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Abstract 
 
 
 
Titel:  Medier och Ledarskap 
 
Författare:  Johan Gustafsson och Thomas Svensson 
 
Handledare:  Tobias Stark 
 
Tidpunkt:  VT 2004 
 
Antal sidor:  41 
 
Institution:  Pedagogiska institutionen, Växjö Universitet 
 
Syfte och frågeställning: Syftet med denna uppsats är att granska hur ledarskapet framställs 

i tidningar i samband med SM-slutspelet i ishockey 2004, samt 
jämföra tidningarnas bild av ishockeyledarskap med den bild som 
Riksidrottsförbundet och Svenska ishockeyförbundet ger i sina 
officiella idéprogram. Frågeställningen är: Hur framställs 
ledarskapet i olika medier? Stämmer massmedias bild av ledarskap 
överens med den som ishockeyn själva vill förmedla? 

 
Metod och material: Vi har gjort en innehållsanalys av tidningarna Aftonbladet, 

Expressen, GT, Göteborgs-Posten och Jönköpings-Posten där vi 
undersökt hur ishockeyledarskapet förmedlas till läsarna. Tidigare 
forskning och teorier kring ledarskap och media, samt idrottens 
generella och ishockeyns specifika måldokument, Idrotten vill och 
Ishockeyn vill, har fungerat som analytiska redskap.  

 
Huvudresultat: Under SM-slutspelet får ishockeyn stor exponering i massmedia. 

De tidningar som vi har studerat ägnar flera sidor varje dag åt 
matcherna. SM-slutspelet i ishockey är ett forum med stor lyskraft. 
Många berörs av det som skrivs i samband med matcherna. Som 
exempel trycks Aftonbladet i ca.440 000 exemplar varje dag. Detta 
kan jämföras med idrottens styrdokument Idrotten vill som 
samanlagt tryckts i 10 000 exemplar. Idrotten vill och dess bild av 
ledarskap är ett dokument som bär tydliga spår av den svenska 
idrottens folkrörelserötter. Massmediernas bild av ledarskap 
grundar sig i huvudsak på den kommersialiserade verklighet som 
elitidrotten och medierna befinner sig i. I den verkligheten är 
förväntningarna på tränarens beteende vitt skild från idrottens 
styrdokument. 

 2



1 Inledning.................................................................................................................................. 4 
1.1 Bakgrund och problemformulering.................................................................................. 5 
1.2 Syfte, motiv och frågeställning ........................................................................................ 6 
1.3 Metod och tillvägagångssätt............................................................................................. 7 

2 Teoretiska utgångspunkter ...................................................................................................... 8 
2.1 Ledarskapsteorier ............................................................................................................. 8 

2.1.1 Weber ........................................................................................................................ 8 
2.1.2 Chelladurai ................................................................................................................ 8 
2.1.3 Lewin......................................................................................................................... 9 
2.1.4 Blake and Mouton ................................................................................................... 11 
2.1.5 Hersey and Blanchard ............................................................................................. 12 
2.1.6 Fiedler...................................................................................................................... 12 

2.2 Medieteorier ................................................................................................................... 13 
2.2.1 Pierre Bourdieu ....................................................................................................... 13 
2.2.2 Gudmund Hernes..................................................................................................... 14 
2.2.3 Erving Goffman....................................................................................................... 14 

2.3 Massmedias funktion...................................................................................................... 16 
2.3.1 Media som påverkare .............................................................................................. 16 
2.3.2 Konvergens.............................................................................................................. 17 
2.3.3 Teknikens påverkan................................................................................................. 18 
2.3.4 TV tar över tidningarnas uppdrag ........................................................................... 18 
2.3.5 ”Stjärnreportrar”...................................................................................................... 19 
2.3.6 Media & Sport......................................................................................................... 20 
2.3.7 Sport och spel dominerar......................................................................................... 20 

3 Empiriskt underlag ................................................................................................................ 22 
3.1 Medieempiri ................................................................................................................... 22 

3.1.1 Personifiering .......................................................................................................... 22 
3.1.2 Tillspetsning ............................................................................................................ 23 
3.1.3 Konfrontation .......................................................................................................... 24 
3.1.4 Polarisering.............................................................................................................. 26 
3.1.5 Konkretisering......................................................................................................... 27 
3.1.6 Sammanfattning ...................................................................................................... 27 

3.2 Ledarskapsempiri ........................................................................................................... 28 
4 Analys.................................................................................................................................... 30 

4.1.1 Personifiering .......................................................................................................... 30 
4.1.2 Tillspetsning ............................................................................................................ 31 
4.1.3 Konfrontation .......................................................................................................... 31 
4.1.4 Polarisering.............................................................................................................. 32 
4.1.5 Konkretisering......................................................................................................... 33 
4.1.6 Sammanfattning ...................................................................................................... 35 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 36 
6 Referenser.............................................................................................................................. 42 

 3



1 Inledning 
 

 

Ledarskap är en komplicerad social process. Att vara ledare handlar om så mycket mer än att 

formellt via en titel vara den som leder en grupp. Kraven på en ledare är höga, att vara en 

skicklig ledare inom elitishockeyn ställer krav på att du skall vara marknadsinriktad och 

resultatinriktad samtidigt som du skall klara av att entusiasmera andra och ha visioner. Ledare 

verkställer sitt ledarskap på olika sätt beroende på vilka egenskaper de själva har. Krav från 

omgivningen samt hur man nått sin ledande position inverkar också på ledarskapet. 

(Bergengren 1998:7) Inom ishockeysporten odlas och vidmakthålls bilden av en bra ledare, 

tränare till stor del tack vare de bilder vi som idrottskonsumenter erhåller via massmedia. I 

massmedia är det elitidrotten och dess företrädare som sätter dagordningen. 

Opinionsbildningar för och mot olika ledare och deras ledarskap drivs ofta av medierna, om 

de inte driver opinionen så ställer de utrymme till förfogande. 

 

Idrotten är en komplex företeelse som har förändrats och kommer att förändras, det som avses 

med god idrott i en del av samhället är inte detsamma i en annan del av detsamma. Andra 

begrepp inom idrotten såsom fusk, fair-play och klubbkänsla förändras även över tid och rum. 

Då svenska ishockeyspelare i större utsträckning anställdes som proffs i Nordamerika under 

1970 – 1980 talet var det relativt vanligt förekommande med artiklar och reportage som 

förfärade sig över synen på spelarna som handelsvaror, spelare kunde tvingas byta klubb över 

en natt. Idag förekommer detta inom svensk ishockey (och inom andra lagidrotter). 

 

Idrotten har genom åren ansets vara något i grunden bra, en institution i samhället med 

danande, fostrande och hälsobefrämjande egenskaper. Vad denna formningen, danandet och 

sundheten skall leda till, vad som är så bra med idrott är inte något statiskt, av en högre makt 

definitivt. Synen på idrottens utbildande uppdrag förändras även den över tid och rum. Att 

fostra ungdomsspelare är ett uttryck som låter gott, men att fostra eller dana är inte i grunden 

något som per automatik leder till något bra.  

 

Ishockeysportens ledarskap som utövas av den formelle tränaren har av tradition en 

förställning runt sig som ett auktoritärt ledarskap. Vad man inte får glömma är att synen på 

vad som anses vara auktoritärt är svävande beroende på vilken kultur och tidsperiod som 

studeras.  
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Synen på massmedia och dess funktion i ett samhälle är inte heller den statisk. Att vara 

tidningsutgivare för en regeringskritisk skrift i ett diktatoriskt land har inte mycket 

gemensamt med att ge ut en ”skvallertidning” i Sverige.  

 

Ledarskapet och ledarna som de framställs i media kommer vi i denna uppsats att jämföra 

med den bild av idrottsledarskap som idrotten via sina organisationer framställer i sina 

officiella riktlinjer. 

 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Vi har studerat Riksidrottsförbundets skrift Idrotten vill, för att ta fasta på den officiella bilden 

av idrottsledaren. Ishockeyförbundet har tagit fram en liknande skrift som de kallar Ishockeyn 

vill. Denna skrift utgår i mycket hög grad från Idrotten vill, därför utgår vi från den bredare 

Idrotten vill. Vi vill passa på att slå fast att vi utgått från avsnittet ”Prestationsinriktad idrott 

för vuxna”. RF har nämligen delat in idrotten i olika delar: Barnidrott, ungdomsidrott och 

vuxenidrott, dessutom delas ungdomsidrott och vuxenidrott in i prestationsinriktad 

tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd och motionsidrott. Valet att utgå från avsnittet som i 

princip handlar om elitidrott beror på att det är medias syn på elitidrottens ledarskap vi 

studerar. 

 

I det aktuella avsnittet ligger tonvikten på hur idrottens olika organisationer såsom föreningar, 

distriktsförbund, specialdistriktsförbund samt RF och SOK skall arbeta och ta ansvar för att 

plocka fram bra idrottsutövare. I inledningen finner vi följande stycke där ledare inkluderas i 

en större grupp benämnd funktionärer (Markerat med fetstil av oss): 

 
Elitidrotten utgör en liten del av den totala tävlingsidrotten, men är genom sitt 

uppmärksamhetsvärde ändå av stor betydelse för idrottsrörelsen. Idrottsliga framgångar för 

Sverige, svenska landslag, klubbar och idrottsutövare ger en positiv uppmärksamhet utomlands 

och stärker den nationella gemenskapen. Vi vill därför att svenska idrottsutövare och funktionärer 

ska hålla världsklass i många grenar. Elitidrott på hög nivå ger också oöverträffad underhållning 

och inspirerar barn och ungdomar att idrotta. Framgångsrika idrottsutövare kan genom sina 

prestationer och sitt uppträdande vara viktiga positiva förebilder för barn och ungdomar och 

värdefulla företrädare för vårt land. (Idrotten vill 1999:23). 
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Ledarrollen tenderar att hamna i skymundan i detta avsnitt, endast på två ställen nämns ledare, 

dessa stycken citeras nedan. Båda ligger under rubriken riktlinjer: 

 
Resurser ska kraftsamlas för att genom gemensamt utvecklingsarbete göra det möjligt för aktiva 

och tränare att snabbt tillgodogöra sig nya rön inom forskningen och intressanta erfarenheter från 

andra idrotter. Behovet av fortsatt satsning på forskning och utvecklingsarbete om kvinnor och 

idrott ur ett kvinnoperspektiv bör betonas (Idrotten vill 1999:25). 

 
Tränare och ledningsgrupper inom förbund och föreningar ska erbjudas goda möjligheter att 

utveckla sin kompetens, såväl inom den egna idrotten som i samspel med ledare och tränare från 

andra idrotter. Utbildning i jämställdhetsfrågor ska ingå som ett moment i olika former av 

utbildning för kvinnliga och manliga ledare, tränare och anställd personal inom idrotten. (Idrotten 

vill 1999:25). 

 

1.2 Syfte, motiv och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att granska hur ledarskapet framställs i tidningar i samband med 

SM-slutspelet i ishockey 2004, samt vilka faktorer som ligger till grund för denna 

framställning. Vi ämnar även jämföra tidningarnas bild av ishockeyledarskap med den bild 

som Riksidrottsförbundet och Svenska ishockeyförbundet sänder ut via sina riktlinjer. Detta 

vill vi studera mot bakgrund av tre kvällstidningar och två morgontidningar.  

 

Vårt motiv till detta val grundar sig på att vi vill undersöka vilka egenskaper i ledarskapet 

som premieras respektive tillbakavisas, samt reflektera något över vilka mekanismer som 

ligger bakom detta. Avslutningsvis vill vi undersöka om massmedias bild av ledarskapet 

stämmer överens med hur ishockeyn själv, via idrottens generella och ishockeyns specifika 

måldokument, vill framställas.  

