära att sportorganisationer använder de PR-teorier som 

finns. Några som forskat på hur PR-arbetet ser ut i sportorganisationer är Bruce & Tini (2008) 

samt Xifra (2008). Dock inte på svenska sportklubbar. 

Modo Hockey åkte 1 april 2016 ned till den svenska andradivisionen, Hockeyallsvenskan. Det 

stod omedelbart klart att Modo skulle få problem med att klara den ekonomiska situationen. 

Klubben gick då ut med att annonsera en hårdare ekonomisk linje med uppsägningar och sänkta 

spelarlöner. Det skulle inte räcka utan man satte då hoppet till Örnsköldsviks kommun, som 

sedan tidigare gått in med mångmiljonbelopp i klubben. En politisk debatt blossade upp kring 

ifall kommunen skulle acceptera Modos ansökan om utökat stöd eller inte. Studiens kritiska 

diskursanalys visar att det aldrig riktigt var en fråga huruvida kommunen skulle gå med på 

stödavtalet, utan hur stort stödet skulle bli. Modo har en stark position i regionen och via sin 

ideologi påverkar de den allmänna opinionen såväl som kommunfullmäktige och deras beslut. 

Den kvantitativa innehållsanalysen visar att sportredaktioner i hög grad är positivt inställda till 

Modo Hockey jämfört med nyhetsredaktioner. Den kvantitativa innehållsanalysen visar även att 

Modo i 70,3 procent av sina artiklar riktar sig till sina intressenter. Tillsammans ger 

trianguleringen av de två metoderna en redogörelse över hur Modo Hockey sköter sin PR. Det 

sker dels genom relationen till journalister och lokala beslutsfattare samt den allmänna opinionen, 

men också genom att rikta sig till sina supportrar som då fungerar som Modoambassadörer. 

Studien visar att gemenskapen kring Modo är viktig, stark och samlar ett starkt “vi”, samtidigt 

som det förutsätter ett “dem” enligt Hinchman & Hinchmans (1997) teorier om gemenskap. 

Studien visar samtidigt på att Modo Hockey tillämpar teorier som finns inom PR-fältets 

teoretiska ramverk. Bland annat genom att Modo Hockey själva skapar relevant innehåll på sin 

webbsida och sedan använder sociala mediekanaler där användare själva kan bidra med material 

till diskursen. Genom sin kommunikation har Modo till stor del lyckats knyta klubben till 

regionen, där ideologin stöpts till att skapa ett beroendeband mellan klubben, kommunen och 

invånarna, symboliskt som ekonomiskt. De har i och med det tagit en maktposition och stärkt sin 

ställning i, och gjort sig oumbärlig för, regionen. 

Nyckelord: Modo Hockey, PR, Sport-PR, Intressentteorin, Excellence PR. 



Abstract
The field of Public Relations (PR) has seen big leaps forward since Grunig, Grunig and Dozier 

among others laid out the paradigm for the field. A lot of organizations have used their theories 

regarding Excellence PR. Parallelly with the evolution of the PR field, there has been a 

professionalization within the field of sports. This should also mean that sports organizations are 

interested in using the relevant PR theories available. Bruce & Tini (2008) as well as Xifra (2008) 

have researched what the PR work looks like in sports organizations. This research however, has 

not been conducted on Swedish clubs.  
On April 1st 2016, Modo Hockey were defeated and sent down from the top league to the 

Swedish second division. Already then they knew that their economic situation would be more 

difficult. They had to downsize the salaries budget and let people working for the organization 

go. These measures weren’t enough. In August, Modo Hockey had to request for extra financial 

support from the municipality, even though they already have received economic support 

before. A discussion whether or not the politicians should allow the new, more generous, 

economic support package deal took place online in the community of Örnsköldsvik. The 

critical discourse analysis in this study shows that there never really was a doubt whether or not 

politicians should grant Modo economic aid or not, but rather how big the economic package 

should be. 
Modo have a strong position in the region and by using their ideology to influence the public 

opinion as well as the city council they have an impact on the political decisions in the region.  
On the other hand, the quantitative content analysis showed that the sport editorials are to a 

greater extent publishing positive articles compared to the news editorials. Together this 

triangulation of the two methods give an accounting of how Modo Hockey conducts its PR, 

partly through the relation to journalists, politicians and public opinion. Another important 

stakeholder is the supporters of the club that can act as ambassadeurs of Modo Hockey. The 

study shows that the Modo community is important, strong and unifies a strong “we”. At the 

same time this “we” also creates a “them”, according to Hinchman & Hinchman’s (1997) 

theories regarding community. The study also shows that Modo Hockey practice theories within 

the PR field. One example is that Modo Hockey create their own relevant content on their 

website and then use social media where users themselves can contribute with information to the 

discourse. With the communication Modo have succeeded associating the club to the region, 

where the ideology has created a dependency between the club, municipality and the residents. A 

dependency that is symbolical as well as economical. Due to that fact Modo have taken a power 

position within the region, a Örnsköldsvik without Modo would have dire consequences.  



Key words: Modo Hockey, PR, Sport-PR, Stakeholder theory, Excellence PR. 
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund 
1 april 2016 åkte storklubben Modo Hockey ur högstaserien. En klubb som huserar i sin hemstad 

på knappt 57 000 invånare, och som kontinuerligt får ekonomiskt stöd från kommunen 

(Ornskoldsvik.se). Sporten har professionaliserats i allt högre utsträckning och summorna som 

går i omlopp inom idrotten växer sig allt större. Trots denna professionalisering menar Bruce & 

Tini (2008) att sportklubbar inte använder sig av de PR-teorier som finns.  

För att kunna hålla sig kvar och lyckas i högstaligan i en stor sport som ishockey kan det krävas 

vissa ekonomiska chansningar. Skulle klubben väl trilla ned en division där omsättningen är 

mycket mindre finns det då stor risk för en ekonomisk kris. I det läget kan en ishockeyklubb 

använda sig av PR för att dels få supportrar att köpa biljetter till matcherna, men också för att 

påverka opinionen och lokala beslutsfattare i syfte att få ekonomiska kommunala bidrag. Lokala 

beslutsfattare är de lokalpolitiker som besitter politisk makt i kommunen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vi studerar hur en sportklubb sköter sina relationer på en liten ort, där kontakten med supportrar 

och medborgare är avgörande. Gynnsamt kan där vara att bedriva lobbyism mot lokala 

beslutsfattare samt journalister som går från granskare till supportrar. Vår forskning syftar till att 

belysa sportlagets betydelse på den mindre orten och hur de kommunicerar. När laget åker ned 

en division och förutsättningarna försämras, är det än mer intressant att se hur klubben 

bibehåller stöd. Vårt syfte är att ta reda på hur identitet skapas och hur starka band det finns till 

intressenterna. Genom att synliggöra sportklubbens PR-process, kartläggs huruvida vetenskapliga 

teorier praktiseras eller inte. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en sportklubb på mindre ort sköter sin PR. 
1. Hur försöker sportklubben skapa vi-känsla i sin region?

2. Hur försöker Modo skapa opinion i syfte att påverka politiska beslut i regionen?

3. Hur står sig Modos PR utifrån Excellent PR, intressentteorin och sport-PR-teorierna?

4. Finns det förutsättningar för Modo att använda sig av journalister i sitt PR-arbete utifrån 

journalistens inställning till Modo? Hur ser detta i så fall ut och hur skiljer sig relationerna 

åt beroende på redaktion (sport-, nyhets-, lokalredaktion och nationell redaktion)? 
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1.3 Problemområde 
Sport har en viktig påverkan på hur kultur skapas (L’Etang, 2006; Xifra, 2008). Det gäller inte 

minst för den regionala kulturen och hur de individer som lever i området, skapar sin egen 

identitet (Xifra, 2008). Det är därmed intressant att undersöka hur en sportklubb på mindre ort 

använder sin kommunikation och sitt Public Relations-arbete (PR) för att bli till en stark del av 

ortens identitet. Med de rätta förutsättningarna kan en sportklubb bli till en metonym och symbol 

för en hel region, liksom fotbollsklubben FC Barcelona blivit för Katalonien (Xifra, 2008). Enligt 

Xifra uppfyller FC Barcelona till och med villkoren för att vara det Rousseau kallar för civil 

religion (refererad till i Xifra, 2008, s. 193), där den katalanska regionalismen spelar en viktig roll. 

Inom sportens värld finns det lite forskning om klubbars PR-arbete (L’Etang, 2006; Bruce & 

Tini, 2008). I Sverige är den forskningen nästintill obefintlig. Det vore intressant att se hur allt 

detta ter sig i en svensk miljö hos en klubb som har förutsättningar att spela en viktig roll för 

regionens identitet.  

  Sportens professionalisering har bidragit med en hel del förändringar. I dagens sport rör det sig 

om väldigt stora summor pengar, för att vara med och slåss i toppen krävs större insatser än förr. 

Det innebär att den strategiska PR-kommunikationen fått en allt viktigare roll hos 

sportklubbarna. Med kommunikation kan en klubb locka åskådare men också locka sponsorer. 

Det går även att skapa opinion i regionen för att på så sätt påverka det lokala beslutsfattandet och 

få ekonomisk hjälp från kommunen. Det är rimligt att anta att det på en liten ort är ännu viktigare 

för en kommun att behålla sin stora sportklubb. Samtidigt har globaliseringen och det utökade 

medieutbudet också gett medborgaren fler valmöjligheter än att gå till den lokala sporthallen. 

  I hockeysverige är skillnaden mellan högsta- respektive andradivisionen väldigt stor sett ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Andradivisionen Hockeyallsvenskan (AHF HockeyAllsvenskan AB) 

omsätter cirka en tiondel av vad förstadivisionen Svenska Hockeyligan AB (SHL) gör 

(merinfo.se). De ekonomiska skillnaderna gör omställningen till lägre seriespel större än tidigare, 

nedskärningar och omstrukturering kan vara nödvändigt för att klara ekonomin. För att ha 

chansen att ta sig tillbaka till högstadivisionen är man därför än mer beroende av hjälp från 

kommunen och att supportrarna kommer till matcherna. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen består av en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen kommer studera modohockey.se, allehanda.se, svt.se och sr.se och de 

publikationer i dessa kanaler som gör gällande Modo Hockey under perioden 1 april-14 

september 2016. Det är en period mellan säsongerna 2015/2016 och 2016/2017. I den kritiska 

diskursanalysen tas två perioder upp och deras rådande diskurser med ett fokus utifrån Modos 
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kanaler. Period 1 är 2-4 april och period 2 är 15-16 augusti. Under de två perioderna kompletteras 

diskursen från ovanstående fyra medier med diskussionerna på Twitter och Instagram under 

#modose. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen börjar med att bena ut tillämpbara teorier och den tidigare forskning inom sport-PR 

som ligger uppsatsen till grund. De teorierna kommer sedermera ligga till grund för analys och 

diskussion-kapitlet, men först efter teorin stakas utvalda metoder ut. Det är alltid syftet som 

bestämmer metod och därför tar metodkapitlet avstamp utifrån syftet som står ovan.  

Efter det presenteras det empiriska resultatet som tillsammans med tidigare forskning skapar 

analys och diskussion-kapitlet. Där vänds och vrids det på vad studien presenterat, stående på 

giganternas axlar, alltså utifrån det teoretiska ramverket. Det följs upp av kapitel sex, slutsatser 

och framtida forskning. I det kapitlet finns också svaren på frågeställningen och studiens brister. 

Avslutningsvis redogörs det för vilka implikationer studien kan påvisa för samhället. Här 

konkretiseras vad studiens slutsatser har för påverkan för samhället och yrkesliv. 
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2. Teori
2.1 Inledning 
Teoridelen kommer att ta upp teorier relevanta för hur en sportorganisation som Modo Hockey 

sköter sin PR. Innan kapitlet går in på specifika sport-PR-teorier kommer den PR-studie som 

skapade ett helt nytt paradigm inom PR-fältet att presenteras då den än i dag är relevant, 

Excellent PR. Den ger en viktig bakgrund till synen på vad god PR kan innebära och leda till samt 

gör det lättare för utomstående att förstå de grundläggande tankegångarna inom PR-forskning. 

Teorierna kring Excellent PR och hur man uppnår sådan, belyser hur viktig en organisations 

relationer är till dess intressenter. En intressent definieras i enlighet med Freeman et al. (2010) som 

varje grupp eller individ som påverkas av eller påverkar en organisations uppnåendemål. För att 

förstå hur en organisation kan uppnå goda relationer till intressenter belyses intressentteorin. 

Eftersom att denna studie är särskilt intresserad av hur Modo påverkar beslutsfattandet kommer 

sedan en genomgång över aktuella teorier inom området lobbyism. Eftersom att Modo i den här 

studien kommer att studeras under vad som kan ses som en krisperiod ges läsaren även en 

teoretisk bakgrund inom kriskommunikation.      En annan viktig del för att granska hur Modo 

arbetar med sin PR är genom att granska vilka förutsättningar som finns för att 

sportorganisationer ska kunna använda media som ett PR-verktyg, där särskilt 

sportjournalistikgenren har problem med att hålla sig kritiska till sportorganisationer (Boyle 

refererad till i L’Etang, 2013, s. 3). Vidare tar teoridelen upp mer specifik sport-PR och 

användandet av mediekanaler i sport-PR-syfte. Eftersom att studien studerar hur Modo försöker 

skapa en vi-känsla i regionen, finns det ett teoristycke som handlar om gemenskap. Här spelar 

Modos skapande och förstärkande av sin ideologi en viktig roll. Med ideologi menas den 

ihopsättning av tankar och uppfattningar som tjänar ett dolt maktintresse (Zizek, 1994). Modos 

ideologi innebär därmed de värderingar och uppfattningar som finns kring Modo och som 

möjliggörs av många olika aktörer. Sedan ges ett konkret exempel på hur det kan se ut i en klubb 

som lyckats implementera en stark ideologi och en stark position i sin region med Xifras (2008) 

forskning kring FC Barcelona. 
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2.2 Sportens excellence 
Excellence-teorin forskades fram av bland annat Grunig, Grunig och Dozier (2002) och handlar 

om hur PR gör organisationer mer effektiva. Studien leddes av James Grunig och stiftades av 

International Association of Business Communicators (IABC) år 1985. Syftet med teorin var att 

bredda PR-fältet och ge det ett dominant paradigm som skulle stärka hela professionen. PR har 

hela tiden har setts som ett ämne som är svårt att mäta och klurigt att analysera, och ur den 

uppfattningen växte fältets nya paradigm fram, Excellence PR (Grunig et al., 2002, s. 26). Inom 

sport finns det fortfarande väldigt lite forskning kring PR:s effekter, inte ens Excellence-teorin 

har prövats ordentligt inom sportens PR (L’Etang, 2006, s. 387). Grunig et al. visade med sin 

studie att PR bidrar till organisationens effektivitet genom att uppfylla mål med förväntningarna, 

eftersom PR bidrar med kvalitet, långvariga relationer samt strategisk hållbarhet (Grunig et al., 

2002, sida 97). Trots de tydliga fördelarna samt strategierna inom teorin är det inte vanligt att de 

används inom sportens värld. I många sporter går organisationerna på magkänsla mer ofta än vad 

de tillämpar kommunikationsplaner (Bruce & Tini, 2008, s.109). Samtidigt har Excellence-teorin 

befäst PR-fältets betydelse för organisationer samt stakat fram lyckade riktlinjer. PR kan 

definieras som metoden för att förbättra en organisations relationer och rykte, där målen 

effektiviseras i linje med intressenternas intressen (L’Etang, 2013, s. 24; Grunig et al., 2002). 

Excellence-teorin dominerade PR-fältet när den kom i så pass stor grad att den blev världskänd 

inom vetenskapsgrenen (L’Etang, 2013, s. 39).  

  Excellence-teori-studien togs fram av samme Grunig som tidigare tillsammans med Hunt hade 

tagit fram fyra modeller för effektiv kommunikation. Grunig & Hunts fyra modeller över 

asymmetrisk och symmetrisk kommunikation beskriver hur etiken kring hur vi kommunicerar har 

utvecklats mer än själva teknikerna i sig (Grunig, 2002, s. 26). I den kärnan av symmetrisk 

tvåvägskommunikation finner vi dialog och diskussioner parter emellan, verktyg som såväl kan 

förmedla symmetrisk tvåvägskommunikation som att hjälpa den som kommunicerar att föra fram 

sina budskap (Grunig, 2002, s. 26; Leeper refererad till i Theunissen & Noordin, 2012, s.6). Just 

symmetrisk tvåvägskommunikation kom sedermera att influera Excellence-teorin, då studien 

sammanfattade att effektiva relationer skapas genom symmetrisk kommunikation (Grunig et al., 

2002, s. 47). Samtidigt finns motsatsen till symmetrisk tvåvägskommunikation som kallas för 

asymmetrisk. Asymmetrisk tvåvägskommunikation handlar snarare om övertalning där 

symmetrisk istället är mer öppen för att lyssna och förändra organisationen utifrån dialogen 

(Grunig et al., 2002). Inom till exempel lobbyismen har kritiker dock hävdat att symmetrisk 

tvåvägskommunikation inte existerar och grundar det på upptäckterna och insikterna inom 

lobbyismens maktspel (Theunissen & Noordin, 2012, s. 6). Där kontrollerar PR meddelanden, 

informationen som går ut och kommunikationens hela process. Excellence-teorin menar också 



13 

att organisationer som inte passar in i omgivningen dör ut i vad som kan liknas med darwinismen 

och den bäst anpassades förmåga att överleva (L’Etang och Pieczka, 1996, s. 145). I motsats till 

Excellence-teorin har kritiska perspektiv inom PR-fältet belyst den roll som PR har spelat i att 

hjälpa organisationer med att producera övertygande texter och tillämpa strategier för att påverka 

diskursen (Willis, 2015, s. 222). L’Etang och Pieczka (1996, s. 149) lyfter också den kritik som 

Excellence-teorin fått gällande dess minimala fokus på ledningen och organisationens behov, där 

vikten av sociokulturella perspektiv, samhället, etiska riktlinjer samt politik och makt åsidosätts. 

