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Abstract 
 
English title: The battle of Hälsingland 
 
A journalist’s task is to – in a fair, balanced and objective way – deliver news to the world. 

But how does it affect a sportswriter’s reporting when he/she has two teams to monitor? Can 

you still be objective reguarding both teams, or does one team get more attention then the 

other? The purpose of this study was to examine the objectivity in the reporting of the two 

bandy teams Bollnäs GIF and Edsbyns IF in the local news paper Ljusnan. Based on different 

theories of objectivity, I conducted a quantitative content analysis and a qualitative critical 

discourse analysis of articles written during two Elite League seasons. The result showed a 

constant slight advantage for Bollnäs GIF before Edsbyns IF. 

 

Key words: Sports journalism, bandy, Bollnäs GIF, Edsbyns IF, objectivity 

 

 

 

Svensk översättning: 
Journalistens uppgift är att på ett nyanserat, balanserat och objektivt sätt förmedla nyheter till 

allmänheten. Men hur påverkas rapporteringen för en sportjournalist när man har två lag att 

rapportera om? Kan man fortfarande vara rättvis och objektiv, eller får det ena laget mer pub-

licitet än det andra? Syftet med den här studien var att undersöka hur objektivt lokaltidningen 

Ljusnan rapporterat om de två bandylagen Bollnäs GIF och Edsbyns IF. Med utgångspunkt i 

teorier om objektivitet har jag genomfört en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ kri-

tisk diskursanalys på artiklar skrivna under två elitseriesäsonger. Resultatet visade, både i den 

kvantitativa och kvalitativa analysen, på ett konstant litet övertag för Bollnäs GIF. 

 
 
Nyckelord: Sportjournalistik, bandy, Bollnäs GIF, Edsbyns IF, objektivitet 
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1.0	  Introduktion	  

Kapitlet inleds med en motivering till varför jag valt att genomföra denna undersökning, som 

följs av en presentation av syfte och frågeställningar och avslutas med ett avsnitt med bak-

grundsinformation.  

1.1	  Inledning	  

”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling.” Så lyder den första publicitetsregeln som Svenska Journalist-

förbundet har satt upp i dokumentet Spelregler för press, radio och TV (www.sjf.se, 160129). 

Nyhetsförmedlande medier förväntas vara korrekta, allsidiga och objektiva. Men är det alltid 

så enkelt? 

 

Inom sportjournalistiken är det extra känsligt, när det kommer till lagsympatier och liknande 

hos journalisterna. Klarar journalisten att lägga eventuella lagfavoriseringar åt sidan och vara 

objektiv i sin bevakning? Och hur blir det när en redaktion ska bevaka två jämlika lag? 

 

På lokaltidningen Ljusnan i Bollnäs är bandy den största sporten som bevakas. Hälsingland 

har i nuläget tre lag i bandyns elitserie, två av dessa finns inom Ljusnans bevakningsområde – 

Edsbyns IF och Bollnäs GIF. Rivaliteten mellan Edsbyns IF och Bollnäs GIF är stor. Med 

bara tre mil mellan orterna är slaget om Hälsingland en långdragen historia. Fansen är trogna 

sitt lag, och går du som spelare från det ena laget till det andra kan du vänta dig rejäla psyk-

ningar när du kommer tillbaka för att spela derby, mer än om du gått till något annat lag. 

 

Rivaliteten involverar även medierna. Får Bollnäs en artikel, vill Edsbyn också ha en. Klagar 

en Edsbynspelare över något, tycker Bollnäsfansen att han är löjlig. Sportreportrarna på Ljus-

nan har återkommande fått kritik av läsarna för att vara partiska i sin bandybevakning. De 

senaste åren har Ljusnan även börjat med webbsändningar av bandymatcher, där eventuell 

partiskhet är lätt att upptäcka och kanske också svårare att dölja genom att journalisterna rea-

gerar instinktivt på vad som händer i matchen. 

 

Jag vill med min studie undersöka om det finns någon historisk förankring i kritiken mot 

Ljusnans journalister. Jag vill ta reda på om det går att finna några tendenser till att journa-

listerna visat på favorisering av något av lagen redan när rapporteringen endast skedde i form 
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av tidningsartiklar. Detta kommer jag göra genom att studera rapporteringen under två elitse-

riesäsonger då lagen var relativt jämna, med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys och en 

kritisk diskursanalys. 

 

1.2	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur objektivt lokaltidningen Ljusnan har rapporterat 

om bandylagen Edsbyns IF och Bollnäs GIF under elitseriesäsongerna 2008/09 och 2009/10.  

 

1.2.1	  Frågeställningar	  

För att uppnå mitt syfte kommer jag använda mig av följande frågeställningar: 

 

• Hur många artiklar skrevs om respektive lag?  

• Vilken typ av artiklar skrevs om lagen?  

– Förekom något kritiskt granskande av lagen? 

• Hur skiljde sig Ljusnans bevakning av bandylagen Edsbyn och Bollnäs under säsong-

erna 2008/09 och 2009/10?  

– Favoriserades något av lagen? 

 

1.3	  Bakgrund	  

I detta avsnitt ger jag lite bakgrundsinformation om tidningen Ljusnan, bandy i allmänhet, 

lagen Edsbyns IF och Bollnäs GIF, samt mina egna förkunskaper i ämnet. 

1.3.1	  Tidningen	  Ljusnan/Mittmedia	  

Tidningen Ljusnan grundades år 1912 och har sedan 2003 ingått i koncernen Mittmedia, som i 

dag består av bland annat 18 dagstidningar och elva gratistidningar (www.mittmedia.se, 

160121). Sedan 2015 är sportsidorna gemensamma för samtliga fyra lokaltidningar i Hälsing-

land (Ljusnan, Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidningen och Söderhamns-Kuriren). Det inne-

bär att i dag kan en reporter från Hudiksvall åka ner till Edsbyn för att bevaka en bandymatch. 

Under tidsperioden för min studie skedde så gott som all bandybevakning av Edsbyns IF och 

Bollnäs GIF från Ljusnans redaktion i Bollnäs, med några få undantag. 
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1.3.2	  Bandy	  

1907 instiftades SM i bandy (www.svenskbandy.se, 160121). 1931 startades den första all-

svenska serien i bandy, som då kallades Division 1. 1982 bytte Division 1 namn till Allsvens-

kan och avgjordes i två grupper med åtta lag i varje. Säsongen 2007/08 infördes Elitserien, 

som utgjordes av 14 lag i ett rakt seriespel (www.svenskbandy.se, 160121).  

 

Bandyns elitserie avgörs genom en inledande grundserie med 14 lag, varav åtta går till kvarts-

final. Säsongen 2008/09 avgjordes kvartsfinalerna i bäst av tre, men sedan säsongen 2009/10 

spelas kvartsfinalerna i bäst av fem. Segrarna i kvartsfinalerna går vidare till semifinal som 

avgörs i bäst av fem där de vinnande lagen går till en avgörande finalmatch 

(www.svenskbandy.se, 160216). 

 

Mellan åren 1991 och 2012 avgjordes SM-finalen på Studenternas IP i Uppsala. 2013 flytta-

des finalen till nybyggda Friends Arena i Solna i Stockholm och sedan 2015 spelas finalen på 

Tele2 Arena i Stockholm (www.svenskbandy.se, 160121).  

 

1.3.3	  Edsbyns	  IF	  

Edsbyns IF grundades år 1909 och 1945 gjorde man allsvensk debut mot just Bollnäs GIF. 

1952 vann man sitt första SM-guld och följde upp det med ett till året därpå. Man vann även 

1962 och 1978. Sedan dröjde det ända till 2004 innan laget åter kunde titulera sig svenska 

mästare, men då tog man istället fem SM-guld på raken (Edsbyns IF1, 160121). 

 

2004 invigde man det som då hette Edsbyn Arena och som var Sveriges första inomhushall 

för bandy. I dag heter arenan Svenska Fönster Arena och har en kapacitet på 5000 åskådare 

(www.edsbynarena.se, 160121). Edsbyns IF har spelat 70 säsonger i högsta ligan i Sverige 

(www.svenskbandy.se, 160121). 

 

Säsongen 08/09 gick Edsbyn till sin sjätte raka SM-final, som man förlorade mot Västerås. 

Laget spelade under den säsongen totalt 34 matcher (slutspel inräknat). Säsongen 09/10 åkte 

Edsbyn ut i kvartsfinal och hann bara spela 30 matcher. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www4.idrottonline.se/EdsbynsIFBandyforening-‐Bandy/Foreningen/Historik/	  
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1.3.4	  Bollnäs	  GIF	  

Bollnäs GIF grundades 1895 och har Sävstaås IP som hemmaplan (www.giffarna.se, 160121). 

Till skillnad från Edsbyn spelar Bollnäs fortfarande utomhus. Laget har efter 63 allsvenska-

/elitseriesäsonger (www.svenskbandy.se, 160121) två SM-guld, 1951 och 1956. I tillägg till 

det har man spelat ytterligare två finaler 2010 och 2011, men man förlorade båda 

(www.giffarna.se, 160121).  

 

Säsongen 08/09 slutade Bollnäs GIF på en nionde plats i tabellen och tog sig därmed inte ens 

till slutspel. Antal matcher för Bollnäs blev således endast grundseriens 26. Säsongen 09/10 

var det Bollnäs tur att gå till SM-final, som förlorades mot Hammarby IF. Laget hann med 36 

matcher under den säsongen. 

 

1.3.5	  Författarens	  förkunskaper	  

Under 2015 spenderade jag sammanlagt 18 veckor på Ljusnans sportredaktion i Bollnäs, som 

praktikant och sommarvikarie. Jag har således arbetat tillsammans med några av de skribenter 

som jag ska granska i denna undersökning, samt själv bevakat lagen i fråga. Då arbetet med 

de artiklar som ingår i min studie skedde innan jag ens hade funderingar på att jobba inom 

detta yrke, tror jag inte att mina egna erfarenheter ska påverka resultatet nämnvärt då både 

yrket och bevakningen har förändrats mycket sedan tiden för min undersökning. Det faktum 

att jag känner journalisterna jag ska granska tror jag inte kommer påverka den kvantitativa 

delen av min undersökning överhuvudtaget. Däremot finns en risk att den kvalitativa analysen 

kan påverkas, något jag återkommer till senare i uppsatsen (se Metoddiskussion sida 24). 

 

När det kommer till bandyn har jag följt sporten mer eller mindre i tolv år (mitt första bandy-

minne är SM-finalen 2004) och anser mig ha god kunskap om idrotten som sådan. Under 

mina veckor i Bollnäs växte min kunskap om sporten ännu mer. Det var även under dessa 

veckor jag blev uppmärksam på läsarnas uppfattning om Ljusnan som partisk. Flera läsare 

som jag träffade på menade att Ljusnan favoriserade Bollnäs. Det väckte min nyfikenhet om 

hur det verkligen ser ut och därför beslutade jag mig för att göra denna undersökning. 
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2.0	  Tidigare	  forskning	  	  

Det har gjorts ett antal studier av sportjournalistik och objektivitet. De flesta är av kvalitativ 

karaktär i form av intervjustudier. Nedan följer en presentation av några tidigare studier som 

har relevans i min undersökning – först avhandlingen Sporten i spalterna av Ulf Wallin, där-

efter tre kandidatuppsatser, varav de två första är relevanta för min studie medan den sista 

mer har använts som inspiration.  

 

2.1	  Sporten	  i	  spalterna	  

1998 publicerade universitetslektor Ulf Wallin boken Sporten i spalterna, en undersökning av 

sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år. Wallin hade analyserat över 

26 000 sportartiklar publicerade i sju svenska tidningar under åren 1895-1995. Studien hade 

tre övergripande syften. Wallin ville beskriva hur sportjournalistiken hade vuxit fram och ut-

vecklats, förklara varför den utvecklats som det gjort och varför den ser ut som den gör idag 

och studera hur de journalistiska formerna och uttryckssätten hade förändrats (Wallin, 

1998:21).  