 

Anledningen till valet av SM-slutspelet i ishockey beror till viss del på att vi är intresserade av 

ishockey och ledarskap. SM-slutspelet är en stor medial händelse som berör väldigt många. 

Detta faktum gör att TV och tidningar lämnar stort utrymme för rapportering av evenemanget 

vilket ger oss mycket material att jobba med. 
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Frågeställningarna i uppsatsen blir därför följande:  

• Hur framställs ledarskapet i olika tidningar?  

• Stämmer tidningarnas bild av ledarskap överens med den som ishockeyn själva vill 

förmedla? 

 

1.3 Metod och tillvägagångssätt 
 

För att svara mot våra frågeställningar har vi valt att titta på Aftonbladet, Expressen, GT 

Göteborgs-Posten och Jönköpings-Posten. Metoden är en kvalitativ textanalys av dessa fem 

tidningar där vi studerar varje nummer av respektive tidning för perioden som SM-slutspelet i 

ishockey pågick. Urvalet grundar sig på att vi ville titta på både tidningar som säljer 

lösnummer och tidningar med huvudsaklig försäljning via prenumeration d.v.s. både kvälls- 

och morgontidningar. 

 

Förutom dessa fem tidningar har vi snappat upp en del information om och kring ledare och 

ledarskapet runt ishockeyn i allmänhet och SM-slutspelet i synnerhet. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

 

2.1 Ledarskapsteorier 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika ledarskapsteorier. De personer, vars teorier vi 

valt att anknyta till är Weber, Lewin, Chelladurai, Blake and Mouton, Hersey and Blanchard 

samt Fiedler. Det finns mycket skrivet i detta ämne så vi har endast tagit med det för oss mest 

relevanta inom ledarskapsforskningen.  

2.1.1 Weber 

Max Weber, ”sociologins fader”, förknippas ofta med begreppet byråkrati. I vårt sammanhang 

är det dock hans teorier om rationalism som är väsentliga. Weber menar att människans 

handlande är rationellt och innehåller en medveten avsikt. Mänskliga handlingar är således 

målstyrda med en personlig värdering i botten. Enligt Weber är allt det som sker i samspelet 

mellan människor förknippat med makt och maktstyrning. Vidare menar han att om en ledare 

ska kunna legitimera sitt ledarskap eller sin maktutövning så krävs att maktutövningen 

överrensstämmer med de värderingar som finns hos dem som ska ledas. Denna makt kallar 

Weber för legitim auktoritet (Svedberg 2000:207).  

 

Weber skiljer mellan tre typer av auktoritet: karismatiskt, traditionellt, samt legalt ledarskap. 

Medan det karismatiska ledarskapet utgår från ledarens personlighet och lyskraft inbegriper 

det traditionella ledarskapet vardagliga erfarenheter och sedvänjor om vem som har eller 

brukar ha rätten att bestämma. Det legala ledarskapet utgår från regler och bestämmelser inom 

en specifik organisation (Svedberg 2000:208). 

 

Webers teorier gällande olika typer av legitim auktoritet ser vi som användbara för att kunna 

förklara olika tränares förhållningssätt till sitt ledarskap.  

2.1.2 Chelladurai 

Den amerikanska forskaren Packianathan Chelladurai har forskat kring idrottsledare. I hans 

modell som kallas ”The multidimesional model of leadership” förekommer tre 

bakomliggande faktorer, en av dessa tre karaktäristiska är situationsrelaterad och består av 
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den kultur som finns i den aktuella idrotten på olika nivåer från den enskilda klubben tränaren 

arbetar i upp till förbundsnivå. Karaktäristiska för coachen är hans bakgrund, utbildning, 

motiv, mål, erfarenheter och värderingar. Spelarkaraktäristiska är attityder, värderingar och 

erfarenheter av tidigare coachers prestationsmotiv. I Chelladurais modell är det spelarnas 

förväntningar, samt det föreskrivna beteendet utifrån kultur och traditioner inom idrotten som 

tillsammans med ledarens egen bakgrund styr det tillämpade beteendet hos ledaren. Den 

samlade effekten av det föreskrivna, förväntade och tillämpade beteendet hos tränaren är det 

som enligt modellen påverkar spelarnas prestationer och deras tillfredsställelse med dessa. 

(Fahlström 2001:27) 

 

 
 
Bakomliggande 
faktorer av 
betydelse för 
relationsprocessen 
 

 Ledarbeteende  Konsekvenser 

Karaktäristiska för 
situationen. 
 
 
 

 Föreskrivet 
beteende 

  

Karaktäristiska för 
coachen. 
 
 
 

 Tillämpat 
beteende 

 Prestationer 
 
 
Tillfredsställelse 

Karaktäristiska för 
spelarna. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Förväntat 
beteende 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

(Figur 1) 

2.1.3 Lewin 

Kurt Lewin forskade i gruppdynamik och hans ambition var att utgå ifrån det verkliga livet 

och att problem och teori skulle underordnas dessa (Svedberg 2000:30) För vår del är det hans 

tankar kring auktoritära kontra demokratiska ledartyper som vi vill ta fasta på i vårt arbete. 

Enligt Lewin är gruppens normer och gruppens klimat en direkt konsekvens av ledarens stil 
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(Swedberg 2000:214). Det som kännetecknar ett auktoritärt ledarskap är bl.a. vertikal 

kommunikation, detaljstyrning och lydnad. Enligt Lewin blir konsekvenserna av ett sådant 

ledarskap att gruppens medlemmar faller in i roller där de tenderar att agera osjälvständigt och 

likgiltigt. I grupper med auktoritärt ledarskap är statushierarkin viktig. Detta medför att varje 

individs behov av att hävda sig själv ökar, något som enligt Lewin också leder till ögontjäneri. 

 
”Lägg märke till att den auktoritäre chefen ingalunda behöver vara en osympatisk person (som 

t.ex. Stig Järrels Caligula i filmen Hets), utan är paradoxalt nog ofta en efterfrågad ledartyp sitt 

kommandobeteende till trots (Swedberg 2000:214).  

 

Demokratiskt ledarskap kännetecknas av kommunikation, delegering, klara mål och att 

kompetens ger inflytande. Lewin menar att i grupper som lyder under demokratiskt ledarskap 

skapas trygghet, ”vi-känsla” och tolerans. Istället för statushierarki skapas delaktighet i dessa 

grupper, vilket gör att individerna tar egna initiativ och känner ansvar. 

 

Om en ledare som vill använda sig av demokratiskt ledarskap av någon anledning inte klarar 

av att befatta sig med den makt som det innebär att leda individer kan ledarskapet uppfattas 

som abdikerat. Abdikerat ledarskap kännetecknas bl.a. av oklara mål, passivitet och oklart 

ansvar. Grupper som lyder under detta ledarskap tenderar att ha låg arbetsmoral och de känner 

otrygghet då djungelns lag råder, detta leder enligt Lewin också till mycket konflikter 

(Swedberg 2000:215). 
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2.1.4 Blake and Mouton 
Blake and Moutons ledarskapsmodell ”The managerial grid” (Lennerlöf 1991:61) är en teori 

som ser till hur effektiv en ledare kan bli beroende på vilket ledarskap han/hon använder. 

Denna modell bygger på att man vågrätt bedömer ledarens intresse för produktion/resultat, 

och lodrätt ledarens intresse för människor.  

 

 1.9        9.9

       8.8  

      7.7   

     6.6    

    5.5     

   4.4      

  3.3       

 2.2        

1.1        9.1

 

 

 

 Intresse för 
människor  

 

 

 

 

 

 
Intresse för
resultat  

 
(Figur 2) 

 

Som man kan se ovan bygger denna modell på en funktion där de fyra hörnen får symbolisera 

olika ytterligheter inom ledarskapet. 1.1 innebär att ledaren varken intresserar sig för 

människor eller resultat och man kan här tala om en person som stoppar huvudet i sanden då 

det uppstår komplikationer i gruppen eller vid produktionen/i spelet. Personen 1.9 prioriterar 

gott kamratskap i en konfliktfri miljö framför produktion/resultat och dennes tanke är att 

resultaten kommer då målet om enighet och god kamratskap är uppfyllt. 9.1 innebär att 

personen i fråga vill bestämma och fatta alla beslut själv. Människorna som han leder ser han 

som ett redskap för att uppnå bra resultat. Personen 5.5 ser stabilitet och enighet som 

väsentligt då förändringar innebär påfrestande risktagningar. Detta betyder att denna person 

försöker att kompromissa mellan resultat och människor. 9.9 betraktas som den idealiska 

ledaren eftersom denna både prioriterar människa och resultat. Ledaren har som mål att alla i 
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gruppen ska vara delaktiga och känna sig trygga i gruppen. Till skillnad från 9.1, ser man inte 

människorna endast som ett redskap till framgång utan som en grupp av individer som 

tillsammans ska kämpa mot ett mål. 

2.1.5 Hersey and Blanchard 

Hersey and Blanchard utgår från ”The managerial grid”, men menar i sin teori, 

situationsanpassat ledarskap, att gruppens situation måste beaktas i fråga om vilket ledarskap 

som ska tillämpas. I denna teoretiska modell utgår de ifrån en utvecklingskurva med fyra 

olika stadier som följer gruppens uppgiftsmognad (Svedberg 2000:221).  

 
Om man har omogna medarbetare bör man, enligt deras modell, vara starkt uppgiftsinriktad och 

föga relationsinriktad: man bör noggrant leda och instruera medarbetarna i arbetet. När gruppen är 

något mer mogen måste man satsa mer på relationsinriktning och kan samtidigt minska något på 

uppgiftsinriktning…//…Så småningom kan de anställda själva medverka till strukturen. För riktigt 

mogna medarbetare bör chefen ingripa så lite som möjligt, de är kompetenta att själva på bästa sätt 

lägga upp och utföra sitt arbete (Lennerlöf 1991:65). 

 

Utifrån figur 2 (se föregående sida) ska alltså den situationsanpassade ledaren röra sig från att 

vara auktoritär och tillämpa direktstyrning d.v.s. 9.1 (längst ner till höger), upp mot 7.9 för att 

sedan plana ut mot 4.9. och slutligen söka sig ner mot 1.1 där medarbetarna själva får och vill 

bestämma över sin situation. 

2.1.6 Fiedler 

Enligt Fiedler beror ledarskapets effektivitet på två faktorer. Dessa är ledarens stil och i vilken 

situation ledaren verkar. Fiedler menar att ledarstilen beror på ledarens personlighet och är 

därför stabil. Ledarstilen klassificeras genom en LPC-skala (Least preferred co-worker scale) 

som visar huruvida man är relationsinriktad eller uppgiftsinriktad. Eftersom Fiedler anser att 

ledarstilen är stabil menar han att det inte finns någon vits med att utbilda ledare till för deras 

ledarsituation lämpat ledarskap. En ledare med en viss ledarstil ska därför istället söka sig till 

en grupp som passar just dennes LPC-score. 

 

Om en grupp säger Fiedler att det finns tre faktorer som avgör huruvida gruppen är 

uppgiftsorienterad eller relationsorienterad. De tre faktorerna är relation mellan ledare – 

följare, uppgiftsstruktur och den formella maktpositionen. Om det exempelvis finns en god 

relation mellan ledare och följare samtidigt som de underordnades uppgifter är strukturerade 

 12



och den formella maktpositionen är stark, då lämpar sig denna grupp för ett uppgiftsorienterat 

ledarskap. Genom att kombinera dessa tre faktorer på olika sätt ger det åtta olika 

gruppsituationer där varje gruppsituation bäst lämpar sig för antingen uppgiftsorienterat eller 

relationsorienterat ledarskap (Chelladurai 1999:168). 