Med sociokulturella perspektiv menas, i uppsatsen, hur man ser på individer främst som en del av 

ett större socialt sammanhang tillhörandes grupper och kulturer. Samtidigt som kritik har lyfts 

upp angående Excellence-teorin är det tack vare den som vikten av PR har aktualiserats och en 

grund för forskning om hur PR sköts i samhället i dag finns. Intressant i sammanhanget är att se 

hur de ramverk som forskningen tagit fram tillämpas, ifall det förekommer i sportens värld trots 

att det finns forskning som säger annat (Bruce & Tini, 2008; L’Etang, 2006). För att skapa 

effektivare PR krävs vård av relationen med sina intressenter och att en dialog där emellan hela 

tiden hålls vid liv (L’Etang, 2013, s. 67). 

2.3 Intressentteorin 
För att uppnå Excellence PR krävs en förståelse över vilka intressenter som påverkar och 

påverkas av organisationen. Likt Excellence-teorins framkomst som ett dominerande paradigm 

har intressentteorin uppstått i det tomrummet av att lösa relationsproblem för organisationerna. 

Med den digitala utvecklingen och kraven på att organisationer är transparenta, öppna och 

responderande har intressentteorin kommit att lösa problem för organisationer (Freeman et al., 

2010). L’Etang (2013, s. 66) tillämpar begreppet corporate hospitality (på svenska: företagsgästfrihet), 

ett relationsbyggande verktyg, som likt intressentteorin kan hjälpa organisationer med att 

upprätthålla befintliga relationer och underhålla långvariga relationer. Att skapa nya relationer är 

betydligt svårare än att vårda existerande relationer (L’Etang, 2013, s. 66). Även från ett mer 

marknadsföringsmässigt perspektiv har det blivit viktigare att fokusera på relationer. Begreppet 

relationsmarknadsföring grundar sig i det utbyte som sker mellan personer såväl som 

organisationer och gränsar mot PR-fältet (L’Etang, 2013, s 100). Med hjälp av forskare som 

Freeman och Friedman har intressentteorin formats till ett verktyg för PR-praktiker. Friedman & 

Miles (2006) menar att ett företag som är en stor arbetsgivare i ett litet samhälle långsiktigt gynnas 

av att lägga resurser på att förbättra relationerna i samhället, relevant i fallet med Modo. En 

organisation handlar dock endast i sina egna intressen och något genuint socialt ansvar existerar 

inte (Freeman et al., 2010; Friedman & Miles, 2006; Willis, 2015). L’Etang & Pieczka (1996, s. 90) 
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menar att det är tydligt att alla former av socialt ansvar som organisationer tar är beroende av den 

ekonomiska hälsan organisationen lever i. När en organisation hävdar att de sysslar med socialt 

ansvarstagande ställs oftast frågan, för vem (Willis, 2015, s. 223)? I den godtyckliga formuleringen 

av vad som är socialt ansvar har sociala kontrollmetoder misslyckats med att konkret svara på 

den frågan. Därmed är det akademiskt säkrast att kalla det för att varje organisation handlar i sina 

egna intressen (Freeman et al., 2010, s. 12). Även om det är för intressenterna som organisationer 

försöker skapa värde för bottnar det sig i att utan intressenternas stöd skulle lönsamheten 

upphöra (Freeman et al., 2010, s. 26). Givet att värderingarna är framtagna av organisationen är 

det legitimt att intressenter utvärderar vad organisationen gör (Willis, 2015, s. 221). I det syftet 

kan värderingarna bli ett slags kontrakt mellan organisationen och intressenter. Alltså utstakade 

principer över hur beslut ska tas och beteenden, helt enkelt bestämma hur organisationen ska 

bete sig (Willis, 2015, s. 221). För en hockeyklubb kan socialt ansvar yttra sig i enlighet med vad 

L’Etang (2013) skriver; om hur sport kan driva på och vara motorn bakom social förändring och 

även förena nationer och påverka den nationella identiteten.  

Parallellt med frågan huruvida socialt ansvar existerar eller inte är informationens makt minst lika 

intressant att belysa. Det kan till och med försvara eller omdefiniera begreppet socialt ansvar. En 

sportklubb kan motivera sitt ansvarstagande för sina intressenter genom informationens makt. 

Därför är informationsspridning ett effektivt tillvägagångssätt för att skapa samt bibehålla stöd 

från intressenterna, genom internet, möten, magasin, nyhetsbrev, publikationer etc. (Friedman & 

Miles, 2006, s. 164). Att använda internet som informationsspridningskanal är högst lämpligt 

eftersom det ökar i popularitet då fler och fler intressenter kan komma åt informationen enkelt. 

Det beror på de låga kostnaderna för publicering samt den interaktivitet som råder på det mediet, 

något som är exceptionellt för organisationer (Unerman & Bennett refererade till i Friedman & 

Miles, 2006). 

Dialog är ett nyckelbegrepp inom PR eftersom dialog är viktigt då det upprätthåller samt 

utvecklar relationer med en organisations intressenter (Willis, 2015, s. 221). Å andra sidan har 

organisationen makten över vad som skrivs och publiceras, de kan välja att ta bort eller helt 

ignorera kommentarer, vilket i sig hindrar dialogens uppkomst och blir då istället en 

envägskommunikation (Friedman & Miles, 2006, s. 165).  

Med internets intåg har makten rubbats, den makt som organisationer tidigare haft över 

innehållet. Internet har skapat möjligheter för symmetrisk tvåvägskommunikation men samtidigt 

kan organisationer i det dolda hantera makten. PR-praktiker kan se tvåvägskommunikationen 

som en fördel och ta till sig feedback från intressenter i syfte att hjälpa organisationen med att 

anpassa sig, vinna fördelar och för externa utbyten (L’Etang, 2013, s. 26). Annars finns en metod 
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inom intressentteorin som kan användas för att styra intressenterna, genom att hjärntvätta dem. 

Det sker med hjälp av ett informationsbombardemang tills intressenterna är helt indoktrinerade 

med samma principer som organisationen eller tills ideologi-gapet är tillräckligt litet för att ligga på 

acceptansnivå (Friedman & Miles, 2006, s. 165). 

Intressentteorin hjälper organisationer att bena ut vilka intressenter som är viktiga. Först när dessa 

är kartlagda kan metoder för att övertyga dem användas. Inom intressentteorin säger Friedman & 

Miles (2006, s. 227) att media (media syftas här på tidningsmedier) kan användas som mellanhand 

för att nå intressenterna, men om det samma gäller alla sekundära intressenter eller inte framgår 

inte. Det handlar mer om den hjälp som media kan bistå med när information ska spridas till 

intressenterna (Friedman & Miles, 2006, s. 227). Enligt Friedman & Miles (2006, s. 228) är media 

ett dubbeleggat svärd som endast följer sin egen logik, vars position kan liknas med en domares, 

där diskussioner och diverse argument sållas fram och presenteras. Samtidigt som media kan 

stjälpa en organisation kan den även hjälpa; Det går inte att kontrollera media men det går att 

förutse hur de kommer reagera på en kris, det går alltså i sitt krisarbete vända medias logik mot 

dem (Friedman & Miles, 2006, s. 235).

  Ett tydligt exempel på det är Canterbury-Bankstown Bulldogs sätt att krishantera år 2004. En 

sportorganisation som helt valde att vända fansen mot media och därmed ställa två intressenter 

mot varandra (Bruce & Tini, 2008, s. 109). Det kom sedermera att kallas för Bulldogsmetoden, en 

metod som går ut på att förneka och attackera den som yttrade nyheten.       Att provocera, peka 

ut syndabockar, komma med korrigerande åtgärder samt förödmjuka motståndaren. I slutändan 

lyckades Bulldogs skaka av sig krisen tack vare sina supportrar. Deras metod påminner 

överhuvudtaget inte om hur god PR tillämpas (Bruce & Tini, 2008, s. 109).  

  Även om Bulldogsmetoden är okonventionell förstod de sig på vikten av intressenter och den 

makt det innebär att använda sig av dem. Varje intressent är olik den andra och genom att förstå 

hur man bäst kommunicerar med dem kan intressentteorin hjälpa organisationen att uppnå 

Excellent PR. Exemplet med Bulldogs visar också att man kan vara framgångsrik med sitt PR-

arbete även om man går emot tidigare satta paradigm, Bulldogsmetoden mot Excellence PR.  

2.4 Lobbyismen som verktyg 
Som ovan nämnt är även myndigheter och lokala beslutsfattare intressenter och därmed objekt 

för övertygande, vilket leder in på begreppet lobbyism. Lobbyism är en kommunikationsprocess 

som involverar såväl interaktion som utbyte (Jaantinen refererad till I Bauer, 2014, s. 64). 

Lobbyismens definition skiljer sig runt om i världen och har därmed försetts med en rad olika 

definitioner. Godwin et al. (2013, s. 3) menar att lobbyism är ett försök att påverka den allmänna 
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ordningen. Den definitionen tillsammans med Tocqueville’s samt Nownes uppfattning om 

lobbyism, att lobbyism är ett verktyg som används av det privata samhället för att påverka staten, 

är definitioner som går att dra till Sport-PR (refererad till i Wasil, 2013, s. 17; Nownes refererad 

till i Verčič & Verčič, 2011, s.15 ) och borde därmed kunna appliceras på Modo Hockey. För 

sportorganisationer är de lokala beslutsfattarna en viktig intressent i många fall, gällande allt ifrån 

arenafrågor till när stora evenemang bör läggas. En stor sportorganisation kan antas arbeta tätt 

sammansvetsat med lokala beslutsfattare eftersom sportorganisationers tillställningar sällan går 

regionen förbi. Det kan i det avseendet och med L’Etangs (2013) tes om sportorganisationers 

förmåga att ena nationer, ses som att socialt ansvar används för att skapa en allmän opinion och 

därigenom påverkar beslutsfattare. Lobbyismen verkar då i det dolda och användningen av socialt 

ansvar blir ett verktyg för att få skattebetalarna att tro på det sportklubben eller organisationen 

överlag gör för samhället, när det huvudsakliga syftet är att vända den allmänna opinionen till sin 

sida.  

För att lyckas med lobbyismen har forskaren Jaantinen (1999, s. 78-79) tagit fram strategier för 

effektiv lobbyism, strategiska kriterier som vid ett uppfyllande banar väg till framgång. Hon 

påvisar att förståelse, gemensamma överenskommelser mellan parter, konfliktlösning och 

tillfredsställelse är viktiga kriterier. Lobbyister kan arbeta mer effektivt genom en öppen 

förståelse till alla intressenter och tillvägagångsätt för att uppnå effektiv lobbyism. En lobbyist 

som strävar efter att gynna alla intressenter når effektivitet i det långa loppet (Jaantinen, 1999, s. 

130-131). Wasil (2013, s. 17) definierar lobbyismen som något mer vardagligt eller nära, som att 

varenda vägledning som hjälper en lokal beslutsfattare är lobbyism i sin renaste form. Med Wasils 

definition kan det antas att sportorganisationer som Modo utövar lobbyism på sina lokala 

beslutsfattare. En lobbyism i fråga om ekonomisk hjälp eller tidigare täta samarbeten som lett till 

att klubben och kommunen gjort sig beroende av varandra. 

I Sverige saknas studier men i Norge har Haug & Koppang (1997) undersökt företagslobbyism, 

där intervjurespondenterna var verkställande direktörer eller PR-chefer i Norges 30 största 

företag. Resultaten visade bland annat att företagen kontaktar såväl kommuner som 

riksdagsledamöter och där bedrivs en aktiv lobbyism på lokal nivå (Haug & Koppang, 1997, s. 

240). För att nå fram till beslutsfattare på kommunal nivå bygger lobbyisten upp en relation med 

beslutsfattaren, det är genom relationen som parterna kan föra en dialog (Haug & Koppang, 

1997, s. 240; Theunissen & Noordin, 2012, s. 9; Wasil 2013, s. 19-20). Som Haug & Koppang 

(1997, s. 242) såg har de flesta verkställande direktörer en långt gången relation med de lokala 

beslutsfattarna, uppvuxna tillsammans och/eller umgås i samma kretsar och har redan etablerade 

relationer. Ett vanligt sätt att bibehålla kontakten är genom informella möten; som en lunch eller 
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golfrunda (Haug & Koppang, 1997, s. 242). Företagen skapar relationer i båda delar av den 

politiska debatten för att oavsett valresultat vara inflytelserika. Problemet för den lokale 

beslutsfattaren är risken att hamna i en relation som kan skapa intressekonflikter när 

kontroversiella beslut ska tas (Haug & Koppang, 1997, s. 242). Eftersom att sportorganisationer 

likt företag vill få sin vilja igenom går det anta att det även kan vara relevant i fallet med Modo, 

gällande exempelvis frågor som arena och ekonomiskt stöd. 

Lobbyism är ett verktyg för att nå beslutsfattande intressenter i syfte att främja organisationens 

mål, det är med andra ord även en del av Excellence-PR. Med beslutsfattarna som allierad kan 

sportorganisationer bli än starkare i sin region och därigenom ha lättare att bygga sin ideologi 

samt lösa eventuella kriser innan de uppstår. Det kan finnas vissa frågor eller diskussioner i 

samhället som kan vålla sportorganisationer kriser. Även om Excellence-teorin, intressentteorin 

samt lobbyism kan bygga goda relationer finns det alltid en överhängande risk att kris kan uppstå. 

Det eftersom den mänskliga faktorn alltid är närvarande (Coombs, 2015).  

2.5 När frågan blir en issue 
Att proaktivt arbeta med att förhindra kriser är bättre än att hantera dem när de väl slår ut 

(Regester & Larkin, 2008). Ett ledord i Coombs (2015) krishanteringsfilosofi är struktur och 

systematik och ett sätt att försöka styra undan från kriser är issues-hantering. Det är lämpligast att 

definiera en issue i enlighet med Moore, som en tendens eller omständighet som i framtiden kan 

påverka en organisations funktion (refererad till i Coombs, 2015, s. 32; Regester & Larkin, 2008, 

s. 44). För att dels undvika missförstånd i samband med översättning av begreppet, dels på brist

av någon direkt vedertagen översättning som används av forskare på svenska, väljer vi att

använda det engelska ordet issue.

  Syftet med issue-hantering är att minska den eventuella negativa påverkan en issue kan ha på 

organisationen (Regester & Larkin, 2008). Det går att dela upp issues-hantering i två delar: den 

ena handlar om hur en organisation försöker påverka omgivningen och den andra hur man 

anpassar sig efter densamma. Ett konkret exempel på issues-hantering där intentionerna är att 

påverka omgivningen är att försöka förhindra ett icke fördelaktigt lagförslag att bli till verklighet. 

Tre exempel på intressentmålgrupper man som organisation riktar in sin issues-hantering på i just 

det fallet är röstberättigade, beslutsfattare och media.  

  Ett exempel på issues-hantering där man istället anpassar sig till miljön är hur man byter till ett 

miljövänligare material som effekt av miljöorganisationers arbete (Coombs, 2015, s. 32). En issue 

kan ha en både kort och lång varaktighet. Dess plats på medias agenda kan variera (L’Etang, 

2013, s. 27). Klart är att en issue kan uppstå på flera sätt. L’Etang (2013) beskriver issues 
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management som något som uppstår i skärningspunkten mellan allmän opinion, PR, socialpolitik 

och konvergerad media.  

2.6 Media som medel 
Sportjournalister har lägre journalistisk status än andra journalistgenrer. Anledningen till det är 

det ambivalenta beroendet som kan förekomma mellan sportjournalister och sportpromötorer 

(Boyle refererad till i L’Etang, 2013, s.3). Dessa aktörerna samarbetar i nyhetsskapandet. 

Sportjournalistiken har haft problem med att lyckas skapa en hög professionell självständighet, 

det är vanligt att det finns en problematik när det gäller att hålla sig kritisk och objektiv inom 

sportjournalistikgenren (Boyle refererad till i L’Etang, 2013, s.3). Det borde alltså finnas 

förutsättningar för Modo att använda sportjournalistiken som ett sätt att få publicitet, som ett 

PR-verktyg, ifall sportjournalistiken förhåller sig mindre kritisk än nyhetsjournalistik i enlighet 

med teorin ovan. När sportjournalistiken väl är kritisk och granskande så kan sportorganisationer 

använda detta till att upptäcka eventuella brister och risker (Evans refererad till i L’Etang, 2013, s. 

4). Här kan alltså en sportklubb använda sig av media för att skanna av hur de påverkar 

organisationens rykte. Det gör det rimligt att anta att klubben i det fallet arbetar förebyggande, 

om de nu syftar till att tillämpa Excellent-PR. Det gäller dock inte endast sportjournalistiken. 

Zerfass et. al (2016) beskriver dualiteten i massmedier. Å ena sidan ska massmedier jämte den 

lagstiftande, verkställande och juridiska statsapparaten, fungera som en fjärde statsapparat och 

granska organisationer och makten. Å andra sidan är massmedier också vinstdrivande 

organisationer och använder sig av annonsering för att få den finansiella verksamheten att gå runt 

(Zerfass, et al., 2016, s. 506).  

2.6.1 Mediekanaler inom sport-PR 
Nya digitala medier har ökat möjligheterna för nätverkande (L’Etang, 2013, s. 8). Det finns stora 

fördelar för PR-utövare om de använder sig av alla möjliga kommunikationsformer (L’Etang, 

2013, s. 27). Det finns mycket att tjäna på för en organisation som på ett tidigt stadie lär sig 

använda den nya kommunikationstekniken (L’Etang, 2013, s. 93) Något som fått en viktigare roll 

för (inte minst sport-)organisationer är att använda sina egna mediekanaler för att nå sin publik 

(L’Etang, 2013, s. 93).  

Web 2.0 är termen som förklarar den nya typen av internetförutsättningar som innebär att 

användare själva kan skapa innehåll. Web 2.0 innebär också att det är lättare för användare att 

återkoppla till organisationer (Coombs, 2015), exempelvis supportrar som vill göra sin röst hörd 

till Modo. Organisationer tenderar att använda sin egen webbsida som ett sätt att främst sprida 
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information på (Web 1.0). En organisations sociala medier-kanaler däremot fokuserar mycket 

mer på att låta användarna själva bidra med innehåll (Web 2.0) (Coombs, 2015).  

