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This study aims to gain greater knowledge about the use of framing in local sports 
journalism. We did this by doing a qualitative content analysis of the local Swedish 
newspaper Barometern/OT and it’s coverage of the largest local football team, Kalmar 
FF. We randomly selected six of the team’s games during 2014 and analysed all the 
texts that had to do with the games, except for shorter texts and texts that are supposed 
to be based on personal opinions, such as chronicles. The results show that 
Barometern/OT have a tendency of defending individual players and giving them 
positive criticism, while they much more often give negative criticism to the team as a 
whole. Also, we found signs that Barometern/OT contributed to creating a local 
imagined community by having a incomplete use of names at a few times, amongst 
other factors. Because of these observations we noticed that the editorial staff both 
contributed to creating a local imagined community and that they were a part of it 
themselves. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”HBK läxade upp ’lillebror’ i derbyt”, ”KFF-kontraktet äntligen säkrat”. Båda är mer 

eller mindre klassiska lokaltidningsrubriker. Båda har en ton som ger ett intryck av att 

journalisterna bakom har ett engagemang för laget i fråga, ett bredare engagemang än 

att de är rent objektiva journalister. Just objektivitet är en av grundstommarna inom 

journalistiken, och om journalisterna på något vis är partiska kan följden bli att 

rapporteringen blir undermålig och att den i värsta fall inte följer de yrkesetiska 

publicitets- och yrkesreglerna.1 Rapporteringen ska enligt publicitetsreglerna vara 

allsidig, således kan en journalist färgad av sina egna åsikter och känslor orsaka 

tveksamheter i rapporteringen.2 

 

Journalistikens roll är att ge en korrekt och allsidig nyhetsförmedling3 och journalister 

ska sträva efter att vara sakliga och objektiva.4 När man jobbar som lokaljournalist är 

det lätt hänt att man får nära och täta kontakter med sina källor. Har man för nära 

kontakter kan det innebära objektivitetsmässiga problem, då vissa forskare menar att 

journalister med nära och täta kontakter med sina källor mer sällan rapporterar om 

konflikter som berör dessa källor. 5 Det kan således finnas misstankar om att vissa 

lokaljournalister ibland har svårt att hålla sig helt till den korrekta journalistrollen. Detta 

gäller även sportjournalistiken, som man annars talar om som en egen genre som inte 

behöver vara objektiv på samma vis. Sportjournalistik förväntas vara lite mer färgad och 

levande än övrig journalistik.6 Samtidigt anser vi att det är viktigt att rapporteringen 

följer journalistyrkets allmänna krav. Då idrotten har en så stor roll i samhället som den 

har i dag, med så många som lägger ner väldigt mycket tid och pengar i sina respektive 

klubbar, så förtjänar den även en seriös journalistik som inte bara stryker klubbarna 

medhårs. Även mer allvarlig journalistik inom sportgenren, såsom granskningar av 

person eller klubb, ska kunna bedrivas och då göras på ett korrekt sätt. Kan en korrekt 

granskning göras om journalisten visar tecken på att försköna klubben eller liknande?  

 
                                                
1 Fichtelius. Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler, 23. 
2 Pressens Samarbetsnämnd. Spelregler för press, radio & tv, 7 
3 Ibid. 
4 Fichtelius. Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler, 22-23. 
5 Nygren. Inte bara kontokort. Lokal journalistik och kommunal tystnad. 31. 
6 Dahlén. Sport och medier, 84. 
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Lokalpressen har ofta en förmåga att bidra till att bygga upp en samhörighet inom 

staden.7 Samhörigheten gör att det bildas en föreställd gemenskap. Med tanke på att 

samtliga invånare i staden av naturliga skäl inte kan ses på daglig basis behöver de en 

föreställd gemenskap för att ändå känna samhörighet. De enas kring vissa gemensamma 

faktorer, som till exempel ett fotbollslag, på samma sätt som man inom en nation enas 

kring landet. På samma vis som man, framför allt förr i tiden, byggde upp en 

gemenskap kring till exempel en religion har det vidareutvecklats till att bygga upp en 

gemenskap och gemensam identitet kring en nation och senare även städer och 

fotbollslag. Det hela är helt enkelt en social konstruktion.8  
 

Den föreställda gemenskapen är precis som nationalism något som binder ihop folket, 

men på lokal eller regional nivå. Det kallas för föreställd gemenskap eftersom 

majoriteten av invånarna ofta aldrig kommer träffas, höra talas om eller ens se sina 

medmänniskor i staden, men ändå lever de med en form av gemenskap och 

identifikation gentemot staden.9 

I en mindre stad som Kalmar märks det när det är matchdag för stadens stolthet, det 

lokala fotbollslaget Kalmar FF. Invånarna sluter upp bakom sitt lag, det som de anser 

representerar dem och deras stad. Det är något som vi anser att även journalisterna kan 

göra. De står bakom sitt lag – det stora laget i staden som de har i uppdrag att täcka. 

Det är något som Kalmar FF själva tagit fasta på, då de på sin hemsida utmålar sig 

själva som regionens starkaste varumärke: 

“Genom åren har Kalmar FF blivit regionens starkaste varumärke. Tillsammans med 

Ölandsbron och Kalmar slott har föreningen satt residensstaden Kalmar på kartan. Efter 

återkomsten till Allsvenskan 2004 och framgångarna sedan dess har föreningens roll att 

profilera Kalmar förstärkts ytterligare.”10 

 

Journalisters texter har möjligheten att gestaltas på olika sätt och genom små justeringar 

kan information tas emot helt annorlunda hos mottagarna, något som sker genom 

framing.11 Ord kan förändras, speciella metaforer kan användas och värdeladdade ord 

                                                
7 Cross. Writing about people you know. Nieman Reports, 35-37. 
8 Anderson. Imagined communities, 24FF. 
9 Ibid. 20-21. 
10 Kalmar FF. FÖRENINGEN. Kalmar FF. http://www.kalmarff.se/foreningen (Hämtad 2014-12-
20) 
11 Strömbäck, Nord. Medierna och demokratin, 327-328. 



  
 

3 

läggs in för att förstärka ett budskap.12 Det är just det här vi anser kan påverka 

lokaljournalistiken. 
 
 

1.2 Problemformulering 
Vi har själva märkt av en viss problematik när vi varit på plats ute på lokalredaktioner. 

Det finns vissa journalister som näst intill verkar skriva populistisk journalistik som 

okritiskt hyllar de lokala klubbarna snarare än något annat. De sitter på pressläktaren 

och lever sig in i matchen på samma vis som om de hade stått i klacken. Därför har det 

väckts en undran i oss. Färgar det av sig i tidningens innehåll? Agerar journalisterna 

som supportrar och kan det till och med finnas någon stigmatisering i lokalpressen där, 

grovt draget, hemmalaget målas upp som “de normala” och bortalaget som “de 

onormala”?13 

 

Uppsatsens innehåll är viktigt då medierna har mycket makt och en stor roll i 

samhället.14 Medierna har en dagordningsmakt, vilket betyder att det är de som 

bestämmer vad som står på dagordningen och hur det ska vinklas.15 Trots detta har vi 

genom våra litteratur- och forskningssökningar upptäckt att framing inom lokal 

sportjournalistik är ett ganska outforskat område. Detta tittar vi närmare på under punkt 

2.5. Det finns inte många studier om hur framing och hejarklacksjournalistik används 

inom lokaljournalistiken, utan den forskning vi kan hitta handlar om hur det ser ut på 

nationell nivå. Det vill vi plocka ner till lokal nivå. Det är viktigt att titta närmare på till 

vilken grad lokala sportjournalisters engagemang sträcker sig för att kunna bedöma 

deras objektivitet.  
 

Mot denna bakgrund kommer vi att kvalitativt analysera texter som handlar om Kalmar 

FF. Vi ska göra en innehållsanalys genom en fallstudie där vi tittar närmare på ett antal 

texter om Kalmar FF för att undersöka fenomenet framing. Vi vill se vilka 

objektivitetsmässiga tveksamheter som finns i Barometern/OT:s, hädanefter benämnd 

som Barometern, rapportering samt hur tidningen bidrar till en lokal föreställd 

gemenskap genom sin rapportering om Kalmar FF.   

                                                
12 Entman, Matthes och Pellicano. The Handbook of Journalism Studies,175-179. 
13 Goffman. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, 10-15.  
14 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 28-29. 
15 Järvå och Dahlgren. Påverkan och manipulation. 315. 
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2 Litteraturgranskning & teoretiska perspektiv 
I vår granskning utgår vi från teorierna kring framing och föreställd gemenskap. De 

spelar störst roll för vår undersökning. I det här kapitlet tittar vi även närmare på 

objektivitet, som vi anser hänger ihop och påverkar såväl framing som föreställd 

gemenskap, som därmed också spelar en viktig roll i undersökningen. Vi undersöker 

även teorin om stigmatisering. Dessutom tittar vi närmare på sportspråket samt tidigare 

uppsatser och avhandlingar som rör sig kring vårt forskningsämne. 

 
2.1 Framing 
Medierna har makt över publiken, det är deras jobb att förse människor med den 

information de behöver för att vara fria och självstyrande.16 Strömbäck och Nord skriver 

att hela medie- och nyhetssystemet har expanderat på ett sånt sätt att det i dagsläget är 

omöjligt för människor att undvika medierna.17 Dessa mediers effekt på samhällets 

befolkning beror på ”samspelet mellan samhällsfaktorer, medieinnehåll samt personliga 

erfarenheter och egenskaper”, skriver Adam Shehata. Det talas ofta om tre olika teorier 

om medieeffekter: dagordningsteorin, priming och framing.18 

 

Adam Shehata skiljer på medieeffektsteorierna. Dagordningsteorin handlar i huvudsak 

om att medierna bestämmer vilka frågor som är viktiga, priming om hur medieinnehåll 

påverkar efterföljande beteenden, tankar och bedömningar och framing om hur 

innehållet gestaltas.19 

Att skilja mellan de olika medieeffektsteorierna är dock komplicerat. Det pågår en 

diskussion inom forskningen om vilka likheter och skillnader de olika teorierna har. 

Mycket kan likställas och olika delar är besläktade med varandra. Det talas bland annat 

om att framing är samma sak som dagordningsteorins andra nivå som tar upp hur objekt 

beskrivs i medierapporteringen.20 Vi är ute efter att se hur texterna gestaltas och 

fokuserar därför på just framing. 
 

Teorin om framing, som är vår huvudteori, handlar om gestaltning. Allt som journalister 

rapporterar om har tagits om hand och bearbetats innan det har getts ut i text för 

                                                
16 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 30. 
17 Strömbäck, Nord. Medierna och demokratin, 10. 
18 Ibid. 318. 
19 Ibid, 318FF. 
20 Ibid, 333-334 
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allmänheten. Samtliga texter som publiceras har haft möjligheten att gestaltas på olika 

sätt och genom små justeringar kan information tas emot helt annorlunda hos 

mottagarna. Här kommer framing in i bilden, ett begrepp som har många olika 

definitioner. 21  

 

En definition är “hur en fråga eller händelse ramas in, gestaltas och ges en specifik 

innebörd, men också om den process som leder fram till den förståelsen.”22 Ett annat 

ofta citerat begrepp av Robert Entman, som Adam Shehata tar upp, är att “framing 

innebär att man väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och gör dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt främja en viss 

problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen lösning på 

det beskrivna problemet.”23 Enkelt sagt så handlar det om hur man framställer texterna 

och det är det vi kommer undersöka i Barometerns rapportering. Begreppet är 

sedermera ett komplicerat sådant som behöver en än mer komplicerad förklaring och 

granskning på djupet.  
 

Robert M. Entman, Jörg Matthes och Lynn Pellicano talar om två olika typer av 

”ramar”, hädanefter benämnd utan citationstecken – de inom kommunikation och de 

mentala.24 

• Ramar inom kommunikation (medieramar): Dessa ramar fokuserar på vad 

talaren eller texten säger, exempelvis hur elitpersoner framställer ett visst ämne i 

en artikel. 

