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Abstract
En vanlig kritik mot kvällstidningarnas sportbevakning är att den är storstadscentrerad och att lag och
idrottare från de stora städerna får mer utrymme i medierna än lag och idrottare från mindre städer.
Denna studie har tagit avstamp i den kritiken och undersökt matchrapporteringen kring herrallsvenskan i
fotboll. Med en kvantitativ innehållsanalys och en mindre kvalitativ innehållsanalys undersöktes 392
artiklar i de fyra kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen, GT och KvP från säsongen 2013. De artiklar
som analyserades var nyhetsartiklar kopplade till seriematcher och deras resultat. Studien visar att det
finns visst stöd för tesen om storstadscentrering i kvällstidningarnas rapportering. Framförallt den
kvalitativa delen av studien visar att storstadslag i större utsträckning får mer utrymme. Faktorer som
kan ligga bakom storstadscentreringen är redaktionernas närhet till sin publik, kommersiella avsikter,
sportsliga framgångar och förväntningar för de olika lagen.
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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Håkan Lindhoff för allt stöd under arbetet med denna
uppsats.

Joakim Andersson och Henrik Malmberg, januari 2015.
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1. Inledning
Författarna till denna uppsats upplever att det finns en vanlig, slentrianmässig, kritik kring
sportjournalistiken. Den går ut på att storstadslagen i våra stora lagsporter, speciellt de från Stockholm,
får orimligt stort utrymme i medierna. Detta oavsett sportslig prestation och tabelläge. En vanlig
uppfattning är också att denna utveckling eskalerat i riksmedierna på senare år. En möjlig förklaring till
denna uppfattning skulle kunna vara tidningarnas redaktionella neddragningar. Aftonbladet lade ner sina
lokala redaktioner i Göteborg och Jönköping (Willebrand, 2009) och GT har flyttat sin redigering till
Stockholm (Nicklason, 2012). Detta missnöje med hur medierna rapporterar kring lag ventileras
frekvent på kvällstidningarnas kommentarsfält och i sociala medier. Här är ett exempel på en tweet:
”IFK på väg mot kross. Skrev en av kvällsavisorna vid 2-0 för Blåvitt mot Norrköping. Kross???
Storstadsfixering någon...? Slutresultat? 2-2.” (@hpwicke, 2014)

Frågan om Stockholmsfixering togs även upp när radioprogrammet Medierna i P1 våren 2014
(Medierna, 2014) hade en paneldiskussion där lyssnarna fick ställa frågor till några sportmedieprofiler.
Per Yng, sportchef på Sveriges television, svarade i programmet att han verkligen kände igen kritiken
om Stockholmsfixering, och menade att det är en debatt som ständigt måste pågå ute på redaktionerna.
Susanne Andrén, reporter på Radiosporten, medverkade också i programmet. Hon menade å sin sida att
Stockholmscentreringen i sportjournalistiken mest blir synlig i reportage, enkäter och annan journalistik
utanför planen. Inte i själva matchrapporteringen. Detta fångade vårt intresse. Även om Susanne Andrén
pratade specifikt om hur de jobbade på radiosporten, ställde vi oss själva frågan: Finns det inga
skillnader i matchrapporteringen beroende på vilka lag som spelar? Denna fråga i kombination med
publikens uppfattning och kritik mot hur medier rapporterar om sport blev utgångspunkten för denna
studie.
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2. Bakgrund
I inledningsstycket i denna studie beskrivs en kritik mot en ”Stockholmsfixering” inom
sportjournalistiken. Vi har i denna studie dock valt att bredda begreppet till ”storstadscentrering”, och
avgränsat oss i det journalistiska materialet till fotbollsjournalistik om allsvenskan i svensk tryckt
kvällspress från säsongen 2013. Detta av flera anledningar:

2.1 Allsvenskan i fotboll för herrar
För att fullt ut kunna förstå denna studie krävs en viss förkunskap om svensk klubblagsfotboll och
allsvenskan som serie. Herrallsvenskan är Sveriges mest populära serie med en snittpublik på 7627
personer under säsongen 2013. SHL, Swedish Hockey League och tvåa på listan, har en snittpublik på
5983 personer. (IA, 2014) Dessutom nådde allsvenskan 516 miljoner tittare via teve (Rågsjö Thorell,
2013). Allsvenskan är en av landets mest klassiska serier och startade redan år 1924 med 12 lag
(Allsvenskan, 2014). 2013 var antalet lag 16 stycken från Gävle i norr till Malmö i söder.

2.2 Säsongen 2013
Att spelåret 2013 är valt för denna uppsats beror på två saker. För det första är det större sannolikhet att
mediearkivet Retriever har ett heltäckande arkiv av tidningssidorna i PDF-format om ett år på 2010-talet
undersöks. För det andra var säsongen 2013 den senast avslutade allsvenska säsongen innan arbetet med
denna studie startade.
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2.3 Publiksnitt och sluttabell Herrallsvenskan 2013
Här nedan presenteras två tabeller, dels en tabell över de olika lagens publiksnitt under 2013 och även
sluttabellen för allsvenskan 2013. Detta för att ge en bakgrund till dels hur mycket publik lagen har och
även hur de placerade sig, sportsliga resultat, under 2013.
Tabell 1.
Lag
AIK
Malmö FF
Djurgårdens IF
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
IFK Norrköping
Kalmar FF
Östers IF
Halmstads BK
Åtvidabergs FF
BK Häcken
Mjällby AIF
Gefle IF
Brommapojkarna
Syrianska FC

Publiksnitt
18900
16093
12475
11589
10284
9077
6269
5771
5757
4865
4287
4105
3846
3771
2505
2433

Tabell 2.
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lag
Malmö FF
AIK
IFK Göteborg
Kalmar FF
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
Djurgårdens IF
Åtvidabergs FF
IFK Norrköping
BK Häcken
Mjällby AIF
Gefle IF
Brommapojkarna
Halmstads BK
Östers IF
Syrianska FC

Antal poäng
63
58
54
52
49
46
44
40
39
37
36
34
32
31
28
14
3

2.4 Kvällstidningsgenren
Denna studie har undersökt kvällstidningar av ett flertal anledningar. Dels är dessa tidningar extra
intressanta eftersom de satsar förhållandevis stora resurser på sin sportjournalistik. Detta till skillnad
från till exempel de rikstäckande morgontidningarna, där bland annat Svenska Dagbladet 2012 lade ned
sin sportredaktion. (Thomson, 2012) För det andra är tryckt press ett relativt lättarbetat format för denna
typ av studie. TV- och radioprogram skulle i detta fall vara mer resurskrävande format, och tidningarnas
sportsajter är näst intill oöverskådliga.

2.5 Tidningarna
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen fick en stark ställning på
kvällstidningsmarknaden på 30-talet mycket tack vare deras sportbevakning under Berlin-OS 1936.
(Wallin 1998:15) Huvudredaktionen är idag baserad i Stockholm. År 2009 (Willebrand, 2009) lade man
ner sina lokala redaktioner i Göteborg och Jönköping. År 2000 hade sportbilagan Sportbladet premiär
och den känns tydligt igen i och med sin karaktäristiska rosa färg. Sedan 1996 har den norska
mediekoncernen Schibsted den ekonomiska kontrollen i Aftonbladet (NA, 2014). Upplagan 2013 var för
Aftonbladet 198 700 per utgivningsdag. (Aftonbladet, 2014)

Bonnierägda Expressen är en kvällstidning grundad 1944 i Stockholm och redan från början sattes ett
fokus på sportnyheter. (Wallin 1998:15) Expressen förvärvade 1998 (Expressen, 2013) de lokala
kvällstidningarna Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten. GT och KvP fungerar idag som Expressens
lokala editioner i västra respektive södra Sverige. Sedan 2011 sker även all redigering av alla tre
editioner i Stockholm (Nicklason, 2012) Sedan 2001 kommer sportnyheterna i en bilaga kallad SportExpressen. Upplagan 2013 var för Expressen (inklusive GT och KvP) 193 100 per utgivningsdag (TS,
2014).

Vid en snabb anblick ser det ut som att Expressen/KvP/GT är tre skilda editioner med egna geografiskt
bundna publiker och inriktningar på till exempel sportbilagorna. Detta med tanke på att de har egna
redaktioner i Stockholm, Göteborg och Malmö, och där huvudtidningen Expressen även fungerar som
”riksedition”. Fredrik Lilja, nyhetschef på Sport-Expressen svarar i ett mejl att även Expressens
sportsidor editioneras så gott det går för att passa publiken i andra delar Sverige där Expressen
distribueras, exempelvis i norra Sverige. Tittar man Aftonbladet ser det endast ut som att det är en
tidning som distribueras över hela landet. För att försäkra oss om att detta var fallet, och att Aftonbladet
inte också editionerade sitt innehåll beroende på var tidningen säljs, ringdes Sportbladets sportredaktör
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Jens Persson upp och han menar att det absolut vanligaste nu för tiden är att Sportbladet ser likadan ut i
hela landet. Förr var det vanligare med geografiskt bundet material. Idag kan det förekomma vid
speciella tillfällen. Till exempel om rent hypotetiskt Skellefteå AIK och Luleå HF skulle spelat SM-final
i hockey så skulle tidningen som distribueras i Norrland kunna få en extra sida om finalen menar Jens
Persson.

Utifrån dessa geografiska förutsättningar beträffande målgrupp och redaktionernas placering formades
en idé om att undersöka skillnaderna mellan titlarna och vidga perspektivet till storstad snarare än att
utgå från en ”Stockholmsfixering”.