  Gatekeeping är ett begrepp som beskriver den process där någon bestämmer över vilka nyheter 

som ska tas upp och på vilket sätt detta sker (McQuail, 2000). Makten som gatekeepers 

traditionellt har haft över vilken information som sprids har minskat med Web 2.0 (Coombs, 

2015, s. 18). Allt fler stora sportorganisationer valde 2011 att fokusera främst på sina Facebook-

sidor istället för sina egna webbsidor (L’Etang, 2014, s. 93), något som ytterligare pekar på att 

Web 2.0 och den typen av interaktiva kanaler blir allt mer relevanta.  

  Sport går främst genom journalistisk media och behöver inte ta den ekonomiska omvägen 

genom reklam (Bruce & Tini, 2008, s. 108). Utifrån det går det att resonera kring att 

förutsättningarna för just sportorganisationer som Modo, att använda gratismedia, är extra goda. 

Däremot är det då också svårare att som sportorganisation ha kontroll över det som skrivs 

jämfört med via annonser. Den positiva sidan av det är att det ger en hög nivå av trovärdighet. 

Alltså hjälper journalistiken till med att stärka banden med fansen och mata dem med 

sportmaterial. Den negativa sidan är att missgynnsamma berättelser kan skada klubbens rykte och 

dess popularitet (Bruce & Tini, 2008, s. 108). Dessutom är journalistisk media främst inriktad på 

att belysa dåliga nyheter, då dessa är effektivare än goda nyheter (Friedman & Miles, 2006, s. 227). 

Massmedia fungerar som en mellanhand mellan organisationen och intressenter. Journalistisk 

media tar på sig domarrollen, samlar in argument och står för diskussioner och analyser 

(Friedman & Miles, 2006, s. 228).  

2.7 Sport som identitetsskapare 
Carr skriver att en gemenskap existerar genom dess erfarenheter och ageranden. När en 

gemenskap talar om ett “vi” kan det också förutsätta att det finns ett “dem”. I den sprickan kan 

det uppstå en konflikt (refererad till i Hinchman & Hinchman, 1997, s. 22). En individ kan också 

vara med i flera gemenskaper och det kan uppstå konflikter när det krävs att man ska visa lojalitet 

till de olika gemenskaperna (Hinchman & Hinchman, 1997, s. 22). Hinchman och Hinchmans 

tankar kring en individs lojalitet till flera simultana konkurrerande gemenskaper är intressant i 

fallet med sport-PR. Utifrån det går det att teoretisera kring hur en lokal sportjournalist i 

Örnsköldsvik påverkas ifall denne på något sätt är en del av Modos gemenskap (är en supporter) 

men samtidigt också en del av journalistgemenskapen, där journalistiska objektivitetsideal råder. 

Det skulle även kunna gälla de lokala beslutsfattarna i Örnsköldsvik.   

Idrott och relationen till klubben kan ses som en ideologi utifrån både de Beaugrande (1999) och 

Zizeks (1994) definitioner av begreppet. De Beaugrande (1999, s. 28) menar att ideologier är 
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specifika sätt att representera och konstruera samhället som speglar ojämna maktrelationer och 

utnyttjandet av makten. Zizek definierar begreppet ideologi enligt följande “ideologi är en 

ihopsättning av idéer, uppfattningar och liknande, ämnad att övertyga oss om dess sanning, även 

om den faktiskt tjänar ett dolt och särskilt maktintresse.” (Zizek, 1994, s. 10). Vidare pekar Zizek 

på att ideologi även består av institutioner. För att ta ett konkret exempel så är kyrkan ett exempel 

på en sådan institution inom religionen. I Modos fall kan det vara klubben (i form av 

t.ex.medlemmar eller styrelse) och arenan. Ytterligare en viktig aspekt av ideologi är reproduktion 

av ideologin. Två viktiga delar för denna reproduktion är ritualer och praktiker. För att återigen ta 

kyrkan som exempel så är exempel på ritualer och praktiker inom denna bön, dop, konfirmation 

och bikt (Zizek 1994, s. 12). I fallet med Modo skulle det istället kunna handla om att gå på 

matcher och ha gemensamma Modo-sånger.

   I uppsatsen skrivs det mycket om Modos rådande ideologi och hur de försöker bygga samt 

förstärka den. Med grund i de Beaugrandes (1999) och Zizeks (1994) definitioner används 

begreppet Modos rådande ideologi för att beskriva de uppfattningar och värderingar som finns 

kring Modo. Att Modo lyckats göra sig viktig för regionen. Denna ideologi bärs upp av Modo 

själva, supportrarna men även av andra intressentgrupper som handlar utifrån att Modo är en 

viktig aktör i regionen. Begreppet ideologi kan också vara problematiskt enligt de Beaugrande 

(1999, s. 21) då det av många upplevs skapa konflikter och leda till ett dogmatiskt tänkande. I de 

definitionerna möts ideologi och idrott i att begreppet ofta konnoteras till ett vi mot dem-tänk 

(de Beaugrande, 1999, s. 21). Detta vi mot dem-tänk kan ge sportorganisationer möjlighet att 

skapa en social gemenskap kring sin organisation.  

Likt ideologi syftar PR till att få människor att känna ett sammanhang såväl socialt som 

identitetsmässigt (Hinchman & Hinchman, 1997, s. 235). Xifra tar FC Barcelona som ett exempel 

på hur man använder sig av en hängivningscentrerad marknadsföringskommunikation för att nå 

sina mål. Denna typ av kommunikation kan stärka imaginära gemenskaper. Rousseau myntade 

begreppet civil religion för att beskriva den moraliska och spirituella grunden i det moderna 

samhället. Civil religion är ett sorts socialt cement som kan hjälpa till att ena en stat och kan 

beskrivas som en politisk kultur (refererad till i Xifra, 2008, s. 193). Ledarna inom denna politiska 

kultur som är den civila religionen vill göra den ordningen helig. För att lyckas med det använder 

man sig av symboler och ikoner (Rothenbuler refererad till i Xifra, 2008, s. 193). Civil religion är 

ofta starkt kopplad till en nationell identitet, det kan dock även handla om en regional identitet. 

Det är fallet med fotbollsklubben FC Barcelona som kommit att bli en metonym och symbol för 

Katalonien (Xifra, 2008, s. 194). Om en sportorganisation kan ha en stor påverkan på hela 
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kulturen som Xifra för i bevis, borde det därför innebära stora konsekvenser om organisationen 

skulle försvinna. Det i sig kan då vara en anledning till att försöka behålla sportorganisationen.  

2.8 Religionen FC Barcelona 
Xifra (2008) har forskat på FC Barcelonas förmåga att skapa en regional religion, ett fenomen 

som uppstår från deras gedigna PR-arbete. Den hängivandecentrerade 

marknadsföringskommunikationsmodell som Xifra (2008, s. 193) belyst ligger till grund för FC 

Barcelonas stora spridning och lojala supporterskaror. 

Av alla sporter har FC Barcelona flest medlemmar, 130 000 stycken och när laget vann guld i 

Champions league firade 1,5 miljoner människor på staden Barcelonas gator och torg (Xifra, 

2008, s. 193). 

Att så många firade guldet härleder Xifra (2008) till att FC Barcelona själva byggt upp en slags 

civil religion kring laget, klubben har skapat sin egen ideologi som används flitigt. Media spelar 

här en nyckelroll i skapandet eftersom de upprepar de mytologiska ansträngningarna, 

glorifierandet av hjältar och evenemang (Xifra, 2008, s. 193; Friedman & Miles, 2006, s. 230). Det 

är dels genom media som en sportorganisation kan skapa ett vi i sin region, men även genom 

egna publiceringar (Xifra, 2008, s. 193). Samtidigt har FC Barcelonas civila religion skapat ett 

starkare band till nationaliteten Katalonien. Laget har blivit ett slags landslag och ambassadörer 

för hela regionen i skapandet av sin egen tro till laget Barcelona. Under Francos diktaturtid 

(1939-1975) blev FC Barcelonas arena, Camp Nou, en plats där klagomål kunde yttras utan straff 

som påföljd (Xifra, 2008, s. 194). Det är från den tiden som Xifra sett nationaliteten Katalonien 

bli ett med Barcelona FC. Religion som etymologiskt betyder “att enas”, “att gruppera” samt “att 

relatera” kan ses i hur den civila religionen lyckades skapas i det som hela regionen behövde, en 

gemensamma tro.  

Xifra (2008, s. 195) upptäckte också hur bunden den katalanska sportjournalistiken är till varje 

sporthändelse och därmed medskapare till den religiösa relation läsarna anskaffat sig till laget. FC 

Barcelona använder sig alltså av journalisterna för att bygga vidare på sina relationer. Det är 

intressant att undersöka om dessa förutsättningarna finns även för Modo. Det är relationen 

mellan FC Barcelona och journalisterna som är den regionala religionens paradigm. Xifras (2008, 

s. 198) slutsatser är att en sådan religion skapas genom kunskaper om sociologiska, antropologiska 

och etnologiska teorier tillsammans med PR-teorier.
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2.9 Sport-PR i Sverige 
Det finns alldeles för lite forskning kring sport-PR globalt, enligt L’Etang (2006). Än mindre är 

det forskat på i Sverige. Genom de teorier som lyfts fram ovan är det tydligt att det finns goda 

möjligheter för en sportklubb, som Modo att skapa förutsättningar för att individer ska skapa sig 

en identitet som är sammankopplad med sportklubben. Det går att koppla sin sportklubb till den 

lokala regionen (Xifra, 2008) och därmed göra det lättare att via lobbyism legitimera sin existens 

och eventuella bidrag man får från beslutsfattare i enlighet med Jaantinens (1999) teorier om 

lobbyism. Det finns också en trend som visar att det blivit allt mer fördelaktigt att använda sina 

egna kanaler och producera sitt eget innehåll (Wong An Kee & Yazdanifard, 2015). Det finns 

även goda möjligheter för sportklubbar att påverka sportjournalisters ambivalenta inställning till 

självständighet och kritiska angreppssätt mot organisationen. Frågan som kvarstår är dock; 

existerar detta i Sverige?  
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3. Metod
Ur vårt syfte växte våra metodval fram: en kvantitativ innehållsanalys (svarar främst på relationen 

till media) kombinerat med en kritisk diskursanalys (svarar främst på relationen till läsare och hur 

man försöker skapa värde och bygga sin ideologi). Sportklubben som valts är Modo Hockey och 

mer om det läses under rubriken “population och urval”. Vi valde en kvantitativ innehållsanalys 

för att ge mätbar data och besvara frågor kring huruvida Modo använder sin kommunikation för 

att skapa opinion som ska kunna påverka det lokala beslutsfattandet eller inte. Utifrån den 

kvantitativa innehållsanalysen blev det då möjligt att se vilka riktningar kommunikationen har. 

Om informationen riktar sig främst till hela kommunens medborgare, supportrar, lokala 

beslutsfattare, näringsliv eller sponsorer. Eller om Modo försöker skapa supportrar och bygga 

upp sin ideologi i enlighet med de teorier som finns inom området sport-PR, likt hur Xifra (2008) 

beskriver FC Barcelonas identitetsarbete. Dessutom gav den kvantitativa innehållsanalysen 

möjligheten att svara på skillnader kring hur rapporteringen ser ut mellan den regionala och den 

nationella journalistiken tack vare att nationella som regionala nyhetssidor är med i 

innehållsanalysen såväl som skillnader mellan nyhetsredaktion och sportredaktion. Därmed går 

det också att pröva de teorier som finns gällande journalisters band till sportklubbar (Bruce & 

Tini, 2008; L’Etang, 2013). 

  Triangulering uppnåddes genom att den kvantitativa innehållsanalysen kompletterades med en 

diskursanalys som fokuserar på Modos kanaler. Det gör att vi kan svara på hur Modo Hockey 

tillämpar de PR-teorier som finns. Då går det att se på vilket sätt Modo försöker skapa en 

identitet kopplad till klubben och regionen eller hur man försöker påverka opinionen i diskursen. 

Genom att tillämpa den kritiska diskursanalysen som van Dijk presenterat fick vi dels undersökt 

hur sportklubben presenterar och presenteras ideologiskt (van Dijk, 1988). Eftersom det är av 

intresse att studera hur sportklubben påverkar närområdet är analyser med ett sociokulturellt 

perspektiv mer lämpligt än till exempel Wodak eller Faircloughs lingvistiska diskursanalys. Det är 

individer som del av ett större sammanhang i grupper och som en del av kulturer och 

relationerna mellan dessa, samt hur dessa blir till, som är det intressanta för studiens syfte. Inte 

främst de lingvistiska uttrycken.  

  Esiasson et al. (2007, s. 239) menar att syftet med diskursanalys är att kartlägga 

maktförhållanden i samhället. I vårt metodval har vi valt att smalna ned forskandet på en 

idrottsklubb på mindre ort och dennes PR och främst fokusera på endast den klubben. På så sätt 

gav vi oss själva möjligheten att slutföra uppsatsen inom dess tidsram. 

  För att få en mätbar och tydlig data att utgå ifrån när vi gjorde vår anpassade kritiska 

diskursanalys utfördes den kvantitativa innehållsanalysen på kanalerna; modohockey.se, svt.se, 
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Sveriges Radio och Örnsköldsviks Allehanda. Innehållsanalys är ett passande verktyg för att få 

fram tydlig data, eftersom det kvantifierar förekomsten av företeelser (Boréus & Bergström, 

2012, s. 50). Det centrala i frågeställningen handlar om hur Modo sköter sin PR och hur de 

framställs. Utifrån det användes två olika metoder: kvantitativ innehållsanalys och kritisk 

diskursanalys. Tillsammans ger de två metoderna oss validitet, reliabilitet och därmed möjligheten 

att dra generella slutsatser utifrån studien. 

3.1 Population och urval 
Populationen är Modos texter på modo.se samt hur de omnämns i journalistisk media. Urvalet 

Modo.se valdes eftersom att Modo använder sin webbsida som grund för sin kommunikation. På 

Instagram och Twitter hänvisar Modo läsarna till texterna på webbsidan. Samtliga texter på 

modo.se har tagits med under den studerade tidsperioden mellan 1 april 22.00 och 14 september 

19.00, 2016 (läs mer om val av tidsperiod under punkt 3.2). De journalistiska mediekanaler som 

granskats är samtlig information om Modo på svt.se, sr.se och allehanda.se under samma period 

(läs förklaring av urvalet av kanaler under punkt 3.3). Den kvantitativa innehållsanalysen har 

totalt innefattat 576 artiklar (svt.se: 30 stycken, sr.se: 8 stycken, Modohockey.se: 157 stycken, 

Allehanda.se 381 stycken). 

  I den kvantitativa innehållsanalysen föll live-rapporter av matcher bort från urvalet, eftersom de 

oftast inte finns på webbsidorna efteråt. Vi analyserade inte heller publicerade texter som är 

kortare än 50 ord och inte heller bildtexter. Även video- samt ljudklipp och bilder föll bort. Dessa 

avgränsningar var nödvändiga för att slutföra uppsatsen inom dess tidsram. Vidare vill vi även 

uttala oss om diskursen från supportrar och kritiker samt hur Modo publicerar material på 

Twitter och Instagram. Detta har gjorts med hjälp av diskursanalysen som delades in i två 

tidsperioder, period 1:( 2-4 april) och period 2: (15-16 augusti), (se punkt 3.2 för argument för 

varför just dessa tidsperioder valts). Hashtag #modose valdes för att det är den hashtag som 

används mest om Modo på såväl Instagram som Twitter. I övrigt granskades samma kanaler som 

under den kvantitativa innehållsanalysen i diskursanalysen. Däremot finns det ett tydligare fokus 

på texterna från modohockey.se i diskursanalysen. Vi har utgått från dessa texter eftersom att det 

främst är sättet Modo kommunicerar som är av intresse. Sedan tas texter från samtliga övriga 

kanaler in och sätts i relation till Modos texter. Detta på grund av brist gällande plats i studien. I 

bilaga 1 redovisas samtliga publicerade texter i kanalerna med ett översiktligt redogörande. Under 

period 1 förekom 434 twitterinlägg under #modose samt 24 bilder på instagram. På modo.se 

publiceras fem artiklar, på allehanda.se 29 artiklar, på svt.se 6 artiklar och på sr.se 1 artikel. Under 

period 2 förekom 34 twitterinlägg under #modose och fyra bilder på Instagram. På modo.se 
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publicerades tre artiklar, på allehanda.se 12 Modoartiklar, på svt.se 2 Modoartiklar och på sr.se 0 

Modoartiklar.  

3.2 Tidsperiod för insamling av data 
Forskningen analyserade data i perioden mellan 1 april 22.00 och 14 september 19.00, 2016. Det 

är intressant eftersom att klockan 21.30, 1 april 2016, åkte Modo ur den högsta serien och ned till 

andradivisionen vars spel drog igång 14 september 2016, klockan 19.00. Vi argumenterar för att 

det är rimligt att anta att Modo under den här perioden är extra noga med hur de kommunicerar. 

Om en kris föreligger finns en grundregeln att utgå ifrån, nämligen att det vid kriskommunikation 

är extra viktigt att ha en god kommunikation (Coombs, 2015). Under hela denna period finns det 

två perioder där det extra tydligt går att se att det föreligger en kris. Under dessa två perioder 

utfördes diskursanalysen. Den första perioden är mellan 2-4 april precis efter att Modo åkt ur 

högstaserien. Där går det genom att studera diskursen se vilken stor betydelse Modo har för 

staden Örnsköldsvik i samband med nedflyttningen. Den andra perioden är mellan 15-16 augusti 

då Modo går ut med en ansökan om ekonomiskt stöd från kommunen. Det uppstår då en diskurs 

som tydliggör Modos täta band med kommunen och konflikten mellan de som tycker att den 

relationen är för tät och de som står bakom ett utökat kommunalt ekonomiskt stöd.  