 

2.2 Medieteorier 
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vad det är som medför att medier väljer att producera 

och visa det de gör. Som utgångspunkter har vi valt Pierre Bourdieus audiomattänkande och 

Gudmund Hernes syn på den medielogiken i det moderna samhället. Dessutom ansluter vi till 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv i vilket han använder teatern som metafor för 

mänskligt agerande. Goffmans perspektiv är inte någon ren medieteori men vi menar att den 

passar bra då agerande och uppträdande i medier studeras och analyseras.  

2.2.1 Pierre Bourdieu 

Enligt Bourdieu styrs all massmedia av audiomattänkandet. Med detta menas att de som 

bestämmer om vad som skall publiceras i första hand ser till hur mycket publik det kan tänkas 

dra. Eftersom redaktionerna genom audiomat hela tiden kan kontrollera hur många som väljer 

att följa varje specifikt program eller hur stora upplagorna är, så kan de genom detta sortera ut 

det som för den stora massan är ointressant, och istället producera sånt som majoriteten vill se 

eller läsa 

 
…/ Journalister är utan tvekan mer benägna att tillämpa ”audiomat-kriterier” (”gör det enkelt”, 

”håll det kort” etc.) i sin produktion och i sina bedömningar av produkter eller av andra 

producenter (”passar bra på TV”, ”säljer bra” etc.) ju högre positioner de besitter (kanalchefer, 

chefredaktörer etc.) och ju mer direkt beroende av marknaden deras organ är (en kommersiell TV-

kanal i motsats till en kulturell etc.). /… (Bourdieu 1998:102) 

 

En effekt av detta audiomattänkande är, enligt Bourdieu, att det bl.a. uppstår en 

konkurrenssituation mellan redaktionerna om att vara först med de nyaste nyheterna (om 

scoop). Denna strävan tillämpas i allt högre grad ju närmare den kommersiella polen en 

redaktion befinner sig.  
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I och med audiomat uppstår även en konkurrenssituation mellan TV-kanalerna om vem som 

lockar flest tittare. Och eftersom kanalerna med hjälp av audiomat vet vad folk vill se blir 

konsekvenserna av denna konkurrenssituation att alla kanaler visar i princip samma saker. 

Bourdieu tog upp exemplet med nyhetsrapportering, där han menar att de olika bolagens 

nyheter endast skiljer sig i vilken ordningsföljd de kommer. Han menar att om en kanal har 

med en viss nyhet så måste de andra också ha det, fast något mer upparbetad och lite bättre, 

för genom detta tror de att audiomat påverkas.  

 

Större audiomat betyder mer pengar eftersom reklamen blir dyrare ju fler som tittar på 

respektive program, detta gäller framförallt för privata TV-kanaler. Men denna 

konkurrenssituation gäller även i de statliga kanalerna där istället subventioner skall fördelas 

av staten. Förutom konkurrensen får man här även in ägar- och annonsörsintressen, som enligt 

Bourdieu leder till en osynlig censur. 

 

Vi anser att Bourdieus exempel med nyhetsrapportering i TV lika gärna kan appliceras på 

tidningarnas sportredaktioner, då all massmedia verkar under samma medielogik. 

2.2.2 Gudmund Hernes 

Gudmund Hernes menar att det finns vissa tendenser som utmärker den moderna 

medielogiken. De olika delarna som Hernes tar upp är: tillspetsning, konfrontation, 

personifiering, polarisering och konkretisering. 

 

Med tillspetsning menas att medierna vill tydliggöra konflikter, vässa formuleringarna och få 

saker att framstå som mer tydliga än vad de egentligen kanske är. Konfrontation handlar om 

att det finns en medveten vilja i redaktionerna att skapa två parter i en intressekonflikt. 

Personifiering är en annan del i Hernes teori som innefattar att man vill personifiera tendenser 

för att kunna ge dem ett ansikte. Polarisering handlar om olika antagonister exempelvis rätt 

och fel eller svart och vitt. Till sist nämns konkretisering som innebär att man vill undvika 

abstrakta tankegångar för att istället göra dem mer konkreta (Olsson 2002). 

2.2.3 Erving Goffman 

Goffmans dramaturgiska perspektiv bygger på mänskligt handlande där han sätter aktören i 

centrum. Härigenom försöker Goffman skapa en bild av aktören och dennes försök att agera 

på ett sätt som passar för rådande tillfälle och omgivning. Den dramaturgiska ansatsen innebär 
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att Goffman utifrån sina metaforer om teatern försöker förklara mänskligt handlande i form av 

ett skådespel. Goffman menar att vi använder oss av olika roller för att i interaktionen med 

andra människor skapa en identitet som passar för just den givna situationen (Goffman 1998). 

 

Således handlar våra roller om att upprätthålla en fasad d.v.s. det som individen väljer att visa 

utåt. När en aktör försöker att reproducera en roll använder sig denne av olika rekvisita i form 

av t.ex. kläder för att på så sätt passa in i det sociala sammanhanget. Personer i vissa 

befattningar förväntas att klä sig på ett visst sätt. Skulle han eller hon i stället bryta mot givna 

normer och klä sig på annorlunda sätt skulle rollen inte vara trovärdig, och mycket av energin 

skulle då gå åt till att bevisa motsatsen. Om syftet däremot är att göra ”uppror” mot rådande 

förhållanden kan t.ex. klädstilen fungera som ett medel för att skapa oreda i det sociala 

sammanhanget. Rekvisita kan även innefatta andra saker så som makeup, kroppsbyggnad, 

dialekt o.s.v. (Goffman 1998).  

 

Genom att använda teatern som en metafor kan Goffman på ett tämligen lättförståeligt sätt 

förklara bl.a. främre och bakre regioner. Med främre region menas de tillfällen då aktören 

umgås med, eller möter andra människor, något som Goffman jämför med en teaterscen. Här 

har aktören möjlighet att ta på sig olika masker och iträda sig vissa roller för att på så sätt 

övertyga andra om vem han eller hon vill vara. Det är när vi befinner oss i de främre 

regionerna vi blir bedömda d.v.s. i det offentliga rummet. De bakre regionerna för en aktör är 

t.ex. dennes tankeverksamhet, men det kan också handla om tillfällen då aktören eller teamet 

kan agera utan att bli bedömd av en publik. En sådan bakre region kan vara vårt hem där vi 

kan släppa våra masker och agera på ett sätt som inte skulle vara särskilt passande. I de bakre 

regionerna kommer man också överens med sig själv eller med sitt team hur man ska agera i 

de främre regionerna d.v.s. i interaktionen med andra människor (publiken) (Trost och Levin 

1999:243). 

 

När en individ eller ett team framträder i den främre regionen har detta också att göra med ett 

upprätthållande och förkroppsligande av vissa normer. Goffman delar in dessa normer i två 

grupper. Dels pratar han om hövlighetsnormer som handlar om hur man i en interaktion 

behandlar och samspelar med sin publik. Vidare tar Goffman upp begreppet 

anständighetsnormer som syftar på den eller de som befinner sig inom syn eller hörhåll vid en 

interaktion utan att aktivt deltaga i den. Exempel på detta kan vara att inte ofreda andra eller 

blanda sig i andras angelägenheter. 
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Goffman talar vidare om tre olika försvarsattribut och försvarsåtgärder. När man ingår i ett 

team har man vissa förpliktelser gentemot medlemmarna, och man får inte utnyttja 

möjligheterna av tillgången till de bakre regionerna för t.ex. egen vinning eller brist på 

diskretion. Detta kallar Goffman för dramaturgisk lojalitet. Härefter kommer dramaturgisk 

disciplin, vilket innebär vikten av att bevara den fasad som teamet byggt upp d.v.s. inte tappa 

masken. Med dramaturgisk försiktighet menar Goffman att man ska vara väl förberedd och 

införstådd i att störningar kan uppstå i interaktionen. Genom att vidta försiktighetsåtgärder 

kan man på så sätt minimera riskerna för teamets framträdande. 

 
”Dessutom är det fördelaktigt om temamedlemmarna visar framsynthet och planeringsförmåga 

nog att i förväg bestämma sig för det lämpligaste sättet att iscensätta ett agerande. Klokhet och 

försiktighet måste iakttas.”(Goffman 1998:190) 

 

När teamet förbereder sig för en presentation är det av stor vikt att de befinner sig i den bakre 

regionen där det inte finns någon risk för att avslöjas. 

 

2.3 Massmedias funktion 
 

Det finns en omfattande forskning angående medierna och vad de väljer att producera och 

visa. Vår ambition i detta avsnitt om medieteorier är inte att täcka hela det forskningsfältet. Vi 

nöjer oss istället med att lyfta fram företeelser som vi har uppfattat vid genomläsning av 

aktuell medielitteratur och som vi anser är viktiga för fältet där massmedia och sport möts. 

Den litteratur vi läst är till stor del på engelska och behandlar framförallt situationen i USA. 

Därtill följer det faktum att den mesta litteratur vi läst behandlar TV-mediet och i betydligt 

mindre utsträckning dagstidningar och annan tryckt media.  

 

Dunning and Coakley menar i sin genomgång av sport och medier att det i större utsträckning 

har tittats kritiskt på sport i TV jämfört med exempelvis tidningar (Dunning and Coakley 

2000:291).  

2.3.1 Media som påverkare 

Det vi hör, ser och läser i media är viktiga delar av vårt liv. Dessa budskap och bilder som 

media visar oss formar och påverkar vårt sätt att tänka och därmed även vårt handlande i 
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alltifrån hur vi betraktar andra människor i vår närmiljö till hur vi väljer varor då vi skall 

handla (Coakley 2001:351). 

 

Media ger konsumenterna information, tolkningar och underhållning. Ibland ger medierna oss 

två eller tre av dessa bilder och i dessa fall tenderar underhållningsaspekten att ta överhanden. 

Medierna hjälper oss att komma i kontakt med en del av världen och ger oss en bild av den 

världen. Vi får tillgång till information, upplevelser, människor, bilder och idéer som utan 

medierna inte skulle vara en del av vår värld (Coakley 2001:351). 

 

Vad vi ser, hör och läser i medier är utvalt och reproducerat av någon eller några. Detta kan 

vara en enskild kameraman, en skrivande journalist, en producent eller en ägare av ett 

mediekonglomerat. Det är dessa som kontrollerar och bestämmer vad vi som enskilda 

konsumenter skall få för bilder till oss. Coakley menar på att dessa skapare av våra 

mediebilder av idrotten skapar just det de gör utifrån en eller flera av följande fem mål. 

1) skapa vinster, 2) skapa värde(n), 3) tillhandahålla en offentlig service (public service) 

4) bygga upp ett bra rykte, göra sig ett namn, 5) att få komma till tals. De som bestämmer vad 

som skall fylla medierna har en benägenhet att bära fram de värden och bärande samhällsidéer 

som är vanligast i samhället, i och med att medierna till stor del är kommersialiserade bärs 

värden fram som anser att konsumtion, individualism, tävlan och klasskillnader är något 

naturligt i samhället. Medan till exempel klasskamp och antikommersiella krafter kommer i 

bakgrunden (Coakley 2001:352). 

 

Media och den digitala revolutionen vilken vi är mitt uppe i går i riktning från en mer 

massproducerad i förväg programmerad mediekonsumtion mot en i större utsträckning 

personlig mediekonsumtion, där mottagaren i större utsträckning är med som (med)producent 

av materialet. (Hvitfelt och Nygren 2002:62). 