2.6 Fotbollsjournalistik
Wallin har i sin avhandling mätt förekomsten av olika artikeltyper inom sportjournalistiken. Från slutet
på 1800-talet till slutet på 1900-talet visar hans studie att det klassiska referatet kopplat till match eller
tävling fått stå tillbaka för nyhetsartikeln. Skillnaden i definition mellan artikeltyperna är att ett referat
redogör för en händelse på idrottsarenan i kronologisk ordning, medan nyhetsartikeln redan i
inledningen fokuserar och vinklas på den viktigaste eller intressantaste händelsen. Wallin visar även att
notiserna inom sportjournalistiken gått från att vara dominerande till att på senare år minska i antal.
Detta gäller generellt för sportjournalistiken men naturligtvis även för fotbollsjournalistiken. Dessutom
finns det idag en stor del andra typer av artiklar än referat och nyhetsartiklar. Bläddrar man i sportdelen i
en kvällstidning från 2013 finns en stor variation inom artikeltyper och journalistiska grepp. Bara för
herrallsvenskan hittar man inför-artiklar, reportage, korta notiser, krönikor och nyhetsartiklar som kan
vara kopplade till matcher.

Denna studie kommer framför allt (men inte uteslutande) att titta närmare på just den typ av
nyhetsartikel som Wallin beskriver är kopplad till match och som idag är den absolut mest
förekommande när det gäller fotbollsjournalistik i Sverige. (Wallin 1998:118-121)
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3. Definitioner
3.1 Storstad
Sveriges kommuner och landsting definierar storstad i Sverige som en stad med en folkmängd över
200 000 invånare. (SKL 2011) Tre städer i Sverige uppfyller kriteriet; Stockholm, Göteborg och Malmö.

3.2 Storstadslag
I dessa storstäder huserade sex lag i allsvenskan 2013. I Stockholm finns Brommapojkarna, AIK, och
Djurgården. I Göteborg finns BK Häcken och IFK Göteborg och i Malmö återfinns Malmö FF. Alla
dessa klubbar definieras i denna studie dock inte som storstadslag. Brommapojkarna är ett exempel på
ett lag som förvisso har sin verksamhet i Stockholm, men definieras här inte som en storstadsklubb. Det
har främst att göra med att laget inte har någon vidare framgångsrik historia i allsvenskan, och heller
inte varken nu eller tidigare en stor publikskara. År 2013 spelade Brommapojkarna sin blott fjärde
allsvenska säsong. I Göteborg hittar vi ett liknande lag i BK Häcken. Laget har förvisso spelat 13
säsonger i landets högsta serie, men har likt Brommapojkarna aldrig vunnit SM-guld. Inte heller Häcken
har någon större supporterskara, se tabell 2. De lag som i denna studie definieras som storstadslag är
alltså: AIK, Djurgårdens IF, IFK Göteborg och Malmö FF. Detta för att de till skillnad från Häcken och
Brommapojkarna har en mer framgångsrik historia och betydligt större publikstöd.

3.3 Noll-enhet(nollförekomst)
Eftersom antalet matcher är givna i vårt urval, kodas en artikel per tidning och match och får matchen
ingen artikel i en tidning kodas det som en noll-enhet. Dessa noll-förekomster finns med för att analysen
ska bli lättare att genomföra. Dessutom är det av intresse för denna studies frågeställning då dessa
enheter visar vilka matcher som prioriteras bort av vilka tidningar.

3.4 Huvudmatch
Med huvudmatch menas den match som lyfts fram tydligast i varje tidning dagen efter matchdag. Här
har kodarna gjort en helhetsbedömning utifrån vissa kriterier. Dessa handlar bland annat om storlek och
placering av artiklarna i tidningarna. Dessutom tas även bildstorlekar, antalet kringartiklar och om det
finns en krönika om matchen med i bedömningen. Är det två olika texter om samma match som har
exakt lika stort utrymme, kodas den text som hamnat först i tidningen som huvudmatch.
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3.5 Huvudartikel
Vi har identifierat ett antal olika artikeltyper som förekommer kring fotbollsrapporteringen i de
undersökta kvällstidningarna. Det som menas med huvudartikel i denna studie är den artikel som kan
sägas vara den huvudsakliga nyhetsartikeln kring en match. Det är även den artikel rubriken syftar på
när matchen får ett uppslag eller helsida. Finns det bara en halvsida eller notis om matchen kodas denna
som huvudartikel. I några fall lyfter tidningarna upp en matchkrönika eller en analys av matchen
tydligast. Då kodas den som huvudartikel. Nedan, i den rödmarkerade ramen, följer ett exempel från
Aftonbladet.

Figur 1.
Bilden ovan visar en sida i Aftonbladets sportbilaga en måndag 2013. Texten innanför den rödmarkerade
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ramen är exempel på hur en typisk huvudartikel för en match ser ut i denna kodning. Den mindre
artikeln till vänster samt den lilla notisen i nedersta vänstra hörnet handlar också de om matchen mellan
Elfsborg och Mjällby, men har inte tagits hänsyn till i den kvantitativa delen i denna studie. I just detta
exempel syftar rubriken på Mjällby (då deras målvakt blev skadad), trots att Elfsborg vann matchen på
hemmaplan. Denna typ av nyhetsartikel kopplad till en match föregående dag, har naturligtvis även
refererande inslag. Man får oftast en bild av hur spelet såg ut och vilka som blev målskyttar, men själva
huvudvinkeln behöver nödvändigtvis inte handla om spelet på planen.

4. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika fotbollslag i allsvenskan framställs i svenska
kvällstidningar i samband med matchrapportering.

Frågeställningar:
1.

Tenderar fotbollsjournalistiken att vara storstadscentrerad i kvällspressen?

2.

På vilket sätt skiljer sig rapporteringen mellan de undersökta titlarna/editionerna? Vilka

redaktionella prioriteringar görs?

Hypoteser:
1.

Storstadslag får väldigt mycket mer utrymme än andra lag oberoende av sportsligt resultat.

2.

De lag som vinner matcher får mer utrymme än lag som förlorar.
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5. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning
Det finns en del tidigare forskning inom sportjournalistiken men inte så mycket som behandlar just det
ämne denna studie undersökt. Det som skrivits om sportjournalistik tidigare handlar om genus och
könsfördelning på redaktionerna och även skillnader i den journalistiska belysningen av herr- och
damidrottare. Annan forskning behandlar sportjournalister och deras lagsympatier, sportens
nyhetsvärdering i kvällspress och mediernas framställning av svenska fotbollssupportrar.

Ulf Wallin har gjort en stor avhandling som heter Sporten i spalterna. Den belyser på ett övergripande
sätt sportjournalistikens förändringar över 100 år fram till 1998. Wallin har analyserat många tusen
artiklar i svenska nyhetstidningar och beskriver bland annat hur rapporteringen förändrats, vilka sporter
som lyfts fram i olika tider och hur form och språk skiljer sig mellan olika perioder i sportjournalistiken.
Dessutom analyserar Wallin manlig kontra kvinnlig idrottsbevakning och hur till exempel svarta
idrottsutövare gestaltats genom åren. Wallin berör dock inte uttryckligen de frågeställningar som denna
studie fokuserar på.

Annika Alin och Rebecka Strand har skrivit No cheering in the press box som är en angränsande
kandidatuppsats till denna uppsats. Den tar utgångspunkt i journalisternas lagsympatier. Uppsatsen är
skriven under slutet av 2013 och bygger på ett stort antal djupintervjuer med svenska sportjournalister.
Syftet var att ta reda om på det finns en partiskhet bland sportjournalister i Sverige och om detta smittar
av sig på rapporteringen i medierna. Den studien visar att man som sportjournalist inte hejar på
pressläktaren och att sportjournalisterna hanterar sina lagsympatier bra men att deras lagsympatier
någon gång lyst igenom och att den oskrivna regeln om opartiskhet brutits.

Katarina Strömgren och Sara Strandlunds skrev 2009 C-uppsatsen Sportens nyhetsvärdering i
kvällspress. Där undersöker de och definierar vilka kriterier som kännetecknar en sportnyhet i
Aftonbladet och Expressen. Undersökningen är kvantitativ med empiriskt material hämtat från 380
stycken artiklar i Aftonbladet och Expressen under 2009. I uppsatsen kommer de bland annat fram till att
kvällspressens båda tidningar liknar varandra i sättet de hanterar nyhetsartiklar på sportsidorna. Störst
uppmärksamhet och utrymme får artiklar som till innehållet är personorienterade, handlar om män,
elitpersoner eller utövare av en lagidrott på landslagsnivå.

Klacken utan röst är en uppsats skriven av Christian Naumanen och Fredrik Stjernström, 2013, som
handlar om hur svenska fotbollssupportrar framställs i media. Undersökningen är en kvantitativ
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innehållsanalys på över 700 artiklar från åtta stora svenska tidningar ifrån 2011 och 2012, och visar att
en majoritet av artiklarna som skrivits om svenska fotbollssupportrar har en negativ kontext. Nästan tre
gånger så många artiklar ansågs vara negativa snarare än positiva. Undersökningen visar också att i stor
utsträckning så får supportrar inte uttala sig utan deras röst blir ofta ohörd.

6. Nyhetsvärderingsteori
Eftersom det inte finns någon tidigare forskning som direkt liknar denna studie så har vi ingen given
teoretisk bakgrund att utgå från. Däremot finns det klassiska, mer generella nyhetsvärderingsteorier som
givetvis spelar roll även i fotbollsjournalistiken. Nedan följer några av dessa kriterier.