• Mentala ramar: Dessa ramar fokuserar istället på hur en individ tänker, 

exempelvis hur en person validerar en specifik fråga. 
 

Att skilja på de båda ramtyperna är viktigt men också att veta att relationen är djup de 

båda typerna emellan. Mellan dessa finns förenade länkar som till exempel att medierna 

försöker anpassa sitt innehåll till mottagarnas förmodade ramar.25  
 

                                                
21 Strömbäck, Nord. Medierna och demokratin, 327-328. 
22 Ibid. 327. 
23 Ibid. 327-328. 
24 Entman, Matthes, Pellicano. The Handbook of Journalism Studies, 181. 
25 Tjernström. EUROPA NORRIFRÅN. En nordisk komparativ studie av europeisk politisk 
kommunikation, 33. 
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Medieramar har oftast en viktig roll i formandet av mentala ramar. Stephen D. Reese 

talar om hur just en ram rör sig från textstrukturer till mentala strukturer. En reaktion 

följer av detta i att mottagaren på något vis förändrat sin syn på något. Det har skett en 

effekt.26 

 

Det är relationen mellan de olika typerna av ramar som skapar effekter av framing. De 

effekterna kan i sin tur delas upp i två separata framing-effekter: 

• Ekvivalensgestaltningar: Handlar om att ord eller fraser, som egentligen är 

logiskt likvärdiga i betydelse, kan påverka folks uppfattningar om texten eller 

innehållet i fråga.27 Ett enkelt exempel är om ett glas är fyllt med vätska till 

hälften. Vattnets nivå kan sägas både vara halvfullt eller halvtomt. Orden 

innebär samma sak men kan tas emot olika hos personer. 

• Sakgestaltningar: Handlar om hur vissa uppsättningar fakta eller beskrivningar 

betonas medan andra tonas ned. Här handlar det alltså inte om att information 

som framställs är logiskt identiska, utan om hur dessa ramar framställer olika 

synsätt olika starka. Vissa åsikter blir starkare än andra när ett visst synsätt 

används medan andra ramar åsidosätts.28 Adam Shehata tar upp ett tydligt 

exempel när han jämförde hur två konkurrerande sakgestaltningar påverkade 

människors inställning till Ku Klux Klan. Deltagare i studien fick ta del av 

nyheter som visade en Ku Klux Klan-demonstration som en yttrandefrihetsfråga 

eller allmän ordningsfråga och resultaten visade att deltagare som tagit del av 

yttandefrihetsgestaltningen visade en större tolerans för Ku Klux Klan än de som 

exponerats för ordningsgestaltningen.29 
 

Sammanfattningsvis så existerar alltså framing i all rapportering och medierna når ut till 

väldigt många i samhället. Hur Kalmars lokaltidning Barometern väljer att gestalta sina 

texter har således hög samhällelig relevans. Just inom sportjournalistik används ett 

annat språk och budskap gestaltas på ett annat sätt jämfört med allmänrapportering, 

något vi går in på under punkt 2.5.  

 

                                                
26 Reese. Doing News Framing Analysis, 21-22 
27 Strömbäck, Nord. Medierna och demokratin, 328. 
28 Entman, Matthes, Pellicano. The Handbook of Journalism Studies, 182. 
29 Strömbäck, Nord. Medierna och demokratin, 329. 
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Framing kommer hädanefter betyda vad som just redovisats men däremot kommer vi 

hädanefter använda det snarlika ordet framingtecken för den framingtyp som vi letade 

efter i texterna. Det är alltså ett eget ord som vi har hittat för att ha ett samlingsnamn för 

alla textstycken som vi bedömer på något sätt ha objektivitetsmässiga tveksamheter. 

Där räknar vi in lokalpatriotiska tecken, stigmatiserande tecken, egen åsikt eller 

värdering från journalisten, samt text som kräver förförståelse. Enkelt sagt inkluderar 

det allt man på något vis kan ifrågasätta med tanke på journalistrollen. I metoddelen 

återkommer vi till detta. 

 
 
2.2 Journalistens objektivitet 
Journalistik kan definieras som en metod för att förse människor med den information 

de behöver för att vara fria och självstyrande. Det är även det som är journalistikens 

syfte.30 

 

Journalisterna kallas för den tredje statsmakten då de även har ett uppdrag att övervaka 

makthavarna och berätta om sådant som inte kommer ut om inte journalisterna lyfter 

fram det. 31 Engström, Enbom och Lindgren skriver att journalisterna har en makt i 

samhället som innebär att det är de som bestämmer vad som ska tas upp i 

nyhetsagendan och hur det ska presenteras. Det senare är alltså det som framingteorin 

handlar om. Genom sin makt över vilka händelser som ska bevakas, vilka personer som 

ska få sin röst hörd och hur nyheterna ska presenteras kan man säga att medierna 

redigerar bilden av verkligheten.32  

Medierna har en dagordningsmakt, vilket betyder att det är de som bestämmer vad som 

står på dagordningen och hur det ska vinklas.33 Detta gäller även inom sportjournalistik 

då journalisterna väljer hur ett lag ska framställas och hur händelserna i en viss match 

ska beskrivas. Vinklingen är nödvändig för att en nyhet ska kunna presenteras 

överhuvudtaget, men det är ändå viktigt att vinklingen sker på ett objektivt vis. Ordet 

vinkling kan ha en negativ klang, men det betyder i grunden bara att reportern 

                                                
30 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 29-30. 
31 Ibid. 28-29. 
32 Lindgren. Nya medier och kommunikation. Makt och meningsskapande i den digitala 
tidsåldern. 8-9. 
33 Järvå och Dahlgren. Påverkan och manipulation. 315. 
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bestämmer sig för en infallsvinkel och sedan bygger presentationen av nyheten kring 

denna.34 

 

I Sverige har vi en samsyn som innebär att journalisternas uppdrag innebär att de ska 

gräva fram maktmissbruk och tjäna de maktlösa – inte makthavarna.35 

Journalistikens roll är att ge en korrekt och allsidig nyhetsförmedling.36 Detta ingår i de 

pressetiska reglerna som rör publicering och journalisten ska sträva efter att vara 

opartisk och subjektiv i sin rapportering.37   

Objektiv journalistik kan bland annat definieras genom ett par karaktärsdrag. Objektiv 

journalistik ska exempelvis stå för en balanserad redogörelse av en debatt samt stå för 

en separation mellan fakta och åsikter.38  
 

Att vara journalist kan vara ett tufft och krävande yrke. Som journalist matas du med 

ständig information från alla håll och tvingas konsekvent att ta många beslut. I princip 

kan allt som sker utanför redaktionsfönstret göras till en nyhet, vad som blir till nyhet 

beror på nyhetsvärderingen. När väl en händelse görs till nyhet ska nyheten vinklas, 

källor ska kontaktas och information ska väljas ut.39 

Denna hårda yrkesroll kräver ett stort engagemang från journalisterna, ett engagemang 

som kan bli till en fara om det gör att journalisten överger objektiviteten. Denna 

konflikt, konflikten mellan objektivitet och engagemang, rör grunderna för 

journalistiken som yrkesroll.40 En annan svårighet för att behålla sin objektivitet som 

journalist är den om att alla människor präglas av sin miljö - både genom dess 

värderingar och förväntningar.41 

 

Björn Häger skriver om tio punkter som har blivit ett etablerat riktmärke för 

västvärldens journalistik. Två av dessa går ut på att journalistikens utövare ska vara 

oberoende av dem de bevakar samt att journalisterna ska fungera som en självständig 

granskare av makten, två punkter som kan bli problematiska att uppfylla om man 

                                                
34 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik. 63. 
35 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 28-29. 
36 Pressens Samarbetsnämnd. Spelregler för press, radio & tv, 7. 
37 Fichtelius. Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler, 22-23. 
38 Kinsey. Key Concepts in Journalism Studies, 177. 
39 Fichtelius. Nyhetsjournalistik. Tio gyllene regler, 23. 
40 Ibid. 
41 Tjernström. EUROPA NORRIFRÅN. En nordisk komparativ studie av europeisk politisk 
kommunikation, 32. 
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kommer källorna för nära.42 Dessutom skriver Gunnar Nygren om att vissa forskare 

menar att lokaljournalister som har nära och täta kontakter med sina källor, exempelvis 

en sportjournalist med en tränare eller ordförande i en förening, har mindre benägenhet 

att rapportera om konflikter. Om journalisterna kommer så nära att de i stort sett blir 

vänner med källorna, till exempel genom ständiga hyllningar i samband med de 

vardagliga artiklarna såsom referat, så kan det bli problematiskt när det väl sker något 

som behöver granskas.43 

Detta är även något som Peter Dahlén skriver om. Han menar att sportreportrar behöver 

ett brett kontaktnät med informanter med insyn i lagets verksamheter, det vill säga 

spelare, ledare, materialförvaltare, läkare och så vidare. Att kritisera laget eller enskilda 

spelare skulle då kunna få starkt negativa konsekvenser för reportrarna i form av bojkott 

och utestängning från klubben.44 

Detta är något som är aktuellt även i fallet med Barometern. Det finns bara ett stort 

fotbollslag i Kalmar, nämligen Kalmar FF. Samtidigt finns det dock flera olika 

nyhetskällor som slåss om att vara först med nyheter. Det innebär att det är viktigt med 

ett bra kontaktnät så att man kan gräva fram nyheter först, vilket även bäddar för att det 

eventuellt kan vara svårare att kritisera laget eller individerna. 

 

Sportjournalistik är dock en speciell genre och har även ett speciellt språkbruk. 

Sportjournalistikens stora popularitet hos läsarna beror inte bara på de rent informativa 

funktionerna, utan även på att det är ett speciellt sätt att berätta om skeenden. Läsarna 

har andra förväntningar på sportjournalistik än annan journalistik. Sedan sekelskiftet 

1900 har sportjournalistiken alltmer tagit formen av en känslomässig 

följetongsdramatik. Ett annat språkbruk används för att skapa mer spänning. När 

dessutom televisionen gjorde inträde och möjliggjorde att människor kunde se fler 

matcher live krävde det en förändring inom sportjournalistiken. Det räckte inte längre 

att beskriva precis vad som hade hänt i matchen, utan pressen har alltmer skrivit om vad 

som händer före och efter matcher. Tidningarnas uppgift har mer och mer blivit att 

bekräfta och förstärka den nationella och emotionella upplevelse som tv gett tittarna 

dagen före.45 Detta till trots är det alltså viktigt att försöka upprätthålla en objektivitet 

även på lokala sportredaktioner, då det annars blir svårt att lita på dem om den lokala 

                                                
42 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik. 30. 
43 Nygren. Inte bara kontokort. Lokal journalistik och kommunal tystnad. 31. 
44 Dahlén. Sport och medier. En introduktion. 85. 
45 Ibid. 84. 
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klubben behöver granskas. Detta gäller även inom Barometerns rapportering, då de inte 

bara ska skriva om Kalmar FF:s matcher utan även kunna granska klubben. Därför är 

det viktigt att undersöka rapporteringen.  

Sedan journalistikrollens professionalisering under 1950- och 1960-talet, då det började 

dyka upp fler och fler journalistutbildningar i landet, har kraven ökat på journalistiken.46 

När radio och tv började få en större roll inom nyhetsförmedlingen blev det mer och 

mer professionellt och fokus hamnade på en professionell rapportering i “allmänhetens 

tjänst”.47 Yrket bröt från den klassiska referatjournalistiken för att jobba mer med 

viktiga nyheter snarare än speglande nyheter och då rasade debatter om objektiviteten. 