 

I sin studie upptäckte Wallin att lokal- och regionaltidningarna prioriterade den lokala idrotten 

framför den nationella och internationella, men att andelen lokal idrott hade minskat. 1975 var 

antalet artiklar som skrevs om lokal idrott i dessa tidningar dubbelt så många som de om in-

ternationell sport. 20 år senare var fortfarande den lokala idrotten dominerande, men avstån-

det till den internationella och nationella hade minskat kraftigt (Wallin, 1998:115).  

 

Att sporten fått mer utrymme under de 100 år som undersökningen sträcker sig märktes tyd-

ligt. 1995 bestod tidningarna av 340 gånger så mycket sportnyheter som 1895 (Wallin, 

1998:249). Men att sportartiklarna fått mer utrymme betydde inte tvunget att journalisterna 

skrev mer – tvärtom. Texterna hade blivit kortare och istället hade rubriker och bilder blivit 

större (Wallin, 1998:250). 

 

2.2	  Heja	  hemmalaget!	  

I C-uppsatsen Heja hemmalaget (2012) har Jonathan Lindquist och Jesper Eriksson genomfört 

kvalitativa intervjuer med åtta aktiva sportjournalister på lokala redaktioner runt om i Sverige. 

Deras syfte var att bland annat att undersöka journalisternas egen bild av journalistisk objekti-
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vitet. Resultatet de fick fram visade att hos de journalister som intervjuades tyckte samtliga att 

oberoende var viktigt, men de hade olika dimensioner av definitionen. En del tyckte att man 

skulle skriva om alla nyheter som man fick reda på, oavsett om det kunde skada relationerna 

till de man bevakade och att man skulle undvika att umgås privat med dem. Andra tyckte att 

man visst kunde ha en personlig relation till personerna man bevakade och att man någon 

gång kanske kunde vara ”lite smart i sin publicering” (Lindquist & Eriksson, 2012:27).  

 

När det kom till balansen var respondenterna ännu mer eniga. Samtliga tyckte att båda sidor 

ska få komma till tals, även om man kunde vinkla på den ena sidan. Balansen var också den 

del av objektiviteten som respondenterna upplevde minst problem med i branschen (a.a. s.28). 

 

2.3	  Inte	  supporter,	  men…	  

2012 skrevs uppsatsen Inte supporter, men… av Henrik Ahlström och Jonas Solberger, med 

syftet att undersöka hur sportjournalister på svenska lokaltidningsredaktioner ser på sin yrkes-

roll ur ett pressetiskt perspektiv, och om journalisterna ansåg att den lokala identiteten påver-

kar dem i bevakningen av ortens elitlag och i så fall hur. Sju lokala sportjournalister på olika 

tidningar intervjuades och resultatet visade att alla märkte av att elitlagen hade stor betydelse 

för tidningens läsare på orten på något sätt. Även här dök frågan om huruvida man publicerar 

känsliga nyheter upp, men samtliga respondenter sa att de publicerar, även om det kan röra 

upp känslor hos läsarna (Ahlström & Solberger, 2012:40). 

 

Det som gör Inte supporter, men… extra intressant för min studie är att en av de utfrågade 

journalisterna är Peter Axman, sportreporter på Ljusnan, som också figurerar i min studie. 

Några av hans svar i Ahlström och Solbergers undersökning handlade bland annat om det kan 

uppstå viss problematik när flera elitlag i ett bevakningsområde ligger på samma nivå. ”Det är 

millimeterprecision. Det är guldvåg, det ska ligga jämnt” sa Peter Axman då (Ahlström & 

Solberger, 2012:27). Ett annat citat från Axman handlar om ledarnas inställning till tidningen, 

att ledare tidigare har ansett det som tidningens uppgift att ”värna om den lokala klubben”: 

 

Jag har läst lusen av många ledare genom åren och förklarat våra olika roller för 

dem. ”Ni måste förstå att vi inte är en klubbtidning, vi är fristående, vi bevakar er. 

Vi är beroende av er, men ni är också beroende av oss”. (Ahlström & Solberger, 

2012:29) 
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Vad gäller frågan om de var tydliga med eventuella lagsympatier var det ingen av responden-

terna i undersökningen som tyckte det var okej att öppet visa sympatier för lag som man be-

vakar, det skulle påverka den journalistiska trovärdigheten. Att visa glädje när det går bra för 

det lag man bevakar är okej, men det får inte gå så långt som att man ställer sig upp på press-

läktaren och jublar, menade respondenterna (Ahlström & Solberger, 2012:41). 

 

2.4	  No	  cheering	  in	  the	  press	  box	  

Några som har undersökt just huruvida journalister jublar på pressläktaren eller inte är Annika 

Alin och Rebecka Strand. Till deras kandidatuppsats No cheering in the press box (2013) ge-

nomförde de 17 kvalitativa intervjuer med aktiva sportjournalister, samt fyra observationsstu-

dier vid olika matchtillfällen, med syfte att undersöka hur sportjournalister hanterar lagsympa-

tier i sin yrkesroll och om den oskrivna regeln att man inte hejar på pressläktaren efterföljdes.  

Deras resultat visade bland annat på att man som sportjournalist kan vara extra kritisk mot 

”sitt eget lag” (mer än hälften av respondenterna ansåg det), men att det fanns två anledningar 

till att vara extra kritisk (Alin & Strand, 2013:29). Den ena var att man som sportjournalist 

kunde ha förväntningar på ”sitt lag”, vilket kunde leda till besvikelse, och den andra var för 

att man inte skulle bli misstänkt för att hålla på ett lag. Frågan var känsligare i städer där det 

fanns flera lag och man kunde välja sida (Alin & Strand, 2013:29).  

 

När det gällde frågan om huruvida det hejades på pressläktaren visade Alin och Strands 

undersökning att den oskrivna regeln i stort följdes (Alin & Strand, 2013:26). Diskreta hand-

klappningar kunde förekomma, men efterföljdes ofta av ett beteende som kunde visa på att de 

(journalisterna) hade kommit på sig själva med att göra något de inte fick (Alin & Strand, 

2013:26). Vid de tillfällen spelare (skadade eller avstängda) vistades på pressläktaren uppgav 

de att ”de visste vad som gällde ’att man inte hejar’” (Alin & Strand, 2013:27). 
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3.0	  Teorier	  

I detta kapitel kommer jag presentera den teoretiska bakgrunden för denna studie: Jörgen 

Westerståhls objektivitetsmodell, Jesper Strömbäcks definition av granskande journalistik, 

samt kritisk diskursanalys. 

3.1	  Westerståhls	  objektivitetsmodell	  

1972 beskrev Jörgen Westerståhl, i boken Objektiv nyhetsförmedling, objektivitet på följande 

sätt: 

 

Begreppet objektiv används som ett överordnat samlingsbegrepp för 

flera olika krav eller värden som man önskar att nyhetsförmedlingen 

skall tillgodose. Till de viktigaste av dessa krav eller värden hör san-

ning, relevans och opartiskhet. 

(Westerståhl, 1972:2) 

 

I samma bok presenterade han en modell för objektivitetsbegreppet. Han utgick ifrån radiola-

gen och Sveriges Radios dåvarande avtal med staten, om hur radions och tevens nyhetsför-

medling skulle ske (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:276). Ordet ”objektivitet” nämndes 

varken i avtalet eller lagen, utan det valde Westerståhl själv att använda som det ”överord-

nade, allomfattande begreppet” (Westerståhl, 1972:11, Hadenius et al, 2011:276). Modellen 

består av fyra grundstenar – sanning, relevans, balans/icke-partiskhet och neutral presentation: 

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

(Westerståhl, 1972:12) 
 
 
Sanningskravet, menar Westerståhl, är det viktigaste av den enkla anledningen att om en upp-

gift är osann är de andra kraven oväsentliga (Westerståhl, 1972:13, Hadenius et al, 2011:276). 

OBJEKTIVITET	  

SAKLIGHET	   OPARTISKHET	  

SANNING	   NEUTRAL	  	  
PRESENTATION	  

BALANS/ICKE-‐
PARTISKHET	  RELEVANS	  
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Just sanningen kommer jag inte lägga så mycket fokus vid i mina analyser. Jag utgår från att 

det som reportrarna skriver skedde under matchen faktiskt skedde. 

 

När det gäller relevansbedömningen kan man förklara den med frågeställningen om vilket 

händelseförlopp som är mest väsentligt för att förstå vad som skett och för att kunna förutse 

utvecklingen. Vilka faktorer är det man bör rikta uppmärksamheten mot först? (Westerståhl, 

1972:15, Hadenius et al, 2011:276). Men relevansfrågorna kan även handla om jämförelser av 

olika händelser. Hur viktigt är en skada i Edsbyn kontra en långresa för Bollnäs till exempel 

(mer om detta längre ner i uppsatsen)? Svaret på en sådan fråga beror på läsarens eller lyssna-

rens subjektiva bedömning och intresse (Westerståhl, 1972:15).  

 

Balansen innebär att alla parter ska behandlas lika. I en konflikt mellan två parter ska båda 

sidor få komma till tals (Westerståhl, 1972:18). I den här studien handlar balansen mer om 

huruvida bevakningen av de båda bandylagen är lika stor eller inte. 

 

Den neutrala presentationen avser förhållandet mellan de personer eller medium som förmed-

lar nyheten och den part som meddelandet berör. Det vill säga, journalisten får inte skriva på 

ett sätt som visar att hen identifierar sig med eller tar avstånd från läsaren. Journalisten ska 

vara neutral. Här är det uttryckssättet eller ordvalet som blir avgörande. Användandet av posi-

tivt eller negativt laddade värdeord kan göra att det verkar som att journalisten står för värde-

ringen (Westerståhl, 1972:21, Hadenius et al, 2011:277). 

 

3.1.1	  Kritik	  

Westerståhls modell har fått kritik, inte minst av Jesper Strömbäck som 2003 skrev i sin rap-

port Medierna som fjärde statsmakt att komponenterna i Westerståhls modell befinner sig på 

olika nivåer i relation till verkligheten. ”Om någonting är sant är en fråga på en nivå, medan 

frågan om nyheternas presentationsform befinner sig på en helt annan nivå.”(Strömbäck, 

2003:14).  

 

Strömbäck menar också att kraven på sanning och opartiskhet kan hamna i konflikt med 

varandra, om verkligheten är obalanserad och opartisk. Han menar att ett objektivitetsbegrepp 

som handlar om nyheternas förhållande till omgivningen är bättre än ett begrepp som på för-
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hand ställer specifika krav på innehållet, utan hänsyn till den omgivande verkligheten (Ström-

bäck, 2003:14). Strömbäck väljer att definiera objektivitet på följande sätt: 

 

Journalistisk objektivitet handlar […] om att tillämpa metoder som mi-

nimerar risken att det journalistiska innehållet präglas av egna eller and-

ras tolkningar av verkligheten…  

(Strömbäck, 2003:31-32) 

 

I min studie har jag dock valt att utgå från Westerståhls objektivitetsmodell och kommer inte 

att ta hänsyn till Strömbäcks kritik. 

 

3.2	  Granskande	  journalistik	  

För att kunna svara på underfrågan ”Förekom något kritiskt granskande av lagen?” och 

koda en artikel som ”granskande” måste jag först definiera vad som är kritiskt granskande 

journalistik. 