3.3 Kanaler för insamling av data 
Fyra mediekanaler valdes ut för granskning i den kvantitativa innehållsanalysen: modohockey.se, 

allehanda.se, artiklar från svt.se samt sr.se. Samtliga artiklar som är direkt relevanta för Modo togs 

med i granskningen. Modos webbsida är av intresse då Modo kontrollerar den information som 

sprids där. Det är en möjlighet för Modo att själva bestämma över artiklarnas längd, utformning 

samt huruvida det ska finnas möjligheter för kommentarer eller inte. 

  Örnsköldsviks Allehanda är den största lokaltidningen i Örnsköldsviksregionen och har en 

omfattande täckning av Modos aktiviteter. Örnsköldsviks Allehanda har i egenskap av 

nyhetstidning journalistiska ambitioner. Därför var det rimligt att anta att kommunikationen där 

skulle se annorlunda ut än via Modos egna kanaler. Samtidigt är det möjligt att det finns en 

ömsesidig beroendeställning mellan sportjournalister och sportorganisation, i enlighet med 

L’Etangs (2013) teorier i frågan. 

  Det finns en risk att den lokala tidningen har en särskild beroendeställning till Modo Hockey. 

Därför var det viktigt att ta med utomstående, nationella nyhetsmedier i studierna: Svt Nyheter 

och Sveriges Radio. Då gick det också att jämföra rapporteringen som Örnsköldsviks Allehanda 

står för med hur Svt Nyheter och Sveriges Radio sköter den. Valet föll på just Svt Nyheter och 
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Sveriges Radio eftersom de har högt förtroende bland mediekonsumenter i landet, det enligt 2016 

års förtroendebarometer (Dowling, 2016). Eftersom att en del av de nyheter som publiceras om 

Modo på svt.se och sr.se görs av en lokalredaktion, lades en variabel till som visar om nyheten 

publicerats av en nationell eller regional redaktion. Genom att ha tagit med dessa medier i 

innehållsanalysen går det att se om Modo har förutsättningar för att använda sig av journalistisk 

media i sitt PR-arbete.  

  I den kritiska diskursanalysen kom Modos samtliga publikationer under rådande period att 

analyseras för att skapa en helhetsbild. Det innebar en analys av klubbens webbsida. Det 

kompletterades med diskussionerna under #modose på Twitter och Instagram för att se hur 

andra aktörer än Modo och journalistisk media uttalar sig om klubben.  

3.4 Tillvägagångssätt för kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen tillämpades för att få svar på vår frågeställning. Genom vår 

analys fick vi ut data på vilka intressenter Modo riktar sig till. Vi fick även svar på om Modo i sitt 

PR-arbete använder sig av andra medier eller inte och vilken ton som medierna i sin tur hade mot 

Modo. Vi ansåg att det bästa sättet för insamling av data i vårt fall var att använda sökmotorn 

Google och dess verktyg, “avancerad sökning”. Tidsintervallet ställdes in på en vecka åt gången. 

Då fick vi fram samtliga resultat som fanns på den aktuella kanalen inom tidsintervallet och 

lurades därför inte av sökmotorsoptimeringen. Vi valde endast ut de resultat som har med Modo 

Hockey att göra. Sökningen var så känslig att även resultat där Modo omnämns i en länk på den 

sidan kom upp bland resultaten. För att enbart arbeta med resultat som ligger på de ovanstående 

webbsidors domäner skrev vi in kanalens domännamn (svt.se, sr.se, allehanda.se) i fältet 

“webbplats och domän”. 

  Vad gäller Modos egen webbsida fanns det ett arkiv i en lista sorterad efter datum på 

webbsidan. Där valdes samtliga artiklar inom tidsperioden för insamling av data för studien. 

  Variabeln riktning till applicerades enbart på Modos webbsida, eftersom att det är Modos 

riktning vi är intresserade av att studera i enlighet med frågeställning 1, 2 och 3.  

Variabeln Vem kommer till tals? användes på samtliga medier. Det eftersom att det ger en 

helhetsbild över vilka som kommer till tals i diskursen gällande journalistisk media och i Modos 

egna kanaler. Variabeln Textens ton mot Modo gällde alla medier utom modohockey.se, eftersom att 

målet med variabeln är att se om det finns förutsättningar för Modo att använda sig av 

journalistisk media som PR-verktyg. Den kvantitativa studien innehöll två kodscheman, dels ett 

för Modo och ett för de andra medierna (Allehanda, Svt och Sr). Strukturen på kodschemana var 

i stort sett de samma men det som skiljde dem åt var att variabeln riktning endast samlades in på 
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artiklar publicerade av Modo och variablerna ton till Modo endast samlades in på artiklar 

publicerade av de andra tre medierna (Allehanda, Svt och Sr). Det eftersom att de tre kanalerna 

främst riktar sig till sina egna intressenter (läsare) och denna studie studerade vilka Modo riktade 

sig till och relationen till de intressenterna. På samma sätt var det endast intressant att studera 

tonen de tre medierna hade till Modo snarare än den ton Modo hade till sig själva. 

3.4.1 Våra variabler 
Efter våra pilotstudier och litteraturgenomgångar gav operationaliseringen oss följande variabler. 

Vi använder Nvivo för att kunna ta ut den procentsats över hur mycket utrymme varje aktör fick 

under variablen kommer till tals. Sedan lades alla variabler in i SPSS där också all annan lagring av 

data skedde. Som: 

·  Riktning : När det gått att utröna att informationen Modo publicerat på sin webbsida riktar 

sig till en särskild grupp intressenter har detta kodats med en etta i den subvariabel som det 

inneföll på. De intressenterna som valdes ut, och blev varsin sub-variabel var: till supportrar, till 

medborgare, till lokala beslutsfattare och till sponsorer. Ifall riktningen är till medborgare tydliggörs 

det att Modo försöker influera även dem som inte är supportrar, alltså skapa en vi-känsla i 

regionen. Dessutom kan dessa medborgare i kommunen också rösta vilket borde ha en 

påverkan på lokala beslutsfattare (som är valda av medborgarna). Riktning till beslutsfattare 

tydliggör om Modo direkt försöker påverka lokala beslutsfattare. Intressentteorin argumenterar 

för att det är viktigt att rikta sig till sina intressenter (Freeman et al, 2010; Friedman & Miles, 

2006). För att få svar på om Modo använder sig av intressentteorin är textens riktning viktig.

· Riktning till supportrar användes när Modo riktat sig till mottagare som ses som potentiella 

besökare till arenan eller som helt sonika uttryckligen är supportrar till Modo.

· Riktning till medborgare användes när informationen riktat sig mer allmänt till mottagare främst 

i egenskap av medborgare i kommunen Örnsköldsvik. Den här typen av information kan 

tänkas handla om hur man försöker få medborgare att bli supportrar, och därigenom gå på 

matcherna eller påverka en allmän opinion i kommunen med syfte att få ökat inflytande. 

        Riktning till lokala beslutsfattare användes när informationen riktats till politiker eller andra 

med beslutande makt, ett mer direkt sätt som syftar till att vända sig till dem som fattar beslut utan 

att gå vägen via direkt opinionsbildning hos den breda massan.  

        Riktning till sponsorer är när Modo riktat sig till dem som bidrar med pengar till Modo 

Hockey med mer än en vanlig entrépeng, enheter som stöttar Modo mer än endast i egenskap av 

betalande supportrar, inte sällan med förhoppning om att få något tillbaka (till exempel publicitet 

och exponering).  
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· Genre: Textform avgör om det är insändare, sportartikel, krönika, notis, nyhetsartikel, 

debattartikel eller matchartikel. De olika textformerna blev egna subvariabler. Detta är intressant 

för att kunna korstabulera med huruvida artikeln är lik Modos egna artiklar och om det finns 

skillnader mellan genrer. Det är rimligt att anta att exempelvis debattartiklar i större utsträckning är 

positiva eller negativa, än notiser.

Redaktion: Här angavs det vilken redaktion det är som skrivit texten. De är uppdelade i 

sportredaktion, nyhetsredaktion, lokalredaktion och nationell redaktion. Enligt L’Etang har 

sportjournalister lägre journalistisk status än andra journalister (sportredaktion vs nyhetsredaktion i 

det här fallet). Även Boyle (refererad till i L’Etang, 2013, s. 3) menar att det inom 

sportjournalistiken finns problem med att hålla sig objektiv och kritisk.

Vem kommer till tals? Handlar om vem som får yttra sig i texten. Vem som blir intervjuad eller 

hörd. Aktörer: tränare, klubbprofil, lokala beslutsfattare, medborgare, supportrar, sponsorer, 

kommunikatör, expert, ordförande, VD, anställd, representant från annat lag. Hur mycket plats 

varje aktör får i medierna påverkar diskursen. Beroende på utrymmet en organisation får kan den 

ta grepp över vad som sägs (Freeman et al., 2010).

Skribent: Vem har skrivit texten? Genom att notera det går det att se om det finns band mellan 

enskilda skribenter och exempelvis i vilken utsträckning de skriver negativt om Modo. Ifall det 

handlar om några enstaka som står för en majoritet av texterna. I så fall kan det tänkas vara 

önskvärt att satsa på positiva relationer med dessa få.

Textens ton mot Modo; positiv, negativ eller neutral. Är den nationella tidningen mer granskande än 

den lokala? Stämmer det som Boyle (refererad till i L’Etang, 2013) säger om att sportjournalistiken 

har problem med att hålla sig objektiv och kritisk? Det går att se genom att jämföra 

sportredaktioner med nyhetsredaktioners ton mot, och innehåll om, Modo. Skiljer sig tonen mellan 

lokalredaktioner och nyhetsredaktioner? Ifall en redaktion är positiv går det utgå från att det finns 

goda förutsättningar för Modo att använda det mediet och redaktionen som ett PR-verktyg. 

Genom applicering av denna variabel på lokalredaktion respektive nationell redaktion går det att se 

ifall det finns skillnader i Modos PR-förutsättningar även där. Det finns teorier som säger att media 

kan användas som mellanhand när nyheter ska spridas (Friedman & Miles, 2006; L’Etang, 2013). 

Även en neutral ton kan vara till fördel för Modo. Friedman & Miles (2006) anser att en 

organisation kan använda media som ett medel för att nå ut till intressenterna. Positiv till Modo: 

Tonen i texten är positiv till Modo. Journalisten upplevs framställa Modo i positiv dager.

Negativ till Modo: Tonen i texten är negativ eller kritiskt granskande kring det Modo gör eller yttrar 

och framställer klubben i dålig dager. 
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Neutral: Där objektiviteten råder över texten. 

3.5 Kritisk diskursanalys 
Insamlandet av kvantitativ data gav denna studie en stabil grund att stå på. Den kritiska 

diskursanalysen gav ett djup då den hittade svar på om Modo skapar en vi-känsla till regionen. 

Diskursanalysen belyste även hur relationerna mellan Modo och intressenterna ser ut och hur 

Modo uttrycker sig i sitt skapande av opinion i sin region. Svaren fick vi genom att tillämpa van 

Dijks sociokognitiva diskursanalys. En studie som gav oss mer förståelse kring diskursen runt 

Modo. Bell menar att en journalistisk text berättar det sagda genom vad som inte blir sagt samt 

att den ideologi som tidningen själva har speglar nyheterna (Bell, 1996, s. 59). Vi har inte tillämpat 

Bells (1996) nyhetsdiskursanalys, eftersom vi dels utfört en kvantitativ innehållsanalys på 

nyheterna, samt att Bells analys inte går på djupet som van Dijks sociokognitiva diskursanalys 

gör. Vår kritiska diskursanalys syfte var att analysera Modos kanaler och utifrån det utröna 

ideologi, som de Beaugrande (1999, s. 21) uttrycker det, skapar en social gemenskap kring 

organisationen. Syftet var att ta reda på hur Modo Hockey sköter sin PR genom sina kanaler och 

därmed är en kritisk diskursanalys av närvaron på de diverse kanalerna av intresse. När kritisk 

diskursanalys kom fram var dess syfte att definiera vad ideologi är. En definition som togs fram 

var; att ideologier är specifika sätt att representera och konstruera samhället som speglar ojämna 

maktrelationer och utnyttjandet av makten (de Beaugrande, 1999, s. 28). Även Zizek (1994) håller 

med de Beaugrande (1999) om att ideologi är ett begrepp som är väldigt tätt förknippat med 

makt. Med det i fokus är van Dijks analysmodell tillämpbar på studien, som kretsar kring regional 

identitet och ideologi. Inom diskursanalysen finns Wodak och Faircloughs lingvistiska analyser 

som oftast ställs mot van Dijks sociokognitiva diskursanalys (Berglez, 2010, s. 265) En av de 

största skillnaderna mellan diskursanalys och lingvistik är att lingvistik oftast används för att 

studera grammatik, något som van Dijk (1991, s. 46) ser som att skrapa på ytan. Han 

argumenterar för att diskursanalys går längre och studerar strukturer av diskursen som helhet. Vår 

kvantitativa innehållsanalys har skrapat på ytan, vår diskursanalys har gått på djupet. 

Diskursanalysen beskriver betydligt mer än bara textuella noggrannheter, det eftersom diskurs är 

mer än bara texter, den analyserar även interaktionen (van Dijk, 1988, s. 29). Med van Dijks 

kritiska diskursanalys som grund har vi kunnat peka ut och förklara användandet av 

kommunikation, funktionerna och effekterna som diskursen har på kommunikationen (1988, s. 

30).  

  För att analysera den insamlade datan ställde vi upp fem punkter som van Dijk (1988, 1991) 

anser är viktiga när en diskursanalys utförs. Dessa punkter har applicerats punkt för punkt på 
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Modos material och sedan sammanfattats i resultatdelen. Sedan har publiceringar från övriga 

kanaler (svt.se, sr.se och allehanda.se) tagits med för att ge en helhetsbild av diskursen. Dessa 

punkter har legat till grund för insamling av data för vår diskursanalys och endast de viktigaste 

aspekterna belyses i resultat, analys och slutsats. I bilaga 1 har det redogjorts för samtliga 

publicerade artiklar i de olika mediekanalerna med den första punkten, för den som vill 

undersöka samtliga artiklar från de övriga medierna själv. På sociala medier har kommentarer 

tagits med i hög utsträckning för att belysa även privatpersoners uttryck i diskursen och om 

Modo besvarar dem i enlighet med PR-teorierna.  

       Översiktligt redogörande. Först behövs en sammanfattning av viktiga element i texten. 

Även en översikt som tydliggör textens huvudsakliga innehåll  (Van Dijk, 1988).   

        Tematisk struktur (makro) . Centralt här är hur textens hierarki är uppbyggd. I vilken 

ordning förekommer textens ämnen och händelser? Det vanliga i en text är att det finns ett 

huvudtema som ligger högst upp i den tematiska hierarkin följt av sekundära som hamnar längre 

ned i hierarkin (van Dijk, 1988, s. 41).  

        Schematisk superstruktur (makro) . van Dijk (1988, s. 51) kallar de schematiska 

strukturerna för superstrukturer, eftersom superstrukturen tar många frågor i beaktning. Viktigt 

att fråga sig i det här steget är: Vad står i ingress och rubrik? Vad står textens olika aktörer för? 

Hur ser bakgrunden till texten ut och hur redogörs den? Går det att hitta tankar kring 

förhållandet mellan orsak och verkan eller gällande konsekvenser och vilka aktörer är det som 

yttrar dessa? Vilken riktning har kommentarerna i texten? Vilken eller vilka aktörer ges utrymme 

att komma med slutsatser kring frågan? Denna del av analysen har gjort det möjligt att se om 

Modo använder sig av det Grunig (2002) beskriver som symmetrisk respektive asymmetrisk 

tvåvägskommunikation. Handlar det om en form av övertalning eller finns det en dialog mellan 

klubb och intressenter? Används exempelvis supportrar som ett sätt att föra diskussionen åt 

Modo?  

       Analysera mikrostrukturerna i diskursen. Mikroanalysen tar sikte på detaljerna i texten. I 

analysen av mikrostrukturerna är det hur texten skrivits som står i fokus. De mer abstrakta och 

generella strukturerna behöver någonstans komma till form på en mindre, mikronivå (lokal nivå). 

Hur har texten tagit hänsyn till de generella diskussionerna och sammanhangen? Hur ser den 

lokala semantiken ut? Förutsätts läsaren känna till sammanhanget och ha förkunskaper (van 

Dijk, 1988, s. 59)? Vad är det som är implicit och vad är utelämnat ur texten (van Dijk, 1988, s. 

62-63; Bell, 1999, s. 59)? Här är den lexikala stilen också av intresse. Även hur man använder sig 

av övertygande innehåll som fakta, källor och siffror för att vara övertygande (van Dijk, 1988, s. 

83-
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94). Denna mikrodel av analysen är tillsammans med sociokulturella kontextualiseringar intressant för 

att se om Modo blir till en sorts metonym för Örnsköldsvik. Det i likhet med hur Xifra (2008) 

beskriver hur FC Barcelonas PR gjort klubben till en metonym för Katalonien. 

        Sociokulturella kontextualiseringar. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till helheten vid en kritisk 

diskursanalys. Hur går texten och diskursen i helhet att placera i ett kulturellt sammanhang som 

främst utgår från individer som en del av grupper som formas av dess kulturella kontext? Att 

studera diskursen är ett sätt att studera ideologi (de Beaugrande 1999), som är ett sätt att se på 

maktstrukturer (Zizek, 1994). Hur kan diskursen vara ett uttryck för en specifik ideologi? Sätter 

sig texten emot den rådande ideologin (van Dijk, 1988)? Försöker Modo använda texter till att 

försöka skapa en vi-känsla i sin region? 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Samhällsvetenskapens tuffaste fråga är om studien är valid eller inte. Går det att överkomma 

“översättningsproblemet” av det empiriskt undersökta? Det som forskaren genom sin teoretiska 

redogörelse påstår sig undersöka kommer alltid inom fältet vara svårt, oavsett studie (Esiasson et 

al., 2007, s. 63). Vår uppgift har därför varit att noggrant säkerställa validitet och komma så nära 

sanningen som möjligt i det som undersökts (Höijer, 1990). Nyckeln till validitet är att ta fram 

teoretiska ramverk samt att konceptualisera studien i samstämmig transparens. De pilotstudier 

som vi gjort har legat till grund och har kompletterat de metoder vi sedan använde (se bilaga 3). 