 

Sporten och medierna, i synnerhet TV-mediet, har utvecklat en ömsesidig synergi mellan 

varandra. En av anledningarna till detta är att sport i televisionen är billig att producera d.v.s. 

det kan fylla timmar av sändningsschemat utan större kostnader (Coakley 2000:231). 

2.3.2 Konvergens 

Gränserna mellan olika typer av medier blir alltmer flytande. Tidningar kan vara de 

traditionella pappersupplagorna eller tidningarnas hemsidor på Internet. I kommersiella 
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radiostationer är det vanligt med tidningar som presenterar nyheterna. Populära TV-serier 

utmynnar i vissa fall i speciella sajter på Internet, och/eller i tidningar. Detta fenomen kallas 

konvergens (sammansmältning) och mediernas konvergens är inte svår att finna.  

”Gränserna mellan journalistik och PR/marknadsföring blir otydligare.” (Hvitfelt och Nygren 

2002:8) 

2.3.3 Teknikens påverkan 

Tekniken påverkar innehållet i medierna. Vissa varianter av innehållet förutsätter en viss 

teknik eller en viss teknisk standard. Exempel på detta fenomen är intervjuer i samband med 

TV-sända matcher. För inte alltför längesedan var det om inte omöjligt så i alla fall mycket 

svårare att genomföra intervjuer direkt i samband med direktsända matcher. På så sätt blev det 

i stor utsträckning tidningarnas uppgift att fortsätta efterspelet från matchen genom att 

publicera intervjuer och andra typer av uppföljningar av det som hände efter matchen. 

Numera när TV och även radio genomför och sänder sina intervjuer i pauser, efter matcherna 

ja till och med i avbytarbåset direkt efter ett gjort mål blir tidningarnas uppgift i större 

utsträckning att följa upp det som sagts eller att skriva reportage om sådant som hände efter 

att TV slutat att sända. I sin artikel Sporten i spalterna 1895-1995 skriver Ulf Wallin: 

”Ingenting torde ha påverkat tidningarnas sportsidor så mycket som konkurrensen från TV-

mediet” (Wallin 2000:41) Denna kamp mellan TV och tidningar har alltså påverkat hur 

texterna ser ut i tidningarna, dessutom påverkar den vad det skrivs om. Tidningar skriver om 

det som visas och sägs i TV.  

 

Produkter skapade av journalister blir mer och mer dramaturgiskt passande, i flera fall på 

saklighetens bekostnad. Enligt Hvitfelt är det så att den påhittade underhållningen tenderar att 

bli mer och mer verklig alltmedan den faktabaserade information tenderar att bli mer och mer 

overklig (Hvitfelt och Nygren 2002:18). 

 

Denna innehållsmässiga sammansmältning leder, speciellt om den kombineras med 

mediekonvergensen, till en farhåga att det blir ett enda stort medium som presenterar ett 

ledande innehåll (Hvitfelt och Nygren 2002:19). 

2.3.4 TV tar över tidningarnas uppdrag 

TV:s uppgift har blivit att underhålla. Till största delen beror detta på att TV berättar med 

hjälp av bilder. Bilderna förmedlar känsla och har som mål att emotionellt påverka publiken. 
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Skriven text däremot har ofta som mål att förmedla djup, att ge tid till eftertanke och 

reflektioner. Naturligtvis finns det produktioner som uppmanar till och har som mål att 

stimulera till eftertänksamhet, samtidigt som det finns skriven text vars enda uppgift är att 

underhålla för stunden (Hvitfelt och Nygren 2002:22). 

 

Det som länge varit dagstidningarnas typiska sätt att producera innehåll gör idag även TV. 

Dock gör TV det dessutom ofta i direktsändning. Hur möter då dagstidningarna konkurrensen 

från TV-kanalerna? Genom att ge ut specialbilagor så gott som dagligen, dessutom skär de i 

kostnaderna genom att bl.a. minska antalet journalister därtill ändrar de innehållet det blir 

löpsedlar och nyheter maximalt vinklade för att skapa säljande nyheter, tidningarna driver 

kampanjer för att skapa nyheter, händelser som ännu inte hänt utan kan komma att hända dras 

upp till enorma proportioner. En paradox i sammanhanget är att konkurrensen från TV-

kanalerna till en del möts av tidningarna genom att skriva om TV och personligheter i olika 

program. (Hvitfelt och Nygren 2002:23). 

2.3.5 ”Stjärnreportrar” 

Den ökade medialiseringen av samhället medför förutom att mediernas ägare och distributörer 

får ökad makt dessutom en förändring av journalisternas status. Många av journalisterna 

erhåller en högre genomslagskraft, de blir experttyckare i nyhetsprogram och intervjuade i en 

rad olika frågor som nödvändigtvis inte behöver ha att göra med deras arbete. 

 
Ett antal toppjournalister och redaktionella chefer på stora rikstäckande medier har otvivelaktigt 

stor makt att påverka den allmänna debattens inriktning, påverka den allmänna opinionen och 

utpeka syndabockar eller hjältar. De gör detta yrkesmässigt dag efter dag, de har hög status, en del 

en slags stjärnstatus (Hvitfelt och Nygren 2002:28). 

 

Hvitfelt skriver, i antologin På väg mot medievärlden 2020 gällande politik, att det är TV-

mediets logik som till stor del genom att lägga sitt raster över informationen skapar en 

tydligare inriktning mot konflikter, tillspetsning och ett kritiskt perspektiv, vilket genererar 

spänningar med dramaturgiska inslag. Politikerna blir inte de viktigaste utan 

stjärnjournalisterna tar över scenen. Detta beror till stor del på kampen som försiggår för att 

erhålla större upplagor och högre tittarsiffror. Dessa är inte endast ett mål i sig, utan 

framförallt ett medel för att nå större inkomster via annonsörer. Denna medielogik vet 

politiker om och anpassar sitt agerande därefter. 
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2.3.6 Media & Sport 

Medieidrott är till största delen de idrotter som är lätta att ”förpacka” och producera för 

medierna. Av dessa är det några få idrotter som dominerar i medierna. Idrotter som är svåra 

att rapportera från och/eller svåra att förpacka i ett lönsamt paket (svårt att få sponsorer att 

betala) ignoreras ideligen av medier och då de visas eller bevakas är det då det sker 

spektakulära händelser exempelvis skador. Idrottens vara eller inte vara i media är sålunda 

avhängt dess underhållningsvärde (Coakley 2001:369).Generellt sett gäller att sport i medier 

ofta genom bilder och kommentarer ”haussas” upp genom att överdriva det spektakulära, det 

fokuseras på fiendskap mellan lag, coacher och spelare. Andra exempel är att framställa 

sportarrangemang eller delar av dessa som viktiga och att beroende på detta finna anledningar 

till publiken att läsa om, titta eller lyssna på exempelvis en match. (Coakley 2001:369). 

 

I USA har tidningar och TV-bolag under 1990-talet i allt större utsträckning fokuserat på den 

professionella idrotten på bekostnad av amatöridrotten. Denna glidning har åtföljts av en 

betoning av viktigheten av att vinna, samt av att framhålla hjältar i allt större utsträckning. 

Detta har skett på bekostnad av andra förhållande som tidigare associerades med idrott 

(Coakley2001:371). 

2.3.7 Sport och spel dominerar 

Inget område i tidningar är i närheten av att få lika stort utrymme som sporten, menar Wallin i 

sin artikel Sporten i spalterna 1895-1995 (Wallin 2000:29). I sin undersökning fastslår Wallin 

att den enskilda företeelsen som ökat mest inom sportsidorna är spelservice. Referat och 

förhandsartiklar har däremot minskat liksom nyheter från klubbar och organisationsfrågor 

gällande idrottens olika instanser (Wallin 2000:32). 

 

Under 1950 talet kom de flesta dagstidningarna att gå över till morgonutgivning. Detta 

medförde en klarare fördelning av rollerna mellan å ena sidan morgontidningarna och å andra 

sidan kvällstidningarna. Därtill anses radiosportens start av dagliga sändningar 1956 även den 

vara viktig. Kvällstidningarnas ändrade sitt sätt att skriva beroende på att publiken kunde 

lyssna på radio och på så sätt erhålla information om resultat, alternativet var att läsa ett 

referat av idrottshändelsen i morgontidningarna. Därav kom kvällstidningarnas artiklar i större 

utsträckning att handla om enskilda händelser som exempelvis ”hjälten” som avgjorde 

matchen (Wallin 2000:33). 
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Numera är det för reportrarna nästan viktigare att vara på plats i omklädningsrummet för att få 

kommentarer än vad det är att se själva matchen menar Wallin. Morgontidningarna har under 

de senaste 40 åren mer och mer tagit efter kvällstidningarnas sätt att skriva med fler 

kommentarer från inblandade personer, större fokusering på enskilda händelser och 

företeelser. I och med detta kombinerat med att TV sänder allt mer sport har kvällstidningarna 

för att ha något eget att komma med dragit sig allt längre från själva arenan där tävlingen eller 

matchen äger rum. Typiska rubriker blir ”Så firade de segern”. Idrottsstjärnornas privatliv blir 

mer och mer i fokus för journalisterna. I Wallins undersökning visar det sig också att 

elitidrotten fått en allt större andel av utrymmet på sportsidorna, det behövs väl knappast 

nämnas att manlig elitidrott dominerar stort med sex gånger fler artiklar än damidrotten. 

Breddidrotten har en andel på en procent att jämföra med 12 % 1935. Flera tidningar har en 

dag i veckan då de koncentrerar sig på barn och ungdomsidrott, inte sällan stödjer tidningarna 

ungdomstävlingar som får stort genomslag (Wallin 2000:33). 
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3 Empiriskt underlag 
 

 

3.1 Medieempiri 
 

Eftersom vi hade relativt mycket empiriskt material i de fem tidningarna var det nödvändigt 

att strukturera upp dessa för att därigenom få en överblick och ordning i materialet. Vi har 

sorterat de artiklar vi ansåg vara intressanta i fem kategorier. Dessa är personifiering, 

tillspetsning, konfrontation, polarisering och konkretisering. Valet av uppdelning är 

inspirerad utav Gudmund Hernes teorier om den moderna medielogiken.  

 

Uppdelningen i kategorier var inte helt problemfri eftersom gränserna är flytande och flera 

artiklar kan passa in under olika rubriker. Uppdelningen i kategorier var emellertid en 

nödvändighet för att göra empirin hanterbar. Vi kommer nedan att redogöra för vart och ett av 

ämnena där vi hanterar alla tidningar samtidigt. 

3.1.1 Personifiering 

Personifiering av företeelser och händelser är ett ständigt återkommande tema i tidningarna. 

Dessa företeelser förekommer i alla tidningar, vi ser dock att det är mer frekvent i 

kvällspressen. Vi kommer nedan att ta upp exempel där ledarskapet personifieras i olika 

sammanhang i tidningarna.  

 

Djurgården förlorade kvartsfinalserien mot Frölunda med 4-0 i matcher. Frölunda vann de två 

första med 8-1. Efter andra förlusten lyder en rubrik i Aftonbladet: ”Frågan som måste ställas: 

vad sysslar Wikegård med?” Journalisten menar att det är Wikegårds ansvar att inte en enda 

av Djurgårdens spelare kommer upp i normal standard (Aftonbladet 4/3 2004).  

 

Att utvärdera tränarens insatser utifrån lagets resultat är vanligt förekommande. Vid förlust 

lyfter tidningarna fram tränarnas svaga sidor och vid vinst redovisas de starka sidorna. Nedan 

pressenteras ett liknande fall fast med skillnaden att laget har gått bra och de starka sidorna 

redovisas. 