 

Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring skriver i Massmedier. Press, radio och 

tv i den digitala tidsåldern (2011) att granskande journalistik ofta anses hänga ihop med det 

som kallas för ”journalistisk professionalisering” (Hadenius, Weibull och Wadbring, 

2011:287). Även om Watergateaffären 1973 var en höjdpunkt för den granskande journalisti-

ken (a.a., 286), så var det inte förrän i slutet av 1970-talet som den granskande journalistiken 

accepterades och tilläts mer utrymme i aktualitetsprogram (a.a., 287). Att en granskande jour-

nalistik behövs beror, enligt Jesper Strömbäck (2003), bland annat på att ”andra centrala sam-

hällsaktörer inte kan förväntas ha förmågan att ge en så sanningslik och relevant information 

som möjligt” (Strömbäck, 2003:17). 

 

Men vad är då granskande journalistik? Enligt Strömbäck utmärks den granskande journali-

stiken av att bevaka och lyfta fram missförhållanden i samhället. ”Handlar det inte om miss-

förhållanden på ett eller annat sätt, så är journalistiken inte undersökande.” (Strömbäck, 

2003:22). 

 

I sin rapport beskriver Strömbäck (2003) Bill Kovachs och Tom Rosenstiels tre former av 

granskande journalistik: 
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• Självständig journalistisk granskning (”original investigative reporting”) – journa-

listen gräver själv fram informationen och det ska handla om information som tidigare 

var okänd för den större allmänheten. Det behöver inte handla om information som 

någon försöker dölja. Kan också handla om att sammanställa information från många 

olika källor och därmed få en bild av en helhet eller ett mönster. 

• Tolkande granskande journalistik (”interpretative investigative reporting”) – for-

men ansluter till grunderna kring ”nyhetsanalyser”, journalister som intervjuar 

varandra. Analysen måste vara grundlig och bygga på fakta som journalisten letat fram 

och ställt samman. 

• Rapportera om andras granskningar (”reporting on investigations”) – journalisten 

rapporterar om granskningar gjorda av kommuner, andra myndigheter eller fristående 

aktörer. Dock får journalisten inte okritiskt föra informationen vidare, då är det infor-

merande eller refererande journalistik. Det krävs att journalisten förhåller sig kritiskt 

till undersökningen och kontrollerar sanningshalten i den med andra källor så långt det 

är möjligt. (Strömbäck, 2003:27–28) 

 

3.3	  Kritisk	  diskursanalys	  (CDA)	  	  

På samma sätt som konsumenterna av nyheter är olika individer med unika bakgrunder, som 

påverkar tolkningen av nyheten, så är även producenterna av nyheterna individer med olika 

bakgrunder och intressen, som styr och påverkar innehållet (Berglez, 2010:273). Beroende på 

vilken position vi intar så framträder olika bilder av verkligheten (Börjesson & Palmblad, 

2007:9). Samma text kan med andra ord tolkas olika beroende på vem som läser den och i 

vilket sammanhang.  

 

Det är just detta som gör den kritiska diskursanalysen svårhanterlig. Som forskare/analytiker 

ska man försöka ställa sig utanför den kultur man befinner sig i och försöka undersöka ny-

hetsdiskursen från en oberoende position, samtidigt som man ska utnyttja det faktum att man 

ingår i det samhälle som diskursen producerats i (Berglez, 2010:274). 

 

Den kritiska diskursanalysen används för att lyfta upp de ”omedvetna sociokulturella proces-

serna på medvetandeplanet” (a.a., s.274). Detta gör man genom att analysera nyhetsdiskursens 

ideologi, det vill säga förekomsten av dolda meningar, opinioner och värderingar (a.a., s.274).  



	   16	  

 

Jag kommer främst använda mig av kritisk diskursanalys som en metod för att lyfta fram 

skillnader i hur Edsbyns IF och Bollnäs GIF omskrevs i Ljusnan under säsongerna 08/09 och 

09/10 och inte fokusera på den ideologikritiska delen av CDA. En mer ingående förklaring 

om hur jag kommer använda mig av den kritiska diskursanalysen kommer i metodkapitlet. 
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4.0	  Material	  	  

I detta kapitel kommer jag presentera mitt material samt vilka avgränsningar och vilket urval 

jag har gjort. 

 

I min undersökning har jag valt att studera samtliga artiklar om bandylagen Edsbyns IF och 

Bollnäs GIF publicerade i tidningen Ljusnan under två elitseriesäsonger, det vill säga 359 

stycken. Samtliga artiklar har kodats med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. I tillägg har 

åtta av dessa artiklar, skrivna i samband med de fyra derbymatcher som lagen spelade under 

tidsperioden, analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. 

 

Artiklarna har samlats in med hjälp av mediaarkivet Retriever och Ljusnans egna arkiv. Artik-

lar skrivna från och med december 2009 fann jag i Retriever, övriga fick jag bege mig till 

Ljusnans redaktion i Bollnäs för att leta fram i deras arkiv.  

 

4.1	  Avgränsningar	  

4.1.1	  Kvantitativt	  urval	  

Elitserien i bandy säsongen 08/09 spelades från 7 nov 2008 till 21 mars 2009 och säsongen 

09/10 spelades mellan 30 okt 2009 och 21 mars 2010. Jag kommer avgränsa mitt material till 

artiklar skrivna under dessa tidsperioder, alla dagar i veckan, plus dagen efter SM-finalen 

båda åren. 2009 avgjordes SM-finalen på en lördag och då Ljusnan inte ges ut på söndagar 

publicerades de artiklarna måndagen den 23 mars istället. Mina tidsperioder blir således 

081107–090323 och 091030–100322.  

 

Jag kommer inte ta med försäsong eller Silly season (perioden då spelarna kan byta klubb) i 

min undersökning. Anledningen till att jag väljer att avgränsa materialet så är dels tidsa-

spekten, dels för att elitserien är det som både lagen och journalisterna lägger mest fokus och 

energi på. Det är även då som eventuellt favoritskap och partiskhet bland journalisterna är 

som tydligast. Bandy är en väldigt liten sport. I nuläget spelas tre cuper i bandy, men alla sker 

på försäsongen, och den mediala bevakningen av dem är mycket begränsad. 

 

Jag har valt att exkludera de artiklar som handlar om VM, som spelades en gång per säsong. 

Även fast det handlar om spelare från Edsbyn och Bollnäs, så omskrivs de inte i egenskap av 
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klubbspelare, vilket gör att de artiklarna inte är relevanta i min undersökning. Säsongen 

2008/2009 spelade Edsbyns IF final i Europacupen. Artiklarna som handlar om de matcherna 

har jag också valt att exkludera, då de inte handlar om bandyns elitserie. 

 

Jag har valt att göra en totalundersökning (Lantz, 2014:102) i den kvantitativa undersökning-

en. Det vill säga, jag kommer koda samtliga artiklar som skrevs under tidsperioden för min 

studie. Detta för att jag inte vill riskera den felkällan att slumpen väljer ut veckor då bevak-

ningen var ovanligt låg, eller att det hände något i något av lagen som gav mer medial upp-

märksamhet. 

 

4.1.2	  Kvalitativt	  urval	  

När det gäller den kritiska diskursanalysen har jag använt ett icke-slumpmässigt urval (Lantz, 

2014:105) för att få fram de texter som ska analyseras. Jag har gjort ett typiskt urval (a.a. 

s.106) av matchreferaten som skrivits efter de fyra derbymatcherna som spelades under min 

undersökningsperiod. Kvalitativa undersökningar strävar ofta till att finna individer som kan 

ge den information man är på jakt efter, inte hitta samband mellan variabler genom att under-

söka en stor mängd material (Hartman, 2004:284). Då jag vill undersöka skillnaden i rappor-

teringen av Bollnäs GIF och Edsbyns IF, känns det mest logiskt att göra diskursanalysen på 

artiklar som handlar om derbyn. De artiklarna är således mest ”typiska” för min population. 

Det innebär dock att jag inte kan dra någon generell slutsats om hela populationen (det vill 

säga Ljusnans totala bandyrapportering) baserat på resultatet av den kvalitativa analysen 

(Lantz, 2014:105).  Men genom att jag kombinerar min kvalitativa textanalys med en kvanti-

tativ innehållsanalys kommer jag, i större utsträckning, kunna dra slutsatser om Ljusnans rap-

portering om Bollnäs GIF och Edsbyns IF. 
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5.0	  Metod	  

I det här kapitlet kommer jag att presentera de två metoder jag har valt att använda mig av i 

min studie, kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion som även tar upp begreppen reliabilitet och validitet. 

5.1	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  

En av frågeställningarna i den här undersökningen är ”Hur många artiklar skrevs om respek-

tive lag?”. Enligt universitetslektor Jan Hartman får man svar på frågan ”hur mycket?” genom 

att använda en kvantitativ undersökning (Hartman, 2004:205). Då jag vill göra ett större 

material tillgängligt för analys passar den kvantitativa innehållsanalysen bra, menar Åsa Nils-

son, projekt- och undersökningsledare vid Göteborgs universitet (Nilsson, 2010:119).  

 

Jag vill få en bild av hur rapporteringen sett ut på Ljusnan under två säsonger av bandyns elit-

serie. Enligt Åsa Nilsson finns det två olika former av kvantitativ innehållsanalys. Den ena, av 

explanativ (förklarande) karaktär, syftar till att hitta orsakssamband, ofta via hypoteser. I och 

med att jag endast kommer undersöka en tidning och inte har som syfte att göra någon jämfö-

relse, kommer jag använda mig av den andra formen, deskriptiv (beskrivande) analys, för att 

kartlägga Ljusnans rapportering (Nilsson, 2010:128). 

 

5.1.1	  Variabler	  

I en kvantitativ innehållsanalys används variabler som ett verktyg för att karaktärisera inne-

hållet (Nilsson, 2010:135). För att det ska vara någon mening med undersökningen gäller det 

är variablerna är relevanta för syftet. Att mäta något som inte kan ge svar på frågeställningar-

na är meningslöst och tidskrävande (a.a., s.136). 

 

I min studie har jag valt att använda mig av sju variabler med tillhörande variabelvärden. Ne-

dan följer en kortare presentation av variablerna (för fullständig lista över och förklaringar av 

variabler och variabelvärden, se bilaga 1 och 2). 

 

• Publiceringsdatum: När publicerades artikeln? 

• Lag: Vilket lag handlar artikeln om? 

• Placering: Var på sidan är artikeln placerad? 

• Längd: Hur lång är artikeln? 
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• Artikeltyp: Vilken typ av artikel är det? 

• Omgång: Vilken del av elitserien handlar artikeln om? 

• Skribent: Vem har skrivit artikeln? 

 

Med hjälp av dessa kommer jag kunna få en bild över hur Ljusnans rapportering om Edsbyn 

och Bollnäs sett ut under två elitseriesäsonger och om det finns någon skillnad mellan lagen. 

Variabeln Lag kommer ge mig ett direkt svar på frågan om hur många artiklar som skrevs om 

respektive lag. Frågan om vilken typ av artiklar som skrevs kommer jag kunna svara på med 

hjälp av variabeln Artikeltyp. Där får jag också svaret på om det förekom något kritiskt 

granskande.  

 

Övriga variabler kommer tillsammans hjälpa till att svara på frågan om hur rapporteringen 

skiljer sig mellan de båda lagen. Variabeln Publiceringsdatum kommer hjälpa mig att dela 

upp artiklarna efter säsong och Omgång gör att jag kan se om det finns någon skillnad i rap-

portering under elitseriens olika omgångar (grundserie, kvartsfinal, semifinal samt final). Pla-

cering kommer tala om ifall ena lagets artiklar prioriterats högre än det andra. 

 

Att enbart undersöka hur många artiklar som skrevs om vardera lag kommer inte ge en rättvis 

skildring av mängden av rapportering, därför kommer jag även undersöka hur långa artiklarna 

är genom variabeln Längd. Variabeln Skribent har jag med för att kunna kontrollera om artik-

larna verkligen är skrivna av medarbetare på Ljusnan, eller om det är någon annan som skrivit 

dem. 