God validitet uppnås främst när instrumenten är utförligt prövade innan själva huvudstudien 

aktualiseras (Höijer, 1990).  

Med våra variabler i kodschemat fick vi svar på till vem Modo riktar sig till med sina texter, samt 

om de andra medierna hjälper Modo eller inte med klubbens PR-arbete och därigenom skapar 

eller inte skapar opinion i regionen. På samma sätt uppnås validitet i denna studie eftersom att 

diskursanalysen gav oss svar på om Modo skapar vi-känsla eller inte och hur texterna i sådana fall 

är uppbyggda för att göra det. 

  När det kommer till reliabiliteten i vår studie är målet att resultatet ska kunna uppnås av andra 

som upprepar vår studie, det som Kjellberg & Sörqvist (2011, s. 81) benämner som 

interbedömarreliabilitet. Vi har uppnått validitet och reliabilitet genom att operationalisera vår 

studie, genom att omsätta de teoretiska begrepp som finns till något som kan observeras (se figur 

ovan) (Kjellberg & Sörqvist, 2011, s. 81). Ett möjligt reliabilitetsproblem är att vi varit två 

personer som utfört den kvantitativa innehållsanalysen. Vi har dock genom att ha gjort varje 

pilotstudie tillsammans hittat en adekvat och samstämmigt tolkning av våra variabler. Det har 

ytterligare bevisats av interreliabilitetstestet (se bilaga 3).  



32 

  Kvalitativa studier har allt som oftast svårt att svara på hur generaliserbar studien är (Höijer, 

1990, s. 18). Generaliserbar blev vår studie tack vare den kvantitativa innehållsanalysen, eftersom 

vår studie täckte alla artiklar som producerades under perioden 1 april 22:00 till 14 september 

19:00, 2016. Den blev även svarbar eftersom vi gjorde en kritisk diskursanalys som fann svar på 

huruvida Modo skapade vi-känsla eller inte. 

  För att det ska kunna gå dra generella slutsatser utifrån materialet har vi inte fokuserat på 

intervjuer utan på att undersöka en stor mängd material (576 artiklar), med vår kvantitativa 

innehållsanalys. Det gäller allt som publicerats under tidsperioden 1 april-14 september som 

handlar om Modo, på medierna: modohockey.se, allehanda.se, svt.se och sr.se. Detta material 

behandlades genom Googles “avancerad sökning” och utelämnade därmed inte någon text. Alla 

domännamn som inte har någon av de fyra ovan nämnda medier dök inte upp i våra sökningar 

och därmed inte heller i vår undersökning. Genom triangulering säkerställs reliabiliteten. Viktigt 

för denna studie är också att tydligt ha urskiljt ifall texten är skriven av en lokalredaktion eller 

nationell, något som gjorts då vi tagit med nationella kanaler som svt.se och sr.se utöver lokala 

allehanda.se  

  I vår studie har vi använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvantitativa ger oss 

bättre möjligheter till att kunna generalisera, eftersom den täcker alla publicerade artiklar under 

tidsperioden i de utvalda medierna. Det gör att vi lättare kan säga att vår studie är representativ 

för Modos kommunikation såväl som hur media rapporterar kring klubben. Utifrån det är det 

rimligt att anta att det går applicera vår studie på närliggande fall där en idrottsklubb har en stark 

ställning på liten ort, exempelvis Skellefteå, Leksand, Mora, Timrå, Karlskoga och Södertälje. 

L’Etangs (2013) teorier om sportklubbars supporterskapande, identitet och journalisters 

ambivalenta inställning till klubbarna borde gälla även på dessa orter, vilket vidare stärker 

liknelsen mellan de olika fallen. Det är också där någonstans gränsen borde dras för hur vår 

studie kan appliceras. Risken finns att relationen och beroendbanden mellan kommunen, 

invånarna, journalisterna och sportklubben ser annorlunda ut. 
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras, de för frågeställningen, relevanta resultat som den kvantitativa 

innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen fick fram. Det presenteras genom diagram och 

en sammanfattad version av den kritiska diskursanalysen. Om full längd av diskursanalysen 

önskas, finnes den i bilaga 1.  

  Syftet med den här studien är att undersöka hur en sportklubb på mindre ort sköter sin PR. och 

frågeställningen är:  
 
•

Hur försöker sportklubben skapa vi-känsla i sin region? 

 
•

Hur försöker Modo skapa opinion i syfte att påverka politiska beslut i regionen? 

 
•

Hur står sig Modos PR utifrån Excellent PR, intressentteorin och sport-PR-teorierna? 

 
•

Finns det förutsättningar för Modo att använda sig av journalister i sitt PR-arbete utifrån 

journalistens inställning till Modo? Hur ser detta i så fall ut och hur skiljer sig 

relationerna åt beroende på redaktion (sport-, nyhets-, lokalredaktion och nationell 

redaktion)? 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen ger en tydlig överblick över de artiklar som 

publicerats inom urvalsperioden. 97,1 procent av de publicerade texterna kommer från nationella 

redaktioner och 2,9 procent från nationella (tabell 2). Det är alltså en rapportering som 

domineras av den lokala journalistiken. Den undersökta nyhetsrapporteringen består av artiklar 

från sportredaktioner (83 %) där nyhetsredaktioner står för 17 procent av innehållet (figur 4). 

Innehållsanalysen ger också svar på vilka Modo riktar sina budskap till i sina texter, där det 

vanligaste var att man riktade sig till supportrar i 41,4 procent av artiklarna (figur 2). Med 

analysen går det även att se att Modo får göra sin röst hörd i de andra mediernas kanaler (figur 9 

och 10).  
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Periodens samtliga artiklar 
Under perioden 1 april till 14 september (167 dagar) skrevs 576 artiklar kopplade till Modo i de 

undersökta medierna. Överlägset störst var allehanda.se som publicerade 381 artiklar (66,1 %) 

under perioden. Sr.se 8 artiklar (1,4 %), svt.se stod för 30 artiklar (5,2 %) står alltså tillsammans 

för 6,6 procent av de publicerade artiklarna. Modohockey.se publicerade under perioden 157 

artiklar (27,3 %). Av de texterna riktades drygt hälften av artiklarna till klubbens supportrar. 

Allehanda.se (381 
st)

66,1%

Modohockey.se 
(157 st)
27,3%

Svt.se (30 st)
5,2%

Sr.se (8 st)
1,4%

FRÅN 1 APRIL TILL 14 SEPTEMBER SKREVS 
576 ARTIKLAR FÖRDELAT ÖVER:

Figur 1.
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Modos riktning 
Under perioden 1 april till 14 september hade Modo publicerat 157 artiklar på modohockey.se. 
Av dessa har klubben i sina texter på modohockey.se riktat sig till Supportrar (41,4 %), 

Medborgare (9,6 %), Lokala beslutsfattare (7,6 %), Sponsorer (12 %) och Ingen specifik 

intressent (29,3 %). Riktning till supportrar är tydligt den vanligaste riktningen som Modo gör. 

Resultatet på variabeln Riktning till medborgare visar att Modo riktar sig även till dem som bor i 

kommunen men som inte först och främst är supportrar till klubben. Detta visar att man 

försöker influera medborgare i största allmänhet och försöka stärka sin koppling och vi-känsla i 

regionen. Att Modo även riktar sig till beslutsfattae visar att man försöker påverka politiska beslut 

på det sättet. Under de 167 dagar som perioden avser har klubben producerat 157 artiklar, varav 

41,4 procent är riktade mot lagets supportrar. Modo skapar material nästan varje dag med 

riktning till sina intressenter visar studien och specifikt är relationen till supportrarna starkast. 

Där publicerar Modo nästan en artikel varannan dag riktad till supportrar under den undersökta 

perioden. Parallellt med riktningen som Modo gör undersöktes också tonen som allehanda.se, 

svt.se och sr.se haft i sina texter till Modo.  

Supportrar; 41,4 %

Medborgare; 9,6 %Beslutsfattare; 7,7 %

Sponsorer; 12 %

Ingen specifik 
intressent; 29,3 %

MODO RIKTAR SIG TILL:

Figur 2.
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Mediekanalernas ton till Modo 
För alla tre mediekanaler allehanda.se, svt.se samt sr.se är en majoritet av artiklarna neutrala. 
Allehanda.se har alla tre alternativ bland sina artiklar: 9,4 % är positiva, 14,6% negativa och 76% 

neutrala. Artiklarna på svt.se var 96,7 % neutrala och 3,3% negativa, ingen artikel var positiv. 

Sr.se hade 25% negativa artiklar och 75 % neutrala. Värt att nämna är att sr.se under perioden 

publicerade 8 artiklar och svt.se 30 artiklar samtidigt som Allehanda.se hade 381 artiklar. 

Allehanda.se, den lokala tidningsredaktionen har nästan 10 procent positiva artiklar, intressant i 

jämförelsen med svt.se och sr.se (0%). Trots avsaknaden av positiva artiklar hos de nationella 

medierna har svt.se 96,7 procent och sr.se 75 procent neutrala artiklar. För att få en större 

förståelse till hur det även kan skilja sig mellan redaktionerna på de olika kanalerna presenteras 

tonen till Modo från dels sportredaktionerna som nyhetsredaktionerna, för att i figur 5 presentera 

skillnaderna mellan lokala som nationella redaktioner. 
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0 % 0 %
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Tonen till Modo 

Positiva Negativa NeutralaFigur 3.
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Tonen till Modo som sport- eller nyhetsredaktioner har  
Nyhetsredaktionerna stod för en högre förekomst av negativa artiklar (42,2 %) än 
sportredaktionerna (7,3 %). Nyhetsredaktionerna hade dessutom positiva artiklar på 4,2 procent 

och neutrala på 53,6 procent. På sportredaktionerna var 83 procent av artiklarna neutrala, 9,7 

procent positiva och till skillnad mot nyhetsredaktionerna, var 7,3 procent negativa. Skillnaderna 

mellan redaktionerna kan visa på att sportredaktionerna i större utsträckning än 

nyhetsredaktionerna kan vara till hjälp för Modos försök att påverka politiska beslut. Resultatet 

går också att applicera på Modos förutsättningar att använda sportredaktioner som PR-verktyg i 

allmänhet.Sportredaktioner är överrepresenterade när det kommer till antal publicerade texter. 83 

procent av alla artiklar publicerade på allehanda.se, svt.se och sr.se kommer från 

sportredaktioner och 17 procent från nyhetsredaktioner. 
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Tonen till Modo som lokal eller nationell redaktion har  
Skillnaderna gällande en negativ ton var större hos nyhetsredaktioner än sportredaktioner, 
gällande skillnaderna på lokal kontra nationell nivå men då kring neutraliteten. Där hade den 

nationella redaktionen 100 procent (av totalt 12 artiklar) neutrala texter medan resultatet var mer 

spritt hos kategorin lokalredaktion (406 artiklar totalt): positiv (8,8 %), negativ (14,2 %) och 

neutral (77 %). Noterbart är att likt allehanda.se (se figur 3), har alla lokala redaktioner hållit en 

positiv ton i nästan 10 procent av sina publicerade artiklar, vilket i sig kan vara till hjälp när Modo 

utövar påtryckningar på de lokala beslutsfattarna. För att se hur tonen ser ut på den lokala 

sportredaktionen visar figur 6 de vanligaste förekommande skribenterna på allehanda.se. 
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Skribenters antal artiklar procentuellt på allehanda.se och dess ton 
55 procent av artiklarna på allehanda.se skrevs av fyra skribenter, alla från sportredaktionen. 

Relationerna med endast fyra skribenter har alltså en påverkan på majoriteten av alla artiklar om 

Modo på allehanda.se. Flest skrev Adam Johansson (21 %), näst mest skrev Jon Häggqvist (17 

%), därefter kommer Per Hägglund (9 %) och sist Andreas Olsen (8 %). Som det går att se i 

figur 7 publicerade samtliga fyra skribenter främst neutrala texter. Jon Häggqvist var den enda 

som hade fler negativa texter (9 %) än positiva (4,5 %). Per Hägglund sticker ut från mängden 

som den som hade lägst andel neutrala texter (47 %), därmed är en majoritet av hans texter 

antingen positiva eller negativa i sin ton. Dessa fyra skribenter har uteslutande förekommit i 

sportredaktionen i undersökningen. I övrigt-kategorin förekommer skribenter från såväl sport- 

som nyhetsredaktionen. När redaktionerna samt skribenterna har haft olika ton som ovan 

redogjorts påvisar figur 8 vilka som väl i texten kommer till tals. Genom att tre av de fyra mest 

förekommande lokala sportjournalisterna är mer positiva än negativa till Modo, har Modo 

möjlighet att använda journalisterna för att bygga vidare på sina relationer. 

Jon Häggqvist
17%

Adam Johansson
21%

Per Hägglund
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Figur 6.
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Vem kommer till tals och hur ofta? 
I de 576 artiklar som publicerades under perioden kommer spelare till tals i störst utsträckning 

(19 %), sedan följer Modos tränare (14 %) och representanter från annat lag (11 %). 

Tillsammans med anställda hos Modo, klubbens ordförande och sportchef omnämns de sex i två 

av tre artiklar. I knappt var femte artikel förekommer en spelare som tillhör Modo jämfört med i 

var femtionde för klubbens VD. Minst utrymme får medborgare och sponsorer med en procent 

var av artiklarna. Det resultatet kan delas upp och tydliggöras genom att utläsa hur stort 

medelvärdet i varje artikel varje aktör har (figur 9) samt antalet artiklar varje aktör förekommer i 

(figur 10). 
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Medianvärdet samt antal artiklar varje aktör kommer till tals i  

Figur 9 visar att Sr publicerade åtta artiklar under tiden, som går att jämföra med Allehandas 381 

artiklar. I de 91 artiklar där allehanda.se citerar en spelare får denne i snitt 24,5 procent av 

texternas utrymme. Det går att jämföra med utrymmet på 5,9 procent som Modos ordförande 

fick i en artikel skriven av Sveriges Radio. Av de tre som dominerar utrymmet som figur 8 

avslöjade (spelare, Modos tränare och representanter från annat lag), ger allehanda.se dem 

ungefär 30 procent var, medan Modo inte ger någon representant från annat lag utrymme. Figur 

10 visar att Allehanda är den kanal som i störst utsträckning tenderar att låta andra komma till 

tals, där flera aktörer har siffror på kring 80 procent.  
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Figur 9. 

Figurkommentar: Det utrymme aktören får i de artiklar aktören förekommer i. Staplarna avser medelvärdet i 
procent. De olika färgerna avser mediekanalerna. 
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Procentuell andel av artiklar lokala beslutsfattare kommer till tals i per medium 
Allehanda 12 av totalt 381 stycken 3,1 % 

Svt 5 av totalt 30 stycken 17 % 

SR 2 av totalt 8 stycken 25 % 

Tabell 2  
Procentuell andel texter lokalredaktion och nationell redaktion 

Här går det se att en stor majoritet av de publicerade texterna kommer från lokalredaktion 97,1 % 

Lokalredaktion 97,1 %  

Nationell redaktion 2,9 % 

4.2 Kritisk diskursanalys 
Två viktiga perioder under tidsperioden 1 april-14 september har analyserats för att få svar på 

frågeställningen kring hur Modo skapar en vi-känsla i regionen. Diskursanalysen synliggör hur 

Modo kommunicerar och hur de kommer till tals i andra medier. Även att supportrar hjälper till 

att försvara klubben i diskursen. Den kritiska diskursanalysen gör det även möjligt (tillsammans 

med den kvantitativa innehållsanalysen), att senare i analysdelen se om Modo applicerar PR-

teorier.  

4.2.1 Period 1: 2-4 april 

1. Översiktligt redogörande
Modo Hockeys herrlag har precis åkt ur svenska hockeyligan och nu publiceras artiklar som 

handlar om omställningsarbetet på modohockey.se. Det publiceras också 434 twitterinlägg med 

kommentarer från olika användare på Twitter under #modose. Under perioden 2-4 april 

publicerar Modo fem artiklar, Allehanda 29 artiklar, Svt 6 stycken och Sveriges Radio, 1. Den som 

först får svara på frågor från såväl modohockey.se som den lokala tidningen allehanda.se är 

sportchefen Per Svartvadet, han får sedermera understöd av dåvarande ordföranden Tomas 

Byberg som svarar på frågorna kring uttåget. Under dessa tre dagar kommer även en lägesrapport 

kring ekonomin, VD-frågan, Ideella krafter, tränarfrågan och styrelsens roll. I den fjärde artikeln 

tackar Modo för stödet och i den femte och sista redogörs det för att 350 nya medlemmar 

tillkommit sedan degraderingen blev klar. I artiklarna 2,3 och 5 finns till höger en faktaruta som 

berättar antal SM-guld, vilka tröjor som är pensionerade och året klubben grundades. De fem 

artiklarna på modohockey.se under perioden marknadsförs på organisationens sociala medier som 

Instagram, Facebook och Twitter. Kommentarerna uteblir på de första två sociala medierna

Tabell 1 
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men på det sista diskuteras det under #modose. Totalt publiceras 434 twitterinlägg mellan den 2-

4 april under #modose. Fördelat över: 

x 2 april: 156 twitterinlägg 

x 3 april: 143 twitterinlägg 

x 4 april: 135 twitterinlägg 

På Modos webbsida publicerades under tiden dessa fem artiklar: 
1. MODO Channel med Per Svartvadet

2. Intervju med MODO Hockeys ordförande Tomas Byberg

3. Tack från MODO Hockey

4. Rapport från MODO Hockeys styrelsemöte 3 april 2016

5. Över 350 nya medlemmar under de tre senaste dygnen

2. Tematisk struktur (makro) 
Efter uttåget har organisationen valt att publicera fem artiklar som svarar till det 

omställningsarbete som nu väntar. Huvudtemat över de fem artiklarna är att organisationen nu 

aktivt arbetar med förändringarna och sekundärt tackar klubbens supportrar och sponsorer för 

stödet.