 

 22



Timrå IK gick mot de flesta experternas tips till semifinal genom vinst över Linköping HC 

med 4-1 i matchserien. I ett reportage baserad på en intervju med Timrås tränare Kent 

Johansson skriver Expressen att Timrå är i semifinal mot alla odds med Kent Johansson som 

den store ledaren. De egenskaper tidningen tar upp som utmärkande för Johansson storhet är 

bl.a. att han är jordnära och lugn, ”en schysst kille”, har ett tydligt ledarskap samt att han går 

sin egen väg (Expressen 11/3 2004). 

 

Negativ kritik mot enskilda ledare såsom Aftonbladets artikel om Wikegård (se ovan) i 

samband med matcher finner vi endast i kvällstidningarna. Morgontidningarnas kritik däremot 

är mestadels av positiv karaktär de gånger de väljer att ta med ledarna i sina reportage. De 

morgontidningar som vi valt att titta på har även en lokal anknytning och skriver således 

mestadels om det lokala laget. 

 

Efter SM-semifinalen då det stod klart att HV71 skulle möta Färjestad i final skriver 

Jönköpings-Posten om tränarduon Pär Mårts och Fredrik Stillman: 

 
Tillsammans med Fredrik Stillman har Pär gjort ett kanonjobb med att få alla de här duktiga 

spelarna att fungera som ett lag (Jönköpings-Posten 27/3 2004). 

 

Inför kvartsfinalen mot Djurgården skriver Göteborgs-Posten en artikel om Frölundas tränare 

Jan Karlsson där de tippar lagets chanser i slutspelet med Karlsson som tränare. Artikeln 

bygger på en intervju med Karlsson och journalisten sammanfattar med att skriva: 

 
Janne Karlsson talar om trygghet och glädje som viktiga ingredienser att förmedla till spelarna. För 

egen del kan han alltid lyfta på luren till Conny Evensson, Karlssons eget bollplank under 

slutspelet (Göteborgs-Posten 1/3 2004).  

3.1.2 Tillspetsning 

Vilken roll ledaren har för en grupp har diskuterats flitigt i olika sammanhang. Under SM-

slutspelet fokuseras mycket kring ledarna och tidningarna hänger också med i detta tåg. 

 

Under semifinalen mellan Färjestad och Timrå beskriver Aftonbladet i en artikel vad som fick 

Färjestad att vända en lång förlusttrend i grundserien till stabilare spel och vinster. I artikeln 

beskrivs det till en början vilket kaos det var i klubben under förlustperioden i januari och vad 

det var som gjorde att det vände:  
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I samband med en bortamatch mot Modo 19 februari satte tränartrojkan Bengt-Åke Gustafsson och 

Tommy Samuelsson samman ett ark med väl skrivna ord – kalla det för budord eller ledord. 

Pappret delades ut till spelarna och sattes även upp på en strategisk plats i omklädningsrummet. 

Budorden gav verkan direkt. Färjestad låg under med 0-3 redan efter tio minuter och vände lite 

mirakulöst och vann med 4-3 (Aftonbladet 21/3 2004). 

3.1.3 Konfrontation 

Konfrontation i idrott är givetvis ett självklart tema då idrottens idé bygger på en 

intressekonflikt där ett antal parter gör upp om segern. Nedan ska vi redogöra för hur 

tidningarna behandlar detta tema och då framförallt med ledarskapet som inriktning. 

 

I den andra kvartsfinalen mellan Linköpings HC och Timrå den 3 mars inträffar framförallt 

två incidenter under spelet som blir föremål för ”eftersnacket”. Dels är det Timrås anfallare 

Kent Manderville som kör över Linköpings målvakt Fredrik Norrena, samme Norrena har 

tidigare i matchen slagit klubban i huvudet på Timrås Robert Karlsson. Detta 

uppmärksammades dagen efter i alla tidningar som vi har som underlag för vår empiri. Vi 

upptäckte dock att det var en markant skillnad mellan morgontidningarna och 

kvällstidningarna. Göteborgs-Posten och Jönköpings-Posten refererade händelserna löpande i 

sina matchreferat dagen efter medan Aftonbladet och Expressen körde separata artikelserier 

under flera dagar.  

 

Vinklingen på reportagen utgick ifrån Melin vs Johansson d.v.s. lagens bägge tränare Roger 

Melin och Kent Johansson. Tidningarnas fakta hämtades utifrån vad som sades på 

presskonferensen direkt efter matchen. Under rubriken: ”Tränarna i häftigt ordkrig inför 

kvällens möte” skriver Aftonbladet att: 

 
Stämningen mellan Linköpings tränare Roger Melin och Timrås Kent Johansson var hätsk på 

presskonferensen efter matchen. Och den lär inte vara bättre nu. 

 

I samma artikel har journalisten lyft ut ett citat från vardera tränare: ”Lill-Kenta” borde hålla 

sig i båset & hålla käften” (Roger Melin). ”Det är pinsamt att höra Roger Melin” (Kent 

Johansson) (Aftonbladet 5/3 2004).  
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I avslutningen på denna artikel låter Aftonbladet tränarna spekulera i de kommande 

matcherna: 

 
Det kommer att bli tuffare. Och så kommer det bli fler anmälningar. Vi får väl också börja 

använda det, nu när vi vet vad som gäller. Men egentligen vill vi inte hålla på med sån här skit, 

säger Roger Melin. 

 

Melins kommentar om att Timrå anmält Fredrik Norrena till disciplinnämnden.  
 

Linköping har sagt att det är krig nu. Vårt krig började redan vid första nedsläpp i första 

kvartsfinalen. Det är det som har avgjort de här två matcherna, menar Kent Johansson (Aftonbladet 

5/3 2004) 
 

Expressen skrev innan kvartsfinalserien att risken för bråk i matchserien mellan Linköping 

och Timrå var 15 %, ingen annan matchserie hade eller kom att ha lika låg chans enligt 

tidningen. Kommentaren var: 
 

Linköping och Timrå är två rätt snälla lag. Visst finns det potentiella busar som Christian Sjögren, 

Pär Styf och Christoffer Norgren. Men lagen tränas av de kolugna herrarna Roger Melin och Kent 

Johansson (Expressen 27 februari). 

 

Efter incidenterna i kvartsfinal och de påföljande debatterna om avstängningar eller inte för de 

inblandade spelarna följer en minutiös bevakning av presskonferenserna. 

 
Storbråket trappas upp. Efter den tredje rysaren mellan Timrå och Linköping blev det nytt ordkrig 

mellan Roger Melin och Kent Johansson. ”Till och med de i Linköping tycker de att du är 

pinsam”, säger Kent Johansson till kollegan (Expressen 6/3 2004). 

 

I den tredje matchen i kvartsfinalsserien mellan Färjestad och Luleå fick Färjestads Pelle 

Prestberg en tackling i ryggen av Luleås Magnus Nilsson. Tacklingen renderade i att 

Prestberg fick en hjärnskakning, brutet näsben och en spricka i okbenet. Under rubriken 

”Borde ha varit beredd” citerar Aftonbladet Luleås tränare: 

 
Luleåtränaren Mikael Andersson tyckte att det var beklagligt men drog samtidigt paralleller till 

Peter Nordströms (Färjestad) tackling på Johan Fransson i måndags. – Nordström hoppar in i 

tacklingen där Franssons huvud får ta smällen mot plexit. Men nu kom det blod och då är det 

plötsligt mycket allvarligare, säger Andersson och fortsätter: - Då fick vi höra att vi skulle vara 
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beredda eftersom det var slutspel. Då måste väl även Prestberg vara beredd. Fortsättning följer i 

Karlstad i morgon (Aftonbladet 6/3 2004).  

3.1.4 Polarisering 

Polarisering handlar om att medierna tenderar att söka antagonister i de företeelser de väljer 

att skildra, detta kan bl.a. handla om rätt eller fel, ont eller gott och svart eller vitt.  

 

Efter två raka storförluster i de två inledande kvartsfinalerna står kvällstidningarna på kö för 

att kritisera Djurgården. Aftonbladets krönikör Mats Wennerholm tar fasta på det bristande 

ledarskapet som råder i föreningen. När det gäller Djurgårdens spelsystem ”torpedhockey” 

menar Wennerholm att det är ett uråldrigt spelsätt som höll på att knäcka den tidigare tränaren 

Kent Johansson. Vidare säger Wennerholm att strategiska beslut såsom spelsystem fattas i 

styrelserummet, sen är det bara för tränarna att ställa in sig i ledet. 

 
Vad gäller den nuvarande tränaren Niklas Wikegård menar Wennerholm att: meritmässigt har 

Wikegård inte mycket att komma med. Han har aldrig visat att han är en vinnare, mer än på 

presskonferenserna efteråt. Kaxig, öppenhjärtig och tuff i sina uttalanden, men fast i 

torpedhockeyns falska budskap (Aftonbladet 5/3 2004).  

 

Frölundas tränare Jan Karlsson kunde inom tio dagar läsa om sig själv som succétränaren 

Karlsson och den förvirrade tränaren Karlsson i samma tidning. Den 16/3 när det står klart att 

Frölunda är klart för semifinal toppar Karlsson Aftonbladets innelista med motiveringen: 

 
Här försvinner tränarlegenden Conny Evensson och Jan Karlsson tar över som om det vore den 

naturligaste sak i världen. På väg mot kultstatus. 

 

När sedan Frölunda är på väg att åka ur semifinalserien mot HV71 den 25/3 skriver samma 

tidning att: 

 
De som ropar högt för att få ner Conny Evensson i båset gapar förgäves, coachningen var ibland så 

svag att det fanns spelare som upplevde Karlsson som direkt förvirrande (Aftonbladet 16/3 och 

25/3 2004). 
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3.1.5 Konkretisering 
Konkretisering handlar om att medierna vill undvika abstrakta tankegångar och istället göra 

dem mer konkreta. Hur kan man exempelvis mäta kvalitén på ledarskapet? Är det den ledaren 

som tar hem flest medaljer? Eller är det den ledaren som är mest omtyckt av dem som blir 

ledda? 

 

Expressens populäre sportkrönikör Mats Olsson skrev i samband med att HV71, på 

hemmaplan, förlorat den fjärde semifinalmatchen mot Frölunda: 

 
Det är mycket sånt mumbo-jumbo (idrottspsykologi; vår anm.) i hockey, i slutspel. Fråga bara 

Frölundas tränare Jan Karlsson. Eh…nej, gör inte det förresten. Jan Karlsson är den störste 

knäppgök jag sett i de här sammanhangen. Han kommer till presskonferens efter match och säger 

att han inte har nåt att säga och reser sig och går. (Expressen 23/3 2004) 

 

Lasse Anrell skriver i Aftonbladet den12 april när det stod klart att HV71 blivit svenska 

mästare följande om HV71-coachen Pär Mårts: 

 
Mårts del av HV:s guld ska ingen ta ifrån honom. Han har skapat lugn och balans i laget. Han har 

hållit hetsiga vinnartyper som Andreas Jämtin som var på väg att spåra ut under en period när 

media och supportrar ville att han skulle tackla sönder allt som rörde sig. Han har visat förtroende 

för ifrågasatta spelare som Stefan Liv när det blåste om honom. Han har matchat Fredrik Olausson 

och Per Gustafsson och det grymma backparet Loponen-Niskanen. HV:s försvar har varit 

ramstarkt. HV:s försvar har aldrig svikit. Det avgjorde. Det gjorde Liv bra. Guld byggs bakifrån. 

Försvaret och Mårts är första grundpelarna i det här guldhuset (Aftonbladet 12/4 2004). 

 

Dagen efter HV71:s vinst menar Expressen att HV71 borde vunnit SM-guld fler gånger men 

att de haft för dåliga tränare. 