1. Närhet
Eftersom alla matcher i fotbollsallsvenskan spelas i Sverige väljer vi här att prata om närhet utifrån
perspektivet närhet till publik och tidningarnas läsare. Det är mer troligt att matcher som spelas nära
hemmaredaktionen och dess publik får större utrymme och blir en större nyhet. Henk Prakke menar att
det är tre faktorer som har betydelse för vad som blir nyhetsmässigt: avstånd i tid, kultur och rum
(Johansson 2010:224). Detta menar artikelförfattarna kan appliceras på fotbollsjournalistik och det
skulle kunna leda till storstadscentrering i tidningarnas bevakning.

2. Förenkling
Medier tenderar ofta att förenkla skeenden och nyheter. Ofta rapporteras enskilda händelser snarare än
större sammanhang. Gudmund Hernes menar till exempel att ”komplexitet måste ersättas av
förenklingar. Det får inte finnas för många argument och nyanseringar.” Hernes hävdar också att en
händelse eller uttalande som är tillspetsad eller går att spetsa till har större förutsättningar att bli nyheter
(Johansson 2010:229). Detta skulle kunna koppla till rapporteringen kring fotbollsmatcher. Ett rött kort
kanske blåses upp som en större orsak till att ett lag förlorade, snarare än att det var flera samverkande
faktorer till förlusten eller att en enskild person gör ett uttalande som är kontroversiellt och tillspetsat
(Johansson 2010:229).

3. Avvikelser
Om något avviker från det normala tenderar det ofta att ha större chans att bli en nyhet. Shoemaker,
Chang och Brendlingar menar att nyheter handlar om olika former av avvikande, (deviance). Ett
exempel på en avvikelse skulle kunna vara något ovanligt eller oväntat, (novelty) (Johansson 2010:22510

226). I en fotbollsmatch skulle det kunna vara att ett favorittippat lag förlorar mot en under-dog och på
så vis får matchen mer fokus eller blir en större nyhet. Det kan också handla om saker som sker utanför
planen, på läktaren exempelvis.

Utöver dessa kriterier kan det finnas specifika kriterier för lagidrotter och nyhetsvärdering. Exempel på
dessa skulle kunna vara sportsliga förväntningar. Ett lag som tidigare säsonger spelat bra och placerat
sig högt i tabellen har en viss förväntning på sig. Infrias inte dessa förväntningar skapas en slags
sportslig avvikelse och kan på sätt bli mer trolig att rapportera kring. Förväntningar kan också skapas
genom att ett lag värvat stjärnspelare till sitt lag inför en säsong. Avvikelsen åt andra hållet blir då om
ett tippat bottenlag med små resurser placerar sig högt i serien.

De rent kommersiella nyhetsvärderingskriterierna är också viktiga. Lag med stora supporterskaror
tenderar att bli omskrivna i större utsträckning än lag med färre supportrar av den enkla anledningen att
så många som möjligt ska bli intresserade av och helst köpa tidningen. Detta kriterium berör samtliga
ovannämnda kriterierna på ett eller annat sätt.
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7. Metod och material
Genom en innehållsanalys försöker forskare tillgodose minst fem syften. (H- Östbye, K. Knapskog, K.
Helland, L-O. Larsen 2004:219)
1. Beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll
2. Testa hypoteser om mål, urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna
3. Jämföra medieinnehållet med den verkliga världen
4. Ta reda på hur medierna framställer olika grupper i samhället
5. Dra slutsatser om mediernas effekter

Av dessa fem syften ligger framför allt de två första till grund för denna studie. Denna studie vill
beskriva mönster och utvecklingstendenser i mediernas innehåll när det kommer till rapportering av
matcher i fotbollsallsvenskan 2013. Denna studie vill testa hypoteser om hur rapporteringen ser ut efter
matcher i fotbollsallsvenskan, vilka urvalskriterier som tillämpas och hur arbetsmetoden i medierna ser
ut. I viss mån kan hävdas att författarna också intresserar sig för hur olika fotbollslag i allsvenskan
framställs i kvällstidningar (syfte nr 4). De övriga syftena är inte relevanta för denna studies typ av
kvantitativ innehållsanalys.

7.1 Urval
Denna studie har med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys tolkat ett stort material av artiklar från
kvällstidningarna Aftonbladet, Expressen och Expressens editioner Kvällsposten och GT. För att ge svar
på forskningsproblemet och få material som med bästa möjliga förutsättningar ger en representativ bild
av problemområdet har de olika editionerna av Expressen tagits med, det vill säga Expressen,
Kvällsposten och GT (Nilsson 2010:129). Den kvantitativa innehållsanalysen är en förtjänstfull metod
när man vill göra ett större material tillgängligt för analys (Nilsson 2010:119).

Att göra ett noggrant urval är av stor vikt när man gör en kvantitativ innehållsanalys. Målet är att erhålla
ett material med bästa möjliga förutsättningar att ge en representativ bild av det problemområde som ska
belysas, med nödvändiga hänsyn tagna till undersökningens tidsram (Nilsson 2010:129). I en
jämförande studie som denna så blir det konsekvenser utefter urvalets bredd. Olika medier av samma
typ till exempel skiljer sig åt i några relevanta avseenden; publikprofil, geografiskt spridningsområde,
konkurrenssituation och publicistiska syften som denna studie bland annat behandlar (Nilsson
2010:129).
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Avgränsning i tid är något som tas i beaktande när urvalet görs (Nilsson 2010:129-130) och till denna
studie ville författarna ha en spridning över tid och därmed få med matcher från alla delar av säsongen
2013 och inte bara en period under säsongen. Dock är en ”totalundersökning”, där alla artiklar efter alla
matcher tas med, orimlig med tanke på uppsatsens tidsram. Vid en snabb undersökning av olika
matchdagar under säsongen 2013 visade det sig att flest antal matcher spelas på söndagar (98 av 240
matcher eller 40,8% ); därför kommer det att finnas flest huvudartiklar från de olika matcherna i
tidningar på måndagar och sålunda valdes måndagar som den dag materialet skulle samlas in ifrån.
Totalt blev detta exakt 392 analysenheter (= 98x4) från dessa fyra kvällstidningar. Efter kontroll visade
det sig att 63 st var ”noll-enheter”, alltså matcher där ingen huvudartikel förekom.

När de yttre begränsningarna för materialet var bestämt låg fokus på att bestämma de innehållsliga
avgränsningarna och vilka analysenheter som ska analyseras och kodas (Nilsson 2010:133-135). Denna
studie har utgått från Wallins definiering av en nyhetsartikel vad gäller sportjournalistiken. Det är dessa
nyhetsartiklar som denna studie har kodat och analyserat. I denna studie kallas dessa nyhetsartiklar för
huvudartiklar och detta för att en match kan ha flera texter och artiklar som behandlar matchen i samma
tidning. Då har kodarna bestämt vilken text som är huvudartikel och därefter kodat den.

Denna studie analyserar artiklarna kvantitativt på två nivåer. Första nivån handlar om att ta reda på vilka
lag som får utrymme som huvudmatch och i vilken utsträckning lag slås upp stort i tidningen. Den andra
nivån går sedan in mer på artikelnivå och studerar rubriker, vilka som får uttala sig med mera.

7.2 Reliabilitet
En kvantitativ innehållsanalys står och faller med hur frågeställningarna är operationaliserade till
mätbara variabler, alltså de konkreta frågor som ställs till materialet (Nilsson 2010:35). Variablerna är
ett verktyg som används för att karakterisera innehållet (Nilsson 2010:35) och efter variablerna bestämts
testkodades en del av materialet. Testningen av variablerna och kodschemat ger en fingervisning om
huruvida valda variabelvärden är ändamålsenliga utifrån den variation som faktiskt finns i materialet
(Nilsson 2010:146). En annan anledning till att en del av materialet testkodades är för att kolla hur pass
lika eller olika de två kodarna kodar materialet. Vid en testkodning testas reliabiliteten mellan de två
kodarna, alltså hur pass lika de olika kodarna kodar materialet. För testkodningen användes 4 % av
materialet och resultatet visade att kodarna till 93 % kodat likadant.
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7.3 Metod för kvalitativ undersökningsdel
Som komplement till den större och mer genomgripande kvantitativa innehållsanalysen har också ett
antal artiklar valts ut för en mindre kvalitativ studie. Tanken är att den kvalitativa studien på ett annat
sätt ska tydliggöra vilka skillnader som finns mellan titlarna. Här undersöks exempelvis tilltal, ordval,
disposition, bildval med mera. Dessa parametrar har valts för att göra det möjligt att tolka dem inom
varje text och för att de är flexibla. Ett fastställt formulär är inte önskvärt inför en kvalitativ analys då
olika skribenter aldrig skriver exakt lika texter (Lundgren, Ney & Thurén 1999:53). Denna kvalitativa
del av studien utgår till viss del från den modell som Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten
Thúren beskriver i sin bok Nyheter - att läsa tidningstext. Till exempel studeras rubrik, ingress och
disponering av brödtexten, vad de säger och hur de samspelar. Efter genomläsning av texten så ställs
frågan hur materialet är disponerat och hur det är vinklat och även vilka källor eller aktörer som har
använts. Denna kvalitativa del har även tagit hänsyn till om texterna innehåller vissa värdeord
(Lundgren, Ney & Thurén 1999:54-55).