 

Men för att svara på underfrågan om huruvida något lag favoriseras måste jag ta hjälp av en 

kvalitativ undersökningsmetod. 

 

5.1.2	  Provkodning	  

Efter att ha gjort en provkodning med ca 20 artiklar insåg jag att jag var tvungen lägga till en 

”övrigt”-kategori på variabeln Omgång, då inte alla artiklar aktivt handlade om någon specifik 

del av elitserien. Det ursprungliga variabelvärdet ”notis” ströks från variabeln Artikeltyp, då 

notis mer säger något om längd än om innehåll, samtidigt som variabelvärdet ”reportage” 

lades till. 
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Efter att hela kodningen var gjord, kunde jag även stryka variabelvärdet ”övrigt” för variabeln 

Placering, då samtliga värden täckte in samtliga enheter i undersökningen. 

 

5.2	  Kritisk	  diskursanalys	  

Medan den kvantitativa undersökningen söker den numeriska relationen mellan olika mätbara 

egenskaper, använder man den kvalitativa undersökningen för att tolka relationer (Hartman, 

2004:273). För att ta reda på om det finns några tendenser till att något av lagen favoriserades 

kommer jag använda mig av en textanalys, närmare bestämt kritisk diskursanalys. 

 

5.2.1	  Teun	  van	  Dijk	  

I denna undersökning har jag valt att använda mig av Teun van Dijks version av kritisk dis-

kursanalys. Enlig Peter Berglez i Kritisk diskursanalys (2010) görs van Dijks diskursanalys på 

två nivåer – makro och mikro. På makronivå analyseras nyhetstextens övergripande egen-

skaper, dvs. de tematiska och schematiska strukturerna. ”Hur ser relationen ut mellan en arti-

kels huvudtema och delteman?” (Berglez, 2010:275). Huvudtemat presenteras ofta i kompri-

merad form i rubrik och ingress, medan mindre relevanta delar får mindre utrymme längre ner 

i texten (van Dijk, 1988:35–36). 

 

På den mikrostrukturella nivån analyseras texten mer detaljerat när det kommer till ordval och 

meningsbyggnad. Relationen mellan global och lokal koherens är centralt. Global koherens är 

textens huvudsakliga mening, medan lokal koherens handlar om hur väl de mindre textparti-

erna logiskt hänger ihop (van Dijk, 1988:62, Ledin & Moberg, 2010:163), eller som Peter 

Berglez formulerar det: ”I analysen av koherens studeras således hur den globala koherensen 

är uppbyggd genom textens olika delar.” (Berglez, 2010:275).  I News as Discourse (1988) 

ger Teun van Dijk följande exempel på hur global och lokal koherens måste hänga ihop: 

 

…the sequence "John bought a ticket. He went to his seat." only makes 

sense given a topic like ”John went to the movies." It is less meaningful un-

der a topic like "John went to the swimming pool”, in which a next sentence 

like "He undressed, and took a dive" would be fine but strange in a story 

about John's visit to the cinema 

(van Dijk, 1998:62) 
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van Dijks version av den kritiska diskursanalysen är en sociokognitiv variant (Berglez, 

2010:273) och med det menar han att en nyhetstext inte har koherens (en sammanhängande 

mening), utan får det genom att konsumenten fyller i textluckor som författaren utelämnat, 

eftersom det ”finns ett outtalat sociokulturellt band mellan de båda” (a.a., s.276). van Dijk 

själv beskriver det som att den använda diskursen kan liknas med ett isberg, bara toppen av 

berget syns i den skrivna texten (van Dijk, 1988:62, Berglez, 2010:276). Resten får konsu-

menten fylla i själv. Ett exempel i den här studien är att ord som ”Byn” och ”Giffarna” inte 

behöver förklaras ytterligare, utan Ljusnans läsare förstår ändå att det handlar om bandylagen 

Edsbyn och Bollnäs.  

 

Peter Berglez betonar även vikten av att analysera så kallade ”närvarande implikationer”, det 

vill säga den uppenbart synliga informationen (Berglez, 2010:276). Med närvarande implikat-

ioner menar man diskurser som egentligen är överflödiga och inte tillför något till nyhetstex-

ten. Till exempel, varför beskrivs en person som ”invandrare i förorten” när texten varken 

handlar om invandring eller om att leva i förorten (a.a., s.276)? Berglez menar att närvarande 

implikationer kan vara en produkt av journalistens eventuella agenda, men att det oftast hand-

lar om sociokulturellt accepterade ord och uttryck som används mer eller mindre omedvetet 

(a.a., s.276).  

 

Här har van Dijks synsätt på diskursanalys fått kritik, bland annat av Marianne Winther Jør-

gensen och Louise Phillips, som i boken Diskursanalys som teori och metod (2000) skriver att 

van Dijk har en tendens att ta textens ideologiska verkningar ”för givna”. Med det menar de 

att han utgår från att läsarna kommer acceptera exempelvis rasistiska budskap utan motstånd 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:95). 

 

För att göra en kritisk diskursanalys enligt van Dijks modell bör man även analysera stilen, 

det vill säga de semantiska valen – medvetna eller omedvetna – i texten. Analysen kan både 

ske syntaktiskt (meningsuppbyggnad) och lexikalt, vilka ord som används för att beteckna en 

person, händelse eller sak (Berglez, 2010:276). Detta behövs då olika ordval kan vara indikat-

ioner på sociokulturella eller ideologiska element. Dock måste man vara uppmärksam på att 

samma ord kan ha olika betydelser i olika sammanhang. En fotbollsspelares irrationella egen-

skaper på planen är oftast något positivt, medan en politikers irrationella handlingar brukar 

innebära något negativt (a.a., s.277). 
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5.2.2	  Analysschema	  

Peter Berglez ställer i Kritisk diskursanalys (2010) upp ett analysschema i fem steg för att 

kunna analysera nyhetsrapporteringen av en händelse. Detta schema, som jag kommer utgå 

från i min undersökning, ser ut som följer: 

 

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de eventu-

ella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 

2. Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 

3. Nyhetstextens schematiska struktur (makro) 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

5. Sociokulturella kontextualiseringar  

(Berglez, 2010:277) 

 

Steg ett bör användas som en analytisk uppvärmning. Genom att studera artikelns upplägg, 

utseende, eventuella bilder och faktarutor kan man få en bild av artikelns huvudsakliga inne-

håll (Berglez, 2010:277). I steg två kommer jag att analysera nyhetstextens hierarkiska karak-

tär. Nyhetens huvudtema som oftast finns i rubrik och ingress är uppbyggt av andra, mindre 

teman i texten. Det är det som är textens tematiska hierarki och det är den man vill få fram 

genom steg två.  

 

I det tredje steget ska jag kartlägga nyhetsberättandet. Här skriver Berglez att man kan bryta 

ner analysen i sex moment som i tur och ordning behandlar rubrik/ingress, aktörer, historisk 

bakgrund, resonemang från aktörer och journalisten, vem aktörernas kommentarer riktar sig 

till/mot, samt vem som sammanfattar/drar slutsatser kring händelsen (a.a., s.278). Här kom-

mer jag delvis följa Berglez sätt. Jag kommer analysera rubrik, ingress och vem som kommer 

till tals i artikeln, men eftersom samtliga artiklar handlar om samma typ av händelse (en der-

bymatch mellan Bollnäs och Edsbyn) kommer jag lägga mer vikt vid att undersöka vad som 

skrivs i de olika delarna av texten. Vad får mest utrymme? Är det citat från spelare, rena 

matchreferat eller journalistens egna reflektioner om matchen? 

 

I steg fyra är det dags för den ovan nämnda mikroanalysen. Jag börjar med koherensen och 

textuella luckor (frånvarande mening som läsaren själv antas fylla i), följt av närvarande im-

plikationer, också beskrivet ovan. Avslutningsvis analyseras den lexikala stilen (a.a., s.278). 

Vilka ord används i artikeln och vilka ord hade kunnat användas istället? 
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De sociokulturella kontextualiseringarna måste hela tiden stå i relation till den övriga ana-

lysen (a.a., s.279). Jag måste alltså hela tiden undersöka på vilket sätt nyhetsdiskursen kan ge 

uttryck för, vara en del av, förhandla med eller motverka ideologiska processer. Hade nyhets-

diskursen kunnat se ut på ett annat sätt?  

 

5.3	  Metoddiskussion	  

I detta avsnitt kommer jag först diskutera mina metodval och varför jag valt bort vissa delar. 

Därefter kommer jag behandla termerna reliabilitet och validitet. 

 

Från början hade jag funderingar på att göra kvalitativa intervjuer med de journalister som 

hade skrivit de artiklar som jag undersökt i den kvantitativa innehållsanalysen. Ganska snart 

valde jag att inte ta med intervjuer i min undersökning, av olika orsaker. Dels tidsaspekten, 

jag skulle inte hinna göra både en kvantitativ innehållsanalys, kritisk diskursanalys och kvali-

tativa intervjuer under de veckor vi hade avsatt till arbetet med denna uppsats. Dels har jag 

själv arbetat tillsammans med några av skribenterna. Jag kände att jag inte skulle kunna vara 

så objektiv som jag hade behövt vara för att genomföra en kvalitativ intervjustudie med mina 

forna kollegor. Dessutom har flera av de aktuella journalisterna slutat jobba på tidningen, vil-

ket kan göra det svårt att få tag i dem och/eller få dem att ställa upp. Slutligen så är min studie 

en retrospektiv studie, det vill säga den blickar, så mycket som drygt sju år, bakåt i tiden. Det 

hade varit svårt för mig att få ett rättvist resultat genom att be journalisterna fundera över ar-

tiklar de skrev för sju år sedan. Därför valde jag att göra den kvalitativa delen av undersök-

ningen i form av diskursanalys istället för intervjuer. Det innebär att jag inte kommer få jour-

nalisternas syn på sina artiklar, utan kan bara dra slutsatser utifrån min egen tolkning av deras 

texter. 

 

Inledningsvis hade jag även tänkt utföra den kvalitativa textanalysen på krönikor, istället för 

matchreferat. Jag valde att byta textform dels för att analysmodellen jag valde passade bättre 

för rena nyhetstexter och dels för att nyhetstexter som utgångspunkt ska vara objektiva. Jag 

ansåg att en subjektiv formulering i ett matchreferat skulle väga tyngre än om jag fann det-

samma i en krönika, där journalisten i större grad får uttrycka sina egna åsikter.  
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Ett tag funderade jag på att använda mig av Norman Faircloughs modell av diskursanalys, 

men valde till slut att följa Teun van Dijk, dels för att den passade bättre för mitt syfte och 

dels för att jag kände mig säkrare på den modellen. 

 

Med de metoder jag nu har valt, anser jag att jag har goda chanser att kunna få fram ett resul-

tat med både hög reliabilitet och validitet. 

 

5.3.1	  Reliabilitet	  

En av två viktiga grundstenar när det gäller en vetenskaplig undersökning är att resultatet har 

hög reliabilitet. Reliabilitet (eller tillförlitlighet) handlar om hur tillförlitligt resultatet är. Det 

innebär att undersökningen ska kunna göras om flera gånger, även av andra personer, med 

samma resultat (Hartman, 2004:146, Thurén, 2007:26). I Metoder i kommunikationsvetenskap 

(2010) definierar Mats Ekström och Larsåke Larsson reliabilitet så här: ”Tillförlitligt är det 

om uppgifterna som anges är riktiga” (Ekström och Larsson, 2010:14). Undersökningen ska 

vara utförd på rätt sätt och innehålla få eller inga felkällor för att ha hög reliabilitet (a.a., s.15). 