3. Schematisk superstruktur (makro) 
Det är i artikel nummer två som läsaren får en bakgrund i form av en återblick till förlusten mot 

Leksand. I de övriga artiklarna förväntas läsaren ha kunskaper om det inträffade och får istället 

reda på konsekvenserna och de tilltagna handlingarna som klubben nu gör. Intäkterna går från 

145 miljoner till 100 miljoner och det innebär uppsägningar och nedskärningar.

Modo  poängterar att de kommer vidta de åtgärder som behövs för att spara pengar. 

  Dåvarande ordförande Tomas Byberg, sportchef Per Svartvadet tillsammans med 

kommunikatören Frank Eriksson är aktörerna som kommer till tals och formulerar slutsater 

kring det inträffade. På sociala medier får klubbens intressentgrupp supportrar komma till tals och 

fastställer hur viktig klubben är för staden, två bra exempel är twitterinlägg 4 och 5 (se bilaga 1). 

Däremot visar inte de studerade kanalerna under period 1 att Modo har någon dialog med sina 

intressenter. Snarare publiceras information som sedan kan användas av intressenterna.  

4. Analysera mikrostrukturerna i diskursen.
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Alla fem texter har valt mjuka ingångar i förklarandet av det inträffade. Det skylls inte på någon 

och inte heller tar någon direkt på sig skulden. Den lokala semantiken rör sig främst kring vad 

som kan benämnas som ishockeyrelaterade ord. Alla som intresserar sig för sporten och då 

svenska lag är införstådda i den lokala semantikens generella drag. Men det är främst de boende i 

staden Örnsköldsvik som på sätt och vis inte behöver ha förkunskaper eller känna till 

sammanhanget, de lever rent geografiskt, närmare. Vidare är artiklarna publicerade på klubbens 

egna webbsida och den som läser dem har då själv gjort ett aktivt val att göra det, och har därmed 

kunskaper om vad Modo är. Det är inte helt okomplicerat eftersom det implicita är att ett 

förändringsarbete nu måste iscensättas. Glansdagarna är över och klubben måste nu arbeta under 

andra förutsättningar. Hur det kommer se ut, utelämnas dock ur texterna, svaret är ännu inte 

format.  

Lexikalt används ett enkelt och tydligt språk med en del superlativ när supportrarna ska 

berömmas eller tilltalas extra tydligt; “MODO Hockey vill tacka för det otroliga engagemang och 

den support som publik och samarbetspartners visat under säsongen 2015/2016”. På tre av de 

fem artiklarna finns en faktaruta till höger som nämner när klubben blev till, antal SM-guld, antal 

finaler och “Heliga nummer”. 

Kommentarsfälten till de fem artiklarna är tomma på klubbens egen webbsida som deras 

Facebooksida och Instagramsida. Istället går diskussionerna under #modose på plattformen 

Twitter där kommentarer från hela Sverige kopplas samman med artiklarna. De formuleringarna 

som Modo använders sig av i sina texter; “Tillsammans reser vi oss” och “Vi ska tillbaka” får 

understöd av klubbens supportrar på Twitter. Det är genom dessa kommentarer som en allmän 

opinion skapas och hålls vid liv. Det är genom diskussionerna kring det innehåll Modo publicerat 

som opinionen skapas och får glöd. Det ter sig som att kommentarerna är från hängivna och 

trofasta supportrar (se bilaga 1). De två Twitterinläggen nedan visar tecken på hur supportrar vill 

belysa hur mycket Modo betyder för Örnsköldsvik. Inläggen (särskilt twitterinlägg 5) är också ett 

tecken på att Modo i viss mån lyckats bli en metonym för Örnsköldsvik. 

Twitterinlägg 4 

Twitterinlägg 5 
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5. Sociokulturella kontextualiseringar
Det är en bedrövad organisation och stad som ventilerar och formulerar sig dagarna efter 

degraderingen. Besvikelse och frågor ses på Twitter, och allehanda.se publicerar 29 artiklar på tre 

dagar. Modo publicerar fem artiklar där sportchefen får svara för det sportsliga, ordföranden för 

det organisatoriska och kommunikatören för dialogen med supportrarna. Modo visar genom sina 

fem artiklar att de tar makten över diskussionen och informationen, det blir som tydligast när 

artikel nummer 4 publiceras på modohockey.se. Både Allehanda och Svt tar citat från den texten 

och båda medierna refererar där till modohockey.se. Maktstrukturerna och organisationens 

ideologi syns i det stöd som klubbens supportrar visar när det, som står i artikel 5 (se bilaga 1), på 

eget initiativ samlat ihop 350 nya medlemmar till klubben. Deras initiativ ger stöd till frågan 

huruvida Modo skapar vi-känsla i sin region eller inte. Stödet är förankrat kring laget och 

supportrarna, det är här ideologin kring klubben blir tydlig. Tack vare de relationerna Modo har 

byggt upp med sina intressenter, betalar det sig nu tillbaka då supportrarna själva ser till att sprida 

ordet om Modo.

Förändringen för Modo innebär nedskärningar och minskade intäkter för hela regionen och 

därmed det sociokulturella sammanhanget. Texterna och diskursen hjälper till med att förstå 

sammanhanget och därmed även förändringarna.

4.2.2 Period 2: 15-16 augusti 

1. Översiktligt redogörande
Modo släpper nyheten MODO Hockey söker stöd från Örnsköldsviks kommun,

om att klubben ansöker om utökat stöd från kommunen 15 augusti (se bilaga 1). Det är Modos 

ordförande Ulf Strinnholm Lidfalk som skriver nyheten. Bidragsansökan innebär att Modo vill ha 

utökat kommunalt stöd från 15 miljoner kronor per år till 27 miljoner kronor per år. Modo vill 

dessutom också ha en lägre ränta och amorteringar på sina lån. Samma dag samt nästkommande 

dag domineras Mododiskursen av denna nyhet. Under dessa två dagar publicerar Modohockey.se
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totalt tre artiklar, en är irrelevant för bidraget och en är en kort text som refererar till ett 

videoklipp med klubbens ordförande respektive vice ordförande. Allehanda.se publicerar tolv 

Modoartiklar och förklarar det ekonomiska läget samt låter lokala beslutsfattare komma till tals. 

Svt.se publicerar två Modoartiklar där båda handlar om Modos ansökan. Under #modose 

publiceras fyra Instagramposter, varav två är från Modohockey, en av dessa handlar om Modos 

ansökan. Under samma hashtags publiceras 34 Twitterinlägg. Modos ansökan innefattar:  

1. Amorteringsfrihet på lån för Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB på 2 miljoner kronor och

sänkt ränta.

2. Amorteringsfrihet på lån för Modo på 0,5 miljoner kronor samt sänkt ränta.

3. Driftstöd på 11,8 miljoner kronor.

4. Förlängning av det kommunala avtal som existerar fram till 2014. Det ska underlätta vid

förhandling med nuvarande kreditgivare.

Den lokale beslutsfattaren Wåhlstedt (V) uttrycker också att han vill se att Modo tar ett större 

ansvar för damsektionen i klubben, att Modo ska se över och bli bättre med sitt 

jämställdhetsarbete, att det borde föreligga för att det ekonomiska bidraget ska ges ut. En annan 

viktig fråga i diskursen är den om arenan. I diskursen finns det flera som uttrycker sig om att 

arenan är en viktig fråga. Oppositionsråd Anna-Britta Åkerlind säger att arenan är en viktig fråga 

och att den är viktig för besöksnäringen. Strinnholm Lidfalk säger att en förutsättning för att 

Modo ska kunna driva arenan är att de kostnader klubben har med den inte ska störa övriga 

verksamheten. Glenn Nordlund (S) säger att det är svårt att hitta någon annan finansiering för 

Arenan än att Modo ska spela i SHL. Ur diskursen går det att utläsa att kommunen vill att Modo 

ska driva arenan och att det är nödvändigt att de går bra för Modo så att Fjällräven Center inte 

blir en ännu tyngre utgift för Modo (och kommunen om Modo skulle i konkurs).  

2. Tematisk struktur (makro) 
En av artiklarna Modo släpper är MODO Hockey söker stöd från Örnsköldsviks kommun. Själva

nyheten om att Modo söker stöd får litet utrymme i artikeln. Fokus läggs istället på förklaringar

av situationen och vad Modo har vidtagit för åtgärder. Fokus läggs också på positiva saker i den

aktuella situationen så som rekordhögt medlemsantal och stort stöd från sponsorer. Nyheten

beskrivs väldigt kort och artikeln avslutas med att ordförande påstår att situationen inte är farlig.

3. Schematisk superstruktur (makro) 
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I artikeln MODO Hockey söker stöd från Örnsköldsviks kommun förklaras vad själva nyheten är direkt i 

rubriken. Det är bara Modos ordförande Ulf Strinnholm Lidfalk som kommer till tals i artikeln. 

Strinnholm Lidfalk pekar på de åtgärder klubben behövt åta, i ett försök att visa att de gjort 

smärtsamma nedskärningar.Bakgrunden till varför Modo behöver söka ekonomiskt stöd redogörs 

grundligt. Dock sker det utan att beskylla den egna organisation för att ha begått något fel. Istället 

läggs fokus på vad Modo gjort för att komma till bukt med situationen. Skulle en kritiker tillåtas 

komma till tals i artikeln skulle en sådan fråga kunna vara “Men hur har ni ens hamnat i den här 

sitsen i första hand?” I andra kanaler än Modos egna går det hitta många kritiska röster som 

tycker att Modo har spenderat över sina tillgångar, bland annat på Twitter men också i insändare i 

Allehanda och i kommentarsfält. Supportrar kommer alltså till tals i diskursen på samma medier 

som Modo befinner sig. Däremot besvarar Modo inte dessa kommentarer. En till grupp som 

kommer till tals är lokala beslutsfattare, där vissa är mer kritiska än andra så som Centerpartiets 

Anna-Britta Åkerlind som ändå betonar att Modo är väldigt viktigt för Örnsköldsvik. 

Kommunalråd Glenn Nordlund (S) som säger att han har svårt att se en lösning där kommunen 

inte är med. Här framgår att det under många år har funnits täta band mellan kommun och klubb, 

en relation som nu används för att fortsatt bedriva sin verksamhet på det sätt klubben önskar. I 

artikeln Kommunens pengar en ödesfråga för Modo” belyser Ulf Strinnholm Lidfalk att Modo enligt 

Handelns Utredningsinstitut bidrar med 40 miljoner kronor årligen till kommunen genom 

beslutsnäringen och ytterligare 15 miljoner kronor i skatt. Alltså att intressenterna; medborgare 

(skattebetalare) och de lokala beslutsfattarna ekonomiskt tjänar på att stötta klubben. När det 

kommer till sociala medier höjs det kritiska röster. Samtidigt går det också att se Modosupportrar 

som försvarar sin klubb och slår ned på och förlöjligar kritikerna, så som twitteranvändaren 

erjansson: “Åh alla dessa insändare ang Modos miljoner. Ingen insändare med namn och ingen 

med någon som helst koll.”   

4. Analysera mikrostrukturerna i diskursen
I artikeln MODO Hockey söker stöd från Örnsköldsviks kommun pekar ordförande Strinnholm Lidfalk 

på att klubben själva vidtagit hårda och jobbiga åtgärder för att komma till bukt med sina 

problem. Många av kritikerna i diskursen menar att Modo inte gjort tillräckligt för att ha en stabil 

ekonomisk situation. Strinnholm Lidfalk använder ordet “Tyvärr” för att beskriva känslan över att 

behöva säga upp “uppskattade medarbetare”. Många som är kvar har dessutom fått “kraftigt lägre 

ersättningar”. Ordet “naturligtvis” används för att förklara att man sänkt spelarnas löner till 

allsvenska nivåer. Detta kan ses som ett sätt att hantera den kritik medborgare såväl som påverka 

det beslut som den lokale beslutsfattaren ska ta för att ge Modo ytterligare ekonomiska bidrag.
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Det är genom dessa texter och publiceringar som Modo försöker skapa opinion i regionen. Det 

som är utelämnat ur texten är eventuell skuld Modo skulle kunna ta på sig för att ha hamnat i den 

ekonomiska situationen.  

Artikeln genomsyras av en “vi-känsla”. Det går att hitta fyra exempel på när det förekommer 

uttryckligen: “ser fram emot att tillsammans fylla arenan”, man tackar sina nya sponsorer som 

börjat resan “tillsammans med oss”. I sista stycken uppmanas Modofansen att “dela glädje, hopp 

och passionen för ishockey med oss”. Den allra sista meningen sammanfattar detta skapande av 

“vi-känsla”: “Tillsammans blir vi starkare!”. Texterna används dels för att skapa opinion i 

regionen men likväl är syftet att skapa en vi-känsla, ett vi i regionen och Modo. Tack vare 

publiceringarna på nätet och användarnas spridning av innehållet byggs både vi-känsla och 

opinion upp. 

5. Sociokulturella kontextualiseringar
Det går att fastslå Modos viktiga maktposition i Örnsköldsvik när man studerar diskursen. Alla de 

lokala beslutsfattare som kommer till tals i de studerade medierna under tidsperioden uttrycker att 

Modo är viktigt för staden. Vissa är mer kritiska till att bifalla Modos ansökan, så som 

vänsterpartisten Wåhlstedt. Trots detta verkar det aldrig varit något riktigt alternativ att inte ge 

något ekonomiskt bidrag till klubben, frågan är snarare hur stort det ska vara.

Modo är viktigt för kommunen dels genom att klubben genererar pengar men också genom att 

många ser på matcherna (5000 besökare i snitt, i en stad på 55 000 människor) och kopplar både 

sin och Örnsköldsviks identitet samman med Modo, något som syns i Twitterflödet i samband 

med att Modo åkte ur. Vilken politiker vågar vara ansvarig för att neka Modo ett ekonomiskt stöd 

om det sedan skulle visa sig att de skulle gå omkull ekonomiskt? Kommunalrådet Glenn 

Nordlund har svårt att se en lösning där kommunen inte är med (se bilaga 1). Att ett 

kommunalråd säger så pekar på att Modo har en stark ställning i och är viktig för, kommunen. 

Centerpartisten Anna-Britta Åkerlind säger att “det är viktigt för den mentala stämningen i 

Örnsköldsvik att det går bra för Modo Hockey.” (se bilaga 1).

Ideologin kring Modo kretsar kring att man tillsammans utgör klubben. Modo uppmanar sina 

supportrar till att bli medlemmar för att stödja klubben. Ett medlemskap kan visserligen föra med 

sig några förmåner (man får exempelvis komma på medlemsafton). Däremot är det inte ett måste 

för att kunna gå på matcherna. Det är alltså ett agerande som syftar till att, på ett rätt altruistiskt 

sätt stödja klubben, där man som medlem även på papperet blir en del av klubben och har rätt att 

rösta under årsmötet. Detta tydliggörs när Strinnholm Lidfalk i artikeln använder sig av ett
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“tillsammans”- och “vi”-tänk. Det är ordförande Strinnholm Lidfalks användning av ord som 

konnoteras till ett vi som också bevisar hur Modo skapar en vi-känsla kring laget och regionen. 

Genom att läsa kommentarer i diskursen som är kritiska till Modo går det också att se att alla 

inte uppskattar ideologin kring Modo med sin ställning i kommunen. Dessa texter sätter sig upp 

mot Modo och deras supportrars rådande ideologi. Många kritiska kommentarer menar att 

pengar som kommunen nu går in i föreningen med istället borde läggas på omsorg och andra 

kommunala åtaganden.  
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5. Analys och diskussion
Studiens resultat visar att Modo är en viktig aktör i regionen. Likt Frechettes (refererad till i 

L’Etang, 2006, s. 386) ord om sport-PR spelar Modo en viktig roll för ekonomin i kommunen 

men också för många av kommunens invånare, identitetsmässigt. Resultatet visar samtidigt att 

Modo vacklar i frågan att vara som Frechette kallar det, den drivande kraften i jämställdhet. 

Istället för att driva jämställdhetsfrågan anpassar de sig först efter det att kraven kommer från 

lokalt beslutsfattarhåll.  

Resultaten visar att Modo har en stark position i Örnsköldsvik. Klubben har genom att 

implementera sin ideologi starkt i regionen lyckats göra det otänkbart för kommunen att inte 

hjälpa dem ekonomiskt. Det eftersom att klubben är nära förknippade med kommunen. Modo 

har därmed till stor del lyckats sammanfläta klubbens identitets med kommunens i enlighet med 

Xifras (2008) teorier kring regional religion. Med stöd från Xifra (2008) spelar media en nyckelroll 

i skapandet av regional religion. Där har Modo sin lokala tidning Örnsköldsviks Allehanda som 

under studiens period (1 april-14 september) publicerade 381 artiklar som handlar om klubben, 

66,1 procent av alla artiklar som publicerades under perioden av de undersökta medierna. Allt 

benas ut och framgår än mer tydligt i kommande delar.  

5.1 Media som medel 
Under den aktuella perioden använder sig Modo nästan uteslutande av sin webbsida som grund 

för informationsspridning. Sociala medier är främst ett verktyg för att sprida samma information 

som redan publicerats på webbsidan modohockey.se. Modos sätt, där en artikel publiceras på 

modohockey.se och sen puffas det till den artikeln på sociala medier. Deras sätt att använda 

webben skulle kunna ses som en blandning av ett klassiskt Web 1.0-exempel men där sociala 

medier används för att sprida samma information som enligt Coombs (2015) är typiska Web 2.0-

kanaler. När modohockey.se fungerar som en Web 1.0-kanal blir de sociala medierna plattformar 

för interaktion bland användarna/supportrarna. L’Etang (2013) skriver att sportorganisationer 

allt mer börjat fokusera på sin Facebook-sida på bekostnad av fokus på den officiella webbsidan. 

I Modos fall stämmer inte det under den här perioden då man använder Facebook-sidan i princip 

uteslutande för att marknadsföra de inlägg som redan lagts upp på den officiella webbsidan. 