7.4 Urval kvalitativ del
Fyra matcher valdes ut till den kvalitativa delen och de fyra matcherna är valda utifrån tre perspektiv.
Det första handlar om att artikelförfattarna ville få en spridning mellan större och mindre klubbar. T ex
både AIK, MFF och IFKG är med, men också GIF och KFF. För det andra är de utvalda matcherna
spridda över säsongen. Både vår- och höstmatcher finns representerade. För det tredje har
artikelförfattarna strävat efter att få så stor geografisk spridning som möjligt och detta för att försöka
tolka de olika redaktionella valen som görs när de kommer till vilket/vilka lag som får utrymme. Lag
från södra (MFF), västra (IFKG), östra (KFF) Sverige och även GIF från Gävle finns med.

8. Metodkritik
Urvalet till den kvantitativa innehållsanalysen är systematiskt. Det täcker alla fotbollsmatcher i
allsvenskan spelade på söndagar under 2013. Det kan därmed inte utan vidare sägas representera
huvudartiklar om fotbollsmatcher publicerade andra dagar, men det finns inga skäl att misstänka att det
skulle avvika från måndagstexter.

En farhåga med att endast undersöka söndagsmatcherna var att det skulle blev ett skevt urval av lag.
Detta skulle kunna bero på att storstadslag har fler stökiga fans och därmed hade större chans att få
matcher på söndag eller vardagar. Detta till skillnad från lag med ”snälla” och färre fans som kanske
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kunde få både fredag- och lördagsmatcher. Så blev inte fallet. Här är fördelningen mellan lagen.

Antalet matcher de olika lagen spelade på
söndagar under säsongen 2013
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Figur 2. n=98

Så här många matcher spelade varje lag på söndagar 2013. Det går inte att utläsa några mönster gällande
storstadslag kontra lag från mindre orter. På så sätt är matcherna jämnt fördelade.

Den kvantitativa metoden som denna studie bygger på är bra på det sättet att det ger en möjlighet att på
ett överskådligt sätt analysera en stor mängd data (Nilsson 2010:119). Det främsta argumentet mot en
kvantitativ metod är att den förenklar och förytligar materialet och begränsar undersökningen till de
frågor som är mätbara (Nilsson 2010:124). Därför används även en kvalitativ metod i denna studie på ett
mindre antal artiklar för att kunna mer ingående analysera och tolka ett litet antal av de artiklar som
ingick i urvalet för den kvantitativa delen.

Kritiken mot en kvalitativ analys är att den blir alldeles för subjektiv och svår för någon annan
oberoende person att göra om. Dessutom blir urvalet litet och reliabiliteten låg. Dock tillfogar den mer
djupgående dimensioner till studien som helhet.

En annan aspekt som vi inte tar hänsyn till i denna studie är faktorer såsom tabelläget (i fråga om lagens
relativa position i allsvenskan). Om ett lag spelar för seriesegern, så är det troligare att det lagets
matcher blir huvudmatch snarare än om laget ”sitter fast” i mitten av tabellen. Självklart kan även lag
som presterat bra föregående säsonger, eller som värvat stjärnspelare inför 2013, ha vissa förväntningar
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på sig, och därigenom skapa rubriker.

En annan faktor som kan påverka resultatet kan vara andra exceptionella sporthändelser som får stor
uppmärksamhet i sportbilagorna, och på så sätt påverkar nyhetsvärderingen av allsvenska
fotbollsmatcher. Ett exempel är att Sverige söndagen den 19 maj 2013 vann VM i ishockey. Detta fick
naturligtvis väldigt stor uppmärksamhet i alla titlar och kan på så vis ha ”tryckt undan” fotbollsartiklar
som på andra dagar hade funnits med i tidningarna. I de lokala utgåvorna KvP och GT kan även lokala
sporthändelser ta mycket plats och konkurrera med allsvenskans matcher. Ett exempel kan vara Gothia
cup i Göteborg.

Ett problem som uppstod i början av denna studie var att formulera och välja rätt variabler för
materialet. Till en början låg fokus på att välja variabler och bestämma dem så att de skulle bli
objektiva, alltså att det skulle vara enkelt för vem som helst att göra om studien. Detta visade sig efter
provkodning dock bli ett problem då variablerna inte täckte det som skulle krävas och det insamlade
materialet skulle i sådana fall bli för tunt och intetsägande. Efter övervägande och diskussion med
handledare bestämdes att en viss förkunskap inför kodningen vad gäller sportartiklar och dess innehåll
var en god sak och kunde användas vid val av variabler och på så vis ge materialet mer innebörd. För att
ge exempel så var tanken att studien skulle ta reda på vilket lag som får rubriken i en huvudartikel. Till
en början valdes en variabel som löd “Vilket lag nämns i rubriken?” och då skulle studien bara täcka om
ett lags namn fanns med i rubriken.

Vid provkodning visade det sig att det inte är så ofta ett lags namn står med i rubriken, även om rubriken
syftar på ett lag. Efter övervägande tillsammans med handledare bestämdes då att kodarna skulle få
tolka rubriken och därmed skriva vilket lag som rubriken syftade på. Dessutom upptäcktes att de flesta
artiklar är relativt hårt mallade genomgående för alla titlar, även till format och storlek. Detta betydde att
variabeln om textmängd som fanns med från början ströks till förmån för andra variabler som mätte
förekomsten av lag i till exempel underrubrik/nedryckare. Med andra ord: Finns det en artikel skriven
om en match mellan två lag så finns det knappt någon skillnad i textmängd mellan titlarna. Skillnaderna
finns istället i andra saker såsom tilltal, bildval, rubriksättning, kringartiklar med mera.

I fråga om variabel 9a-b, vem som får komma till tals i ingresserna och vilket lag den person
representerar, så kunde artikelförfattarna lätt att konstatera att detta i mycket hög grad samvarierar med
vilket lag rubriken syftar på. Resultatet av denna variabel togs därför inte med.

16

Till skillnad från Aftonbladet som kommer ut med samma tidning i stora delar av Sverige så editionerar
Expressen sin tidning för anpassa innehållet till respektive region med omgivningar, och dess läsare.
Detta kan vara ett problem och kan påverka resultatet i denna studie.

8.1 Etisk diskussion
För att visa och göra det tydligt vilka skillnader som finns mellan de undersökta tidningarna har ett antal
uppslag tagits med som bilagor i denna uppsats. Detta skulle kunna medföra uppenbara problem med
upphovs- och citaträtten. Eftersom dessa uppslag dock inte förekommer i någon större utsträckning, och
inte heller kan sägas görs tillgängliga för omfattande spridning genom denna uppsats, faller dessa
bilagor inom ramen för god sed och kan motiveras av studiens ändamål.

9. Resultat
9.1 Resultat kvantitativ del
Totalt undersöktes 392 analysenheter från fyra kvällstidningar (dvs 4 x 98 st), varav 63 st är ”nollenheter”. Alltså matcher där ingen huvudartikel finns. Kvar blir 329 analysenheter att undersöka. Denna
studie har bland annat undersökt vilka lag som rubrikerna i dessa analysenheter syftar på.

Vilket lag syftar rubrikerna på i de fyra
kvällstidningarna under 2013?
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Figur 3. n=327

Malmö FF fick flest rubriker, 45 stycken, följt av IFK Göteborg och Helsingborgs IF. I två av
huvudartiklarna syftade rubriken inte på något lag utan var neutral. Delar man upp de fyra tidningarna
var för sig så ser resultatet ut så här.
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Vilket lag syftar rubrikerna på i
Aftonbladet under 2013?
15

12 12 12 11

10

8

5

6 6 6 5
4 4 4 3 3
2 1

hif
ifkg
mff
dif
aik
gif
ife
kff
ifkn
bkh
maif
öif
sfc
åff
bp
hbk

0

Figur 4. n=98

Figur 4 visar att Aftonbladets rubriker framför allt har syftat på lagen Helsingborg IF, IFK Göteborg,
Malmö FF och Djurgårdens IF. Figur 5 visar att Expressens rubriker är mer Stockholmsorienterade
genom att AIK, Malmö FF och Djurgården förekommer flest gånger där.
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Expressen under 2013?
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Vilket lag syftar rubrikerna
på i GT under 2013?
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Figur 6. n=76

I figur 6 som visar hur det ser ut i GT går det att utläsa att lagen från Göteborg, IFK Göteborg och BK
Häcken och även IF Elfsborg från grannstaden Borås, får fler rubriker än de andra lagen i allsvenskan.
Detta beror troligtvis på att GT skriver mot sin målgrupp som finns i Göteborgsområdet.

Vilket lag syftar rubrikerna
på i KvP under 2013?
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Figur 7. n=78

Figur 7 ger ett likartat resultat som det från GT, de två skånska lagen Malmö FF och Helsingborg IF
tillsammans med halländska Halmstad BK, har flest rubriker i KvP. Även här beror detta troligtvis på att
KvP har sin målgrupp i den södra delen av Sverige och framförallt Skåne. Det kan även tolkas som att
19

KvP täcker in lag som Mjällby AIF (Sölvesborg), Kalmar FF och Öster (Växjö) i sin bevakning.

Aftonbladet som är rikstäckande har mer spridning på vilka lag som får rubriker. Expressen och dess
editioner GT och KvP har en spridning som ligger i linje med var respektive tidning ges ut. GT och KvP
står under Expressen men ses mer som lokala tidningar, därmed blir rapportering i GT mer riktad mot
Göteborgslag såsom IFK Göteborg, BK Häcken och IF Elfsborg från grannstaden Borås. I KvP tenderar
de skånska lagen Malmö FF, Helsingborgs IF och halländska Halmstad BK att få flest rubriker. KvP
täcker dock även in Mjällby AIF, Kalmar FF och Öster IF i sin rapportering. Tolkar man diagrammen
innebär det också att Expressen, tack vare att GT och KvP täcker Göteborgsområdet och Skåne-området,
kan fokusera mer på Stockholmslagen då AIK och Djurgårdens IF ligger i topp i figur 3.