Sedan slutet av 1960-talet har objektiviteten varit ett viktigt perspektiv inom 

journalistiken.48 

 

Debatterna om objektivitet och kritiken mot bristerna inom objektiviteten ledde till ett 

flertal undersökningar med utgångspunkt i Sveriges Radios avtal med staten. Det gick ut 

på att radio och tv skulle ge en saklig och opartisk nyhetsförmedling. Statsvetaren 

Jörgen Westerståhl hade en central roll i dessa undersökningar. Hans tolkning av 

objektivitetsbegreppet har senare fått stor betydelse i hur man ska se på begreppet.49 

 

Med utgångspunkt i radiolagen kom han fram till att det som vi brukar kalla objektivitet 

innehåller fyra huvudkrav på nyheter: sanning, relevans, balans/ickepartiskhet och 

neutral presentation (figur 2:1). Kravet på sanning innebär helt enkelt att nyheten ska 

vara sann. Kravet på relevans innebär att en händelse ska få så mycket utrymme och 

plats som anses vara skäligt. Vad som är skäligt är svårt att definiera, vilket också gör 

att hela objektivitetsbegreppet kan vara en aning luddigt och upp till bedömning. Kravet 

på balans innebär att alla parter ska få komma till tals - det ska inte bara vara en part 

som får uttala sig i en fråga. Kravet på neutral presentation är en självklarhet för en 

opartisk nyhetsförmedling. Det innebär att journalisten inte ska lägga in några egna 

värderingar i rapporteringen.50 

 

                                                
46 Petersson. Från journalist till murvel. Journalistyrkets professionalisering från 1900- till 1960-
talet, 315FF. 
47 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 20. 
48 Hadenius, Weibull och Wadbring. Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 
257. 
49 Ibid, 257-258. 
50 Ibid, 258-259. 
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Figur 2.1: Jörgen Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet.51 

 

Mellan 1989 och 2005 har samma enkätundersökning gjorts flera gånger inom 

journalistkåren där svenska journalister fått svara på frågor om sina egna professionella 

ideal. Det är numera fler som anser att det ingår i journalistens yrkesroll att vara 

objektiv. Det är dock fortfarande omdebatterat om huruvida journalister ska sträva efter 

att vara objektiva eller inte. När undersökningen hade med frågan om objektivitet för 

första gången 1994 ansåg 54 procent att objektivitet ingick i yrkesrollen. Senast 

undersökningen gjordes svarade 61 procent att de ansåg att objektivitet ingår, en ökning 

med sju procentenheter.52 

 
2.3 Stigmatisering 
Stigmatisering, eller stigma, innebär grovt draget att medlemmar av ett visst socialt 

sammanhang diskrimineras av medlemmar i andra grupper. 

Erving Goffman definierar stigma. Han delar upp begreppet i tre olika typer: 

• Kroppsliga stigman, exempelvis fysiska handikapp och missbildningar. 

• Karaktärsstigman, såsom homosexualitet och alkoholism. 

• Tribala stigman, exempelvis ras, nationalitet och religion.53 
 

Stigmatisering är alltså i grunden en allvarlig fråga. Den behandlar utanförskap och 

diskriminering till följd av kroppsliga besvär, bakgrund, skillnader i karaktär och 

                                                
51 Hadenius, Weibull och Wadbring. Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 
258-259. 
52 Djerf-Pierre och Wiik (red). Medierna och demokratin, 185. 
53 Goffman. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, 12. 
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psykisk status bland annat. Drar man det långt går det dock att applicera det även på 

lokal- och rikstäckande journalistik. Det skapas ett vi mot dem-tänk där “vi” 

representerar den goda sidan, de normala, och “dem” är de som sticker ut och är 

ovanliga. 
 

Stigmatisering är applicerbart i vår studie då det ofta inom sportvärlden blir ett vi och 

dem-tänk. Goffman beskriver det som att individerna som har stigma avviker från 

normen på ett sätt som inte är önskvärt. 54 Det går även att applicera 

stigmatiseringsteorin när det handlar om fotboll. Ett tydligt, men hårdraget, exempel på 

detta skedde under våren 2014. Fram till dess hade supportrar som inte engagerar sig för 

att slåss i stort sett sluppit drabbas av det grova våldet som kan finnas kring fotbollslag i 

Sverige. Den 30 mars, inför den allsvenska premiären mellan Helsingborgs IF och 

Djurgårdens IF, fick en 43-årig Djurgårdssupporter ett knytnävsslag som träffade så illa 

att han senare avled. Våld till följd av lagtillhörighet som ledde till att en trebarnsfar 

miste livet.55  

 

Det är självklart en aning hårdraget att koppla det till mediernas rapportering om 

fotboll, men samtidigt kan man inte helt bortse att det kan finnas ett samband om 

medierna bidrar till att skapa ett vi och dem-tänk. Av den anledningen är det relevant att 

ta upp stigmatiseringsteorin i vår undersökning och se om och hur stigmatisering 

förekommer. 
 

 
2.4 Föreställd gemenskap 
Något som vi bedömer kan bidra till tveksamheter i objektiviteten och en eventuell 

stigmatisering i lokaljournalistiken är föreställd gemenskap alternativt vice versa, att 

den föreställda gemenskapen bidrar till stigmatisering. Begreppet myntades av Benedict 

Anderson som är statsvetare, socialantropolog och professor i internationella studier. 

Begreppet syftar till föreställningen om att gemenskaper existerar i ett samhälle där 

invånarna kan känna en gemenskap och tillhörighet till varandra, utan att egentligen 

träffa eller ens känna till de andra inom gemenskapen.56  

                                                
54 Goffman. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, 12. 
55 Svenska Dagbladet. Dödsmisshandeln i Helsingborg. 2014. http://www.svd.se/sport/svep-
dodsmisshandeln-i-helsingborg_3417298.svd? (Hämtad 2015-01-14) 
56 Anderson. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, 21. 
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När man talar om föreställd gemenskap numera handlar det oftast om nationalism, 

människor som sluter upp kring en nation. Begreppet går dock att applicera även på 

mindre samhällen.  

Föreställda gemenskaper existerade dock långt innan människor enades kring nationer. 

Nationalism trädde fram ordentligt först i slutet av 1700-talet.57 Innan dess var det ofta 

andra faktorer som stod bakom den föreställda gemenskapen. Människor enades kring 

religiös gemenskap och det dynastiska riket.58 

 

Benedict Anderson använder sig av en enkel romanintrig för att tydliggöra teorin om 

föreställd gemenskap. Den går ut på att en man (A) har en fru (B) och en älskarinna (C), 

som i sin tur har en älskare (D). Genom tidsdiagrammet nedan (figur 2:1) visar han på 

att A och D inte möter varandra under tidssekvensen, de kanske inte ens är medvetna 

om varandras existens. Ändå är de två förenade. Dels genom att de både är inbäddade i 

“samhällen”, dels är de inbäddade i de allvetande läsarnas medvetanden. Det är bara 

läsarna som ser A ringa till C, B handla och D spela biljard på en och samma gång. 
 

 

Figur 3:2: Benedict Andersons exempel på föreställd gemenskap genom en 

romanintrig.59 

 

Begreppet om föreställd gemenskap är något man bör ta i beaktning när man undersöker 

sportjournalistik. Genom sin rapportering om ett lokalt lag kan medierna bidra till en 

lokal föreställd gemenskap samt att folket samlas kring laget. Likadant är det möjligt att 

Barometern själva påverkas av den föreställda gemenskapen. Om det då bara finns ett 
                                                
57 Anderson. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, 24. 
58 Ibid, 25-34. 
59 Ibid. 37 
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lokalt och framgångsrikt lag så är det kring det som folket kommer samlas och enas. 

Om medierna då dessutom uttrycker sig på ett sätt som hyllar det egna laget eller är 

stigmatiserande och målar upp motståndarna från andra platser i landet som ”de där”, så 

skulle det kunna bli en förstärkt effekt som enar staden och länet. 
 

2.5 Sportjournalistikens språk 
Sportjournalistiken är ett speciellt område i jämförelse med allmän nyhetsrapportering. 

Redan vid sekelskiftet år 1900 övergick sportjournalistiken mer och mer till en 

känslomässig följetongsdramatik.60 Drygt 50 år senare blev sportjournalistiken än mer 

uttrycksfull. Peter Dahlén skriver att dramatik och känslor då betonades än mer samt att 

tilltalet blev sentimentalare och intimare.61 Vidare presenteras flertalet grepp som 

började användas inom sportjournalistiken som till exempel bokstavsrim, ordlekar, 

motsättningar och kontraster, jämförelser, smeknamn, upprepningar och 

omskrivningar.62 Till skillnad mot den ”vanliga”, allmänna journalistiken innehar 

sportjournalistiken alltså ett speciellt språk och berättande. 

  

Referat är en artikeltyp som är en del av sportjournalistiken och även en del av vad vi 

undersöker i Barometerns rapportering. Just referat blev mer dynamiskt i sitt språk 

under tidigt 1900-tal, efter första världskriget. Peter Dahlén skriver om hur 

rapporteringen blev ”lättare, expressivare, mer angliserat och fick sin egen terminologi 

och jargong”. Det hela blev mer bildrikt och om man tittar i dagens sporttidningar är så 

fortfarande fallet.63 Dock har idrotten alltid haft ett speciellt språk. Redan sedan 

idrottens barndom har det varit ett språk som varit tydligt militärt påverkat med 

krigsmetaforer, något som lever kvar i dagens sportjournalistik.64 Medierad 

tävlingsidrott har en del gemensamt med Hollywoodfilmer. Till exempel strukturerade 

och moraliskt tydliga konflikters framställning och att det handlar om olika hjältefigurer 

och dess motståndare.65  

 

En intressant aspekt angående sportreferaten, med bakgrund mot en undersökning om 

den svenska fotbollens historia som Peter Dahlén tar upp, är att journalister som 

                                                
60 Dahlén. Sport och medier, 84. 
61 Ibid, 85 
62 Ibid. 86.  
63 Ibid. 79. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 38. 
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bevakade intensiva fotbollsmatcher rycktes med i matchen. Detta resulterade sedermera 

att journalistens personliga engagemang stundtals kunde göra sig tydligt.66 Detta strider 

mot de pressetiska reglerna om objektivitet som togs upp under punkt 2.2. 

David Rowe tar upp en snarlik punkt när han beskriver fansens förväntningar på hur 

sportjournalister rapporterar om sport. Deras rapportering om fakta och statistik 

förväntas ske genom samma fanatiska uppmärksamhet som fansen själva har. 