Björn Lantz skriver att reliabilitet inte är något som kan mätas exakt, man kan bara estimera 

graden av avsaknad av slumpfel (Lantz, 2014:41). 

 

När det gäller den kvantitativa innehållsanalysen brukar man prata om interkodarreliabilitet 

och intrakodarreliabilitet (Nilsson, 2010:147). Den förstnämnda handlar om ifall två eller 

flera kodare kodar likadant, något som jag inte kommer behöva bekymra mig om då jag utför 

undersökningen ensam. Intrakodarreliabilitet handlar däremot om hur konsekvent jag är i min 

kodning (a.a., s.147). Detta kontrollerar jag genom att genomföra kodningen inom en snäv 

tidsperiod. Genom att sätta upp detaljerade riktlinjer för hur kodningen ska genomföras kom-

mer jag också hålla en hög grad av konsekvens i min kodning.   

 

Bergström och Boréus (2012b) skriver att så länge man som forskare förklarar hur man gått 

till väga i sin kvalitativa diskursanalys så ökar chansen för hög reliabilitet. Ju noggrannare 

man förklarar vad man gjort och hur man fått fram sitt resultat, desto mer ökar möjligheten att 

någon annan ska få samma resultat. Fortsättningsvis skriver de att forskarens uppgift i en dis-

kursstudie är att förstå hur den aktuella diskursen fungerar i ett specifikt socialt sammanhang. 

Alla tolkningar kommer inte vara lika bra, därför måste man motivera sina tolkningar (Berg-

ström & Boréus, 2012b:406). Gör man det ökar chansen för god reliabilitet. 
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5.3.2	  Validitet	  

Validitet handlar om ifall man verkligen har undersökt det man ville undersöka (Lantz, 

2014:42, Thurén, 2007:26). Ett annat ord för validitet är giltighet. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson skriver att ”Ett argument har giltighet om det har med saken att göra” (Ekström och 

Larsson, 2010:14). För att min undersökning ska vara valid krävs det att den metod jag valt 

kan användas för att svara på de frågor jag har ställt. Dålig validitet beror, till skillnad mot 

reliabilitet, inte på slumpmässiga fel. Björn Lantz beskriver det så här: 

 

Dålig validitet uppstår […] på grund av att den enskilde forskaren har tänkt 

fel, planerat fel, valt fel metod eller gjort någon annan typ av fel någonstans 

i processen. 

(Lantz, 2014:43) 

 

I den här undersökningen har jag valt att använda en kvantitativ innehållsanalys för att få fram 

statistiska siffror på Ljusnans bevakning av bandylagen Edsbyns IF och Bollnäs GIF. Med 

hjälp av resultatet från den kvantitativa analysen kommer jag kunna svara på mina frågor som 

handlar om hur många artiklar som skrevs och även vilken typ av artiklar som skrevs. För att 

ta reda på om det finns tendenser till favorisering av något av lagen kompletterar jag min 

undersökning med en kvalitativ diskursanalys. Detta för att se om det går att finna några indi-

kationer på favorisering i sättet som journalisterna väljer att formulera sig i nyhetsartiklarna. 

Mina valda metoder kan således hjälpa mig att få svar på de frågeställningar som denna 

undersökning utgår från och det ger min studie förutsättningar för god validitet. 
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6.0	  Kvantitativ	  innehållsanalys	  	  

I det här kapitlet kommer jag att redogöra resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen. 

Kapitlet är uppdelat i avsnitt som var och en behandlar en variabel i innehållsanalysen. Ef-

tersom antalet artiklar som skrevs om vardera lagen var ojämnt kommer jag, där jag anser 

det nödvändigt, även presentera den procentuella fördelningen av variabelvärdena. Detta för 

att få en mer rättvis bild av hur fördelningen sett ut. Samtliga figurer i procent går att finna i 

bilaga 3. 

 

6.1	  Antal	  artiklar	  

Under elitseriesäsongerna 2008/09 och 2009/10 skrevs sammanlagt 359 artiklar om bandyla-

gen Edsbyns IF och Bollnäs GIF i tidningen Ljusnan. 160 av dem handlade om Edsbyn, 175 

om Bollnäs och 24 om båda lagen (se figur 6.1). Från och med nu kommer jag bara fokusera 

på de 335 artiklar som handlade om ett av lagen. Det eftersom artiklarna som handlar om båda 

lagen inte tillför någon skillnad i rapporteringen om lagen. Det blir bara ett poäng var till varje 

lag, så att säga. 

 
 

 
Figur 6.1. Antal artiklar. Figuren visar antal artiklar skrivna om de båda lagen under  
undersökningens tidsperiod. 
 
 
Säsongen 08/09 skrevs 59 artiklar om Bollnäs GIF och 87 om Edsbyns IF. Säsongen efter var 

fördelningen 116 Bollnäsartiklar och 73 Edsbynartiklar (se figur 6.2). Säsongen 09/10 gick 
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Bollnäs till final och spelade 36 matcher, inräknat slutspel. Under den säsongen skrev Ljusnan 

116 artiklar som handlade om Bollnäs. Säsongen innan (08/09) när Edsbyn gick till final – 

med 34 spelade matcher – skrevs 87 artiklar om Edsbyns IF. Det skiljer alltså 29 artiklar i 

rapportering mellan de två lagen, trots att de gick lika långt i serien och spelade nästan lika 

många matcher. 

 
 

 
Figur 6.2 Säsong. Figuren visar antal artiklar om de båda lagen, fördelat på de två säsongerna. 
 
 

6.2	  Längd	  

När det gäller längd på artiklarna, så var den vanligaste längden Normal, det vill säga upp-

skattningsvis mellan 1500 och 3500 tecken (se bilaga 2 för utförligare förklaring). Edsbyns IF 

var det lag som hade flest antal korta (mindre än 1500 tecken) artiklar, medan Bollnäs GIF 

hade flest långa (mer än 3500 tecken) (se figur 6.3).  
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Figur 6.3. Längd. Figuren visar fördelningen av artikellängd för de två lagen. 
 
 

6.2.1	  Analys	  

Ser man till den procentuella fördelningen så är den likadan (se bilaga 3, figur 4). Bollnäs 

hade störst andel ”normala” och ”långa” artiklar (68 respektive 2 procent), medan Edsbyn 

hade flest ”korta” artiklar (34 procent). En slutsats man skulle kunna dra av detta är att journa-

listerna valde att lägga mer tid och utrymme på Bollnäs än på Edsbyn. Ulf Wallin skrev i 

Sporten i spalterna (1998) att sportartiklarnas ökade utrymme inte berodde på att journalister-

na skrev mer, utan att rubriker och bilder blivit större (Wallin, 1998:250). Detta stämmer även 

in på mitt undersökningsmaterial. Även om en artikel fått en hel sida till utrymme, så täcks 

oftast halva sidan av bild och rubrik. 
 

6.3	  Omgång	  

När det gäller fördelningen av vilken omgång artikeln handlar om så skrevs totalt 116 artiklar 

om Bollnäs GIF under grundseriernas 52 omgångar. Om Edsbyns IF skrevs 99 artiklar på 52 

elitserieomgångar (se figur 6.4). Säsongen 09/10 spelade Bollnäs en kvartsfinalserie i bäst av 

fem matcher mot Broberg/Söderhamn, som man vann med 3–1 i matcher. Om dessa fyra mat-

cher skrevs 14 artiklar i Ljusnan. Edsbyns IF var i kvartsfinal båda säsongerna. 08/09 spelades 

kvartsfinalerna i bäst av tre, där slog man ut Vänersborg efter två raka segrar. 09/10 spelade 

man mot Villa Lidköping och förlorade med 3–2 i matcher. Edsbyn har således spelat sju 

kvartsfinaler och om dem har Ljusnan skrivit 16 artiklar. 
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Figur 6.4. Omgång. Figuren visar hur många artiklar som skrevs om respektive lag under  
elitseriens olika omgångar. 
 
 
De båda lagen gick till semifinal och final varsitt år. 08/09 var Edsbyn det lag som gick 

längst. Man spelade semifinal mot Sirius och vann med 3–1 i matcher, om dessa fyra matcher 

skrev Ljusnan elva artiklar. När Bollnäs spelade semifinal 09/10, som man vann mot Sandvi-

ken i den femte och avgörande matchen, skrev Ljusnan 16 artiklar om laget. Om de respektive 

finalmatcherna skrevs 21 artiklar inför och efter Edsbyns final och 15 om Bollnäs. 

 

6.3.1	  Analys	  

Bollnäs är det lag som fått flest artiklar skrivna om sig både när det gäller grundserien, semi-

final och kategorin övrigt. När det kommer till kvartsfinal så spelade Edsbyn tre kvartsfinal-

matcher mer än Bollnäs, men hade trots det bara ett övertag på två artiklar. Det innebär att det 

för Bollnäs del skrevs 3,5 artiklar per match i kvartsfinal, medan samma siffra för Edsbyn är 

ca 2,3. Att Edsbyn har ett övertag på sex artiklar kring SM-finalen beror till största del på att 

Ljusnan la mycket tidningsutrymme på bilder i rapporteringen om Bollnäs final. Efter Bollnäs 

final ägnade Ljusnan fyra uppslag till finalrapportering. De fyra uppslagen innehöll sex artik-

lar om matchen och tre helsidor med bilder. Efter Edsbyns final skrevs två uppslag om fina-

len, som bestod av en lite större bild, ett antal små bilder samt sju artiklar. 
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6.4	  Artikeltyp	  

Fördelningen av artikeltyp var relativt jämn mellan de båda lagen. Både Edsbyn och Bollnäs 

hade 62 matchreferat vardera, vilket var den största gruppen av artiklar. Näst störst kategori 

av artiklar var Förhands, medan Nyhet kom trea för båda lagen. Överlag skrevs fler artiklar 

om Bollnäs i varje kategori, bortsett från Matchreferat – och Övrigt, där Edsbyn hade åtta 

artiklar och Bollnäs sju (se figur 6.5). 

 

Procentuellt sett ser det dock lite annorlunda ut. Matchreferat är fortfarande den största kate-

gorin, men eftersom det totalt skrevs 15 artiklar färre om Edsbyn än Bollnäs, så är det en 

större andel av Edsbyns artiklar som är matchreferat – nästan 39 procent, medan Bollnäs 

hamnar på drygt 35 procent. Även i kategorin Nyhet är Edsbyn störst med drygt 1,5 procen-

tenheter (se bilaga 3, figur 3). 

 

När det gäller krönikor var Bollnäs det lag som det skrevs flest krönikor om, både i antal (12 

mot 8) och i procent (6,9% mot 5,0%).  

 
 

 
Figur 6.5. Artikeltyp. Genrefördelning av artiklar för respektive lag under tidsperioden. 
 

6.4.1	  Analys	  

En förklaring till skillnaden i antalet krönikor kan vara att under säsongen 09/10, då Bollnäs 
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spelsomgång. Då Edsbyn åkte ut redan i kvartsfinal spelade Bollnäs sex matcher fler att skriva 

krönikor om. 

 

När det gäller granskande artiklar skrevs det, enligt Kovach och Rosenstiels definition 

(Strömbäck, 2003:27-28), en om vardera lag (se figur 6.5). I båda fallen handlade det om den 

första formen av granskande journalistik, nämligen Självständig journalistisk granskning (se 

sid. 14). I Bollnäs fall hade reporter Leo Hägglund, i en artikel publicerad den 12 november 

2008, tagit fram en skrivelse från Bollnäs Bandy till Bollnäs kommun som handlade om byg-

get av en bandyhall i Bollnäs, en fråga som diskuterats i många år. Han hade därefter inter-

vjuat Bollnäs Bandys ordförande Anders Strandberg och fått hans ord om saken. Här handlar 

det inte om information som någon velat dölja, men journalisten har tagit fram en offentlig 

handling från kommunen och fått en missnöjd källa att uttala sig. Det är således inte ett refe-

rat, utan kan klassas som granskande journalistik (Strömbäck, 2003:27). 