Denna studie har även undersökt hur ofta segraren i en match även får rubriken. En hypotes inför
studien var att de mindre lagen inte får rubriken trots att de vinner matchen, utan att storstadslagen
istället får rubriken oavsett om de vinner eller inte.
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I vilken utsträckning syftar rubriken
på det vinnande laget i Aftonbladet?
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I vilken utsträckning syftar rubriken
på det vinnande laget i Expressen?
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I vilken utsträckning får det
vinnande laget rubriken i GT?
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I vilken utsträckning får det
vinnande laget rubriken i KvP?
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Dessa figurer 8-15 ger stöd åt hypotes nummer två till viss del. Aftonbladet som är rikstäckande och mer
neutral ger det vinnande laget rubriken nästan fyra av fem gånger. I Expressen och dess editioner så är
motsvarande andel lägre, och studerar man vilka lag som får rubriken fast de är förlorare så är det lag
som ligger inom respektive tidnings spridningsområde. T ex så får AIK och Djurgårdens IF flest
rubriker i Expressen när de förlorar, IFK Göteborg, Halmstad BK och BK Häcken får flest rubriker i GT
när de förlorar och Halmstad BK, Östers IF, Helsingborg IF, Mjällby AIF och Malmö FF får flest
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rubriker i KvP när de förlorar.

De lag som inte finns med i någon av figurerna har helt enkelt inte fått någon rubrik i respektive tidning
när de har förlorat.

Till skillnad från tidigare figurer har vi i figur 16 vänt på det och visar här hur ofta de olika lagens
matcher inte får något utrymme i kvällstidningarna dagen efter. I denna statistisk är inte Aftonbladet
med, då Aftonbladet skriver en text om varje match som denna studie täcker.
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Figur 16. n=62

Totalt var det 62 matcher som inte fick någon text i någon av tidningarna Expressen, GT och KvP.
Denna variabel ska belysa om mindre lag tenderar att i högre grad inte få sina matcher omskrivna i
tidningen. Resultaten i figur 16 visar att så faktiskt är fallet: Gefle IF och Åtvidaberg FF är de lag som
flest gånger är med i en match där det inte skrivs någon text om matchen dagen efter. Utöver dessa lag
är det vanligt även i fråga om BK Häcken, Mjällby AIF och Syrianska FC. Att ett mindre lag som BP
nästan alltid blir omskrivet kan förklaras med att de faktiskt spelat minst antal matcher på söndagar av
alla undersökta lag. En annan förklaring till BP:s resultat här kan vara att de mött topplag och inte
bottenkollegor, och därigenom har deras matcher blivit intressanta att skriva om.

Denna studie har även undersökt vilka lag som oftast förekommer i huvudmatcher i de olika tidningarna,
se definition av ”huvudmatch” ovan. Figur 17 visar hur ofta lagen förekommer i huvudmatcher och hur
ofta rubriken syftar på ett lag i dessa huvudmatcher.
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Malmö FF, IFK Göteborg och BK Häcken förekommer i flest huvudmatcher i de fyra kvällstidningarna.
Figuren visar också att i stor utsträckning syftar rubriken på storstadslagen IFK Göteborg, Malmö FF,
Djurgårdens IF, Helsingborg IF och AIK, då de förekommer i huvudmatcher. Noterbart är dock att det
endast är i fråga om fem av de 19 huvudmatcherna som BK Häcken är med i som rubriken syftar på BK
Häcken. En spekulation i fråga om Häckens resultat skulle vara att Häcken den undersökta perioden i
stor utsträckning mött storstads- eller topplag men förlorat matcherna.
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Nedan följer fördelningen över vilken artikelform (och storlek) som de olika lagens huvudartiklar utgör.
Resultaten är baserade på alla matcher spelade på söndagar säsongen 2013.
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Figur 24. n=60

Figur 25. n=53

Dessa figurer, 18-25, visar att i ungefär 50% av fallen så är storstadslagens, AIK, IFK Göteborg och
Malmö FF, huvudartiklar uppslag. Det innebär att dessa tre lag får större utrymme i kvällstidningarna än
t ex Gefle IF eller Elfsborg som bara i ungefär 13% av fallen får huvudartiklar i form av uppslag i
kvällstidningarna.

Vad som är viktigt att tänka på när dessa figurer studeras är att alla lag har en motståndare i alla matcher
och att det kan påverka om huvudartikeln blir ett uppslag eller en notis. T ex så är relativt många
huvudartiklar uppslag där Halmstad BK är med. Att Halmstad BKs har så pass stor del huvudartiklar
som uppslag trots att det är ett lag som inte ligger geografiskt så nära någon av redaktionerna, och att
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laget inte har presterat särskilt bra, kan bero på att Halmstad BK har mött många bra/stora lag på
söndagar. Därför får matchen större utrymme och huvudartikeln blir ett uppslag. Halmstad BK kan
alltså ha förlorat många matcher men har gjort det mot stora och bra lag, och därför blir huvudartikeln
ett uppslag för att det andra laget får mycket uppmärksamhet.

9.2 Resultat kvalitativ del
Här nedan följer resultaten av den kvalitativa delen av denna studie.

9.2.1 Resultat och analys match 1
2013-05-13, DIF – MFF 3-2
Tar man en titt på Expressens rapportering kring denna match finner man ett helt uppslag med rubriken
"DIF:s BRAGDVÄNDNING", en huvudartikel i kombination med en stor bild från vad som ser ut att
vara en målchans. Runt huvudblocket finns både mindre artiklar och en matchkrönika från den
profilerade sportjournalisten Mathias Lühr. Rubriken har uppenbart en Djurgårdsvinkel. Även
brödtexten är skriven utifrån ett djurgårdsperspektiv. De refererande delarna beskriver hur Djurgården
hamnar i underläge, får en spelare utvisad, men ändå lyckas vinna. Själva bakgrunden eller fonden, är
Djurgårdens för tillfället dåliga tabelläge. Laget beskrivs som "hårt pressat" och utan seger hittills. De
tre personer som får uttala sig i texten är alla djurgårdare. Fokus i citaten ligger på vilken lättnad att
äntligen lyckas vinna en match och blicka uppåt i tabellen.

Den stora bilden som finns på uppslaget är tagen ur låg vinkel bakom målet, och genom nätet ser vi ett
antal spelare och en boll i luften framför målet. Det är en dramatisk bild från en matchsekvens. En
djurgårdsspelare syns hoppa upp mot bollen för att nicka. Genom bildtexten får vi veta att det är
Djurgårdens Mattias Östberg som är i färd med att nicka bollen i mål och avgöra matchen till
Djurgårdens favör. Bilden är tagen med en väldigt vid bildvinkel och mycket av både läktare och
himmel finns med. Den som är sportintresserad ser tydligt att matchen spelas på Stockholms stadion
utifrån läktarens och klocktornets form.

Kvällspostens uppslag om matchen påminner om Expressens. Mycket tack vare bildvalet där en snarlik
bild som den som Expressen använt ligger som en bakgrund. Här berättas det dock om matchen ur ett
malmöperspektiv. Rubriken "Orsaken till raset" följs av en artikel som beskriver hur MFF fick
kanonstart på matchen, för att sedan förlora den. Malmös tränare och två spelare får uttala sig om hur
bitter förlusten var och varför det gick på det viset. Matchkrönikan från Mathias Lühr som fanns i
Expressen är i KvP utbytt mot en slags frågespalt där Lühr svarar på frågor och analyserar matchen
utifrån MFF:s prestation. Vi kan också notera att författarna till huvudartiklarna i Expressen och
29

Kvällsposten inte är samma person.

Aftonbladet slår också upp matchen på ett helt uppslag med stor bild, krönika och tilläggsartiklar och
faktarutor. Även här finns en DIF-vinkel på huvudtexten med rubriken "Här lyfter krislaget". Upplägget
och tonen i texterna liknar Expressens till stora delar. Bottenlaget DIF som mot alla odds till slut
lyckades vinna en match i serien. Känslan av lättnad framgår tydligt i citaten. Exempelvis "– Nu kan vi
gå till Kaknäs (träningsanläggningen) med ett leende på läpparna.". Endast djurgårdsspelare får uttala
sig i huvudtexten. Den stora bilden är en klassisk idrottsbild med en firande Djurgårdsspelare med
armarna rakt ut och ett stort leende. Bildtexten berättar att bilden föreställer Mattias Östberg,
matchhjälten.

Den tidning som sticker ut bland de fyra undersökta är GT som knappt lyfter fram matchen alls. Det
enda som kan läsas om matchen är matchfaktarutan samt en liten artikel som handlar om att domaren
övervägde att avbryta spelet för att MFF-spelaren Miiko Albornoz blev utbuad. Detta är förvisso en
ovanlig händelse på en fotbollsplan, alltså något som avviker från det normala och därför lyfts upp och
blir nyheten (Johansson 2010:225-226), men i relation till hur spännande matchen framställs i de andra
tidningarna är rapporteringen minst sagt avskalad. Noterbart är att övriga tre tidningar också hade med
artiklar som behandlade nyheten om buandet mot Albornoz, men som mindre tilläggsartikel.