Sammanfattningsvis sker det alltså en krock mellan journalistyrkets allmänna krav och 

kraven från sportfansen. Professionen anpassas till socialisationen då journalistyrkets 

krav möter fansens förväntningar. Journalisterna lösgörs till viss del från yrkesrollen 

och blir mer befästa i sportvärlden.67  

 

2.6 Semiotik 
Semiotik är ett samlingsnamn för läran om tecken.68 En del av läran handlar om 

denotation och konnotation, något som är relevant för vår studie. Det innebär helt enkelt 

att ett tecken består av två sidor, uttryckssidan och innehållssidan. Den betydelse som 

ett tecken uttrycker behöver inte nödvändigtvis vara det som det innehåller, exempelvis 

vid metaforer. Det kan även innebära att denotation är ett uttrycks bokstavliga 

betydelse, medan konnotation är de associationer som är förbundna med ett ord. Ett 

exempel som Søren Kjørup tar upp är att orden frihetskämpe och terrorist har betydligt 

olika konnotation, även om de i grunden betyder samma sak.69  

Søren Kjørup berättar också om att ett språksystem handlar om skillnader i relationer 

och element. Olika ord påverkar varandra olika i texterna och sammanhangen kan delas 

upp i syntagmatiska och paradigmatiska sådana. Enkelt sagt är de syntagmatiska 

sammanhangen något närvarande och de paradigmatiska frånvarande. En enkel sats är 

ett syntagm, Søren Kjørup tar själv upp exemplet ”mannen läser en bok”. Ordet 

”mannen” kan anses ha blivit valt från paradigmet man/kvinna eller man/pojke.  Valen 

av ord i satsen handlar alltså om paradigm. Med hjälp av begreppen syntagm och 

paradigm kan man ställa sig frågor till texterna som ”Vilka val har gjorts” och ”varför 

har valen gjorts?”. Varför används ett visst ord istället för ett annat?70  

 

                                                
66 Dahlén. Sport och medier, 79. 
67 Rowe. Sport, culture and the media. 42. 
68 Kjørup. Semiotik. 9. 
69 Ibid. 22. 
70 Ibid. 31-33. 
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2.7 Tidigare forskning 
Det är svårt att hitta tidigare forskning om framing inom såväl lokaljournalistik som 

sportjournalistik. Om de två dessutom kombineras till lokal sportjournalistik blir 

resultatet ännu värre. Vi gjorde en rad sökningar som kombinerade fraser som 

lokaljournalistik, sportjournalistik, objektivitet, föreställd gemenskap, framing och 

journalistik och här nedan skriver vi några av de sökningar vi gjorde i den vetenskapliga 

databasen Academic Search Elite. Sökkombinationen “framing AND sports journalism” 

genererade till exempel bara tio resultat. Samtliga av dessa texter behandlade dock 

ämnen som inte är relevanta för vår undersökning, såsom Wimbledon, Superbowl och 

OS i London, stora evenemang som inte hade särskilt mycket att göra med 

lokaljournalistik. En sökning på ”objectivity AND local identity” gav fyra resultat som 

alla var irrelevanta för vårt forskningsämne. Sökfrasen ”objectivity AND local 

journalism” genererade 41 resultat, men resultaten var inte relevanta för vårt 

forskningsproblem utan handlade om saker som stora krig, utrikeskorrespondenter och 

nationella val, och berörde således inte lokaljournalistik. Desto fler resultat fanns det 

när det handlade om ”objectivity AND journalism” med hela 1018 resultat. Vi anser 

dock att vi redan har hittat mycket forskning om objektivitet som vi redogjort för 

tidigare. Det är inte objektivitet i stort vi vill undersöka, utan det är inom kombinationen 

av framing och lokal sportjournalistik som vi anser att det finns en lucka inom 

journalistikforskningen, en lucka som vi ämnar försöka fylla. 
 

I databasen med avhandlingar och uppsatser från Linnéuniversitetet (DiVa) sökte vi på 

samma fraser och hittade då en studie som ligger ganska nära det vi undersöker. Hösten 

2012 gjorde Alexander Malmkvist och Pontus Pettersson, två studenter vid 

Linnéuniversitetet, en kvalitativ undersökning om fenomenet hejarklacksjournalistik. 

Som metod valde de kvalitativa samtalsintervjuer med sex etablerade journalister, 

krönikörer och redaktörer på två av Sveriges ledande tidningar, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter.  

Hejarklacksjournalistik är ett begrepp som började dyka upp i mitten av 2000-talet. 

2007 tog Språkrådet, numera Institutet för språk och folkminnen, in begreppet i sin lista 

över nyord. Begreppet kan enkelt sammanfattas som populistisk journalistik eller 

journalistik som okritiskt hyllar något.71 

                                                
71 Insitutionen för språk och folkminnen. Hejarklacksjournalistik. 2014. 
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2014/2013-10-20-
hejarklacksjournalistik.html (Hämtad 2015-01-14) 
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Deras undersökning är inne och rör vid vårt forskningsproblem – tveksamheter i 

opartiskheten inom sportjournalistik. De valde dock bara att undersöka själva begreppet 

och fenomenet hejarklacksjournalistik genom att intervjua mediemänniskor. Det de fick 

svar på var således enbart vad journalister på rikstäckande tidningar ansåg om 

fenomenet.  

De kom fram till att hejarklacksjournalistik främst pågår i olika mediekanaler i samband 

med matcher där de svenska representationslagen spelar. Deras respondenter kopplar 

dock samman riksmediernas rapportering kring de svenska representationslagen med 

lokalpressens rapportering kring de stora, lokala lagen. Deras resultat är alltså något 

som styrker vår hypotes om att det kan finnas hejarklacksjournalistik inom den svenska 

lokalsportjournalistiken.72  
 

Det är svårt att hitta studier som berör en lokal form av nationalism, där lokalpressen 

ägnar sig åt hejarklacksjournalistik. Desto lättare är det dock att hitta forskning om 

hejarklacksjournalistik på nationell nivå, som dock går att applicera även på lokal nivå. 

Göran Eriksson, lektor på Örebro universitet, berör ämnet i sin studie Det här är lycka – 

om sportjournalistikens inkluderande mekanismer som finns med i rapporten Mediernas 

vi och dom från Statens offentliga utredningar. Han skriver att sportjournalistiken har en 

stor roll i att skapa stora idrottsevenemang. I samband med evenemang som OS och VM 

blir känslorna för Sverige och det svenska som allra mest tydliga, mycket tack vare 

sportjournalistiken. Journalisterna förstorar tävlingarna och har en stor del i att 

människor identifierar sig med Sverige och “det svenska”. De skriver om de svenska 

representationslagen som “vi”, vilket gör att även befolkningen kan känna sig 

inkluderade och därmed identifiera sig med Sverige och de svenska lagen.73 

 

Även Peter Dahlén berör sportjournalistikens inkluderande mekanismer, hur det bidrar 

till att skapa en föreställd gemenskap inom en nation eller ett samhälle. Första gången 

Sverige enades kring en idrottare var under medeldistanslöparen Gunder Häggs 

framgångar på 1940-talet. För första gången någonsin fanns rubriker och bilder på 

tävlingsidrott på tidningarnas förstasidor. Intresset nådde sin kulmen 1943 när Hägg 

reste till USA för att möta den främsta amerikanska löparen. Det ledde till att AB 

Radiotjänst, numera Sveriges Radio, gjorde sina första direktsändningar över Atlanten, 
                                                
72 Malmkvist och Pettersson. Den tolfte spelaren – en kvalitativ studie av hejarklacksjournalistik 
i den svenska sportjournalistiken, 34FF. 
73 Eriksson. Mediernas vi och dom. Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, 
225.  
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vilket gjorde att en stor del av det svenska folket satt bänkade vid sina radioapparater 

mitt i natten för att följa tävlingen.74 

 

Medierna bidrog starkt till att bygga upp Häggs karaktär genom porträtteringen av 

honom och hans möten på löparbanan med ärkerivalen Arne Andersson. Genom sin 

popularitet, som alltså till stor del skapades av medierna, bidrog han sedan starkt till 

befästandet av en nationell identitet.75 Sportjournalistikens popularitet och inkluderande 

mekanismer märks också av på tidningarnas försäljningssiffror. Det märktes främst av 

när Ingemar Johansson slog Floyd Patterson i proffsboxningens tungviktsklass och 

övertog världsmästartiteln. Dagen efter slog alla storstadstidningar försäljningsrekord.76 

 

Det finns alltså en lucka inom forskningen när det kommer till skapandet av en lokal 

identitet genom sportjournalistik, en lucka som vi ämnar göra ett försök att fylla, 

åtminstone till viss del. 
 
 
 

                                                
74 Dahlén. Sport och medier. En introduktion, 426-427. 
75 Ibid. 428-429 
76 Wallin. Sporten i spalterna, 16. 
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3 Syfte och frågeställning 
 
3.1 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att se hur texter gestaltas i lokaltidningen 

Barometerns sportrapportering. Vi vill undersöka framingen i rapporteringen. Detta gör 

vi genom att se hur sportskribenterna använder sig av metaforer, egna värderingar och 

åsikter för att förvränga budskap eller försköna verkligheten i sin rapportering och om 

skribenter uttrycker sig på ett sätt som kräver förförståelse från läsarna. Vårt mål är att 

ta fram material som kan visa hur framing framstår i Barometerns referat och 

nyhetstexter i samband med Kalmar FF-matcher, med andra ord hur texterna om 

Kalmar FF framställs. Detta vill vi undersöka då vi upptäckt att det finns en lucka kring 

hur framing framstår i referat och texter i lokal sportjournalistik. 
 

Vidare vill vi alltså undersöka hur Barometern bidrar till att skapa en lokal föreställd 

gemenskap. Våra egna forskningssökningar visar att det finns forskning om tidningar 

som gör det på riksnivå i samband med matcher för de svenska representationslagen, 

däremot finns det inte mycket forskning om ämnet på lokal nivå. Det är viktigt att se hur 

lokaltidningar eventuellt bidrar till en lokal föreställd gemenskap, då det i längden kan 

påverka objektiviteten. Den lokala föreställda gemenskapen kan påverka åt båda håll. 

Barometern kan bidra till den i sin rapportering, men samtidigt kan de påverkas själva 

av den, då de omfattas av fansens förväntningar. De kan dras in i sportvärlden och 

försvinna lite från journalistyrket.  

Effekterna av den lokala föreställda gemenskapen hänger alltså mycket ihop med 

objektiviteten, då den kan leda till brister objektivitetsmässigt. Därför är de båda 

delfrågeställningarna tätt ihopkopplade i vår analys. 
 

Just objektivitet, eller en strävan efter att vara objektiv, är något som anses ha en stor 

roll och är ett ideal i den journalistiska vardagen.77 Medierna har en stor makt i 

samhället då det är de som bestämmer vilka nyheter befolkningen ska få höra talas 

om.78 Därför anser vi att det är ett viktigt journalistiskt forskningsproblem. Om lokala 

sportredaktioner framstår som att de håller den lokala klubben om ryggen kan det skada 

deras förtroende om det händer att klubben behöver granskas. Läsare kan ha svårt att 
                                                
77 Hadenius, Weibull och Wadbring. Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 
257. 
78 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 28-29. 
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lita på att tidningen är helt ärlig med vad klubben gör, samtidigt som tidningen kan ha 

en tendens att inte rapportera om konflikter inom klubben, något vi pekade på i kapitlet 

om tidigare forskning. Eventuella brister hos journalister behöver inte nödvändigtvis 

vara medvetna, utan det kan ske i det omedvetna. Detta gör det relevant för 

journalistiken, då vi kan peka på brister hos journalister som är verksamma i dag som 

redaktionen inte känner till, vilket gör att journalistiken således kan förbättras och 

trovärdigheten ökar. 

 

Journalisterna har en väldigt stor makt genom dagordningsmakten då de först 

bestämmer vad som ska rapporteras om och sedan även vad de ska ha för infallsvinkel. 

Genom det valet kan de även påverka hur en nyhet ska tas emot av läsarna.79 Det är 

dock ingenting som vi kommer undersöka, då vår metod inte möjliggör en analys kring 

receptionen som är ett resultat av framing.  
 

 
3.2 Frågeställningar 

• Hur gestaltas Kalmar FF i Barometern? 
 
Huvudfrågeställningen konkretiseras ner i följande delfrågeställningar: 
 

• Vilka objektivitetsmässiga tveksamheter finns i Barometerns rapportering om 

Kalmar FF? 

• Hur bidrar Barometern till en lokal föreställd gemenskap i sin rapportering om 

Kalmar FF? 

                                                
79 Järvå och Dahlgren. Påverkan och manipulation. 315. 
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4 Metod 
 
4.1 Procedur 
För att besvara frågeställningarna började vi med att göra ett slumpmässigt obundet 

urval på den totala populationen av 31 tävlingsmatcher under år 2014. Det gav oss sex 

allsvenska matcher med Kalmar FF från säsongen 2014 att analysera. Genom de sex 

utvalda matcherna fick vi fram 12 dagars rapportering om Kalmar FF som vi 

analyserade. Matcherna vi undersökte texter kring var följande: 

1. IF Brommapojkarna på bortaplan, 30 mars.  

2. IFK Göteborg på hemmaplan, 20 april. 

3. Örebro SK på hemmaplan, 4 maj. 