 

I Edsbyns fall handlade artikeln (publicerad 17 november 2009) om att Ulf Järvefelt, he-

dersordförande i Edsbyns IF, hade sponsrat laget med flera miljoner kronor som han plockat 

ut ”svart” från sitt bolag. Återigen var det Leo Hägglund som kombinerat information från en 

rapport gjord av Skatteverket med kommentarer från Edsbyns IF:s dåvarande ordförande To-

mas Zetterqvist, ett uttalande gjort av Zetterqvist i Expressen och Jerker Persson, tidigare ord-

förande i Edsbyns IF. Hägglund tar även upp det faktum att Edsbyns IF har varit under eko-

nomisk granskning en gång tidigare. Den här gången handlade det om information som någon 

säkert hade velat dölja, men det är fortfarande en sammanställning av information från många 

källor som ger en helhetsbild av vad som pågår (Strömbäck, 2003:27). 

 

Noterbart här är att dagen innan artikeln om Ulf Järvefelt publicerades, publicerade Ljusnan 

en annan artikel om samma ämne, som kunde ha kategoriserats som den tredje formen av 

granskande journalistik, nämligen rapport om andras granskningar. Men då det bara var en 

presentation av Skatteverkets rapport, utan någon form av kritiskt granskande, klassas det som 

informerande eller refererande journalistik och inte som granskande journalistik (Strömbäck, 

2003:28). 
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6.5	  Placering	  

Ser man till var på tidningssidan artikeln var placerad, så har Bollnäs flest antal artiklar i fyra 

av fem variabelvärden (se figur 6.6). Undantaget är värdet Sidospalt, där Edsbyn har flest an-

tal artiklar – 28 stycken.  

 

 
Figur 6.6. Placering. Figuren visar fördelningen av var på tidningssidan respektive lags artiklar  
var placerade. 
 

6.5.1	  Analys	  

Denna fördelning kan vara missvisande, då det totala antalet skrivna artiklar om Bollnäs var 

15 fler än om Edsbyn. Därför har jag även tagit fram den procentuella fördelningen (se figur 

6.7).  

 
Figur 6.7. Placering. Procentuell fördelning över var på sidan respektive lags artiklar var  
placerade.  
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Här ser man att Bollnäs återigen har störst andel artiklar i fyra av fem variabelvärden. Skill-

naden är att Edsbyn har större andel artiklar placerade på den undre halvan av sidan, jämfört 

med Bollnäs. 

 

Då läsaren oftast börjar läsa en tidningssida från toppen, läggs oftast de artiklar som journa-

listen värderar som viktigast högt upp på sidan. Därför är det intressant att notera att en stor 

andel av Edsbyns artiklar är placerade på den undre halvan av sidan. Det kan vara en indikat-

ion på att reportrarna på Ljusnan inte anser dem vara lika ”viktigt” som artiklarna om Bollnäs. 

Även sidospaltsartiklarna börjar i toppen på sidan, och blir därmed troligtvis lästa före artik-

larna placerade på sidans undre halva. 

 

Ett exempel på hur Ljusnan värderat de båda lagen är att man valde att placera en förhandsar-

tikel om Bollnäs som handlar om att de gör en lång resa för att komma till en bortamatch över 

en förhandsartikel som handlade om att Edsbyn hade skadade spelare inför kommande match. 

Att ett lag inte kan ställa upp med fullt manskap borde anses som en större nyhet än att spe-

larna i Bollnäs måste åka långt för att komma till bortamatch mot ett lag som hör hemma i 

södra delarna av Sverige. 

 

6.6	  Skribent	  

Av alla 359 artiklar som skrevs om Edsbyns IF och Bollnäs GIF skrevs med god marginal 

majoriteten, 263 stycken, av journalister anställda på Ljusnans sportredaktion – 120 Eds-

bynartiklar och 143 Bollnäsartiklar (se figur 6.8). 15 artiklar skrevs av journalister anställda 

på någon av de övriga sportredaktionerna i Hälsingland (Ljusdals-Posten, Söderhamns-

Kuriren eller Hudiksvalls Tidning). Dubbelt så många artiklar om Edsbyn som om Bollnäs 

skrevs av antingen frilansande reportrar, eller reportrar anställda på en annan redaktion än 

sporten, medan 19 artiklar saknade byline helt och hållet. Det handlade i första hand om små 

”Hallå där”-notiser av typen fråga-svar, men ett matchreferat saknade också byline. 
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Figur 6.8. Skribent. Var jobbar den som skrivit artikeln? ”Övriga” samlar frilansare och anställda  
på andra Ljusnanredaktioner än sporten. 
* En artikel om Bollnäs hade dubbla bylines, en från Ljusnan och en från Söderhamns-Kuriren.  
Artikeln har räknats två gånger, en på Ljusnansporten och en på Hälsingesporten. 
 

6.6.1	  Analys	  

De flesta artiklar skrivna av någon annan än reportrarna på Ljusnans sportredaktion var 

matchreferat från bortamatcher. Att Edsbyn har en övervägande del Övriga kan beror på att ett 

antal artiklar om Ulf Järvefeldt-affären skrevs av journalister på andra redaktioner än sporten.  
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7.0	  Kritisk	  diskursanalys	  

För att få en djupare förståelse av vad som faktiskt skrivits om de båda lagen har jag valt att 

komplettera min kvantitativa innehållsanalys med en kvalitativ diskursanalys. I det här ka-

pitlet presenteras resultatet av den kritiska diskursanalysen. Jag kommer börja med att pre-

sentera makroanalysen för samtliga artiklar och sedan följer mikroanalysen. 

 

Av de 359 artiklarna som skrevs om Edsbyn och Bollnäs under studiens tidsperiod handlade 

åtta om spelade derbyn mellan de båda lagen. Artiklarna publicerades dagen efter matchen 

(eller två dagar efter när matchen spelades på en lördag), och var antingen ett matchreferat 

eller en nyhetsartikel om något som hände under matchen. Efter varje derby skrevs två artik-

lar, ett referat och en nyhet. Nyhetsartikeln kunde ha inslag av referat från matchen, men då i 

syfte att förklara en specifik händelse eller ett förlopp.  

 

I min analys har jag utgått från Peter Berglez analysmodell, med modifikation (se avsnitt 

5.2.2). Jag kommer först att presentera analysen på makronivå, för att sedan gå in på mikroni-

vån. 

 

7.1	  Makronivå	  	  

Av de fyra matchreferat som publicerades under min tidsperiod handlade två om Edsbyn 

(publicerade under säsongen 09/10) och två om båda lagen (säsongen 08/09). Att inget av 

matchreferaten handlade om enbart om Bollnäs kan förklaras med att Bollnäs inte vann något 

av derbyna. Derbyt i december 2008 slutade oavgjort (4–4), de resterande tre derbymatcherna 

vann Edsbyn med ganska klara siffror (8–2, 5–1, 5–2). Noterbart är dock att de matchreferat 

som handlar om båda lagen har övervägande Bollnäsfokus.  

 

7.1.1	  Säsongen	  08/09	  –	  Edsbyn	  vann,	  Bollnäs	  omskrevs	  

Onsdagen den 7 januari 2009 publicerade Ljusnan ett matchreferat av derbyt mellan Edsbyn 

och Bollnäs som slutade 8–2 till Edsbyn (Axman 2009a:19). Efter rubriken ”Mästerligt, Eds-

byn!” och beskrivningar om ett överlägset Edsbyn i ingressen, förväntar man sig nästan en 

hyllningstext om Edsbyns starka, och stora, vinst. Istället innehåller artikeln, åtminstone in-

ledningsvis, en beskrivning av skade- och sjukdomsläget i Bollnäs. Detta är ett exempel på 

när artikelns huvudtema och delteman inte hänger ihop (Berglez, 2010:275, Ledin & Moberg, 
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2010:163). Enligt van Dijk så presenterar man huvudtemat i rubrik och ingress, medan mindre 

relevanta teman får mindre utrymme längre ner i texten (van Dijk, 1988:35–36). Det kan ju 

ifrågasättas i det här fallet. Om journalisten anser att Edsbyns starka spel är artikelns huvud-

tema, då han vinklar både rubrik och ingress på det, varför inleds då artikeln med en förteck-

ning över vilka Bollnässpelare som är skadade? Är det för att komma med en bortförklaring 

till varför Bollnäs inte lyckades vinna matchen? 

 

Resten av artikeln består av referat från några av målen i matchen, blandat med citat av båda 

lagens tränare och Edsbyns tvåmålsskytt Peter Törnberg. Artikeln avslutas sedan med ett 

stycke om Bollnäs och Edsbyns förutsättningar inför de kommande omgångarna.  

 

Det krävs bra utdelning både hemma mot Örebro och borta mot Kungälv 

för ny kontakt med den slutspelsplats som just nu ligger tre tunga poäng 

bort. Under tiden jagar 100 årsjubilerande Edsbyn vidare mot en hägrande 

serieseger…                     (Axman, 2009a:19) 

 

Även här hamnar mycket fokus på Bollnäs fortsatta resa, istället för Edsbyns prestation under 

matchen. Dock är stycket det allra sista i artikeln och används som en ”fortsättning följer”-

aktig avslutning, vilket kan göra det något mer befogat i sammanhanget. Och att ett lag är på 

väg att missa slutspel kan ju anses innehålla lite mer nyhetsvärde än att det andra laget är på 

väg mot sin sjätte raka SM-final. Något som även syns i matchreferatet om det första derbyt 

säsongen 08/09. 

 

Den 27 december 2008 publicerade Ljusnan artikeln ”Kryss-raffel i kul klassiker” efter derbyt 

som slutade 4–4 (Axman, 2008:18–19). Av referatet får vi veta att Bollnäs ledde med 4–2 när 

det återstod cirka en kvart av matchen och att Edsbyn, genom två snabba mål, lyckades jaga 

ikapp och få med sig en poäng. Även här får artikeln tydligt Bollnäsfokus, då man fokuserar 

mer på varför Bollnäs inte lyckades hålla ledningen, än på hur Edsbyn kämpade ikapp. Här 

kan journalisten ha gjort bedömningen att Bollnäs, som ett ovanligt svagt lag för säsongen, 

nästan lyckades besegra de regerande svenska mästarna och att det är en större nyhet än att 

Edsbyn tog ikapp ett tvåmålsunderläge. 

 

I tillägg till dessa två matchreferat så publicerades, som sagt, en nyhetsartikel efter varje 

derby. Den 27 december 2008 handlade nyheten om att Mikko Lukkarila nästan blev match-
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hjälte för Bollnäs med sina tre mål i matchen, men eftersom Edsbyn kvitterade till oavgjort så 

blev det inte så (Hägglund, 2008:18). Här kan man ju ställa sig frågan varför Bollnäs fick yt-

terligare en artikel när huvudreferatet hade så stort fokus på Bollnäs? Vore det inte mer rätt-

vist att ge Edsbyn en artikel eftersom de ändå lyckades rädda en poäng i matchen? Samtidigt 

så kanske det inte fanns något speciellt att rapportera från Edsbyns håll. Lukkarilas hattrick 

kanske var det mest spännande som skedde. Ser man till de sociokulturella kontextualisering-

arna som Peter Berglez menar att man måste ta hänsyn till under en analys (Berglez, 

2010:279), så handlar de om ifall nyhetsdiskursen hade kunnat sett ut på ett annat sätt. Hade 

Ljusnans reportrar kunnat välja att skriva om någon Edsbynspelare istället, och vad hade det 

inneburit för objektiviteten?  