Analys match 1:
GT markerar på ett väldigt tydligt sätt sin geografiska hemvist och vilken som är tidningens målgrupp.
Matchen spelades inte med inblandning av något lag från västra Sverige och prioriteras därför nästan
helt bort. Detta trots att modertidningen Expressen uppenbart hade reportrar på plats. För GT spelar det i
detta fall heller ingen roll att två av de mest klassiska svenska fotbollslagen möts eller att matchen
beskrivs som "extremt underhållande" av Expressens egen krönikör. Detta kan jämföras med
Kvällspostens nyhetsvärdering, där matchen får lika stort utrymme i tidningen som i rikstidningarna
Expressen och Aftonbladet.

Analyserar man rubrikerna går det att konstatera att i rikstidningarna Aftonbladet och Expressen i detta
fall använder starkare "värdeord" än till exempel Kvällsposten. Expressen använder bragd för att
beskriva Djurgårdens prestation. Aftonbladet kallar Djurgården krislag. KvP har en rubrik som mer ska
leda in läsaren till att finna svaret (orsaken) i texten. När det kommer till "värdeord" i KvP finner vi ett
"chock" i nedryckaren. Det är dock kopplat till ett direkt citat från en Malmöspelare, och inte till en
rubriksättares fria händer.
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Det som är värt att lyfta fram som en skillnad bildmässigt mellan titlarna är de stora bilderna i KvP och
Expressen. Bilderna är tagna från samma kamera men med några sekunders mellanrum. I Expressen är
bollen och flera spelare från båda lagen inne i straffområdet. Det är en dramatisk bild som fångar en
matchsekvens. Bildtexten säger oss att detta är chansen som leder fram till avgörandet. I KvP har vi
bilden från någon sekund senare. Här är bollen över mållinjen och Malmös målvakt hänger uppgivet
neråt med kroppen. Djurgårdsspelarna som i Expressen var full koncentrerade på bollen springer här
mot målskytten som försvunnit till höger ur bild. Naturligtvis beror skillnaderna på att bildvalen ska
förstärka de olika texterna i respektive tidning.

En förklaring till varför matchen slås upp stort i tre av titlarna kan även handla om sportsliga
förväntningar. Djurgården förväntades vara ett lag med potential mot toppen av tabellen, men var i detta
skede av serien ett bottenlag. Att de vinner en spännande match mot ett tippat topplag som Malmö FF
blir då en stor nyhet. Dessutom är dessa lag två storstadsklubbar med mycket supportrar och båda är
klassiska lag med stora sportsliga framgångar historiskt. Det är troligen också bidragande orsaker till hur
matchen presenteras.

9.2.2 Resultat och analys match 2
2013-07-29, GIF – MFF 2-0
KvP är den tidning där matchen ges störst utrymme, då ett helt uppslag med rubriken "Malmös nya
smällar" finns på sidorna sex och sju. Rubriken har uppenbart en Malmö-vinkel. Malmö har förlorat
matchen, snarare än att Gefle vunnit den. I botten på sidan sex finns en frågeruta med KvP:s
fotbollsexpert Johan Wall, samt en mindre artikel om en spelare i Premier League-laget Swansea, som
Malmö ska möta i nästa match. I den stora bilden som används till artikeln syns en Malmöspelare
sittande ner i gräset och bredvid honom skyndar en sjukgymnast eller läkare till hjälp. Detta kopplar till
rubriken som använder ordet smällar i plural. Dels förlorade Malmö matchen, dels fick de en skada på
en nyckelspelare.

De andra Bonniertidningarna GT och Expressen har inget uppslag utan en helsida som har exakt
likadant innehåll och layout. En helsida med rubriken "Malmös nya smäll", brödtext, matchfaktarutor
till vänster och bilden, som KvP också använder, på en sittande MFF:are som får hjälp av en
sjukgymnast. Det som skiljer Expressen och GT åt är placeringen i tidningen. GT lägger artikeln på
sidan sex, medan Expressen lägger den först på sidan 12.
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Aftonbladet skriver också de sin artikel från ett malmö-perspektiv. Rubriken lyder "Utskällda &
överkörda". Underrubriken menar att MFF "floppat". Texten som följer beskriver hur MFF haft chansen
på serieledning, men inte lyckats ta den. De som kommer till tals är MFF:s tränare och en MFF-spelare.
Aftonbladet väger dock upp det hela lite med att skriva en mindre artikel intill huvudartikeln som
handlar om att Gefle inför matchen bytt målvakt i startelvan och att det gett en positiv effekt.

Analys match 2:
Trots att Gefle vann denna match på hemmaplan mot topplaget Malmö är det tydligt att alla tidningar
vinklar artikeln från ett MFF-perspektiv. Tesen om att det räcker att vinna matcher för att få rubriker
eller artiklar skrivna ur sitt perspektiv gäller alltså inte i detta fall. Att bottenlaget Gefle stått för en
mycket stark prestation och inte ens släppt in mål mot guldaspirerande Malmö tas inte upp av någon
titel. I den mån prestationen framhålls är det med en lättsammare ton i en mindre artikel i Aftonbladet.
Där presenteras teorin att ett målvaktsbyte gjort susen, och tack vare denna bänknötare lyckades Gefle
hålla undan och vinna.

Mellan raderna fokuserar artiklarna ganska mycket på Malmös nästa match i Europaspelet, och
bortamatchen mot Gefle framställs mer som en slags transportsträcka inför viktigare Europamatcher.
Bildvalet i bonniertidningarna är ett tydligt sådant exempel. Skadan på en viktig försvarsspelare oroar
inför framtiden, snarare än att det påverkade utgången i den aktuella matchen. Detta förstärks ännu mer
om man betraktar kringartiklarna som i stort sett är rena inför-artiklar kopplade till MFF:s match mot
Swansea. Det gäller framför allt frågerutan i KvP med reportern Johan Wall. Utsikterna i fråga om
Europaspelet är ytterligare en faktor som påverkar nyhetsvärderingen av lagen på redaktionerna.

9.2.3 Resultat och analys match 3
2013-07-29, IFKG – HIF 2-4
Aftonbladet har en rubrik som syftar på Helsingborg, det är ett citat av Mikael Stahre, tränare i IFK
Göteborg. Matchen är en huvudmatch och har ett stort uppslag i tidningen, en notis och en analystext
skriven av Robert Laul. Texten i sig är neutral, den har ett visst fokus på Helsingborg men båda lagens
tränare får uttala sig om sitt lag och hur dess läge ser ut framöver. Bilden visar Helsingborgs spelare
som jublar med IFK Göteborgs målvakt liggande på rygg i förgrunden.
I Expressen syftar rubriken på Helsingborg, ”HIF:s kanonvändning”. Matchen är huvudmatch i
tidningen och har ett stort uppslag med en analystext. Bilden till artikeln visar Mattias Lindström,
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spelare i HIF, som är på väg att göra mål. Texten är aningen vinklad åt Helsingborg men överlag
neutral, spelare och ledare från båda lag får komma till tals. Analystexten syftar på Helsingborg och dess
vändning och på, som han beskrivs, ”planens gigant” Mattias Lindström.

GT har två stora uppslag om matchen, den ena med rubriken Blåvitt-rånet 1 och den andra med rubriken
Blåvitt-rånet 2. Istället för som i de andra tidningarna där fokus låg på Helsingborgs vändning så ligger
fokus här på att Blåvitt blev “rånade” på segern. Ett felaktigt bortdömt mål fokuserar första uppslaget på
och olika spelare från IFK Göteborg får uttala sig om den felaktigt dömda offsiden som gjorde att målet
blev bortdömt. Nästa uppslag handlar om att Helsingborgs 1-2 mål aldrig borde blivit godkänt på grund
av en hands på en HIF-spelare. På det andra uppslaget finns också en analystext om matchen med tydlig
IFK Göteborg-vinkling. Analystexten täcker båda uppslagen och händelserna och texten syftar på IFK
Göteborg och hur de hade vunnit om det inte varit för domarens misstag. De två stora bilderna på
uppslagen visar just de två händelserna, och med hjälp av grafik förklaras vad som sker i bilden.

KvP slår också upp matchen stort precis som GT. De har två uppslag om matchen och det första är
fokuserat på Helsingborg, rubriken är ”vände efter utskällningen”. Värdeord som ”supervändningen”,
”mirakulös” finns i underrubrik och ingress. Den stora bilden är på en HIF-spelare och en IFK-spelare
som är i en kamp om bollen, en neutral bild som visar en kamp-situation mellan de två lagen. Första
uppslaget har också en analystext skriven av Johan Wall. Det andra uppslaget är mer neutralt, det finns
två texter och i den första får spelare från båda lag uttala sig om en speciell situation i matchen, om
Helsingborgs första mål skulle ha blivit godkänt eller inte. Den andra texten i det uppslaget är samma
text som återfinns i Expressen och en text där båda lagens tränare får komma till tals. Bilden visar den
situation som den första texten handlar om, en handssituation som blev omdiskuterad då det ledde till
Helsingborgs första mål och början på dess vändning.