4. Malmö FF på bortaplan, 26 juli. 

5. IF Elfsborg på bortaplan, 17 augusti. 

6. Halmstads BK på hemmaplan, 18 oktober. 
 

Detta gav oss totalt 27 analysenheter, alltså texter. Enligt Margrit Schreier är det viktigt 

att dela upp analysenheter i mindre segment, kodningsenheter.80 Med avstamp i detta 

valde vi att dela upp analysenheterna, det vill säga texterna, i kodningsenheter. Dessa 

bestod i grunden av stycken i texterna. När en kodningsenhet innehöll fler än ett 

framingtecken delades den ursprungliga kodningsenheten - stycket - upp i än fler 

kodningsenheter efter styckets alla meningar. Alltså, om endast en mening i ett stycke 

innehöll framingtecken var hela stycket en kodningsenhet, men om det fanns flera 

meningar med olika framingtecken i samma stycke så delades kodningsenheten in i 

mindre enheter där varje mening utgjorde en enhet. Likadant kunde en mening delas 

upp i mindre kodningsenheter om det fanns flera framingtecken i meningen. Texten som 

kodningsenheterna bestod av var de olika textdelarna i artiklarna, det vill säga rubrik, 

ingress, brödtext och bildtext. 
 

Texterna läste vi igenom flera gånger, både snabbt och översiktligt samt långsamt och 

fundersamt och diskuterade gemensamt eventuella framingtecken. 

 

Genom att analysera kodningsenheterna kunde vi sedan placera in dem under rätt tema 

och underkategori och sortera materialet med hjälp av tydliga anteckningar kring var i 

materialet utdraget var hämtat och vad som stod med. 
                                                
80 Schreier. Qualitative content analysis in practise. 126-127. 
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Ibland kunde det bli en tolkningsfråga kring vilka textdelar som kvalificerade sig under 

punkterna. En mening i sig kunde se ut att innehålla framingtecken, men om det genom 

kontexten framgick att så inte var fallet så fick vi väga in i det i bedömningen.  

 

När vi väl samlat in all information gick vi igenom all data och analyserade resultaten. 

Samtliga kodningsenheter sammanställdes i vår kodningsram. Sedan valde vi ut de mer 

intressanta exemplen för varje kategori för att redovisa i resultatdelen som kommer 

under punkt 5. Enligt Margrit Schreier ska redovisningen av materialet ske på ett vis så 

att man presenterar den ena kategorin efter den andra, något som vi gjorde i 

presentationen av våra resultat.81 

 
 
4.2 Val av kvalitativ innehållsanalys som metod 
Vi valde att tillämpa en innehållsanalys som metod för vår forskning eftersom 

innehållsanalys är det första steget av två i processkopplingen mellan medieinnehåll till 

läsarens uppfattning, enligt medieforskarna Luke, Caburnay och Cohen.82 Det är alltså 

den typen av ramar inom kommunikation som fokuserar på vad texten säger, som vi tog 

upp tidigare i teoriavsnittet, som vi analyserade.83 

 

Själva innehållsanalysen var kvalitativ. För att få ut de data vi ville ha behövde vi gå in 

mer på djupet i de texter vi analyserade, därför passade en kvalitativ metod bäst i det här 

fallet. Sigmund Grønmo skriver att vi genom en kvalitativ innehållsanalys kan tyda 

argument, ståndpunkter, attityder och värderingar som hade betydelse i vår 

problemformulering.84 På detta sätt kunde vi bedöma vad texterna skickade för signaler 

och i förlängningen se vilken betydelse texten hade för författarna och hur det då kan ha 

uppfattats av läsarna.85 

 

Vår kvalitativa analys gav oss svar på hur framing framställdes i den specifika tidningen 

samt hur tidningen bidrog till att skapa, och påverkades av, en lokal föreställd 

gemenskap. Vi kunde däremot inte dra generella slutsatser för andra lokaltidningar på 

                                                
81 Schreier. Qualitative content analysis in practise, 219-220. 
82 Luke, Douglas A, Caburnay, Charlene A och Cohen, Elisia L. How much is enough? New 
recommendations for using constructed week sampling in newspaper content analysis of health 
stories. Communications methods and measures, 77. 
83 Entman, Matthes, Pellicano. The Handbook of Journalism Studies, 181. 
84 Grønmo, Sigmund. Metoder i samhällsvetenskap, 132. 
85 Ibid, 188-193. 
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grund av just den kvalitativa ansatsen. Den kvalitativa ansatsen var också betydande i 

vårt val, eftersom vi med den kunde gå in djupare i texterna, något som var väsentligt i 

denna form av undersökning. 
 
 
 
4.3 Val av textkälla för analys 
Vi valde att analysera innehållet i Barometern. Detta då Barometern är överlägset störst 

i Kalmar/Nybro-regionen då de når ut till mer än hälften av hushållen. De hade 2013 en 

upplaga på 40 300 exemplar och kommer ut sex dagar i veckan. Chefredaktör och 

ansvarig utgivare är Anders Enström86 och tidningen ägs av koncernen Gota Media AB 

sedan en sammanslagning med flera andra tidningar från Blekinge och Småland 2003.87  
 

Valet av att analysera lokalpress istället för rikspress tog vi på grund av att vi hittade 

tidigare forskning på fenomenet hejarklacksjournalistik i just riksmediers rapportering, 

som har koppling till det vi analyserar. Sämre ställt var det med forskningen inom 

lokalpressen. Därför ville vi utöka forskningsunderlaget i området inom just 

lokalpressen. 

 

Kalmar både som stad och län har enbart ett framstående fotbollslag som spelar på 

allsvensk nivå. Därmed bedömer vi att de bör få mycket utrymme jämfört med övriga 

lag i regionen och därmed också fler som engagerar sig i laget. 
 

I Barometern analyserade vi texter som handlade om Kalmar FF. Fotboll är en sport 

som berör folk runt om hela landet och Kalmar län är inget undantag. Kalmar FF spelar 

samtidigt i den högsta fotbollsligan i Sverige och är sedermera ett av de bästa 

fotbollslagen Sverige kan stoltsera med. Denna kombination gör Kalmar FF till Kalmar 

läns absolut största lag alla sporter inräknade. Mycket folk inom regionen berörs av 

lagets framgångar och är det något lag som personer enas kring, skapar sig en identitet 

med, så borde det vara Kalmar FF. Därför fokuserade vi på enbart Kalmar FF-artiklar. 
 

Vi analyserade texter som publicerades i samband med matcher och som hade med 

matcherna att göra, det vill säga förhandstexter på matchdagen och referat dagen efter 

                                                
86 Tidningsstatistik AB. Barometern med Oskarshamn-Tidningen. 2013. 
http://www.ts.se/mediefakta-upplagor/snabbfakta/?mc=000300 (Hämtad 2015-01-13) 
87 Barometern. Om Barometern & Gota Media. 2014.  http://kundcenter.barometern.se/om-gota-
media/ (Hämtad 2015-01-13) 
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match, samt nyhetsartiklar som binds ihop med matcherna tydligt. Detta då vi bedömde 

att en eventuell hejarklacksjournalistik skulle komma att märkas av allra mest i 

samband med matcher. Allt material som var skrivet av TT eller andra nyhetsbyråer 

sorterades ut då det inte är redaktionens eget material utan är skrivet ur rikssynpunkt, 

något som hade kunnat påverka vårt forskningsresultat och göra det mindre trovärdigt. 

Dessutom rensade vi bort krönikor och andra åsiktstexter från vår granskning, såsom 

betygsättningar och kortare kommentarer, då dessa ska bestå av åsikter och således inte 

behöver vara neutralt skrivna. Notiser och andra mindre texter undveks också på grund 

av att för lite fakta presenteras i en sådan. 

 
 
4.4 Val av analysmetod 
Vi valde att göra en tematisk analysmetod av våra insamlade kvalitativa data. Enligt 

Alan Bryman går teorin om en tematisk analysmetod ut på att man skapar ett index av 

centrala teman.88 Även Margrit Schreier skriver att man vid en kvalitativ 

innehållsanalys ska skapa en kodningsram med huvudkategorier och subkategorier.89 

Detta anammade vi och delade in vår kodningsram i en rad huvudkategorier och 

subkategorier.  

 

I och med att all rapportering innehåller någon form av framing - allt gestaltas på ett 

visst sätt90 - letade vi efter den sorts framing som vi ansåg vara bristfällig eller tveksam 

på något sätt med tanke på journalistikens objektivitetsroll och regler. I den här 

uppsatsen använder vi ordet framingtecken för den framingtyp som vi letade efter i 

texterna. Det är alltså ett eget ord som vi har hittat för att ha ett samlingsnamn för alla 

textstycken som vi bedömer på något sätt ha objektivitetsmässiga tveksamheter. Där 

räknade vi in lokalpatriotisk tendens, stigmatiserande tendens, egen åsikt eller värdering 

från journalisten, samt text som kräver förförståelse. Enkelt sagt inkluderade det allt 

man på något vis kan ifrågasätta med tanke på journalistrollen. 
 

De fyra huvudkategorierna var som följer:  

1. Framingtecken som inte direkt berör lag eller person med anknytning till lag. 

2. Framingtecken som berör lag eller person med anknytning till lag. 

3. Citat 
                                                
88 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 528-529. 
89 Schreier. Qualitative content analysis in practise. 58FF. 
90 Strömbäck, Nord. Medierna och demokratin, 318FF. 
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4. Inget framingtecken (ej citat) 
 

Genom dessa fyra huvudkategorier kunde all insamlad data sorteras in i rätt fack.  

I huvudkategori 1 lade vi alla kodningsenheter som innehöll något framingtecken men 

som inte tydligt berörde Kalmar FF eller något motståndarlag. Dessa data berörde inte 

direkt lag eller spelare. Huvudkategorin var uppdelad i tre underkategorier där olika 

data lades;  

1. Personlig åsikt och värdering - här lades text som visade upp en egen åsikt eller 

värdering från skribenten. Text som kunde ses som färgad lades här om det inte 

tog tydlig ställning för Kalmar FF eller motståndarlag. Om texten däremot tog 

tydlig ställning för ett lag lades det i den andra huvudkategorin. 

2. Metaforer - här lades text som innehöll någon form av metafor. Metaforer 

fördjupar språket och tillför ytterligare dimensioner. De kan användas för att ge 

mer djup till ett budskap eller för att förklara en företeelse med andra ord.91 

Metaforer förutsätter en viss allmänbildning hos textmottagarna, vissa mer vissa 

mindre92. En viss förförståelse krävs alltså. 

3. Namnanvändning - här lades text som innehöll bristande information angående 

namn och därmed krävde någon form av extra förförståelse av läsarna och 

sedermera eventuellt stängde ute läsare som inte har full kunskap i ämnet. Enligt 

Björn Häger ska man undvika svåra ord och krångligheter, såsom ej vedertagna 

förkortningar, som riskerar att stänga ute läsare.93  
         

Den andra huvudkategorin delades upp i fyra underkategorier. Syftet med de fyra 

kategorierna var att undersöka hur rapporteringen såg ut kring lag och spelare, hur dels 

Kalmar FF och dess individer beskrevs, men även motståndarna. Detta för att se på 

vilket sätt Barometern bidrog till att bygga upp en föreställd gemenskap kring Kalmar 

FF. Huvudkategori 2 var uppdelad i följande fyra underkategorier: 

1. Beskrivning av Kalmar FF - här lades text där Kalmar FF som lag alternativt 

förening beskrevs. 

2. Beskrivning av Kalmar FF:s spelare och ledare - här lades text där individer 

inom Kalmar FF, alltså spelare eller ledare, beskrevs. 

                                                
91 Goatly. The language of metaphors, 14-15. 
92 Josefsson, Sahlin. Tala så att alla lyssnar och förstår, 96. 
93 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik. 38. 
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3. Beskrivning av motståndarlaget - här lades text där Kalmar FF:s motståndare 

beskrevs som lag alternativt förening. 