 

I Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell från 1972 är balans och relevans två av grundste-

narna (Westerståhl, 1972:12). Att låta ett lag få övervägande utrymme efter en oavgjord 

match anser inte jag som balanserat. Framförallt inte när det laget var på väg mot seger, men 

inte lyckades behålla ledningen. Hade det istället varit Bollnäs som tagit ikapp ett 4–2-

underläge hade jag haft mer förståelse för nyhetsvärderingen. Och hur relevant är det att få 

veta att en spelare nästan blivit matchhjälte? Är det inte mer relevant att få veta hur Edsbyn 

orkade kämpa ikapp, eller varför Edsbyn i den 68:e matchminuten fick en straff? Svaret på 

dessa frågor beror, precis som Westerståhl skriver, på den enskilda läsarens bedömning och 

intresse (Westerståhl, 1972:15). 

 

Efter derbyt som spelades i januari 2009 kompletterades matchreferatet med en artikel om att 

två av Edsbyns spelare, Hans Andersson och Jonas Edling, var tillbaka efter skador och att de 

spelat en bra match (Hägglund, 2009a:18). Något som känns mer relevant med tanke på att 

Edsbyn vann matchen klart med 8–2. Artikeln ger ett förslag på en djupare förklaring till var-

för Edsbyn spelade så bra i matchen – man hade fått tillbaka två skadade spelare. Här känns 

det också mer acceptabelt att matchreferatet har stort Bollnäsfokus, i och med att Edsbyn får 

en egen artikel. Balansen är mer jämn – och den blev ännu jämnare säsongen som följde: 

 

7.1.2	  Säsongen	  09/10	  –	  Mer	  jämvikt	  

Dagen efter det första derbyt mellan Edsbyns IF och Bollnäs GIF säsongen 2009/10, den 10 

december 2009, publicerade Ljusnan sin vana trogen ett matchreferat och en nyhetsartikel. 

Matchreferatet, med rubriken ”Byn hetast i dimman”, hade tydligt Edsbynfokus och handlade 
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nästintill enbart om Edsbyns spel i matchen, med små instick av journalistens tankar om Boll-

näs (Axman, 2009b:20–21). De tre personer som citeras i texten hör alla hemma i Edsbyn 

(målvakten Anders Svensson, mittfältaren Magnus Olsson och tränaren Ola Johansson). Här 

finns en mycket tydligare koppling mellan textens huvudtema och delteman (Berglez, 

2010:275, van Dijk, 1988:35) och textens olika delar hänger ihop, allt från inledningen om 

Anders Svenssons räddningar till slutstycket om att Edsbyn, efter segern, klev upp på fjärde 

plats i tabellen (Axman, 2009b:20–21). 

 

Relevansen, som Westerståhl skriver om (Westerståhl, 1972:15), är hög – Edsbyn vann, Eds-

byn får huvudartikeln. I ingressen skriver Peter Axman att ”ovanligt nog har Bollnäs varit 

vassare än ärkerivalen Edsbyn i seriespelet så här långt” vilket också kan ge tyngd åt att Eds-

byn, som ändå lyckas besegra Bollnäs, får mest publicitet. När matchreferatet sedan komplett-

eras med en nyhetsartikel med rubriken ”Missarna som sänkte Bollnäs”, där man får läsa om 

Bollnäs missade chanser i matchen (Hägglund, 2009b:20), får man en klar och balanserad bild 

av hur matchen såg ut kvällen innan. Nyhetsdiskursen skulle, enligt Berglez sociokulturella 

kontextualiseringar, inte kunna se annorlunda ut och fortfarande vara rättvis. Om den ideolo-

giska processen (Berglez, 2010:279) innebär att journalisten vill framhäva det ena laget före 

det andra, så sker det i alla fall inte här. 

 

Artiklarna om det sista derbyt i min undersökning publicerades måndagen den 28 december 

2009. Matchreferatet hade rubriken ”Edsbyn bäst i klassikern” och handlade åter om att Eds-

byn var det starkaste laget av de båda (Axman, 2009c:18–19). I likhet med artikeln som pub-

licerades 18 dagar tidigare bestod även större delen av den här artikeln av en beskrivning av 

Edsbyns spel och måltillfällen. Skillnaden är att Bollnäs tränare Hans Åström får uttala sig i 

slutet av artikeln och att sista stycket handlar till största del om vad Bollnäs måste förändra i 

sitt spel. Citatet från Åström handlar främst om att Edsbyn var starkare, vilket gör att det 

känns befogat att ha med. Men det sista stycket känns mindre relevant: 

 

Samtidigt har tränare Åström en del att grubbla vidare på vad gäller Gif-

farnas oförmåga att skörda på bra spel och fina lägen. 

  Fem mål på de tre senaste matcherna är knappast godkänt. Och sju mis-

sade straffar på nio försök är verkligen inte godkänt! 

  Edsbyn har däremot en stigande formkurva, trots en fortsatt skadad profil 

som Daniel Liw.                  (Axman, 2009c:19) 
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Deltemat i det sista stycket hänger inte speciellt mycket ihop med huvudtemat, men det går 

ändå att argumentera för att det ska finnas med. Utrymmet i en tryckt tidning är begränsat och 

då finns kanske inte plats för att göra en egen artikel om vad resultatet i den här matchen in-

nebär för lagens framtid. Samtidigt bevakas båda lagen av tidningen och kan därmed få räkna 

med att dela på det utrymme som finns.  

 

Frågan är ju varför den delen av artikeln inte skrevs in i den andra artikeln publicerad den 28 

december 2009, nämligen nyhetstexten med rubriken ”Värsta smärtan för libero Westh”? Ar-

tikeln handlar om att Bollnässpelaren Andreas Westh skadade sig under matchen mot Edsbyn 

och när han kan tänkas vara tillbaka i spel igen (Axman, 2009d:18). En artikel med tveklöst 

Bollnäsfokus, som avslutas med ett parti om det övriga skadeläget i Bollnäs och huruvida man 

kommer förstärka truppen med nya spelare.  

 

Allt som allt kompletterar artiklarna även här varandra så pass att både relevansen och balan-

sen i Westerståhls modell kan anses uppfylld. 

 

7.2	  Mikronivå	  

Avsnittet behandlar resultatet av mikroanalysen gjord på samtliga artiklar. Analysen på 

mikronivå var betydligt jämnare än vad makroanalysen var. Gällande textuella luckor kunde 

jag hitta exempel på sådana, men inga som visade på skillnader mellan lagen. Därför har jag 

valt att inte inkludera dem i min resultatredogörelse. 

 

När det gäller närvarande implikationer, överflödiga diskurser som inte tillför något till ny-

hetstexten (Berglez, 2010:276), finns det några exempel som kan tyda på skillnader i rappor-

teringen av de båda lagen. I de allra flesta fall handlar det om adjektiv som används för att 

beskriva spelarna och deras egenskaper. ”Bollnäs starka libero” och ”Byns hete målskytt” 

(författarens kursivering) är två exempel på implikationer som säkert kan kännas överflödiga, 

som supporter av motståndarlaget. Samtidigt kan man argumentera för att de här adjektiven 

ger en närmare beskrivning av matchsituationen. I matchreferatet från 27 december 2008 be-

skrivs Bollnäs målvakt David Borvall som en ”19-åring supertalang” (Axman, 2008:19). Or-

det ”supertalang” tillför inte speciellt mycket till beskrivningen av matchbilden, utan kan sna-

rare tolkas som ett försök av författaren att framställa en spelare som mycket duktig.  
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En annan implikation som återkommer ofta är att spelarna benämns som ”landslagsspelare”, 

”landslagsbacken” eller liknande. Edsbyns Hans Andersson och Jonas Edling (Hägglund, 

2009a:18) och Bollnäs Andreas Westh (Axman, 2009d:18) omnämns alla som landslagsspe-

lare vid olika tillfällen. Ord som i klubbsammanhang inte tillför speciellt mycket, men som 

kan användas för att betona att spelaren är så pass duktig att han till och med får spela i lands-

laget. Fast i en artikel om en elitseriematch kan benämningen av en spelare som ”landslags-

spelare” kännas överflödig. 

 

I ett av matchreferaten benämns Edsbyns spelare Magnus ”Kuben” Olsson som en ”veteran 

med stigande formkurva” av Peter Axman (Axman, 2009b:21). Att skriva att en spelare är 

veteran, kan vara ett sätt att visa att spelaren börjar tappa form, eller alternativt att spelaren är 

överraskande bra för sin ålder. När Magnus Olsson själv följer upp, i kommande citat, med 

orden ”Tja, nu har gubben vaknat”, känns ordvalet dock befogat. 

 

7.2.1	  Störst	  skillnad	  i	  lexikal	  stil	  

Ord som däremot kan indikera på skillnader mellan lagen är kraftuttryck likt det om att Mikko 

Lukkarila (Bollnäs) ”drog iväg som ett yrväder på sin fräsande soloraid” (Axman, 2008:18), 

att Bollnäs har ”skapat så många feta lägen” eller att Edsbyns Magnus Olsson ”elegant plock-

ade ner en brilliant lyra” (Axman, 2009b:20) (författarens kursivering). Här måste journa-

listen göra en avvägning på om orden tillför något till berättelsen om matchen, eller om det är 

hens personliga åsikter. Den tredje grundstenen i Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell är 

neutral presentation (Westerståhl, 1972:12) och innebär att journalisten måste se upp med att 

använda värdeladdade ord, då det kan verka som att journalisten står bakom värderingen. Om 

Magnus Olssons mottagning var otroligt fin är det kanske befogat att beskriva den som ele-

gant, men då får man nog räkna med en del åsikter från motståndarlagets håll. 

 

Något som är långt ifrån ovanligt när det gäller Ljusnans rapportering om Edsbyns IF och 

Bollnäs GIF är användningen av spelarnas förnamn eller smeknamn. Fler än en gång om-

skrivs spelare med enbart förnamn eller smeknamn – så väl i rubrik som i brödtext – något 

som kan indikera på att journalisterna har en närmare relation med spelarna än idrottsman–

media. Ett ämne som Jonathan Lindquist och Jesper Eriksson undersökte i sin C-uppsats Heja 

hemmalaget (2012), där undersökningspersonerna (journalisterna) svarade olika på frågan om 
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man kunde ha en personlig relation till idrottarna man bevakade. En del tyckte att det var 

okej, medan andra tyckte att man i största möjliga mån skulle undvika det (Lindquist & Eriks-

son, 2012:27). Hur journalisterna i min undersökning ställer sig till frågan kan jag omöjligt 

veta, eftersom jag valde att inte utföra några kvalitativa intervjuer (se Metoddiskussion sid 

24), men det vanliga är att man, i nyhetstexter, använder personers efternamn. Därför väcks 

frågan huruvida eventuella personliga relationer mellan journalister och spelare påverkar rap-

porteringen. 
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8.0	  Slutsatser	  och	  diskussion	  	  

I det här kapitlet kommer jag svara på mina frågeställningar med hjälp av det jag kommit 

fram till under kapitlen Resultat och Analys. Jag kommer att svara på en frågeställning i taget 

under varsin underrubrik.  

	  	  

Syftet med den här studien var att undersöka hur objektiv Ljusnans rapportering om Edsbyns 

IF och Bollnäs GIF var under elitseriesäsongerna 2008/09 och 2009/10. För att göra detta har 

jag använt mig av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ diskursanalys. Den kvanti-

tativa analysen har jag använt för att få fram statistiska siffror på rapporteringen om de två 

bandylagen, som sedan har kompletterats med den kvalitativa analysen för att få en djupare 

förståelse av vad som faktiskt skrevs om lagen. Sammanlagt 359 artiklar kodades i innehålls-

analysen och åtta av dessa analyserades med hjälp av Teun van Dijks version av kritisk dis-

kursanalys. 