Analys match 3:
Alla tidningarna förutom GT har fokus på Helsingborg när det kommer till rubrik och bilder, och
Aftonbladet och Expressen har neutrala texter där både tränare och spelare från båda lagen får uttala sig.
Det blir tydligt i detta exempel att KvP och GT uppträder som lokala redaktioner, och eftersom de har
majoriteten av sin publik i Skåne-området respektive Göteborgs-området så har de fokus på laget från
sitt respektive område. KvP fokuserar på Helsingborg och GT på IFK Göteborg medan Aftonbladet och
Expressen är mer neutrala då deras tidningar kommer ut i hela Sverige respektive Stockholms-området i
vid mening.
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9.2.4 Resultat och analys match 4
2013-09-16, AIK-KFF 0-0
Rubriken i Aftonbladet lyder ”Kul att störa AIK” och är ett citat av Henrik Rydström i KFF. Matchen får
ett uppslag men är inte huvudmatch i tidningen och i texten i sig får Henrik Rydström uttala sig mest
och även Nanne Bergstrand, KFFs tränare. Men det intressanta är att Rydström får prata mest om AIK
och hur det kändes att störa AIK och förstöra för dem i guldstriden. Rydström pratar väldigt kort, nästan
ingenting om det egna lagets insats utan mer om hur det kändes att vinna mot AIK. Uppslaget har en
stor bild på deppiga AIK-spelare och en liten bild på Henrik Rydström, som dessutom pryds av ett AIKemblem i bakgrunden. Det finns även en analystext som syftar på AIK och att de tappar i guldstriden,
skriven av Oscar Månsson. Det finns även en liten notis, en kort intervju med Martin Mutumba i AIK
där han sågar sig själv och sin insats i matchen.

Expressen har matchen som sin huvudmatch och ger matchen det första uppslaget i tidningen. Rubriken
är ”Tid för panik” och syftar på AIK, det är panik för AIK om de vill hänga med i guldstriden. Texten
till matchen är vinklad till AIK, det är bara spelare och ledare från AIK som får uttala sig och det finns
även en analystext skriven av Mattias Lühr som mest handlar om AIK. Den stora bilden är på Martin
Mutumba, spelare i AIK, som grävt ner ansiktet i händerna i besvikelse. Kalmar får nästan inget
utrymme alls och ingen från Kalmar får

GT har bara en notis om matchen, de slår upp andra matcher större med uppslag och AIK-KFF får en
notis. Rubriken är ”AIK tappade i toppen: Vi är besvikna” och syftar på AIK. Texten är nästan exakt
densamma som i Expressen, lite är struket för att få plats med texten, och det är bara spelare från AIK
som får uttala sig. Bilden är densamma som i Expressen, Martin Mutumba i AIK som grävt ner ansiktet
i händerna i besvikelse. Bilden är dock mycket mindre för att passa notismallen. Texten fokuserar enbart
på AIK och det är enbart AIK-spelare som får uttala sig.

KvP ger matchen en helsida, men dock ganska långt bak i tidningen vilket betyder att de prioriterar
andra matcher mer än denna. Rubriken är ”Kungarna av Stockholm” och syftar på KFF och att de spelar
bra i Stockholm. Texten påminner mer om texten i Aftonbladet och det är samma citat från Henrik
Rydström, Kalmar FF, om hur han gillar att störa AIK i deras guldstrid. Dessutom får Kalmar FF:s
debuterande målvakt uttala sig om sin debut. Ingen spelare från AIK får uttala sig här, utan artikeln är
mer fokuserad på Kalmar. Bilden föreställer fyra KFF-spelare, däribland Henrik Rydström, som svärmar
runt en ensam AIK-spelare.
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Analys match 4:
I Aftonbladet ligger fokus på AIK i och med att Henrik Rydström, KFF-spelare, bara får prata om hur
det kändes att ta poäng mot AIK. Man får känslan när man läser texten att det är lilla Kalmar som
kommer till stora, stygga Stockholm och AIK och lyckas få med sig en poäng och därmed störa AIK i
deras jakt på guldet. Aftonbladet lägger fokus på AIK, med bilder, rubrik, disposition och så vidare.
Expressen likaså har fokus på AIK och använder laddade ord som panik och känslan är att det är
katastrof för AIK att spela oavgjort mot Kalmar. Detta kan ses som att både Aftonbladet och Expressen
har stora delar av sin publik i Stockholmsområdet och därför väljer att fokusera på AIK. Dock har
Aftonbladet ett lite mindre AIK-fokus än Expressen och det kan bero på att Aftonbladet kommer ut med
samma tidning i stora delar av landet medan Expressen har sina editioner, GT och KvP, som täcker
Göteborgs- och Skåneområdet. Därför kan Expressen lägga mer fokus på ett Stockholmslag då
majoriteten av dess publik finns där.

GT däremot anser inte att matchen är särskilt intressant för sina läsare utan väljer att fokusera på andra
matcher och ge dem uppslag. Matchen mellan AIK och Kalmar får bara en notis och texten är hämtad
från Expressen, dock något kapad för att få plats i notismallen. Detta kan bero på att varken Kalmar eller
AIK ligger geografiskt nära GT:s publik.

KvP har fullt fokus på Kalmar och att de spelar bra när de är i Stockholm. De har en liknande text som i
Aftonbladet med samma citat från Henrik Rydström men artikeln och texten i sin helhet fokuserar mer
på Kalmar. Bilden fokuserar också på Kalmar. KvP som framförallt täcker Skånetrakten täcker även
Småland till viss del och därmed Kalmar, vilket förklarar att KvP ger matchen relativt mycket utrymme
och har fokus på Kalmar.

10. Slutsatser och diskussion
Den andra av uppsatsens frågeställningar handlar om hur matchrapporteringen skiljer sig mellan de
undersökta titlarna. Denna studie visar att det är finns både likheter och skillnader i hur de olika titlarna
rapporterar och skriver om olika lag i herrallsvenskan i fotboll. Föga förvånande är att lag från södra
Sverige representeras på ett mer omfattande sätt i KvP och Göteborgslag får större utrymme i GT. Det
som också blir tydligt är att lag inom den geografiska spridningen för tidningarna förekommer på skilda
sätt. Elfsborg, geografiskt nära Göteborg, förekommer mer i GT. Helsingborg, geografiskt nära Malmö
förekommer i större utsträckning i KvP. Detta kan förmodas vara viktigt vad gäller distributionen och de
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kommersiella prioriteringarna för kvällstidningarna. Likheterna hänger ihop med detta resonemang. Det
lag som hamnar utanför redaktionernas “radar” och ligger geografiskt avsides i förhållande till
redaktionerna blir mindre omskrivna. Aftonbladet har en mer balanserad rapportering och skriver
artiklar i någon form om alla undersökta matcher. Expressen skriver i större utsträckning om
Stockholmslagen, vilket som nämnt tidigare kan bero på att det är stockholmseditionen som hamnar i
mediearkivet Retriever.

Den första frågeställningen i denna uppsats lyder: Tenderar fotbollsjournalistiken att vara
storstadscentrerad i kvällspressen?

För att kunna svara på den frågeställningen har också två hypoteser lagts fram. Den första handlar om att
storstadslag får mer utrymme än andra lag i tidningarna, oavsett sportslig framgång. Denna hypotes är
svår att pröva av två skäl. För det första var spelåret 2013 inget ”ovanligt” år för något av storstadslagen.
Alla storstadslag hamnade på övre halvan av tabellen och hade därmed sportsliga resultat som
någorlunda var i nivå med förväntningarna inför säsongen. För det andra är frågan om utrymme svårt att
mäta med en kvantitativ studie som fokuserar på matchartiklar. Detta för att ”utrymme” i denna studie
mäts via rubriker som syftar på lag, samt vilken artikeltyp som lag förekommer i. Denna metod kommer
inte ner på djupet utan mäter förhållandet på ett ganska ytligt sätt.

Dock finns tendenser i den kvantitativa delen som pekar på att storstadslagen ges mer utrymme. Detta
kopplar till den andra hypotesen: De lag som vinner får mer utrymme. Denna studie visar att det finns ett
visst stöd för denna hypotes. I 68 % av samtliga huvudartiklar syftar rubriken på det vinnande laget.
Detta trots att rubriker (och även artikeltyper) kan variera kraftigt beroende på många olika saker och
ofta inte direkt behöver koppla till sportsligt resultat. Händer det en läktarskandal eller otäck skada blir
detta ofta rubrik i huvudartiklarna. När rubriken syftar på det förlorande laget (i 32 % av
huvudartiklarna) går det dock att konstatera att det inte är vilka lag som helst som är representerade. I
väldigt hög utsträckning sammanfaller dessa lag med storstadslag eller lag inom en specifik tidnings
spridningsområde, vilket alltså ger ett visst stöd för den första hypotesen.

Är matchrapporteringen i kvällspressen storstadscentrerad? Denna studie visar att storstadslag får större
fysiskt utrymme i tidningarna, och dessutom syftar fler rubriker på storstadslag än andra lag, även om
storstadslagen förlorar. Den kvalitativa delen visar i denna studie på att storstadslagen ”kryper in”
mellan raderna i artiklar som inte uppenbart syftar på dessa lag. Med det menas att vid närmare läsning
av de analyserade texterna blir det tydligt att tidningarna ofta skriver, layoutar och väljer bilder ur ett
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visst perspektiv som ofta lutar åt ett storstadslag eller topplag kring storstadsregionerna. Hade en större
kvalitativ studie genomförts kan man anta att dessa skillnader mellan storstadslag och andra lag hade
blivit ännu tydligare.

Frågan om denna centrering är rimlig eller skälig är dock uppe för offentlig debatt. Gör man en
sammanvägning av de ovan presenterade teorierna om nyhetsvärdering inom sportjournalistiken,
tabellen vid säsongens slut, sportsliga förväntningar och tidningarnas geografiska och kommersiella
förutsättningar skulle uppsatsförfattarna vilja påstå att rapporteringen kring matcherna verkar rimlig.