Modo befinner sig också på Twitter, ett interaktivt medium där användare själva kan bidra med 

material, alltså en typisk Web 2.0-kanal där de kan dela med sig av sina åsikter till Modo i enlighet 

med Coombs (2015).  

  I media omnämns Modo totalt i 419 artiklar i de tre externa medier vi undersökt. Det är i 

enlighet med FC Barcelona och Xifras (2008, s. 193) studie som menar att upprepningar av ett lag 

http://www.modohockey.se/
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ökar på glorifieringen av klubben. Det som då kan ifrågasättas är om alla publiceringar gynnar en 

organisationen eller inte. Friedman & Miles hävdar att journalistisk media främst är inriktad på att 

belysa dåliga nyheter (2006, s. 227). I fallet med Modo gäller det enbart med nationell media och 

inte för den lokala tidningen allehanda.se. Skillnaderna visar upp att den lokala tidningen och 

främst deras sportredaktion är mest benägen att framställa Modo god dager. Det är där Modo 

kan använda media i syftet att skapa opinion och därigenom ha möjlighet att påverka politiska 

beslut. Överslaget över alla mediekanaler är dock den absoluta majoriteten av artiklar neutrala 

(figur 3) och ger därmed Modo publicitet utan någon särskild positiv eller negativ vinkel. Figur 4 

visar att nyhetsredaktioner publicerar fler negativa artiklar (42,2 %) än sportredaktioner (7,3 %). 

En förklaring till detta och i ljuset av vad Friedman & Miles (2006) säger, är det journalistik media 

som är mest negativ. Skillnaden i resultat mellan nyhetsredaktionsjournalister och 

sportredaktionsjournalisters ton mot Modo kan förklaras av Boyles (refererad till i L’Etang, 2013) 

teorier kring sportjournalister; en yrkesgrupp som har lägre journalistisk status än 

nyhetsjournalister, som kommer från att sportjournalister och sportpromotörer har ett 

ambivalent beroende. Boyles menar också att sportjournalister har lägre journalistisk status och 

svårare att hålla sig objektiva och kritiska. Förutsättningarna för att använda journalistiken som 

PR-verktyg är alltså bättre med sportredaktioner. Det går att se i Allehandas 381 artiklar där fyra 

skribenter stått för 55 procent av dem (figur 6) och tre av dessa fyra har fler positiva än negativa 

artiklar (figur 7). Det visar på att även relationen med intressenten journalister kan påverka 

innehållet. Att tre av de fyra vanligaste skribenterna skriver större andel positiva än negativa 

artiklar under tidsperioden visar på att Modo har möjlighet att använda sig av sportjournalister 

som PR-verktyg. Observera att detta endast gäller lokala sportjournalister då nationella 

redaktioner endast stått för neutrala texter (figur 5).  

I Modos fall skulle det alltså räcka med att få de fyra vanligaste journalisterna att skriva positivt 

för att majoriteten av Allehanda.ses artiklar ska påverkas.  

5.2 Modos excellenta arbete 
Mot bakgrund av Grunig, Grunig och Doziers (2002) teorier om Excellent PR visar våra resultat 

att Modos PR har gjort organisationen mer effektiv genom att tillgodose sina supportrar samt hur 

de skapar stöd och opinion för sin sak. Diskursanalysen visar upp den tillgivenhet och starka 

relation som vissa supportrar har till klubben. Den långvariga relationen som tusentals supportrar 

har till organisationen har gjort att de tar striden för laget mot kritiska röster. Extra tydligt blev 

det när laget degraderades såväl som när klubben begärde mer pengar från kommunen för att 

klara ekonomin. Ett exempel på det är twitteranvändaren @erjanssons inlägg från period 2, som 
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syftade till att förlöjliga kritiker, något som kan ses som ett resultat av Excellent PR. På sociala 

medier hänvisade klubben till nyheterna som publicerats på klubbens egna webbsida. Själva 

diskussionerna deltog inte klubben i utan den tog supportrarna hand om, främst på Twitter. På 

just Twitter publicerades 434 twitterinlägg under #modose mellan 2 och 4 april (se bilaga 1). 

Vilket får stöd av Wong An Kee & Yazdanifard (2015) som menar att det är fördelaktigt att 

använda sina egna kanaler och publicera innehåll där som användarna sen tar del av. 

Det här visar också att Modo Hockey sköter sin relation med supportrarna genom vad Grunig 

(2002) kallar för symmetrisk envägskommunikation, där Modo publicerar information som 

supportrarna sen sprider vidare och där supportrarna själva sköter diskussionen. Under studiens 

tidsperiod, som var mellan säsonger, publicerade Modo 157 artiklar, ungefär en om dagen. På 

Facebook och Instagram kommenterade supportrarna och andra klubbens publiceringar men 

inga svar gavs. Relationen är särskild på det sättet att Modo kan läsa och ta till sig sina 

intressenters åsikter och påståenden utan att besvara dem. I enlighet med Freeman et al. (2010) 

hjälper den digitala utvecklingen Modo att lära känna sina intressenter utan att föra en dialog 

eller diskussion med dem. Med andra ord skapar Modo en effektiv PR och vårdar sin relation 

med sina intressenter utan att som L’Etang (2013, s. 67) förespråkar, hålla dialogen vid liv hela 

tiden. Snarare har i fallet med Modo, PR blivit det instrument som klubben använt för att 

producera övertygande texter och gett organisationen möjligheterna att tillämpa strategier som 

påverkar diskursen. Precis det som Willis (2015, s. 222) kritiserat Excellence-teorin för att skapa.  

Diskursanalysen visar att klubben aktivt arbetar med att påverka diskursen till sin fördel. 

Ordvalen, riktningen till supportrar samt nyhetspresentationen försöker hela tiden styrka att det 

klubben gör är nödvändigt och viktigt. Genom sin PR förbättrar Modo sina relationer och sitt 

rykte och därmed effektiviserar de sina mål i linje med intressenternas intressen, helt i enlighet 

med rekommendationerna från L’Etang (2013, s. 24) och Grunig et al. (2002) för att uppnå 

Excellent PR.   

Därmed stämmer inte Bruce & Tinis (2008, s. 109) teorier om att Excellence-teorier inte 

tillämpas inom sportens värld. I fallet med Modo Hockey har diskursanalysen tydligt påvisat att 

PR-arbetet inte sker på magkänsla som Bruce & Tini (2008, s. 109) hävdat i sina studier. Studien 

visar att Modo har byggt långvariga relationer med såväl supportrar som lokala beslutsfattare, i 

enlighet med teorin om Excellent PR. Modo bedriver sitt PR-arbete som L’Etang & Pieczka 

(1996, s.145) menar är nödvändigt inom Excellence-teorin, genom att Modo anpassar 

kommunikationen till omgivningen och dessutom har de vänt diskursen till sin fördel för att inte 

dö ut. Modo har sett till att vinna fördelar med den digitala utvecklingen och därigenom säkrat 

sin överlevnad. Modos kommunikation och PR-arbete hade enligt L’Etang (2013, s. 67) kunnat 
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vara ännu mer effektiv om organisationen också använder sig av en tydligare dialog och därmed 

en välfungerande symmetrisk tvåvägskommunikaton. 

Studiens resultat visar att det bedrivs ett aktivt PR-arbete och att där finns delar som påvisar det 

Excellence-teorin förespråkar.  

Modos PR-arbete ter sig som Theunissen & Noordin (2012, s.6) hävdat, som en symmetrisk 

envägskommunikation för att kunna bibehålla makt och lägga fokus på fortsatt lobbyism mot 

lokala beslutsfattare.  

5.3 Lobbyismen som verktyg 
I diskursanalysen från period 2 i artikeln MODO Hockey söker stöd från Örnsköldsviks kommun, när 

Modo ansökte om ett större ekonomiskt stöd, går det att se hur de försöker vägleda de lokala 

beslutsfattarna. Det genom att visa upp hur viktig Modo är för kommunen, identitetsmässigt såväl 

som ekonomiskt, något som är lobbyism i sin renaste form enligt Wasil (2013, s. 17). Att påverka 

beslutsfattare är definitionen av lobbyism enligt Tocqueville (refererad till i Wasil, 2013, s. 17) och 

Nownes (refererad till i Vercic & Vercic, 2011, s. 215). Lobbyism inom sportsammanhang kan 

röra ekonomisk hjälp och ha att göra med tidigare ekonomiska samarbeten som gjorts mellan 

klubb och kommun, något som kan ha skapat ett beroende mellan kommunen och klubben 

(Wasil, 2013). Ett sådant ekonomiskt beroende går att hitta i diskursanalysen där lokala 

beslutsfattare från flera olika politiska partier (Anna-Britta Åkerlind, Anders Rönmark och Glenn 

Nordlund) yttrar att det är väldigt viktigt ekonomiskt att Modo kan fortsätta driva arenan 

Fjällräven Center. Även den kritiske vänsterpartisten Wåhlstedt menar att det är viktigt att Modo 

fortsätter husera i arenan, oavsett om den drivs av kommunen eller Modo. Enligt politikerna som 

yttrar sig i media finns det alltså ett ekonomiskt beroende i enlighet med Wasil (2013).

  Innehållsanalysen (figur 2) stödjer att Modo riktar sig till lokala beslutsfattare (i 7,7 % av 

texterna). Det är dock svårt att avgöra om 7,7 procent är en hög eller låg siffra. Dock är det 

tillräckligt för att konstatera att det förekommer regelbundet under den undersökta perioden och 

att Modo därmed försöker påverka beslutsfattare på ett direkt sätt.  

  Att ett ekonomiskt beroende i likhet med hur Wasil (2013) förklarar det existerar, har förts i 

bevis i diskursen i bland annat ovan nämnda exempel med arenan. I Allehandaartikeln 

“Kommunens pengar en ödesfråga för Modo” använder ordförande Strinnholm Lidfalk konkreta siffror 

för att visa att Modo genererar stora pengar till kommunen årligen. För att backa upp sina 

påståenden och bli mer trovärdig i sin vägledning av opinionen använder han sig av siffror från 

Handelns Utredningsinstitut. För att driva opinion i enlighet med Wasils (2013) teorier är det 
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viktigt att förstå sina intressenter och deras värderingar. Det bör ligga i kommunens intresse att 

det ska vara ekonomiskt försvarbart att hålla Modo vid liv, något Strinnholm Lidfalk försöker 

tydliggöra med konkreta siffror. 

  I kommunikationen är Ulf Strinnholm Lidfalk noga med att betona alla åtgärder Modo vidtagit 

för att själva komma till bukt med sina problem. I diskursen går det se att det finns ett högljutt 

motstånd från medborgare i kommunen, där många anser att Modo borde försöka anpassa sin 

ekonomi till förutsättningarna. Det är alltså en reaktion på kritikerna och ett sätt för att försöka 

påverka beslutsfattandet och den allmänna ordningen, precis så som Godwin et al. (2013, s. 3) 

definierar lobbyism. För Modo kan detta uppradande av ekonomiska åtgärder som Strinnholm 

Lidfalk står för i artikeln Modo Hockey söker stöd Örnsköldsviks kommun, ses som ett sätt att blidka 

den kritiska opinionen och de lokala beslutsfattarna. 

Sammantaget går det se att Modo använder sina egna artiklar för att försöka skapa opinion, såväl 

som kommer till tals i mediekanaler klubben inte äger för att göra det. 

5.4 Intressentteorin 
I enlighet med L’Etangs (2013, s. 66) begrepp corporate hospitality, det relationsbyggande verktyget, 

har Modo publicerat en artikel, varannan dag i snitt som riktats mot supportrarna, det är även det 

ett bevis på hur klubben bygger relationer och därmed går det även här att förkasta Bruce & 

Tinis (2008) teorier om att ingen klubb tillämpar PR-teorier. Detta sker under en period mellan 

ishockeysäsongerna. Klubben, som är en stor aktör i samhället Örnsköldsvik har i resultatet visat 

upp det Friedman & Miles (2006) anser att organisationer gynnas av, nämligen att lägga resurser 

på att förbättra och upprätthålla goda relationer i samhället de lever i. Under studiens tid på 167 

dagar publicerade Modo 157 artiklar där: 41,4 procent av artiklar riktade sig till supportrar, 9,6 

procent till medborgare, 7,6 procent till lokala beslutsfattare, 12 procent till sponsorer och 29,3 

procent till ingen specifik intressent. Ett resultat som stödjer Friedman & Miles (2006) teorier 

eftersom Modo i hög grad riktar sina artiklar till olika intressenter. I båda diskursperioderna 

försöker Modo i sina texter visa att de tar sitt ansvar och gör allt de kan för att fortsätta bedriva 

sin verksamhet. Samtidigt visar Twitterinläggen (se bilaga 1) stödet som organisationen får från 

intressenten supportar. I diskursen från period 2 berättar organisationens ordförande om det 

stora stödet från sponsorer och supportrar, och under samma period menar samtliga lokala 

beslutsfattare att Modo Hockey är en viktig instans i samhället. Resultaten visar att det är på detta 

sätt som Modo försöker skapa ett “vi” i regionen och kring klubben. Det syns såväl i 

kommentarerna på Twitter som under diskussionen om det nya lånet där de lokala 

beslutsfattarna hävdar att stöd kommer Modo få oavsett (se bilaga 1).  
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Unerman & Bennett (refererade till i Friedman & Miles, 2006) förespråkar de fördelar som 

digitaliseringen fört med sig, där intressenter enkelt kan ta del av information och organisationer 

genom låga kostnader kan publicera och upprätthålla en interaktivitet. Resultatet från studien 

visar att Modo använder flera informationsspridningskanaler, dels den egna webbsidan men även 

Facebook, Instagram och Twitter. 

Freeman et al. (2010, s. 12) menar att ingen organisation arbetar med äkta socialt ansvar, istället 

handlar organisationer i sina egna intressen. När Modo gick ut med att de behövde låna mer 

pengar från kommunen handlade de i syftet att stärka ekonomin, inte att hjälpa kommunen 

genom att exempelvis öka besöksnäringen, en sådan effekt skulle i så fall kunna ses som en 

bieffekt. Flera forskare (Freeman et al, 2010; Friedman & Miles, 2006; Willis, 2015) hävdar vidare 

att det inte finns något uppriktigt socialt ansvarstagande från organisationer utan att allt i längden 

handlar om att saker ska gynna den egna organisationen. Det gäller även då man utför “goda” 

gärningar åt andra, exempelvis att göra något bra för kommunen eller att aktivt arbeta med 

jämställdhet.   

Ett exempel på att Modo inte jobbar särskilt hårt med socialt ansvar hittar man från tidsperioden 

1 april till den 14 september och turerna kring damlaget. Vid tecknandet av det nya stödförslaget 

handlade en del av diskursen om damlagets utrymme och tillgång till resurserna. Här valde dock 

Modo att under den rådande diskursen ge mer utrymme åt damerna i sina kanaler, det för att 

möta intressenternas värderingar och minska ideologi-gapet. Modo handlade därmed efter 

intressenters värderingar och tog sitt sociala ansvar. Det finner stöd i att Friedman & Miles (2006, 

s. 164) anser att det är ett effektivt tillvägagångssätt för en organisation för att skapa samt

bibehålla stöd från intressenterna. Studiens resultat kan inte urskilja om Modo tar äkta socialt

ansvar som Freeman et al. (2010) och Friedman & Miles (2006) definierar det, inte heller om

Modo hela tiden endast handlar i sitt egna intresse.

5.5 När frågan blir en issue 
Den 1 april degraderades Modo till Hockeyallsvenskan efter förlängningsförlusten mot Leksand. 

Den mänskliga faktorn som Coombs (2015) pratar om var närvarande och risken för en kris var 

ett faktum. Det som som såväl Regester & Larkin (2008) som Coombs (2015) menar är viktigt 

inom krishanteringsfilosofi är att proaktivt arbeta för att förhindra kriser. Modo Hockey är en 

sportorganisation och måste därmed hela tiden anpassa sig efter de sportsliga framgångarna. 

L’Etang & Pieczka (1996, s. 90) menar att sportvärlden har andra förutsättningar eftersom det 

sportsliga resultatet påverkar organisationens ekonomiska hälsa. I med degraderingen blev Modo 
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tvungna att förhålla sig till diskursen än mer och det blev tydligast i diskursen under period 2 när 

klubben sökte ytterligare ett ekonomiskt stöd från kommunen.  

Att klubben börjar lägga mer fokus på damlaget är ett exempel på issueshantering. Det har man 

gjort genom att ta in vad som sägs i diskursen, i enlighet med Excellence-teorin (Grunig et al., 

2002). Då väljer man att ge damlaget utrymme eftersom att det verkar vara vad den allmänna 

opinionen och vissa lokala beslutsfattare eftersträvat, att klubben ska vara mer jämställd. Det blir 

då troligare att kommunen (som är beroende av opinionen i samhället) godkänner deras ansökan. 

Inte minst eftersom att det var ett krav från beslutsfattarhåll. 

L’Etangs (2013) teorier kring issues management är att det handlar om något som uppstår i 

skärningspunkten mellan allmän opinion, PR, socialpolitik och konvergerad media. Vilket Modo i 

studien inte visat upp. Förvisso har Modo en stark ideologi och stort inflytande i samhället men 

samtidigt under den studerade perioden har de inte visat upp att de tar socialt ansvar. Det är som 

om de agerar efter sina egna intressen och ger Freeman et al. (2010) samt Friedman & Miles 

(2006) rätt i saken. Utom just i fallet med damlaget, som kan vara ett exempel på att om de 

tidigare hade visat att de bryr sig om jämställdhetsfrågan eller andra sociala frågor, skulle det vara 

möjligt att de skulle haft det lättare att få ansökan om ekonomiskt stöd bifallen.  