4. Beskrivning av motståndarlagets spelare och ledare - här lades text där Kalmar 

FF:s motståndares spelare eller ledare beskrevs. 
 

Huvudkategori 3 och 4 hade vi för att sortera ut övriga textdelar. I huvudkategori 3 lade 

vi alla kodningsenheter med citat. De sorterades bort då skribenten knappast kunde 

påverka vad intervjupersonen valde att säga. Förvisso väljer alltid skribenter vilka citat 

som kommer med i de slutgiltiga texterna, men vi kunde inte veta vad det fanns för citat 

att välja på när vi undersökte texterna. 
 

I huvudkategori 4 lade vi de kodningsenheter som analyserades men som vi inte hittade 

något framingtecken i. 

 

Dessa kategorier bestämde vi gemensamt efter att ha testat att analysera en stor mängd 

artiklar inför datainsamlingsarbetet. Då läste vi igenom ett antal tidningar från såväl 

Barometern som andra lokaltidningar för att få en känsla för hur de skriver på sina 

sportsidor och hitta alla tänkbara brister i objektivitet på sportsidorna.  

 
 
4.5 Val av tidsspektra 
Vårt urval gjordes genom ett slumpmässigt obundet urval. Alan Bryman talar om att ett 

sannolikhetsurval är viktigt om man på något sätt ska kunna generalisera sina resultat 

till en population. Vi ville kunna göra just detta från våra artiklar som fokuserar kring 

sex matcher av säsongens matcher 2014. För att vårt urval - sammanlagt 27 

analysenheter - skulle kunna generaliseras till samtliga andra artiklar om Kalmar FF 

publicerade runt matchdagarna under samma säsong, använde vi därför ett 

slumpmässigt obundet urval som utgick från samtliga tävlingsmatcher för Kalmar FF 

säsongen 2014.94 

 

Urvalet av matcher visade sedan vilka texter på vilka dagar vi skulle analysera. Vi 

tittade på texterna som publicerades om Kalmar FF på matchdagen, eller dagen före 

match om matchdagen är en söndag, samt första icke tidningsfria dag efter match. 

 

                                                
94 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 350. 
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4.6 Metoddiskussion 
Det pågår en diskussion om huruvida begreppen validitet och reliabilitet är relevanta för 

kvalitativ forskning och inte enbart för kvantitativ forskning. Begreppet validitet är till 

exempel svårt att tillämpa utan att på något sätt beröra mätning i någon form.95 I och 

med att vi inte mätte någonting i undersökningen undvek vi därför specifikt validitet 

och reliabilitet som kriterier för kvalitén på vår undersökning. I stället riktade vi in oss 

på extern och intern valiabilitet, samt extern och intern reliabilitet, som Bryman talar 

om.96   
 

Extern validitet 

Extern validitet handlar om hur våra resultat kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer.97 Detta var svårt i vår undersökning i och med vår kvalitativa metod. Det 

går inte att generalisera våra resultat till andra tidningar eller andra sporter. Det går inte 

heller att generalisera våra resultat till andra fotbollslag i regionen, i och med att 

nivåerna på länets andra lag skiljer sig så pass mycket.  
 

Intern validitet 

Intern validitet tittar på forskarens observationer och de teoretiska idéerna och 

samhörigheten dem emellan.98 Den kvalitativa forskningen gjorde att vår 

forskningsstrategi var induktiv, vilket gjorde att vi specificerade våra frågeställningar 

efter en första insamling av data. Därigenom anser vi att den interna validiteten är hög. 
 

Extern reliabilitet 

Extern reliabilitet undersöker i vilken grad en undersökning kan replikeras.99 Denna 

punkt är också den svår att tillgodose i och med att den kvalitativa forskningen innehar 

ett tolkande synsätt.100 Genom vår metoddel och vår mer ingående beskrivning av 

tillvägagångssättet i föregående punkt 4.4, anser vi att vår undersökning kan upprepas 

på ett sätt som är tämligen lik vårt, även ifall det handlar om ett annat lag. Dock tolkar 

                                                
95 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 351-352. 
96 Ibid, 352. 
97 Ibid. 352. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid, 40. 
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vi alla saker olika, vilket gör att tolkningarna av texter inte kan bli exakt likadana som 

våra. 
 

Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet handlar om att olika forskare i samma undersökning ska vara överens 

om hur de ska tolka vad de undersöker.101 Vi anser att vår interna reliablitet var hög. Vi 

gick igenom vår kodningsram noga och grundligt både innan och under insamlingen av 

empiriska data. Texterna som delades upp oss emellan, tittade vi också igenom kritiskt 

efter insamlingen av data, för att vara än mer säkra att vi tolkade på ett korrekt och 

likadant sätt. 

 
 
4.7 Vetenskapsrådets rekommendationer rörande forskningsetik 
Vetenskapsrådet har släppt ett flertal publikationer rörande forskningsetik och i förordet 

till deras senaste släppta publikation, God forskningsed (2011), sammanfattar de 

forskningsetik i åtta punkter: 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 

djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning102 
 

Vi anser att vi följer Vetenskapsrådets rekommendationer rörande forskningsetik i vår 

uppsats. Vår forskning är helt sanningsenlig och vi har inte manipulerat resultatet på 

något vis. Under de olika kapitlen i vår rapport redovisar vi såväl metoder som resultat 

för att ge insyn i hur undersökningen har gått till. 
 

                                                
101 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 352. 
102 Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. God forskningsetik. Rapport/Vetenskapsrådet: 12. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. 
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Vi saknar helt kommersiella intressen och andra bindningar och redovisar således inte 

något sådant. Forskningsresultaten är helt och hållet våra egna efter egna studier och är 

således inte stulna.  

Vi har även god ordning på vår dokumentation för att kunna gå tillbaka i 

forskningsprocessen. Forskningen är till så stor grad som möjligt förlagd digitalt, då vi 

även valt att läsa de aktuella tidningarna i deras respektive webbversioner. På det viset 

slipper vi de eventuella transporter av till exempel mikrofilmsrullar som hade krävts om 

vi valt att utnyttja den möjligheten för att läsa tidningarna, vilket innebär minsta möjliga 

skada på miljön.  
 

Vi anser även att vi är rättvisa i vår bedömning av tidigare forskning inom ämnet.  
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5 Resultat och analys 
Resultatdelen är uppdelad i tre huvudrubriker: “Framingtecken som inte direkt berör 

lag eller person med anknytning till lag”, “Framingtecken som berör lag eller person 

med anknytning till lag” och “Rubriker”. Rubriker avhandlas sist och åtskilt eftersom 

rubriker är en så pass speciell del i texter och att resultaten skulle bli missvisande 

annars. 

Vi kommer ta upp exempel för varje kategori, för att på så sätt kunna gå mer på djupet i 

enstaka fall. Dessutom hade det blivit för mycket material att ha med samtliga resultat 

när det är en kvalitativ studie. 

 
5.1 Framingtecken som inte direkt berör lag eller person med 
anknytning till lag 
 
5.1.1 Egen åsikt och värdering 
Personligt engagemang från skribenterna märktes av i hög grad, utan att något lag direkt 

berördes. Skribenter använde värdeladdade ord för att ”krydda” rapporteringen om 

saker som i grunden kanske inte var så spännande. De ägnade sig åt den del av 

framingteorin som ämnar förstärka ett eget budskap. Detta ligger nära sakgestaltningar 

som vi skrev om i teorikapitlet. 
 

Det fanns tydliga exempel på personligt engagemang. Till exempel skrev en skribent att 

“…den sista kvarten blev en nervös väntan på slutsignalen.”103 Det är ingen spelare som 

har uttalat sig om att det var nervöst, varken i hemma- eller bortalaget, utan det är 

journalisten själv som gör bedömningen att det var nervöst. Skribenten sätter själv 

agendan genom att betona det som att det var en nervös väntan. Hen tillskriver matchen 

attributet nervös och sätter därigenom en agenda, vilket lär göra att även läsarna får 

uppfattningen att matchslutet var nervöst. Detta gör att exemplet faller in under 

framingteorin.104 

 

Figur 5.1: Skärmdump på textstycke i Barometern, 20140331, sidan 27. 

                                                
103 Eriksson, Henrik. ”Skönt när domaren blåste av”. Barometern. 2014-03-31. 
104 Coleman, McCombs, Shaw, Weaver. The Handbook of Journalism Studies, 149. 
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Den 28 juli skrev Barometern om det då kommande svenska transferfönstret, när lagen 

får värva nya spelare. Då valde hen att skriva att “Transferfönstret har aldrig varit 

öppnare eller händelserikare.”105 Trots så starka ord om fönstret skrev hen sedan 

ingenting om det, förutom att mittfältaren Melker Hallberg blivit såld. Med andra ord 

innebar det att en försäljning, enligt författaren, skulle innebära att det var det mest 

öppna och händelserika transferfönstret någonsin. Även om det är fritt för tolkning vad 

som behöver hända för att ett transferfönster ska anses vara öppet och händelserikt, 

visar skribenten upp framingtecken, då hen valde att ”krydda” ordvalen för att det skulle 

låta lite mer spännande. Genom att betona försäljningen sätter skribenten en agenda som 

är till för att läsarna ska uppfatta det som att mycket har hänt. Detta är ett exempel på 

sakgestaltningar som vi skrev om under framingdelen i teorikapitlet. Skribenten valde 

att betona vissa saker, det vill säga försäljningen av Hallberg vilket innebar mer pengar 

in, för att framställa det som väldigt händelserikt, trots att det inte hänt så mycket 

annat.106 

 

Figur 5.2: Skärmdump på textstycke i Barometern, 20140728, sidan 27. 
 

Samma dag skrev samma skribent att “…2–1-målet var riktigt oturligt med röd/vita 

ögon sett […] returen träffade Sebastian Ramhorn och gick snöpligt in i mål.”107 Just att 

skribenten valde att skriva om att se det ur rödvita ögon gör att det ger sken av att hen 

kan ha ett personligt engagemang för Kalmar FF. Att så tydligt vinkla det ur ett Kalmar 

FF-perspektiv, istället för att skriva det på ett neutralt vis, tyder på ett engagemang. Att 

se målet genom hemmalagets ögon kan vara relevant för just hemmafansen som läser 

tidningen, men att tydligt skriva ut att man ser målet från en viss sida stänger ute övriga 

läsare. Journalisten använder sin dagordningsmakt, något vi skrev om under 

objektivitetsdelen i teorikapitlet, för att måla upp scenariot ur ett Kalmar FF-perspektiv. 

Även här väljer skribenten att betona och framhäva det på ett visst sätt för att sätta en 

agenda, precis som i det förra exemplet. Coleman, McCombs, Shaw och Weaver skriver 
                                                
105 Eriksson, Henrik. Transferfönster med många möjligheter. Barometern. 2014-07-28 
106 Coleman, McCombs, Shaw, Weaver. The Handbook of Journalism Studies. 147. 
107 Eriksson, Henrik. Guldstrid utbytt mot Europajakt. Barometern. 2014-07-28. 
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om agendasetting och framingteorin. De menar att ett av de stora koncepten inom 

agendasetting handlar om vilka attribut som tillskrivs personer eller händelser. I den 

aktuella artikeln är attributen ”oturligt” och ”snöpligt”, då syftet troligtvis är att släta 

över en eventuell dålig insats.108 

Dessutom tillskrev skribenten målvakten Lars Cramer positiva attribut och uttalade sig 

om att målet var snöpligt, men det tas upp under punkt 5.3.2, då beskrivningar av 

spelare och ledare redovisas. 

 

Figur 5.3: Skärmdumpar på textstycke i Barometern, 20140728, sidan 26. 
 