 
HV71 har ett fantastiskt ishockeylag, landets bästa. HV71 har även landets starkaste ledarduo. 

Sedan skrällguldet med kung Sune har HV ett par gånger haft ett lag som kunde ta SM-guld och 

som borde ha gjort det med skickligare tränare. (Expressen 12/4 2004) 

3.1.6 Sammanfattning 

Utifrån det genomgångna tidningsmaterialet kan vi konstatera att Göteborgs-Posten och 

Jönköpings-Posten i stor utsträckning bygger sina reportage utifrån intervjuer med de ledare 

som de skriver om. Reportagen handlar därmed mycket om vad ledarna själva säger i form av 
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citat i texten och sammanfattningar av intervjuerna. I kvällspressen däremot ger journalisterna 

stort utrymme för egna åsikter och andrahandsinformation då de analyserar ledarskapet.  

 

3.2 Ledarskapsempiri 
 

Att hitta det officiella ishockeysveriges bild av ledarskap och vilken bild av ledaren som är 

den allmänna är inte lätt. Vi väljer att titta på dels den bild av ledare och ledarskap som vi 

finner i idrottens verksamhetsidé Idrotten vill. Dessutom tittar vi på det senaste numret av 

tidningen Hockey vilken är Svenska Ishockeyförbundets officiella organ. 

 
Inom ishockeyn märks samhällsförändringarna på olika sätt. Ledare som inte drar sig för att ställa 

sig bakom värderingar som inte hör hemma i idrottens värld (Hockey nr 3 2004:2). 

 

Här syftar Kjell Nilsson på Djurgårdens tränare Niklas Wikegård när denne efter ett 

uppmärksammat bråk legitimerat, eller i alla fall slätat över, ett slagsmål som en 

hämndaktion. 

 

I en artikel i tidningen baserad på en intervju med biträdande förbundskapten Ulf Dahlén 

menar artikelförfattaren att Dahlén genom sin karriär som spelare i elitserien och NHL gått i 

den bästa skolan för att bli tränare. 

 
Ulf Dahlén har en provanställning som sträcker sig fram till september och World Cup 

turneringen…/…, om det nu kanske blir en fortsättning för mig i höst. Det lär det bli. Var så säkra, 

även om Uffe Dahlén själv inte är det. Den så kallade provanställningen som räcker över World 

Cup kommer garanterat att förlängas. Bara Uffe själv vill. Den landslagsledning som tackar nej till 

14 år av NHL-erfarenhet och en positivitetsmaskin utan dess like, har varken vett eller sans 

(Hockey nr 3 2004: 24-28). 

 

I samma tidning intervjuas radiojournalisten och reportern Lars Granqvist och radiosportens 

hockeyexpert Lars-Gunnar Jansson (f.d. ishockeytränare ). En frågeställning i intervjun är hur 

man skall göra en rättvis bedömning av en tränares kvaliteter, där svarar Jansson att han 

tycker det är viktigt att bedöma honom under en längre tid i olika arbetsmiljöer. Jansson tror 

att det finns tränare och miljöer som passar mer eller mindre bra ihop. Granqvist menar att för 

att bli en framgångsrik tränare skall man vara en universalmänniska. Han säger även: 
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Jag tror att en framgångsrik tränare behöver en stabil förening, som har en egen spelidé och en 

stark organisation. (Hockey nr 3 2004 s 34) 

 

Ishockeyförbundet har givit ut en skrift som heter Ishockeyn vill vilken förklaras vara 

riktlinjer och idéer om hur föreningarna kan utveckla sin verksamhet för att möta 

utmaningarna inför 2000-talet. Det är inte svårt att förstå att Ishockeyn vill är starkt influerad 

av Idrotten vill. I ett flertal av textpartierna är idrott utbytt mot ishockey. Uppdelningen av 

materialet eller med andra ord rubrikerna är: Ishockey för barn, ishockey för ungdom, 

elitinriktad ishockey för vuxna, breddishockey för vuxna, ishockey för ledare, ishockey för 

domare och funktionärer. Vi återger nedan det avsnitt som heter ”Ishockey För Ledare”: 

 
Med ishockey för ledare avser vi de personer, män och kvinnor, som aktivt, ideellt eller 

professionellt arbetar med ishockeyspelare (laget) i föreningar, distrikt och på förbundsnivå. 

 

Svensk ishockey är en ideell rörelse där verksamheten bygger på ideellt arbete. Utan alla dessa 

personer, unga som gamla, kvinnor som män, skulle verksamheten i föreningarna inte fungera. 

Ishockeyledare ska inte bara ha kunskaper i ishockey, utan också ha grundläggande kunskaper i 

barn- och ungdomars psykiska, fysiska och social utveckling. Många barn och ungdomar söker sig 

till ishockeyn. Det ger ishockeyledare stora möjligheter att påverka och fostra unga 

ishockeyspelare till självständiga individer. Detta ställer höga krav på verksamheten både 

sportsligt och socialt. Därför är det av mycket stor vikt att ledarna får en relevant utbildning. Det är 

också viktigt att den enskilde ledaren som engagerar sig i ishockey, godtar och accepterar våra mål 

och organiserar verksamheten därefter. Att vara ledare för barn innebär ett stort ansvar och 

samtidigt en ännu större glädje. (Ishockeyn Vill 1998:8) 
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4 Analys 
 

 

Att vara först med en nyhet, ett scoop är viktigare ju närmare man kommer den kommersiella 

polen (Bourdieu 1998:103). Ulf Jansson skriver i sin bok, 44 år som sportjournalist, att 

dagens sportjournalistik endast handlar om kringaktiviteter så som; vad hände efter matchen, 

vem pratade skit om vem etc. (Jansson 1999:52). Eftersom matchen i sig redan är historia 

dagen efter finns det ringa värde för journalisterna att beskriva om detta, de förutsätter att alla 

redan vet eftersom exempelvis radio, TV och Internet kunnat rapportera i realtid. Att byta 

fokus från vad som hände under matchen till vad som hände innan och efter ger tidningarna 

en möjlighet att skapa scoop som ingen redan publicerat. Bourdieu menar att jakten efter 

scoop är viktigare för kommersiell media. I vår undersökning mellan de olika tidningarna 

tenderar kvällspressen att arbeta i större utsträckning utifrån ”scoop”. Detta kan förklaras med 

att deras upplagor säljs med hjälp av lösnummer varje dag och att de därför måste ligga 

närmare den kommersiella polen enligt Bourdieus teori.  

 

När fokus flyttar från matchen till exempelvis efterspelet bli därför en bieffekt att ledarens roll 

får ett större utrymme i pressen. Detta kan därför vara en utav förklaringarna till att 

kvällspressen i större utsträckning än morgonpressen fokuserar på ledaren.  

4.1.1 Personifiering 

Enligt Hernes jobbar media med enkla och konkreta saker. Exempel på detta är behovet av att 

lyfta upp ”hjälten” när laget vinner, eller motsatt hitta ”syndabocken” när laget förlorar. I 

empirin tar vi upp Aftonbladets artikel om Nicklas Wikegård, efter att Djurgården förlorat de 

inledande kvartsfinalmatcherna, med rubriken; ”Vad sysslar Wikegård med” (Aftonbladet 4/3 

2004). Dagen efter publicerar Aftonbladet en lite djupare analys om vad som gör att Wikegård 

inte kan vinna med sitt lag. Journalisten menar att Wikegård inte kan handla utifrån eget 

huvud utan styrs utav personer i klubbledning och styrelse (Aftonbladet 5/3 2004). Med andra 

ord så anser Aftonbladet att Wikegård har ett otydligt ledarskap. Under ungefär samma period 

gick det väldigt bra för Timrå vilket gjorde att kvällstidningarna lyfte fram tränaren Kent 

Johansson. En utav anledningarna till att han hade lyckats var enligt Expressen att han hade 

ett tydligt ledarskap (Expressen 11/3).  
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Weber pratar om legitim auktoritet där han bl.a. menar att vardagliga erfarenheter och 

sedvänjor om vem som har och/eller brukar ha rätten att bestämma avgör om ledarskapet 

kommer att fungera. Utifrån detta anser de journalister som har uttalat sig i Aftonbladet och 

Expressen att en stark ledare med ett tydligt ledarskap är vad som krävs för att ett ishockeylag 

ska nå framgång.  

4.1.2 Tillspetsning 

Under rubriken tillspetsning i empirin tog vi upp ett exempel där media på ett enkelt sätt 

förklarade orsaken till ett lags framgång. Denna artikel handlar om hur Färjestad bröt sin 

förlusttrend genom att tränaren satte ett papper med olika ”budord” för seger i 

omklädningsrummet (Aftonbladet 21/3 2004). 

 

I Färjestadsfallet vet vare sig vi, pressen eller medlemmarna i laget vad det var för faktorer 

som gjorde att laget vände sin förlusttrend. Ledarna för laget väljer att ut mot pressen och 

allmänheten förklara trendbrottet med budorden som sattes upp i omklädningsrummet. I de 

teorier som Goffman ligger bakom väljer vi att kalla pressen för främre regionen utifrån lagets 

utgångspunkt medan vad som i själva verket hände i omklädningsrum och på tränarnas kontor 

kan vara något helt annat såsom byte av spelare inom laget, kalla upp spelare från 

samarbetsföreningar, krismöten etc. Fahlström skriver i sin avhandling om ishockeycoacher 

att det förekommer att spelare uppfattar sin coach på ett sätt inom laget och att han uppträder 

på ett annorlunda sätt gentemot massmedia (Fahlström 2001:178). Kopplar vi detta till 

Chelladurais resonemang kring multidimensionellt ledarskap finner vi att det finns ett 

förväntat beteende i laget hur ledaren skall vara och uppträda och ett förväntat beteende hos 

media, i detta fall Aftonbladet. Dessa förväntade beteenden ligger under vissa omständigheter 

väldigt nära varandra medan det i andra situationer skiljer en hel del mellan dem. 

4.1.3 Konfrontation 

I den del som handlar om konfrontation i empirin har vi tagit upp några exempel där tränarna 

hade åsikter om våldsamma incidenter under SM-finalerna. Bl.a. pratar Timrås Kent 

Johansson om att det är krig (Aftonbladet 5/3 2004). Luleås Mikael Andersson försvarar en av 

sina egna spelare, som orsakat en allvarlig skada och fått matchstraff, med att den drabbade 

borde ha haft bättre uppmärksamhet; ”Det är ju slutspel” (Aftonbladet 6/3 2004). Generellt för 

de artiklar, som handlar om våldet under slutspelet, är att de bygger på att det ska vara tufft, 

just av den anledningen att det är slutspel. Detta menar journalisterna dels i sina egna krönikor 
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men det styrks också av tränare som citeras när de har uttalat sig likt Mikael Andersson som 

exemplet ovan. 

 

Här kan vi också titta på Webers teorier om legitimitet i ledarskapet och konstatera att det 

exempelvis, enligt Aftonbladet och Expressen, är legitimt inom ishockeyn att utföra 

våldshandlingar, i alla fall till en viss nivå. Detta stöds även av vissa tränare när de gör sina 

uttalanden. I Chelladurais modell över ledarbeteende är situationen en av de bakomliggande 

faktorerna som styr ledarbeteendet. Slutspel är en helt annan situation för spelare, ledare, 

domare, massmedia. Ja på många sätt är grundseriens ishockey väsensskild från 

slutspelshockey. Mikael Anderssons uttalande till pressen där han försvarar ett våldsamt 

beteende utåt, behöver inte vara något som han försvarar inom gruppen. Med Goffmans 

teorier kallar vi massmedia för de främre regionerna där teamet skall hålla upp en gemensam 

fasad. Men hur denna handling behandlas i de bakre regionerna d.v.s. inom laget har vi ingen 

aning om. Det vi däremot kan konstatera är att ishockeyförbundet i sina riktlinjer Ishockeyn 

vill tar avstånd från sådant beteende.  