Några lag som inte definieras som storstadslag har här nedan valts ut för en närmare diskussion. Dessa
lag är Halmstads BK, IF Elfsborg, Kalmar FF, IF Brommapojkarna och BK Häcken.

För Halmstads del går det att konstatera att laget vinner få matcher och inte har någon vidare stor publik.
Laget slutar på kvalplats nedåt vid säsongens slut. Tittar man totalt över alla tidningar ligger HBK
däremot högt när det gäller rubriker som syftar på laget. Både i totalkategorin och i förlustkategorin.
Detta kan till stor del förklaras med att både GT, men framförallt KvP, ofta använder Halmstad-vinkel.
Utifrån dessa resultat går det att påstå att HBK är ett lag främst inom Kvällspostens täckningsområde.
Men eftersom även GT publicerar mycket artiklar med HBK-vinkel, skulle man kunna säga att HBK får
dubbel uppmärksamhet. Istället för att ”falla mellan stolarna” så skrivs det istället förvånansvärt mycket
om laget. En möjlig aspekt som gynnar HBK just 2013 är att de är nykomlingar, varför man skulle
kunna tänka sig en ”nyhetens behag”-känsla kring den klassiska klubben.

På andra sidan spektrum hittar vi Kalmar FF. Sportsligt gör KFF en mycket bra säsong. Laget kniper
fjärde platsen i allsvenskan och hamnar i mitten av publikligan. Lägg därtill att de har en relativt ny
arena (Svenska Fans, 2011). Trots detta ges sällan en KFF-vinkel i deras matchartiklar. En förklaring till
detta kan vara Kalmars geografiska placering. Kalmar hamnar utanför både GT:s, KvP:s och
Stockholmstidningarnas radar med sin placering på sydöstra sidan av Sverige. Ingen av de undersökta
titlarna har en redaktion geografiskt nära. Till skillnad från HBK var KFF denna säsong ett ”stabilt”
allsvenskt lag, vilket kanske bidrar till att journalister uppfattar KFF som lite tråkiga.

Ett annat intressant lag är IF Elfsborg. Elfsborg kommer in i säsongen 2013 som regerande svenska
mästare och kommer under säsongen att kvala till Champions League, den finaste turneringen för
europeiska klubblag. Elfsborg har höga förväntningar på sig att prestera bra och vara med i toppen och
försvara guldet från året innan. Med detta i åtanke kunde man tro att det skulle skrivas mycket om
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Elfsborg i medierna. Men enligt denna studie så får Elfsborg inte så mycket utrymme i tidningarna. I
figur 18 är bara 15 % av matchartiklarna om Elfsborg uppslag och hela 30 % av artiklarna är notiser i de
fyra tidningarna. Det att jämföra med ett lag som AIK, där 45 % av artiklarna är uppslag och bara 16 %
är notiser (se figur 21). IF Elfsborg får mest utrymme i GT och det faller sig naturligt med tanke på att
Elfsborg är från Borås som ligger nära Göteborg. Men det mest intressanta är att Elfsborg får så litet
utrymme i de andra tidningarna, framförallt i Aftonbladet som är rikstäckande, trots att Elfsborg är ett
lag med stora förväntningar på sig som regerande mästare

Brommapojkarna är ett lag från Stockholm men som denna studie valt att inte definiera som ett
storstadslag. Brommapojkarna får inget stort utrymme i någon av tidningarna. Brommapojkarna ligger i
botten när det kommer till rubriker som syftar på laget. De ligger även en bit ner i statistiken när man
studerar Expressen, som ändå har ett visst Stockholmsfokus. Detta kan bero på en rad olika saker, dels
på att laget inte har någon vidare framgångsrik eller ens lång historia i allsvenskan, och heller inte vare
sig nu eller tidigare en stor publikskara. År 2013 spelade Brommapojkarna sin blott fjärde allsvenska
säsong och har det näst sämsta publiksnittet i allsvenskan 2013. Dessutom spelade BP minst antal
matcher av de undersökta lagen på söndagar.

BK Häcken är ett lag från Göteborg och likt Brommapojkarna har denna studie valt att inte definiera det
som ett storstadslag. BK Häcken skiljer sig dock från Brommapojkarna i att de får mer utrymme i denna
studie. Detta beror troligtvis på att BK Häcken är ett Göteborgslag och hamnar på lokaleditionen GT:s
bord, vilken tydligare har ett göteborgsfokus än vad någon av de andra titlarna har ett Stockholmsfokus.

Det kan dock också bero på att BK Häcken spelade flest antal matcher på söndagar under säsongen 2013
och därför har en större chans att få fler rubriker som syftar på just dem. BK Häcken är med i 19
huvudmatcher men rubrikerna i dessa huvudmatcher syftar bara på BK Häcken fem gånger. Om man
jämför det med de andra lagen framför allt storstadslag som är med i många huvudmatcher, som till
exempel IFK Göteborg, Malmö FF, Djurgårdens IF och Helsingborg IF, får de lagen betydligt fler
rubriker än BK Häcken.
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11. Vidare forskning
Det finns olika sätt att arbeta vidare med resultaten från denna studie. Ett givet sådant sätt vore att
undersöka allt material runt ”nyhetsartiklarna” som belyses i denna studie. Mycket av tidningens
sportmaterial består av annat än matchnyheter med refererande inslag. Det kan handla om inför-artiklar,
hemma hos-reportage, intervjuer med mera. För att få en ännu bredare bild av hur sportjournalisterna
jobbar med olika lag och sporter, vore detta intressant att undersöka.

Ett annat sätt att bedriva vidare forskning vore att göra en liknande studie som denna men med andra
medier som till exempel tv eller radio. Här finns ju även möjligheten att jämföra kommersiella medier
med public service-medier. Man kan också tänka sig att jämföra de data som framkommit i denna studie
över flera år. Detta för att på ett tydligare vis se eventuella trender eller förändringar över tid.

Som komplement skulle man även kunna göra enkäter eller djupintervjuer med sportjournalister,
redaktörer och medieägare. Detta för att få en förståelse för vilka överväganden som görs av
redaktionerna och varför fotbollsjournalistiken ser ut som den gör.
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Bilaga 1: Förkortningar
AB - Aftonbladet
EX - Expressen
KvP - Kvällsposten
GT - Göteborgstidning
aik - AIK, Allmänna IdrottsKlubben
bkh - BK Häcken
bp - IF Brommapojkarna
dif - Djurgårdens IF
gif - Gefle IF
hbk - Halmstad BK
hif - Helsingborgs IF
ife - IF Elfsborg
ifkg - IFK Göteborg
ifkn - IFK Norrköping
maif - Mjällby AIF
mff - Malmö FF
sfc - Syrianska FC
åff - Åtvidaberg FF
öif - Östers IF
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Bilaga 2: Kodbok
Variabel 1 Rubrik
Rubriken har kopierats för att kunna användas i den kvalitativa delen av studien.
V4
Vilken artikeltyp har matchen fått i tidningen. Är huvudnyhetsartikeln ett uppslag, helsida, halvsida,
notis eller får den ingen artikel alls. Denna variabel är med för att ge en bild av vilka lag som får mest
utrymme i tidningarna.
V5
Är matchen en huvudmatch? Denna variabel mäter vilken match i tidningen som anses vara
huvudmatch. Med huvudmatch menas den match som slås upp störst, och oftast först, i tidningen.
V8
Denna variabel mäter vilket lag som rubriken syftar på och syftar på att ge underlag för vilka lag som får
fokus eller vinkling mot sig i de olika tidningarna.
V9
Denna variabel, likt rubrik-variabeln, mäter vilket lag som huvudnyhetsartikeln vinklas mot och vilket
lag som fokus ligger på då ingresser ofta har ett citat från en spelare eller ledare i sig.
V10
Denna variabel finns med för att visa vilka matcher som får en analystext utöver huvudnyhetsartikeln.
Detta för att se vilka matcher och lag som får en analystext till sig då analystexter ofta skrivs till matcher
som anses som viktigare eller större än andra.
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Bilaga 3: Kodschema
Variabel 1 Rubrik
V2 Tidning
1.

Aftonbladet

2.

Expressen

3.

Kvällsposten

4.

GT

V3 Datum
V4 Artikeltyp
1.

Uppslag

2.

Helsida

3.

Halvsida

4.

Notis

5.

Ingen artikel?

V5 Huvudmatch
1.

Ja

2.

Nej

V6 Hemmalag
1.

AIK

2.

IF Brommapojkarna

3.

Djurgårdens IF

4.

IF Elfsborg

5.

Gefle IF

6.

IFK Göteborg

7.

Halmstads BK

8.

Helsingborgs IF

9.

BK Häcken

10.

Kalmar FF

11.

Malmö FF

12.

Mjällby AIF

13.

IFK Norrköping

14.

Syrianska FC

15.

Åtvidabergs FF
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16.

Östers IF

17.

Noll

V7 Bortalag
(1-17 som ovanstående)
V8 Vilket lag rubriken syftar på
(1-17 som ovanstående)
V9 Vem får komma till tals i ingressen?
V9b Från vilket lag
1-17
V10 Finns en krönika/analys av matchen med
1.

Ja

2.

Nej

V11 Artikelförfattare
V12 Underrubrik
V13 Tveksamhetsmarkör
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Bilaga 4: Exempel på uppslag i tidningarna som analyserats i den kvalitativa delen
(Dessa exempel behandlar matchen DIF – MFF 2013-05-13)

Figur 26. Aftonbladet 2013-05-13
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Figur 27. Expressen 2013-05-13
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Figur 28. KvP 2013-05-13
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Figur 29. GT 2013-05-13
49