Vidare märktes det av ett flertal gånger i texterna att skribenterna hade en tendens att 

ibland dra egna slutsatser utan att egentligen backa upp med några fakta eller citat. De 

skrev saker som “Alla trodde att domaren Al-Hakim skulle blåsa av”109 och “Att sitta på 

bänken en säsong skulle sätta stopp för utvecklingen och kanske helt grusa 

karriären”110. Det är exempel på när skribenterna själva drar slutsatser. De visar inte upp 

något underlag som visar att det faktiskt var samtliga på hela arenan som trodde att 

domaren skulle blåsa av matchen. Likadant visar de ingen statistik på att en målvakts 

utveckling nödvändigtvis stannar av på grund av en säsong på bänken, samtidigt som 

det inte heller är någon spelare som säger det i ett citat. Under teorikapitlet skrev vi att 

objektiv journalistik definieras genom tre karaktärsdrag, där ett av dragen innebär att 

man ska ha en separation mellan fakta och åsikter. Skribenten i det här fallet separerade 

dock inte på de två, utan målade fram sina egna åsikter som fakta.  

 

I samma text där utvecklingen av målvakter tas upp skrivs det att “Söderberg har 

äntligen fått allsvenska minuter på sitt cv”.111 Skribenten lägger då värdering i sin text 

då han uttrycker att Söderberg "äntligen" fått allsvenska minuter på sitt cv. Hade det 

varit neutralt framställt, utan lokalpatriotiska tendenser, så hade skribenten helt enkelt 

kunnat uttrycka det som att målvakten fått göra debut utan att använda ordet "äntligen".  

                                                
108 Coleman, McCombs, Shaw, Weaver. The Handbook of Journalism Studies. 149. 
109 Eriksson, Henrik. Solheimshistorien. Barometern. 2014-05-05 
110 Hansson, Lasse. “En måste bort”. Barometern. 2014-10-18 
111 Ibid. 
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Samtidigt kan man till skribentens försvar anse att det är glädjande när en spelare 

faktiskt får chansen till spel för första gången i sitt lag. Dock är det inget som skribenter 

själva ska komma med om man vill ha en helt objektiv och neutral rapportering. 

 

Dessa tre exempel är intressanta ur en semiotikmässig synvinkel. I det första exemplet 

väljer skribenten ordet "alla" ur det paradigmet för att förstärka sitt budskap, trots att det 

inte är fakta. Hade hen valt ett svagare ord ur just det paradigmet, exempelvis ”många 

trodde nog”, hade det blivit mer neutralt. Likadant hade skribenten kunnat skriva ”Att 

sitta på bänken en säsong skulle eventuellt kunna sätta stopp för utvecklingen” för att få 

till en lite mildare formulering med svagare ord ur paradigmet och därmed även kunnat 

undvika att konstatera sina åsikter som fakta. I det tredje exemplet väljer skribenten att 

använda det starka ordet "äntligen" för att framhäva sin åsikt som fakta. Genom att 

använda svagare ord inom paradigmet, exempelvis ’till slut’, hade det blivit en mer 

neutral presentation.112 

 
5.1.2 Metaforer 
Barometerns skribenter gödslade inte direkt med metaforer i de artiklar vi analyserade. 

Vi hittade ett fåtal exempel på mer eller mindre tydliga metaforer som skribenterna 

använde men ingen av dem var en riktigt typisk fotbollsmetafor. Metaforer kan 

användas för att ge ytterligare djup till ett budskap, de ger språket ytterligare 

dimensioner.113 Därför kan det även användas för att ”krydda” artiklar och var således 

ännu ett framingtecken. 
 

Ett exempel på metafor stod en skribent för efter en hemmamatch mot Halmstads BK. I 

en artikel om att Kalmar FF-fansen krävde tränaren Hans Eklunds avgång inledde 

skribenten ingressen med meningen “Snaran dras åt kring Hasse Eklund.”114 Således 

menade hen att pressen utifrån ökade och att Eklund riskerade att bli “hängd”, vilket i 

det verkliga livet skulle innebära att han fick sparken från jobbet som tränare för Kalmar 

FF. Om läsaren i det här läget var fullkomligt omedveten om hur arbetssituationen ser ut 

i en fotbollsklubb kan hen ha haft en helt annan konnotation, alltså association, till 

begreppet än gemene man. Då kunde det låta som att det handlade om en faktisk snara, 

                                                
112 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
113 Goatly. The language of metaphors, 14-15. 
114 Eriksson. Fansen krävde Eklund avgång. Barometern. 2014-10-20. 
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när det i själva verket var ett retoriskt drag för att få mer djup i artikeln då pressen ökade 

på Eklund.115 

 

Figur 5.4: Skärmdump från Barometern, 20141020, sidan 27. 

 
5.1.3 Namnanvändning 
Det var sällan som skribenternas texter krävde någon förförståelse, förutom 

grundkunskap om sport och fotboll. Det fanns dock några exempel. Ett par av gångerna 

var det för att skribenten förkortat ner Kalmar FF-arenans namn från Guldfågeln Arena 

till enbart Guldfågeln. Då krävdes det att läsaren på förhand kände till att Kalmar FF:s 

hemmaplan heter just Guldfågeln Arena för att det inte skulle kunna ske några 

missförstånd. Genom att förkorta arenanamnet bidrar skribenten till en föreställd 

gemenskap, som hen säkert också är präglad av. Då det krävs en förkunskap, i det här 

fallet vad arenan heter, är det endast de som ingår i den föreställda gemenskapen som 

kan förstå vad texten handlar om. Samtidigt kan det vara den föreställda gemenskapen 

som bidrar till att skribenten väljer att skriva ut förkortningen av namnet. Hen är själv 

präglad av lokalsamhället och kan se det som en självklarhet att kalla arenan 

Guldfågeln.116 

 

Figur 5.5: Skärmdump från Barometern 20140726, sidan 33. 
 

Dessutom hittade vi ett fall där tidningen redigerat in en mindre bild på tränaren Hans 

Eklund. Det saknades dock bildtext och personen på bilden identifierades inte heller på 

något annat sätt, så för den oinsatta gick det inte att förstå att det var Eklund, utan då var 

det enbart ett ansikte mitt i texten. Hans namn stod med i texten och var gulmarkerat, 

men text och namn i Barometern var ibland gulmarkerade även i andra analyserade 

texter utan att det fanns något som förklarade att det skulle vara personen på bilden som 

                                                
115 Kjørup. Semiotik. 22. 
116 Anderson. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning. 21. 
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det handlade om. Detta kan vara ett stilgrepp från redigerarna och behöver således inte 

vara något som skribenten ligger bakom. Precis som i föregående exempel kan det här 

vara ett resultat av att de redaktionella medlemmarna själva är en del i den föreställda 

gemenskapen. Det förefaller sig självklart att man ska känna igen Eklund på bild, trots 

att han saknar namnangivelse. Kommer läsaren då från en annan plats än närområdet 

och inte känner till vare sig hans utseende eller redaktionens stilgrepp så kan det vara 

svårt att förstå varför det är en man som tittar fram på en bild mitt i texten.117 

 

Figur 5.6: Skärmdump från Barometern, 20140505, sidan 27.’ 
 

Det förekom att personer benämndes med enbart förnamn. 

I det ena fallet var det i ett reportage om Kalmar FF-anfallaren Måns Söderqvist. Vid ett 

tillfälle i texten skrev journalisten “Här kan inte Måns hålla sig, fnissar en bra stund 

innan han säger…”118. Anfallaren tillskrevs med enbart förnamn. Den här delen var 

dock en del i ett stort reportage och tack vare kontexten som meningen finns i framgick 

det ändå vad han heter. Det stod på upprepade platser att han hette Söderqvist i 

efternamn och det fanns även en faktaruta om honom där det stod med. Dessutom är det 

som sagt ett reportage och då är det mer okej med lite mer familjär känsla.119 Just det 

här framingtecknet var alltså inget tydligt exempel. Även det här kan vara en följd av 

den föreställda gemenskapen, men i och med att det är ett reportage där det enbart 

förekommer en gång så kan det dels vara mer accepterat, men det kan även vara så 

enkelt att det bara är ett slarvfel.120  

 

Figur 5.7: Skärmdump från Barometern, 20140419, sidan 22. 

 

                                                
117 Anderson. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning. 21. 
118 Ahlén. ”Chanser kommer om du tränar hårt”. Barometern. 2014-04-19. 
119 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 55FF. 
120 Anderson. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning. 21. 
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5.2 Framingtecken som berör lag eller person med anknytning till lag 
 
5.2.1 Beskrivning av Kalmar FF 
Kalmar FF som lag och förening beskrevs generellt ganska negativt i Barometerns 

rapportering. Det var sällan laget fick beröm, utan de gånger som det talades om laget 

som helhet var det i negativ dager, men med vissa undantag.  
 

Den 20 november, efter hemmaförlusten mot Halmstads BK, skrev en skribent på 

Barometern att Kalmar FF inte spelade tillräckligt bra. Efter att i ingressen presenterat 

att KFF släppt in tio mål på de gångna tre matcherna konstaterade skribenten att “KFF:s 

försvarsspel har fallerat totalt.”121 Skribenten lägger själv in bedömningen i texten att 

försvarsspelet totalt fallerat. Finns det inget citat som säger att försvarsspelet fallerat så 

är det svårt att dra en sådan slutsats, med andra ord är det skribentens åsikt. Detta är 

alltså ytterligare ett exempel på att skribenten inte följer det karaktärsdraget för objektiv 

journalistik som innebär att fakta och åsikter ska separeras. Skribentens egen åsikt, att 

försvarsspelet fallerat, framstår som fakta. Skribenten framhäver sin egen åsikt som 

fakta och målar upp det som negativ statistik, när det även kan tolkas på andra vis, 

vilket gör att exemplet faller in under sakgestaltningar i framingteorin. Att uttrycka sig 

på det viset är dock något som är mer accepterat inom sportjournalistiken, med mer 

värdering i orden och fler liknelser, något som i stort sett alltid funnits med då idrotten 

hade ett tydligt militärt inspirerad språk redan i sin barndom.122 

 

Figur 5.8: Skärmdump från Barometern, 20141020, sidan 27. 
 

Den 31 mars 2014, dagen efter den allsvenska premiären mot Brommapojkarna, skrev 

en Barometern-skribent om hur Kalmar FF haft problem trots att de hade ett numerärt 

överläge sedan en spelare i Brommapojkarna blivit utvisad. Skribenten uttryckte det 

som att “Elva mot tio. Det är inget KFF ska sträva efter.”123 Formuleringen bör ses som 

kritik mot Kalmar FF för att de inte klarar av att hålla i en ledning på ett säkert sätt. 

Skribenten använder en del av framingteorin där hen sätter en agenda där även läsarna 

                                                
121 Eriksson. ”Vi gör allting lite för dåligt” Barometern. 2014-10-20. 
122 Dahlén. Sport och medier. En introduktion. 79. 
123 Eriksson. “Skönt när domaren blåser av”. Barometern. 2014-03-31. 
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ska uppfatta det som att laget är dåliga när de är i numerärt överläge. Hen väljer att rama 

in matchen på att visst sätt och framställa sina egna åsikter som fakta.124  

 

Figur 5.9: Skärmdump från Barometern, 20140331, sidan 25. 
 

“Rosenberg, som hade en bra eftermiddag, stängde sedan matchen med sitt 3–1-mål mot 

ett helt osynkat KFF-försvar. Skottet såg inte helt otagbart ut.”125 Så beskrev skribenten 

till en artikel den avgörande sekvensen i Kalmar FF:s bortamatch mot Malmö FF i 

Barometern den 28 juli. Dels är det en hyllning till Malmö-anfallaren Markus 

Rosenberg, men framför allt framstår det som en sågning av Kalmar FF:s försvarsspel 

då försvaret beskrivs som osynkat. Precis som föregående exempel sätter skribenten 

själv agendan genom att måla fram sin åsikt som fakta. Eventuella brister i Kalmar FF:s 

försvarsspel får ta mycket plats, snarare än Malmös offensiv. Det är alltså ett klart 

exempel på sakgestaltningar, där vissa saker tonas ned och andra får ta större plats för 

att framställa det på ett visst sätt.126 

 

Figur 5.10: Skärmdump från Barometern, 20140728, sidan 26. 
 