4.1.4 Polarisering 

Enligt Blake and Mouton är de två avgörande faktorerna för ledarskapets resultat, ledarens 

intresse för människor och ledarens intresse för resultatet. Frölunda ersatte den sjukskrivne 

tränaren Conny Evensson med hjälptränaren Janne Karlsson. Conny Evensson har i media 

utmålats som idealledaren som klarar av att anpassa sitt ledarskap till den grupp han för 

tillfället är ledare för, samtidigt som han på ett bra sätt klarar av att balansera mellan intresse 

för människor respektive resultat. Janne Karlsson framställs även han som en ideal ledare då 

Aftonbladet menar att ingen märker någon skillnad efter att han tagit över som ansvarig 

tränare. (Aftonbladet 16/3 2004). Tio dagar senare skriver samma tidning att han framstår som 

förvirrad med sin svaga coachning. Helt plötsligt har han fallit från den ideale ledaren till en 

ledare med abdikerat ledarskap. (Lennerlöf 1991:61). Enligt Blake and Mouton tillhör 

ledaregenskaperna en del av ens personlighet. För att ändra sina ledaregenskaper krävs det 

träning. Ser man till Aftonbladet har Janne Karlsson ändrat personlighet fort. 

 

Enligt Hersey and Blanchard bör en ledare i en ”mogen” grupp ingripa så lite som möjligt, 

gruppen och dess medlemmar är själva kompetenta att utföra sitt arbete i detta stadium. Tittar 

man på Hersey and Blanchards modell utifrån vad som skrivs i media förutsätter man att 

ishockeyspelare hela tiden är i grupputvecklingens första stadium, där det krävs direktstyrning 
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av ledaren. Tidigare forskning har visat att denna bild av coachen som framhävs i medierna 

får stöd av spelarna. P-G Fahlström skriver i sin avhandling Ishockeycoacher att:  

 
I den här studien framhåller flertalet av spelarna att en coach bör vara strikt, bestämd och 

distanserad – det som ofta kännetecknar en auktoritär coach (Fahlström 2001:175) 

 

Engman och Sandberg skriver, i sin utredning av ishockeyns tränarutbildningar, att 

utbildningsmaterialet för tränare från 1960 och framåt gått från en mer militärisk, auktoritär 

syn på ledarskapet i riktning mot en demokratisk och människoinriktad syn (Engman och 

Sandberg 2000:21). Jämförs detta med medias och de aktivas syn på ledarskapet (se ovan) ser 

man att dessa inte stämmer överens med Svenska ishockeyförbundets utbildningsmaterial. 

 

Kurt Levin har forskat runt effekterna av auktoritärt kontra demokratiskt ledarskap. Enligt 

Levin tenderar grupper under auktoritärt ledarskap att agerar osjälvständigt och likgiltigt, 

medan demokratiskt styre genererar ”vi känsla” och trygghet. 

4.1.5 Konkretisering 

Det blev en stor sak i tidningarna när Frölundatränaren Janne Karlsson helt sonika vägrade att 

uttala sig under presskonferensen. Beroende på denna vägran att ställa upp kallades Karlsson 

för ”knäppgök” (Expressen 23/3 2004). En av de företeelser vi berör i teoriavsnittet är 

tidningarnas förhållande till TV-mediet. Eftersom TV visar matchen och därtill tillsammans 

med radion intervjuar spelare och tränare i periodpauser och efter matchen, skulle Karlsson 

med viss rätt kunna mena att han gjort sitt då matchen är slut. Tidningarnas uppgift blir med 

tanke på TV och radions arbetssätt att skildra vad tränare och spelare tycker om matchen, 

domaren, isen. Presskonferensen blir i sammanhanget en viktig händelse där journalisterna får 

möjlighet att skaffa sig information från berörda parter för att i förlängningen skapa artiklar 

utifrån informationen. I ishockeykretsar och i journalistkretsar är inställningen, hos en hel del 

aktörer, att medierna och ledarna samarbetar. Sportjournalisten Ulf Jansson som skrivit om 

och kommenterat ishockey i radio skriver: 

 
Jag har upplevt alla förbundskaptener i svensk ishockey och samarbetat med alla. Ja, jag använder 

det uttrycket eftersom det för mig veterligen aldrig förekommit några motsatsförhållanden. Även 

om vi haft olika åsikter ibland (Jansson 1999:64). 
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En av de tidigare förbundskaptenerna Leif Boork menar efter sina erfarenheter som 

ishockeyledare och anlitad expert i olika medier att ledarna i elitlagen som har tillgång till 

medierna har ett val. De kan välja att se dessa antingen som ett problem eller ett stöd, 

beroende på hur man ger sig i kast med dem (http://www.coachescorner.se). 

 

När HV71 stod som svenska mästare hyllades tränaren Pär Mårts av Aftonbladet. Mårts sätt 

att visa förtroende för den tidvis ifrågasatte målvakten Stefan Liv lyfts fram. De faktorer som 

Anrell antyder gör Mårts till en bra tränare är samma egenskaper som Tommy Sandlin under 

senare år blivit kritiserad för. (Tommy Sandlin är en av Sveriges mest meriterade tränare 

genom tiderna). 

 
Bilden av ”demontränaren” som med yviga gester och hög röst dirigerar sitt manskap till seger 

genom att sätta in rätt spelare i rätt ögonblick, den bilden är falsk. I själva verket har jag små 

möjligheter att påverka mitt lag under match (Sandlin, Jansson 1996:97). 

 

Detta var Sandlins försvar varför han hade den typ av ledarskap som i media kom att kallas 

”sossehockey” när han var som mest kritiserad. 

 

Expressen skriver om att HV71 inte haft några vinnartränare sen Sune Bergman ledde laget 

till klubbens första SM-guld 1995. Underförstått menar Expressen att alla tränare som verkat i 

HV71 mellan Sune Bergman och Pär Mårts inte varit tillräckligt skickliga. Radiosportens 

expertkommentator Lars-Gunnar Jansson menar att det inte går att bedöma en tränare 

prestationer utan att ta hänsyn till i vilken miljö prestationerna utförs i. Jansson tror att det 

finns tränare och miljöer som passar mer eller mindre bra ihop (Hockey Nr 3 2004:34). Detta 

resonemang stöds av Fidler och hans teorier runt ledarstil och personlighet. Det kan helt 

enkelt vara så att tränarens personliga egenskaper passar i en viss gruppkonstellation utan att 

passa i en annan (se Fiedler i teoridelen). Den tränare som verkade i HV71 innan Pär Mårts, 

d.v.s. Harald Lückner, lyckades tillsammans med sin nya arbetsgivare Mora IK föra dess 

representationslag till elitserien något av säsongens bragd inom svensk elitishockey. Mårts var 

dessutom ifrågasatt då han presenterades som HV71:s nye tränare inför säsongen. Hans 

meritlista var inte särskilt imponerande. 
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4.1.6 Sammanfattning 

Följande rader är hämtade ur Idrotten vill, riksidrottsförbundets måldokument. 
 

Trovärdighet blir ett alltmer centralt begrepp. I förbund och föreningar ska vi därför se till att 

verksamheten till både form och innehåll lever upp till de mål vi själva sätter upp och vill stå för. 

Såväl för att rekrytera idrottsutövare och engagera ideella ledare som för att legitimera 

samhällsstödet och vara attraktiva inom den privata sektorn ska vi föra en aktiv intern debatt om 

idrottens etik och trovärdighet. Genom utbildning och kontinuerligt utvecklingsarbete ska vi inom 

förbund och föreningar säkra kvalitén i verksamheten (Idrotten vill 1999:13). 

 

 

Riksidrottsförbundet menar att verksamheten till både form och innehåll ska leva upp till de 

mål som idrotten själva sätter upp och vill stå för. Men frågan är vem eller vilka som 

egentligen sätter de ramar som ger den specifika idrotten sin egen identitet? De flesta 

idrottsintresserade får den huvudsakliga idrottserfarenheten via massmedia och den bild av 

idrottsliga företeelser som målas upp i medierna torde vara de bilder som i stor utsträckning 

påverkar människors syn på idrotten. 
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5 Diskussion 
 

 

Bilden av massmedia som företeelse och av tidningar är mångfacetterad. Denna omständighet 

kombinerad med spännvidden av synen på ledarskap och idrott leder till att en diskussion 

skulle kunna komma att bli väldigt urvattnad. Allt vad tidningar skriver och vad som sägs runt 

ledarskap kan ju förklaras med att det finns olika tolkningar och att tidningar bara ger folk vad 

folk vill ha. Trots detta kommer vi inte enbart hålla oss till de stora idrotterna i de stora 

tidningarna, om vi skulle göra detta får vi endast en utgångspunkt för diskussionen angående 

ledarskap, d.v.s. den som märks mest, och vad är det som säger att den bilden av ledare och 

ledarskap är rätt? 

 

Synen på idrott har genom tiderna varit att det är en positiv företeelse. Idrotten lär oss ta 

hänsyn till andra, passa tider och lär oss sköta vår kropp på ett bra sätt. Kort sagt idrotten 

fostrar oss till bra och dugliga samhällsmedborgare. Vad som är bra och dugligt har i och för 

sig ändrats över tid och rum, men idrotten har alltid garanterat goda värden i botten. Idag 

skulle man kunna tala om att den fina, goda idrotten och dess ledarskap är som bortblåst. För 

att visa detta tittar man på sportsidorna en dag och finner rubriker som: ”Nu är det krig”, ”Han 

tjänar 100 miljoner på en säsong”, ”Han kunde ha dött av tacklingen” etc. Att finna värden 

som står för helt andra saker än den fina omhuldande idrotten är inte speciellt svårt. Vad vill 

vi säga med denna diskussion? Att allt är nattsvart och att idrotten inte är bra? Nej vi menar 

på att det i stor utsträckning finns många bra värden kvar i idrotten och dess ledarskap, men 

vilka värden och uttalande säljer tidningar och skapar tittarsiffror? Medier av idag lever i en 

genomkommersialiserad värld där det gäller att tjäna pengar. Därav blir rubriker och texter 

vinklade mot det spektakulära. En parallell är politik och de rubriker partiledares olika 

uttalande och personliga förhållande skapar i medierna kontra partiernas officiella 

partiprogram. 

 

De officiella organen inom idrotten såsom RF och de olika specialidrottsförbunden går en 

balansgång då de i sina verksamhetsprogram arbetar för att trycka fram, dels den goda 

värdegrund i form av de fostrande värden som idrotten säger sig stå för, samtidigt som det 

handlar om att trycka fram idrotten som en samhällsföreteelse som skapar mervärde till 

sponsorer tack vare att idrotten och dess företrädare dagligen uppmärksammas i medier som 
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framgångsrika. Denna balansakt har idrotten valt att göra på följande sätt; idrott för barn står 

för de goda fostrande värdena, prestationsinriktad tävlingsidrott för vuxna står för de 

kommersiella värdena. Övriga delar av idrotten såsom tävlingsidrott för ungdom och 

breddidrott för vuxna hamnar i en slags gråzon mittemellan de bägge ytterligheterna. Niklas 

Wikegård, säger i en intervju:  

 
I ungdomsidrotten skall vi diskutera etik och moral regelbundet och det där med att vinna är inte så 

viktigt. Det går inte att jämföra med klubbarnas elitverksamhet. För oss handlar det bara om att 

vinna. Det är min enda uppgift när jag ställer mig i båset. Självklart skall vi försöka vara goda 

förebilder men ute på isen gäller samma villkor för alla lag i elitserien. Elitidrotten idag drivs som 

företag och kraven blir därefter (Dagens Nyheter 14/3 2004). 