 

8.1	  Hur	  många	  artiklar	  skrevs	  om	  respektive	  lag?	  

Det skrevs fler artiklar om Bollnäs GIF än om Edsbyns IF. Under tidsperioden för min under-

sökning spelade Edsbyn 64 matcher och Bollnäs 62 matcher. Trots det skrevs fler artiklar om 

Bollnäs. Säsongen 09/10 gick Bollnäs till SM-final för första gången på många år och den 

säsongen skrevs 29 artiklar fler om Bollnäs, än vad som skrevs om Edsbyn när de säsongen 

innan gick till sin sjätte raka final. En förklaring till det kan vara att Edsbyn just var i sin sjätte 

raka SM-final, medan Bollnäs gick från att missa slutspel säsongen 08/09 till finalspel sä-

songen efter och att det därmed ansågs som en större nyhet att Bollnäs tog sig till final. Sam-

tidigt ökade Ljusnans totala bandyrapportering med 29 procent från säsongen 08/09 till 09/10, 

vilket också kan spela en roll.  

 

8.2	  Vilken	  typ	  av	  artiklar	  skrevs	  om	  lagen?	  	  

Den vanligaste artikeltypen för båda lagen var matchreferat, följt av förhandsartiklar och ny-

heter. Bollnäs hade mer eller mindre övertag i samtliga kategorier, förutom Övrigt, då Edsbyn 

hade en mer artikel än Bollnäs. Edsbyn spelade två matcher mer än Bollnäs, ändå har de lika 

många matchreferat. I övrigt ligger Bollnäs lite grann i överkant i samtliga kategorier utom 

övrigt och granskande. 
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8.2.1	  Förekom	  något	  kritiskt	  granskande	  av	  lagen?	  

Det skrevs en granskande artikel om vardera lagen under de två elitseriesäsongerna. I Bollnäs 

fall handlade artikeln om ett bandyhallsbygge, som har varit en fråga i över tio år, och som 

fortfarande i skrivande stund inte är avslutad. När det gäller Edsbyn och granskningen av he-

dersordförande Ulf Järvefält så var det ett betydligt känsligare ämne än i Bollnäs fall. Men 

noterbart är att den största delen av granskningen av Järvefelt inte skedde på sportsidorna, 

utan på den allmänna redaktionen. Detta kan tyda på att man drar sig för att djupare granska 

lag som man bevakar så tätt som man gör på en lokalredaktion.  

 

8.3	  Hur	  skiljde	  sig	  Ljusnans	  bevakning	  av	  bandylagen	  Edsbyn	  och	  Bollnäs	  under sä-‐

songerna	  2008/09	  och	  2009/10?	  

Man ser tydligt att kvantitativt var rapporteringen om Bollnäs GIF större än den om Edsbyns 

IF. Fler artiklar skrevs, mer utrymme gavs efter SM-finalen och även när man i rubrik och 

ingress vinklade mot Edsbyn så handlade stora delar av artikeln om Bollnäs (kvalitativt). Att 

Bollnäs fick mycket publicitet när man säsongen 08/09 lyckades hota Edsbyn om en seger, 

under en tid då Edsbyn var ett av de mest överlägsna lagen i svensk bandy, känns befogat. 

Men att de fortfarande får mycket utrymme efter en 8–2 förlust, känns inte lika självklart. 

Inför säsongen 09/10 verkar det som att man pratat ihop sig om upplägget kring artiklarna och 

sagt att får det ena laget vinkeln i huvudartikeln, får det andra laget den kompletterande arti-

keln. Då var fördelningen jämnare, åtminstone när det kommer till artiklarna som behandlade 

derbymatcherna lagen emellan.  

 

Jag kan, som tidigare diskuterats, inte dra några generella slutsatser om rapporteringen utifrån 

min kvalitativa analys, men i kombination med den kvantitativa innehållsanalysen, som visar 

på ett övertag för Bollnäs GIF, kan man ge ett svar på min sista frågeställning. 

 

8.3.1	  Favoriserades	  något	  av	  lagen?	  

År 2012 deltog en av Ljusnans journalister Peter Axman i Henrik Ahlström och Jonas Solber-

gers kvalitativa intervjuundersökning, som mynnade ut i C-uppsatsen Inte supporter, men…. 

Där sa han, angående problematiken kring att ha flera lag inom sitt bevakningsområde, att 

”det är millimeterprecision. Det är guldvåg, det ska ligga jämnt” (Ahlström & Solberger, 

2012:27).  
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Att den guldvågen användes redan 2008–2010 märks i min undersökning. Det är överlag rela-

tivt jämnt mellan de båda lagen, men med en konstant liten övervikt mot Bollnäs. Bollnäs fick 

lite fler artiklar, Bollnäs fick lite mer utrymme, Bollnäs nyheter värderades lite högre än Eds-

byns, osv. Att man värderar en nyhet om Bollnäs långresa som viktigare än skador inom Eds-

byn, är ett exempel på att guldvågen ibland tippar över åt ena hållet. Så, även fast min under-

sökning skedde under en begränsad tidsperiod med ett relativt litet urval, gör jag tolkningen 

att det fanns en liten tendens till favorisering av Bollnäs GIF hos Ljusnans reportrar under 

säsongerna 2008/09 och 2009/10.  

 

8.4	  Slutkommentar	  

Sett till mina egna förkunskaper, samt att jag från flera håll fått höra hur ojämn läsarna tycker 

att Ljusnans rapportering om Edsbyns IF och Bollnäs GIF är hade jag förväntat mig ett myck-

et tydligare resultat. Trots att det finns ett litet övertag mot Bollnäs GIF, så är resultatet ändå 

relativt jämnt. Att de av Ljusnans läsare jag träffat har uppfattat en så stor skillnad i rapporte-

ringen kan jag inte riktigt förstå utifrån det resultat jag har fått fram. Eventuellt kan jag ha 

råkat välja två säsonger då rapporteringen var jämnare än normalt, kanske ser det annorlunda 

ut idag. Resultatet av min undersökning säger ingenting om hur situationen ser ut idag, men 

den kan användas som underlag för vidare forskning i ämnet. 

8.4.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Min undersökning hanterar artiklar som publicerades för 6–7 år sedan. Det hade varit intres-

sant att göra en jämförelse med hur rapporteringen ser ut idag. Av egen erfarenhet vet jag att 

organisationen ser annorlunda ut idag jämfört med 2008. Fler journalister är inblandade i ban-

dyrapporteringen och fler lag bevakas av samtliga journalister i Hälsingland. Hur ser objekti-

viteten ut idag? Det hade varit intressant att se vad omorganisationen har gjort med objektivi-

teten i bandyrapporteringen. 

 

Under min studie har jag stött på en del artiklar som handlar om dambandy, men i mycket 

mindre grad än rapporteringen om herrbandy. Hur ser relationen mellan rapportering om dam- 

kontra herrlag ut på landets sportredaktioner ut, lokala som nationella? Det vore ett intressant 

ämne att undersöka. 
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Bilagor	  
 
Bilaga	  1	  –	  Kodschema	  
 
V1 Publiceringsdatum  
ÅÅMMDD 
 
V2 Lag 
1. Edsbyn 
2. Bollnäs 
3. Båda 
 
V3 Placering 
1. Övre halvan 
2. Undre halvan 
3. Sidospalt 
4. Helsida 
5. Uppslag 
 
V4 Längd 
1. Kort 
2. Normal 
3. Lång 
 
V5 Artikeltyp 
1. Krönika 
2. Förhands 
3. Matchreferat 
4. Nyhet 
5. Granskande 
6. Reportage 
7. Övrigt 
 
V6 Omgång 
1. Grundserie 
2. Kvartsfinal 
3. Semifinal 
4. Final 
5. Övrigt 
 
V7 Skribent 
NN 
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Bilaga	  2	  –	  Förklaring	  till	  variabler	  och	  variabelvärden	  
 
V1 Publiceringsdatum – När publicerades artikeln? 

Datum då artikeln publicerades. ÅÅÅÅ-MM-DD. 

 

V2 Lag – Vilket lag handlar artikeln om?  

För att artikeln ska kodas som Båda måste spelare/ledare från båda lag få uttala sig. Att ena 

laget omnämns räcker inte. Då kodas artikeln som det lag som har huvudrollen i artikeln. 

 

V3 Placering – Var på sidan är artikeln placerad?  

Här utgår jag från var artikelns rubrik är placerad. Finns rubriken på den övre halvan av tid-

ningssidan kodas den som Övre. Artiklar på undre halvan kodas som Undre. Artiklar som tar 

upp hela sidan kodas som Helsida, men om det finns en enspaltig sidospalt, bedöms sidan 

som Övre. Artiklar som sträcker sig över ett uppslag, men med en- eller tvåspaltiga sidospal-

ter, kodas som Helsida. Som Sidospalt kodas alla artiklar som är enspaltiga, samt tvåspaltiga 

artiklar som sträcker sig över hela sidan. Uppslag är artiklar som tar upp hela uppslaget. 

 

V4 Längd – Hur lång är artikeln? 

Artiklar kortare än två halvsidesspalter kodas som Kort och uppskattas till mindre än 1500 

tecken. Artiklar som är längre än fyra halvsidesspalter kodas som Lång (uppskattningsvis mer 

än 3500 tecken). Allt däremellan kodas som Normal. Bilder och faktarutor inkluderas inte. 

Eventuella grafiker (montage eller liknande) räknas in, av den anledningen att jag anser att 

man då ansträngt sig lite mer än om man lägger in en halvsidesbild. 

 

V5 Artikeltyp – Vilken typ av artikel är det?  

Som Krönika kodas artiklar som har vinjetten Krönika. Förhands är artiklar som skrivs inför 

en match. Även om artikeln handlar om en skada, någon som gör comeback, skytteligaledaren 

eller annat så kodas artikeln som Förhands om nästkommande match nämns och kommente-

ras av intervjupersonen. Matchreferat är artiklar som skrivs efter en match, innehåller oftast 

en faktaruta med vinjett Matchfakta. Som Nyhet kodas artiklar som är rena nyhetsartiklar, helt 

enkelt. En skadad spelare, någon som är på väg tillbaka, nyförvärv, tränare som avgår osv. 

Reportage är längre intervjuer som inte skrivs som Förhands. Reportaget får inte ha anknyt-

ning till någon kommande match, då räknas det som Förhands. Granskande artiklar är artiklar 

som uppfyller något av kraven som Strömbäck nämnde i Medierna som fjärde statsmakt (se 
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sid 14). Under Övrigt hamnar artiklar som inte platsar in i de ovanstående kategorierna. Ett 

exempel är små ”Hallå där”-rutor som görs som korta fråga-svar-intervjuer med någon profil i 

eller runt laget. 

 

V6 Omgång – Vilken del av elitserien handlar artikeln om? 

Grundserie, kvartsfinal, semifinal eller final. Under Övrigt hamnar artiklar som inte handlar 

om en specifik del av elitserien. Det kan vara spelarövergångar, tränarbyten eller andra nyhet-

er som inte är knutna till elitserien.  

 

V7 Skribent – Vem har skrivit artikeln? 

Namn på journalisten som har skrivit artikeln. Vid brist på byline skrivs ett streck. 
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Bilaga	  3	  –	  Diagram	  
Här visas figurer över artikelfördelningen mellan Edsbyns IF och Bollnäs GIF i procent. 
 
 

 
Figur 1. Omgång. Procentuell fördelning av vilken omgång artiklarna handlade om för  
respektive lag. 
	  
	  
	  

 
Figur 2. Säsong. Figuren visar hur många procent av artiklarna skrivna under en säsong  
som handlar om respektive lag. 
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Figur 3. Artikeltyp. Procentuell fördelning av artikeltyp för de båda lagen över två säsonger. 
 
 
	  

	  
Figur 4. Längd. Procentuell fördelning av artikellängd för respektive lag. 
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