5.6 Sport som identitetsskapande 
Modo är den största sportklubben i Örnsköldsvik. De andra lagen som spelar match mot Modo 

kommer från andra städer. Förutsättningarna finns för att inte endast skapa ett “vi” och ett 

“dem” utifrån vilken klubb man håller på, utan även med en stadsdimension, vilket ytterligare 

knyter samman Modo med Örnsköldsvik. Det i likhet med Hinchman & Hinchmans (1997) 

teorier om hur en gemenskap som skapar ett “vi” också förutsätter att det finns ett “dem”, men 

även hur Xifra (2008) menar att man kan bygga samman gemenskapen mellan en region och en 

sportklubb. Detta tydliggörs i Twitterinlägg 5: “Nä, folk från större städer i söder, t.ex. 

Stockholm och Göteborg förstår inte att det handlar om Örnsköldsvik som stad inte bara 

Modo”. Modo har alltså till viss del kommit att bli en metonym och symbol för Örnsköldsvik, i 

likhet med Xifras 

(2008) exempel FC Barcelona. Modo stämmer överens med hur Rousseau (refererad till i Xifra, 

2008, s. 193) förklarar begreppet civil religion, som ett socialt cement som kan ena en stat (i det 

här fallet region), något som ger folk i regionen något gemensamt att tro på, att stötta Modo som 

klubb och därmed i förlängningen Örnsköldsvik.  

Twitterinlägg 5 pekar också på att Modo är viktigt för Örnsköldsvik. Skulle Modo gå under skulle 

det vara ett hårt slag för staden som då tappar en stor del av sin identitet eftersom att klubbens 

identitet sammankopplats hårt med Örnsköldsvik i enlighet med Xifras (2008) teorier. Frågan är 
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då vilken lokal beslutsfattare som i det läget vågar neka Modo stöd om det skulle innebära att 

klubben går under. Begreppet ideologi som enligt Zizek (1994) tjänar ett dolt maktintresse går att 

se i fallet med Modo. Modo har nämligen genom sin ideologi sett till att skapa ett beroende 

mellan kommun och klubb, något som ofta föregås av täta samarbeten och ekonomisk hjälp. Det 

är ett resultat och del av lobbyism enligt Wasil (2013). Det finns en risk att de lokala beslutsfattare 

själva också är en del av Modos gemenskap, som supportrar till laget. Då skulle fallet kunna vara 

så att de brottas med konkurrerande lojalitet mellan den lokala beslutsfattaregemenskapen (att 

fatta beslut för folkets bästa) och Modogemenskapen på det sätt Hinchman & Hinchman (1997) 

beskriver lojalitetskonflikt mellan konkurrerande gemenskaper.  

För att sprida sin ideologi använder sig Modo av sin intressentgrupp supportrar, något som 

tydligt märks i diskursen. PR handlar om att göra organisationer mer effektiva (Grunig, Grunig & 

Dozier, 2002) och att ha obetalda supportrar som sprider ideologi kan ses som effektiv PR. Ett 

exempel på det var när klubbens supportrar samlade ihop 350 medlemmar till klubben på eget 

initiativ. Att Modo försöker skapa en gemenskap (för att exmpelvis få supportar) går att se i hur 

Modos ordförande Ulf Strinnholm Lidfalk i artikeln MODO Hockey söker stöd från Öviks kommun. I 

texten finns fyra exempel på “vi-känsla” där man uppmanar supportrarna att stötta klubben och 

därmed också likställa supportrar med klubben i sig. Det går helt i linje med det Hinchman & 

Hinchman (1997, s. 235) skriver om att ideologi och PR ämnar att få människor att känna ett 

sammanhang såväl socialt som identitetsmässigt.  
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6. Slutsatser och framtida forskning
Syftet med den här studien var att se hur en sportklubb på liten ort sköter sin PR och där 
relationer med supportrar, medborgare, sponsorer och lokala beslutsfattare är avgörande. 

Hur man genom dessa relationer lyckas koppla sin sportklubb till regionen genom att stärka 

sin 

position i den. Den frågeställning vi följt som nedan besvaras, är: 

 
•

Hur försöker sportklubben skapa vi-känsla i sin region? 

 
•

Hur försöker Modo skapa opinion i syfte att påverka politiska beslut i regionen? 

 
•

Hur står sig Modos PR utifrån Excellent PR, intressentteorin och sport-PR-teorierna? 

 
•

Finns det, utifrån deras ton till Modo,förutsättningar för Modo att använda sig av 

journalister i sitt PR-arbete? Hur ser detta i så fall ut och hur skiljer sig relationerna 

åt beroende på redaktion (sport-, nyhets-, lokalredaktion och nationell redaktion)?  

6.1 Hur försöker sportklubben skapa vi-känsla i sin region? 
Modo har till stor del lyckats likställa klubben med regionen. Man har lyckats skapa en ideologi 

där man kopplat sig själva till regionen genom att skapa ett beroendeband mellan klubben, 

kommunen och invånare, symboliskt såväl som ekonomiskt. Skulle Modo gå under skulle det 

drabba kommunen ekonomiskt på flera plan, exempelvis genom minskade skatteintäkter men 

också gällande arenafrågan där det behövs ett elitlag i hockey för att fylla den med folk 

regelbundet under året. I gemenskapen Modo finns det ett “vi mot dem”-tänk, något som är 

vanligt i enlighet med Hinchman & Hinchmans (1997) teorier om gemenskap. I fallet med 

Modo är de supportrar som är medlemmar i klubben också ett med klubben i och med att de 

har möjlighet att rösta på motioner såväl som kandidera för poster i styrelsen i samband med 

årsmöten. Det är mitt i detta som vi-känslan skapas och tar sig därifrån uttryck på sociala 

medier. I denna studiens fall har Modos artiklar och diskussionerna på Twitter under #modose 

visat upp det “vi” som sluts kring klubben. En demokratisk sportklubb som Modo skiljer sig 

alltså från ett vinstdrivande företag som använder sig av konsumenter för att sprida åsikter. Det 

blir därför också extra tacksamt för klubben att skapa ett “vi” och använda sig av ambassadörer 

som går Modos ärenden, eftersom att medlemmarna utgör själva klubben.   

Det Modo lyckats med är att sammankoppla detta “vi” även med staden vilket stärker den lokala 

förankringen. Eftersom att många av de som är med i Modogemenskapen dessutom är 

röstberättigade i Örnsköldsviks kommun påverkar det även de lokala beslutsfattarna till att 

behandla Modo fördelaktigt. 
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6.2 Hur försöker Modo skapa opinion i syfte att påverka politiska beslut i 
regionen? 
Innehållsanalysens resultat visar att Modo riktar sig till sina intressenter regelbundet. Genom att 

tillgodose sina intressenter med information regelbundet indoktrineras de till att tycka som 

organisationen. Det Friedman & Miles (2006, s. 165) kallar för att göra ideologi-gapet tillräckligt 

litet för att ligga på acceptansnivå. I den andan visar Modo upp att de arbetar aktivt med att skapa 

opinion, då de vänder sig till såväl medborgare, lokala beslutsfattare och supportrar. I 

diskursanalysen från period 2 när Modo ansökte om ett större ekonomiskt stöd går det se att de 

försöker vägleda de lokala beslutsfattarna genom att visa upp hur viktig Modo är för kommunen, 

identitetsmässigt såväl som ekonomiskt, något som är lobbyism i sin renaste form enligt Wasil 

(2013, s. 17). Ordförande Strinnholm Lidfalk använder sig där av konkreta siffror uppbackade av 

Handelns Utredningsinstitut.  

Anmärkningsvärt att konstatera från diskursen är att verkar som det aldrig var en fråga om de 

skulle få något extra bistånd eller inte. I verkligheten handlade det snarare om hur mycket pengar 

kommunen skulle stödja Modo med. Med utgång från Coombs (2015) och Regester & Larkins 

(2008) teorier om issues management skulle Modo kunna arbeta än mer med att förutse 

samhällsförändringar och opinion. Det tydligaste exemplet är damlaget där det är rimligt att anta 

att de hade kunnat stärka sin position i kommunen och den allmänna opinionen än mer ifall de i 

ett tidigare stadie visat att de velat satsa på jämställdhetsfrågor. Det gäller inte minst hos den del 

av opinionen i Örnsköldsvik som inte är Modosupportrar. Det skulle då kunna vara lättare att få 

stora ekonomiska bidrag från kommunen. Resultatet från innehållsanalysen visar dessutom på att 

de vanligast förekommande skribenterna på den lokala tidningen Allehanda är långt mer positiva 

än negativa till klubben samtidigt som supportrarna tar diskussionerna på sociala medier. Modo 

Hockey använder sig också av konkreta siffror för att påverka opinionen och visar att kommunen 

faktiskt tjänar på att hjälpa Modo, ett sätt att hjälpa de lokala beslutsfattarna, alltså bedriva 

lobbyism. Modo har tagit en maktposition i Örnsköldsvik och skapat täta band med kommunen 

genom den regionala tillhörigheten. Modo Hockey har skapat en regional religion och gjort sig 

oumbärlig för regionen att leva utan. 

6.3 Hur står sig Modos PR utifrån Excellent PR, intressentteorin och 
sport-PR-teorierna? 
PR bidrar med kvalitet, långvariga relationer samt strategisk hållbarhet (Grunig et al., 2002, s. 97). 

Modo Hockey har, regelbundet och enhetligt producerat innehåll för att bygga vidare på sina 

långvariga relationer. Det går att se i att de nästan publicerade en artikel om dagen när det inte var 

säsong och att 41,4 procent av dem riktade sig till supportrar. 70,3 procent av artiklarna var 



61 

riktade till någon av intressenterna sponsorer, lokala beslutsfattare, medborgare och supportrar. Modo 

använder, som diskursanalysen visar upp, några verktyg från PR-teorierna: som att de är 

noggranna med sina relationer, vårdar sitt rykte och till stor del följer sina intressenters intressen, 

något som teoretikerna anser är essentiellt i PR-arbetet (L’Etang, 2013, s. 24; Grunig et al, 2002). 

Grunig et al. (2002) förespråkar att organisationer når än mer effektivitet i sin PR om de för en 

dialog och diskussion genom en symmetrisk tvåvägskommunikation. Studien om Modo visar 

snarare upp en asymmetrisk tvåvägskommunikation där intressenten supportrar snarare kommer 

till tals på sociala medier och forum, utan några svar från Modo. Att kommunicera på det sättet är 

förvisso i sig ett sätt att följa de PR-teorier som finns eftersom det är en av de fyra modellerna i 

Grunig & Hunts kommunikationsmodell från 1984. Vidare har Modo i enlighet med Xifras 

(2008) teorier visat att klubben är oerhört viktig för staden, något som syns tydligast i 

twitterinlägg 5. Studien visar alltså att det finns en hel del teorier som organisationer kan tillämpa 

för att nå effektivare PR, samtidigt som den visar upp att Modo Hockey tillämpar dem på sitt 

sätt. Huruvida det är medvetet eller inte kan studien inte påvisa. 

6.4 Finns det förutsättningar för Modo att använda sig av journalister i sitt 
PR-arbete utifrån journalistens inställning till Modo? Hur ser detta i så fall 
ut och hur skiljer sig relationerna åt beroende på redaktion (sport-, 
nyhets-, lokalredaktion och nationell redaktion)?  
När det kommer till hur den regionala kontra nationella journalisten rapporterar kring Modo 

finns det tydliga skillnader. Det fanns ingen artikel från nationell redaktion som rapporterade 

varken positivt eller negativt, samtliga hade en neutral ton till skillnad från lokalredaktionerna 

som hade positiva (8,8 %) såväl som negativa (14,2 %) artiklar. Studien kan alltså inte fastställa att 

den lokala journalisten kan fungera som ett verktyg för PR, studiens resultat pekar snarare på 

tvärtom. Däremot går det inte att dra några slutsatser gällande skillnader i lokal och nationell 

redaktion då underlaget för nationella artiklar endast var 12 stycken jämfört med 406 lokala. 

Utifrån resultatet kan man däremot fastslå att sportredaktioner är mer lämpade som PR-verktyg 

än nyhetsredaktioner. Nyhetsredaktionerna rapporterar negativt om Modo i mycket högre 

utsträckning än sportredaktionerna. Här finns det alltså underlag för att anta att det finns en 

möjlighet att sportjournalister kommer nära sportklubben och därför inte rapporterar negativt 

om den i lika hög utsträckning. Det stämmer överens med det Boyles (refererad till i L’Etang, 

2013) påstår om att sportjournalister har ett ambivalent beroende med sportpromotörer och har 

svårt att hålla sig objektiva och kritiska. Det här beroendet kan rimligtvis grunda sig i att den 

lokala sportjournalistiken är beroende av Modo, som är den överlägset största idrottsklubben i 
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regionen. Det är också rimligt att anta att journalisterna fångas upp av Modos ideologi och blir 

supportrar till klubben, inte minst med tanke på att endast fyra skribenter på allehanda.se stått 

för 55 procent av artiklarna. Där tre av fyra hade fler positiva än negativa artiklar. Eftersom att 

ingen ansvarig från Modo tillfrågats, kan studien inte fastställa om man medvetet försöker 

använda sig av sportjournalister som verktyg eller inte. Friedman & Miles (2006) menar att media 

kan användas som en mellanhand för att nå ut till intressenterna. På så sätt kan de användas för 

att skapa opinion, stärka sin position i regionen och få all möjlig sorts publicitet. Media är ett PR-

medel för Modo och Allehanda med sportredaktionen i spetsen är verktyget.  

6.5 Framtida forskning 
Denna studie är omfattande och ger en god överblick över Modos sätt att bedriva PR utifrån 

relevanta teorier, den totala diskursen kring Modo samt vilken maktposition klubben skaffat sig i 

samhället. Däremot bör den också kompletteras med mer djupgående studier som fokuserar på 

någon av den här studiens delar. För att förstå sambanden och relationerna mellan olika aktörer i 

samhället kan vidare studier ta avstamp från denna studie. Ur journalistisk vetenskaplig synvinkel 

är det intressant att undersöka vidare om sportjournalisten är en supporter som den här studiens 

resultat påvisar. Det skulle kunna ske genom intervjuer med Allehandas sportjournalister eller 

enkäter på flera svenska orter som har liknande förutsättningar som Örnsköldsvik och Modo. 

Resultatet därifrån skulle sedan kunna jämföras med resultaten från nyhetsjournalister. Det skulle 

också vara intressant att utföra en mer omfattande (och med utgång från flera orter) analys av 

antalet positiva, negativa och neutrala sport- respektive nyhetsjournalister publicerar. En annan 

liknande fråga är att utföra en liknande studie fast med fokus på lokala journalister kontra 

nationella journalister, eftersom att denna studiens underlag för nationella medier inte var 

tillräckligt för att kunna dra vetenskapliga slutsatser. Det vore intressant med en jämföresle 

mellan en klubb på en stor ort (som i Stockholm) och en liten ort, för att utröna om det finns 

stora skillnader i hur viktig klubben är för kommunens invånare, dess makt i kommunen och 

skillnader sett till kommunala bidrag. Vidare vore det intressant att gå än mer in på djupet för att 

se Modos ideologi och låta användandet av symboler och ikoner ta större plats. Den här 

uppsatsen har inte analyserat bilder, något som skulle kunna ge ett större djup i frågan om 

symbolism och ge bredare kunskaper kring hur Modos ideologi yttrar sig.  
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6.6 Brister i studien 
Att det endast skrevs 12 nationella artiklar under perioden 1 april-14 september, samtidigt som 

det publicerades 406 lokala ställer studien på kant och kan ses som en brist. Dock gäller det 

endast på den sista frågeställningen, som sökte svar i hur rapporteringen mellan den lokala och 

nationella journalisten ser ut.  

I vår kvantitativa innehållsanalys undersökte vi också vilken genre varje artikel hade. Dock 

behövdes inte det för att svara på vår frågeställning och inte heller fanns utrymmet att skildra det. 

Därmed var den variabeln överflödig.  

Studien använder elektroniska källor på webben. Det är möjligt att texten ändrats och att vissa 

texter tagits bort.  

Vidare är PR:s effekter, som PR-teoretiker varnat för, svåra att analysera och detsamma gäller 

denna studie. Till sist bör lyftas att rapportens författare inte har erfarenheter av studier som 

dessa, att studien blev en aningen bred och att en tydligare avgränsning hade kunnat underlätta 

vetenskapliga slutsatser.  

  Om Modo medvetet försöker använda sportjournalister som PR-verktyg eller inte är svårt att 

svara på med studien, då ingen från Modo tillfrågats. Även då skulle det vara svårt att veta om 

svaret är uppriktigt eller inte. Det som kunnat göras i studien är istället att se om Modos sätt att 

kommunicera på kan appliceras på relevanta teorier och vilka förutsättningar som finns för det. 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv
Studien visar tydligt att en lokal klubb kan ha stort inflytande i en kommun genom sin ideologi i 

enligt med Zizeks (1994) definition, att ideologi tjänar ett dolt maktintresse. Det är intressant för 

en kommuns invånare att veta om att ideologin kan påverka den allmänna opinionen såväl som 

dess beslutfattare. Studien tydliggör detta samband mellan ideologin och för fram dess dolda 

maktintresse i ljuset. Studien mynnar ut i en samhällsfråga och blir därmed också relevant och 

intressant för samhället. En opinionsledare, beslutsfattare eller någon annan som är aktiv i 

samhällsdebatten skulle kunna använda denna studie för att peka på att sportklubbar på liten ort 

kan påverka politiska beslut genom sin ideologi. Likaså kan medborgare vara mer granskande 

gentemot makten en idrottsklubb på liten ort kan besitta. Varje kommun som nu har en 

elitsatsande sportklubb bör ställa sig frågan hur relationen mellan dem ser ut. Det för att avgöra 

om pengar till sportklubben är rätt spenderade eller för att man är förblindad av ideologin.   

Eftersom studien påvisar ideologins effekter är det intressant för sportklubbar att analysera sin 

egen ideologi. Främst i syftet att se om den kan gå i linje med den allmänna opinionen och 

beslutsfattarnas riktlinjer och om inte, visar denna studie hur ideologi-gapet kan minskas. Studien 

kan alltså användas av sportklubbar för att effektivisera sitt PR-arbete och för medborgare och 

beslutsfattare att se igenom det. Studien visar att Modo är föremål för politisk diskussion, något 

sportklubbar bör tänka på när de kommunicerar.  
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