 

För idrottsrörelsen har det genom åren, av känslomässiga och ekonomiska orsaker, varit 

viktigt att framstå som en folkrörelse, på senare år framställer man sig som landets största 

folkrörelse. Ett av kraven för att få kalla sig folkrörelse är att man är självständig (Blom och 

Lindahl 1995:67). 

 
Även massmedia har uppmärksammat idrottsrörelsen från första början. De har dels varit en 

återspegling av allmänhetens intresse, dels påverkat detta intresse. Gränsen mellan dessa två roller, 

det vill säga den opinionsspeglande och den opinionsbildande, framträder inte tydligt. I den 

påverkande rollen bidrar massmedia till att förstärka intresset för vissa delar av idrottslivet och 

omvänt att dämpa det för andra (Blom och Lindahl 1995:248). 

 

Gällande ledare och ledarskap i media förstärks de ledare som utövar ett auktoritärt och 

spektakulärt ledarskap med yviga gester och mycket skrikande. De som dämpas, eller i vissa 

fall förlöjligas, är de som arbetar långsiktigt och med en mer social framtoning i sitt 

ledarskap. Detta gäller inte enbart ishockey, minns hur fotbollens förbundskapten Tommy 

Söderberg framställdes i början på sin anställning och jämför det med den skräniga och 

kontroversielle Peter Antoiane.  

 

Frågan är hur idrotten skall arbeta för att få ut bilden av en verksamhet där etik och moral 

skall diskuteras regelbundet. Att idrotten och dess företrädare som är vanligast förekommande 

i massmedia (utövare på elitnivå och tränare) arbetar aktivt för att få ut sina budskap i medier 

är helt klart. Svenska ishockeyförbundet har under de senaste åren arrangerat en form av 

”branschmässa” för ishockeyfolk i samband med Sweden Hockey Games. De två senaste åren 

 37



har en av punkterna handlat om hur massmedia arbetar och hur tränare och andra inom svensk 

hockey skall tänka och agera för att föra fram sitt budskap i medierna. Som föreläsare har Leif 

Boork, elittränare, expertkommentator och krönikör i Expressen, samt TV-kommentatorn 

Arne Hegerfors anlitats. Boork menar att elitlagens tränare har en unik möjlighet i samhället 

genom att de, under säsong, har möjligheten att två-tre gånger per vecka mer eller mindre 

oemotsagda få säga vad de vill till journalister. Samhället menar Boork är alltmer 

mediainriktat, idrotten fyller en allt större del av medierna, därav är det viktigt för tränarna att 

tänka på hur och varför medierna agerar som de gör.  

 

Tränaryrket är en profession, ett yrke. Det gäller för tränare att marknadsföra sig. Media 

jobbar enligt Hernes medielogik med enkla, konkreta saker. Mikael Anderssons uttalande där 

han försvarar ett våldsamt beteende av en av sina spelare gav trots allt en halvsida i Sveriges 

största sporttidning där Anderssons namn nämndes ett flertal gånger. En person som arbetat 

med media som en del av vardagen under ett flertal år tror vi har ganska bra uppfattning om 

vad medierna vill ha för uttalande för att det ska uppmärksammas. 

 

Frölundas tränare Janne Karlsson som avancerade på karriärstegen från andretränare till 

huvudtränare under säsongen hade under en del av slutspelet frostiga relationer med 

tidningarna beroende på att han vägrade uttala sig under presskonferenserna. Detta resulterade 

i att han som person belastades med negativa skriverier. Detta visar på ledarskapets 

komplexitet. Det räcker inte att vara en bra tränare inom laget, marknadsföring av dig själv 

som person har stor betydelse för bilden som målas upp i media. Vid en jämförande 

granskning av Karlsson ickeuttalande, Mikael Anderssons uttalande och vad Idrotten vill stå 

för i Idrotten vill är det enligt oss bättre att förbli tyst än att komma med uttalande likt 

Andersson. Men i medierna hyllas den som skapar rubriker. Nu lyckades Karlsson i och för 

sig skapa rubriker trots att han inte sa något.  

 

Vi tror inte på något sätt att de ledare inom idrotten som märks mest i media har 

uppfattningen att idrott enbart är den elitinriktade delen av verksamheten. Problemet som vi 

ser det är att det till den övervägande delen är den delen av idrotten och ledarskapet som 

kommer fram i media. En del av förklaringen är medias arbetssätt vilket i sin tur beror på den 

ekonomiska verklighet medieföretagen verkar i. Ett förslag från oss är att idrotten ser till att 

tränare, i ett tidigt stadium via tränar- och ledarutbildningar, i högre grad diskuterar 

mediebilden av ledare, ledarskap och idrott i stort. Kommer det upp ledare till elitskiktet vars 
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utbildning i högre grad handlat om vikten av hur idrotten framställs i media bör detta leda till 

en mer nyanserad bild av idrotten och ledarskapet. Att Wikegård i en intervju påpekar vikten 

av etiska och moraliska utgångspunkter i barn och ungdomsidrotten är ett gott tecken. 

Problemet är att den intervju där en elittränares syn på idrotten i viss mån visar sig vara mer 

inriktad på den fostrande delen är ett undantag. Ett annat problem är inställningen hos ledare 

som likt Wikegård menar att allt som är viktigt under en match är att vinna. När Sveriges 

landslag i handboll förlorade VM-finalen 2001 slogs det upp stort i tidningarna att Ljubomir 

Vranjes i Sverige inte brutalt stoppade fransmannen som gjorde målet vilket ledde till 

förlängning, och så småningom att Frankrike vann.  

 
Allt detta gick fruktansvärt fort och med facit i hand kan man tänka att om Ljubomir hade fällt 

fransmannen eller hindrat honom på något annat ojuste sätt, hade det aldrig blivit mål. Jag vill 

emellertid inte tänka på det viset och jag vill inte heller att spelarna i laget skall göra det. Hellre 

förlora än skada, brukar jag säga och det står jag för (Johansson och Simson 2001:150). 

 

En av anledningarna till ishockeyns aggressiva beteende bland spelare och ledare är dess 

historia. I ishockeyns hemland Kanada kom sportens popularisering, bland folket under 

mellankrigstiden, då den omskapades som en våldsam publiksport i gruv- och industristäder 

runt om i landet (Stark 2001:699). En av stjärnspelarna, i det Kanadensiska lag som på hösten 

1972 mötte Sovjetunionen, Phil Esposito gav sin syn på matchserien. 

 
That´s when i realized we were in a war man. This isn´t a game. This is a war and we´d better get 

ourselves together (http://www.1972summitseries.com/pesposito.html). 

 

Företrädare för den Ryska synen på ishockey har en helt annan syn på saken: 

 
Det är min övertygelse att det inte finns plats för ojust spel inom ishockeyn. Tuffhet –inte brutalitet 

är nödvändig. Men jag betackar mig för slag bakom ryggen på domaren, skrämseltaktik och 

liknande. Och här vill jag inskjuta att matcherna mot NHL-lagen är avsedda för att bevisa att vår 

korrekta spelstil motsvarar tidens krav och därför tilltalar publiken. Ishockey skall vara som ett 

skådespel, en teaterföreställning (Tichonov 1985:9). 

 

Den Sovjetiska ishockeyns grundidé vilade som så mycket annat i de kommunistiska 

öststaterna på att individen var underordnad kollektivet. Deras så många gånger överlägsna 

landslag kom att kallas ”The big red machine”, spelarna framställdes som robotar i medier, 

disciplin och lojalitet mot laget, publiken (landet) var viktigt för ledarna och spelarna.  
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Hur kopplas nu detta till bilden av ledarskap i media? Jo, svensk ishockeys bästa spelare har 

under mer än trettio års tid värvats till Nordamerika för att spela i proffsligan NHL. Där 

förordas och odlas en bild av ledare och spelare som gör allt, precis vad som helst för att 

vinna. Den auktoritära ledarstilen r är de bilder av ledare vi matas med av massmedia. Under 

det kalla kriget var den värsta mardrömmen för en svensk att Sovjetunionen skulle invadera 

landet, bråkiga barn skrämdes med bilder av Ragulin och Petrov. De spelare som spelat 

proffsishockey i Nordamerika påverkas naturligtvis av vad de upplever där borta, under årets 

SM-slutspel hade två lag tränare som spelat i NHL och flera av klubbdirektörer och andra 

ledande personer inom svensk ishockey har varit proffs i NHL. Svensk idrott säger sig vara en 

folkrörelse och har säkert så varit en gång. Stora delar, eller för att tala klarspråk, den allra 

största delen är det kanske fortfarande, men det märks inte i medierna. Bilden i medier är 

viktig för tränare och för idrotten som helhet. Idrotten vill blir i förhållande till de stora 

aktörerna och deras starka röster en blek viskning i jämförelse och kan lätt komma att 

uppfattas som en skrift som är framtagen för att plockas fram i de ögonblick då idrottens olika 

aktörer känner sig behöva något att visa upp.  

 

Även idrottens idé är att tävla och kora en segrare anser vi att de ledare som har tillträde till 

medierna i form av intervjuoffer och experter i större omfattning bör betona att det finns 

gränser för vad man kan göra för att vinna. Att elitidrotten påverkar barn och ungdomsidrotten 

märks väldigt ofta. Nu anser vi att det är dags för idrottens maktstrukturer att i högre grad 

sätta press på elitidrotten så att de tar åt sig och marknadsför de värden som finns i barn, 

ungdoms och breddidrotten. 

 

Problemet är att Idrotten vill och andra publikationer som Ishockeyn vill ges ut i långt mindre 

upplagor än medierna som pumpar ut sina budskap om hur ledare och ledarskap i de 

framgångsrika idrotterna och lagen är. För att nå ut med en mer human syn på dessa begrepp 

till de som skall deltaga (barn) samt de som skall betala (kommuner, stat, sponsorer), är det 

tvunget att på något sätt gå vägen via media. Idrotten vill trycktes i första upplagan i 10 000 

exemplar. Aftonbladet har en genomsnittlig utgivning på 440 000 exemplar varje dag.  

 

Att den idrott och den syn på ledare och ledarskap som fokuserar på att vinna märks i 

medierna är med tanke på hur medier och idrotten fungerar helt normalt. Men hur skall den 

delen av idrotten som fokuserar på de fostrande grundläggande värdena som skall dana barn 
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och ungdomar till dugliga samhällsmedborgare komma fram i informationsbruset? Vi menar 

att denna fråga är av yttersta vikt för idrottsrörelsen för att även i framtiden vara berättigad till 

att ta emot så stora bidrag från det allmänna. Jansson påpekar en intressant sak i sin 

självbiografi: 

 
Vad jag ville säga om gamla tider jämfört med nya är att dagens journalister säkert har en mycket 

bättre utbildning i journalistik. De har fått lära sig att kritiskt granska idrottsrörelsen på ett helt 

annat sätt. Hos oss var det annorlunda. Vi var hundraprocentigt lojala, förmodligen beroende på att 

vi hade dubbla roller, både som idrottsledare och skribenter. Vi sopade många problem under 

mattan, ville inte att de skulle komma till offentlig kännedom. …//… idrottens idé fick aldrig 

ifrågasättas (Jansson 1999:32). 

 

Är dagens sportjournalister mer kritiska till idrotten som Jansson vill mena, nej är vårt svar 

åtminstone inte i de stora kvällstidningsdrakarna, allt som oftast ser de till att hylla värden 

som inte med förstoringsglas eller stjärnkikare går att finna i Idrotten vill. 
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