Även i matchen mot Elfsborg fortsatte Barometern med sin kritik mot Kalmar FF. Inför 

bortamatchen mot IF Elfsborg lyfte tidningen fram att Kalmar FF inte varit alltför 

framgångsrika på Elfsborgs hemmaarena Borås Arena sedan den invigdes för fem år 

sedan. “Två mål och två poäng på fem år i allsvenskan. Kalmar FF:s facit är nattsvart på 

Borås Arena”127 är inte direkt en ingress som utstrålar positivitet. Trots att de lyckats få 

två oavgjorda resultat i en bortamatch som många skulle anse är en av de tuffare i 

Allsvenskan ansåg Barometern att de skulle stämpla det som ett nattsvart facit – som att 

det inte kunde bli sämre. Detta trots att det hade kunnat vara värre med idel förluster. 

Det var Barometern som gick in och gjorde bedömningen att KFF:s facit var nattsvart. 

                                                
124 Entman, Matthes, Pellicano. The handbook of journalism studies. 182. 
125 Eriksson. Guldstrid utbytt mot Europajakt. Barometern. 2014-07-28. 
126 Ibid. 
127 Winberg. Svart trend ska brytas. Barometern. 2014-08-16. 
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Detta är ännu ett exempel på sakgestaltningar som vi skrivit om under tidigare exempel, 

då skribenten väljer att framställa poängskörden från de gångna säsongerna som något 

negativt, trots att statistiken kan tolkas på flera sätt.128  

 

Figur 5.11: Skärmdump från Barometern, 20140816, sidan 44. 
 

Kalmar FF beskrevs dock inte enbart i negativ dager i Barometerns rapportering. Efter 

förlusten borta mot IF Elfsborg beskrevs Kalmar FF som “Smålands stolthet”129, ett 

smeknamn som inte var vedertaget för KFF då det använts av flera olika småländska 

lag. En förmildrande omständighet är dock att Kalmar FF faktiskt har 

varumärkesskyddat varumärket som lyder “SMÅLANDS STOLTHET” sedan februari 

2013.130 Ändock så är det ett tydligt exempel på hur Barometern kan bidra till en lokal 

föreställd gemenskap. Genom att beskriva laget som Smålands stolthet målar skribenten 

fram laget som något att vara stolt över och för folk att enas kring. Samtidigt finns det 

även stigmatiseringstendenser, då en så stor hyllning av det egna laget samtidigt 

nedvärderar övriga småländska lag, då det är Kalmar FF som målas fram som den stora 

stoltheten.131 

 

Figur 5.12: Skärmdump från Barometern, 20140818, sidan 40. 

 
5.2.2 Beskrivning av spelare och ledare inom Kalmar FF 
Till skillnad från när laget omskrevs i rapporteringen så var rapporteringen om spelare 

och ledare positivt laddad i stort sett hela tiden. Oavsett hur dåligt det gick på planen så 

var det inte spelarna som blev kritiserade individuellt, utan det var fortsatt mest beröm. 

Detta är väldigt intressant med tanke på att Barometern inte alls ryggade för att kritisera 

laget i sin helhet eller delar av laget.  

                                                
128 Entman, Matthes, Pellicano. The handbook of journalism studies. 182. 
129 Eriksson. Larsson i centrum. Barometern. 2014-08-18. 
130 Patent- och registreringsverket. Svensk varumärkesdatabas. 2013. 
https://was.prv.se/VarumarkesDb/details.jsp# (Hämtad 2014-12-18) 
131 Anderson. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning. 21. 
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Vi skrev tidigare om matchen mot Malmö FF i slutet av juli 2014 under punkt 5.2.1. I 

samma artikel vävde skribenten även in värderingar för Kalmar FF då hen till exempel 

beskrev KFF-målvakten Lars Cramers räddning som ‘makalös’ och returen i mål som 

"snöplig".132 Skribenten hade kunnat välja andra ord som hade tonat ned betydelsen av 

räddningen eller åtminstone nöja sig med att kalla räddningen för en “bra” sådan, om en 

värdering av räddningen nu måste göras. Nu valde hen att skriva ut det som en 

"makalös" räddning, istället för att bara skriva att Cramer gjorde en räddning. I den 

semiotiska teorin, som vi tog upp i teoridelen, handlar begreppet paradigm om valen av 

ord i till exempel en mening. Skribenten har genom sitt ordval ”makalös” valt bort 

svagare och inte lika positiva ord som exempelvis ”bra”, för att måla upp räddningen 

som en helt enastående sådan. Genom det tillskriver hen Cramer positiva attribut för att 

höja bilden av målvakten och se till att målvakten inte skuldbeläggs för det insläppta 

målet.133  

Språket inom sportrapportering är dock speciellt, något man får komma ihåg i 

sammanhanget. Fansens förväntningar på journalistiken är att journalisterna ska ha 

samma fanatiska uppmärksamhet som de själva har. Likadant är sportrapportering 

lättare, expressivare och med en egen jargong. Detta skrev vi om under punkt 1.7 i 

teorikapitlet. 

 

Figur 5.13: Skärmdumpar på textstycke i Barometern, 20140728, sidan 26. 
 

Ett tydligt exempel på en beskrivning av en Kalmar FF-spelare kom den femte maj, 

efter matchen mot Örebro SK. Efter ett mål som absolut kan beskrivas som snyggt, men 

inte alltför ovanligt, valde skribenten att ta i från tårna. Hen beskrev Mats Solheims mål 

på följande vis: “Det han gjorde sedan har ingen någonsin upplevt. En yttersida, från 

höger utanför straffområdet, lika precis som vacker, rakt upp i Oscar Janssons högra 

kryss”134. Krysset är det område som ligger precis där stolpen och ribban möts på en 

målställning. En repris på målet visade att skottet i själva verket gick i mål drygt en 

                                                
132 Eriksson. Guldstrid utbytt mot Europajakt. Barometern. 2014-07-28 
133 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
134 Eriksson. Solheimshistorien. Barometern. 2014-05-05. 
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meter från krysset, samtidigt som det inte var alltför mycket kraft i skottet.135 Med andra 

ord kan det anses överdrivet att beskriva det som att ingen någonsin har upplevt något 

sådant, särskilt eftersom det har levt många människor på denna jord genom tiderna. 

Skribentens påstående av att ingen människa någonsin har upplevt något liknande är ett 

något drastiskt påstående. De två satserna, syntagmerna, kunde ha sett väldigt 

annorlunda ut om andra, mindre starka och förhöjande ord, valts från de olika 

paradigmerna. Genom skribentens ordval förhöjs spelarens prestation, så mycket att det 

blir faktamässigt felaktigt.136 

 

Figur 5.14: Skärmdump från Barometern, 20140505, sidan 25. 
 

Efter premiärsegern borta mot Brommapojkarna skrev Barometern att anfallaren Måns 

Söderqvist, som gjorde mål i matchen, “äger” premiärmatcher, för att han hade gjort 

mål i premiärmatchen två år i rad. Skribenten skrev rätt och slätt ut att “Det är något 

visst med Måns Söderqvist och premiärer. Han äger dem.” Detta handlar också om 

semiotik och att ordet ”äger” valts ut genom ett paradigm där mindre kraftiga ord 

funnits med. 137 ”Äger” är ett väldigt slagkraftigt ord, framför allt för att beskriva en 

spelares positiva prestation under enbart två matcher. 

 

Figur 5.15: Skärmdump från Barometern, 20140331, sidan 25. 
 

Även när det gick mindre bra för Kalmar FF, under höstsäsongen, var skribenterna på 

Barometern positivt inställda mot spelare och ledare i Kalmar FF. Efter hemmaförlusten 

mot Halmstad i oktober var det supportrar som krävde tränare Hans Eklunds avgång. 

Som svar på det gick Eklund bort till hemmaklacken för att prata med dem och förklara 

varför det såg ut som det gjorde. Istället för att bara beskriva det som att han gick bort 

                                                
135 Fotbollskanalen. Mål: Kalmar utökar ledningen mot Örebro. 2014. 
http://www.fotbollskanalen.se/video/2606818/mal-kalmar-utokar-ledningen-mot-orebro/ (Hämtad 
2014-12-18) 
136 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
137 Ibid. 
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och pratade med supportrarna valde Barometern-skribenten att lägga in lite värdering i 

det genom formuleringen “Då hade han valt att rakryggat gå bort till de väntande 

supportrarna.”138 Samma semiotiska teori appliceras här. Nyckelordet är ordet 

”rakryggat”. Genom att ha med ordet ”rakryggat” väljer skribenten att rapportera om 

tränarens agerande som något hederligt och starkt utan att egentligen ha någonting att 

backa upp det med. En mening utan ordet ”rakryggat” skulle varit en mer korrekt 

mening utan egen värdering.139  

 

Figur 5.16: Skärmdump från Barometern, 20141020, sidan 27. 
 

Vi fann alltså i princip inga framingtecken som riktade negativ kritik mot Kalmar FF:s 

spelare och ledare.  

I samband med matchen mot IFK Göteborg stod det också att “Prestationerna i 

inledningen av allsvenskan har svajat en del” angående spelaren Melker Hallbergs 

prestationer. Det stod däremot ingenting om varför prestationerna hade gjort det och 

ingen person uttalade sig om att så var fallet, således innebär det att det var skribentens 

åsikt. Dessa både exemplen handlar om samma semiotiska teori som vi avhandlat 

tidigare.  

 

Figur 5.17: Skärmdump från Barometern, 2014-05-22, sidan 29. 
 

De ovanstående fallen var de enda som visade upp negativ kritik mot Kalmar FF:s 

spelare eller ledare av alla artiklar eller delar av artiklar vi ansåg innehålla 

framingtecken under just denna underkategori. I princip all rapportering om Kalmar 

                                                
138 Eriksson. Fansen krävde Eklunds avgång. Barometern. 2014-10-20. 
139 Kjørup. Semiotik. 31-33. 



  
 

42 

FF:s spelare eller ledare var i positiv dager. Detta var det tydligaste mönstret vi kunde 

hitta i Barometerns rapportering.  

 
5.2.3 Beskrivning av Kalmar FF:s motståndarlag 
Kalmar FF:s motståndarlag beskrevs konstant i positiv dager i de artiklarna som vi 

analyserade.  

Inför premiären borta mot Brommapojkarna den 30 mars berömdes hemmalaget för sin 

framgångsrika fjolårssäsong. I en bildtext skrev Barometern att Brommapojkarna 

“sensationellt fixade ett nytt allsvenskt kontrakt”140 och i brödtexten behandlade de 

2013 års möte mellan lagen då “BP dominerade fullständigt”141. Orden “sensationellt” 

och “dominerade fullständigt” är starka ord som kan anses vara för starka utan vidare 

kontext. Skribenten har valt att använda värdeladdade ord från paradigmer för att hylla 

Brommapojkarnas spel, och genom att förändra sina ordval hade hen kunnat skriva det 

mer neutralt.142 

 

Figur 5.18 och 5.19: Skärmdumpar från Barometern, 20140329, sidan 27. 
 

Den 26 juli, inför Kalmar FF:s bortamatch mot Malmö FF, valde Barometern att slå på 

stora trumman och skriva en hyllning till skåningarna. Utan att ha något citat som 

backade upp det valde de att skriva att “2014 finns det ingen större allsvensk utmaning 

än att möta de regerande mästarna på Swedbank Stadion.”143 Ett sådant påstående är en 

åsikt, då det är subjektivt vilka som man anser vara den tuffaste utmaningen. Sett ur ett 

semiotiskt perspektiv har skribenten valt ord från paradigmer som beskriver det som 

väldigt tufft, som ”ingen större allsvensk utmaning”. Genom att välja andra ord från 

paradigmerna hade hen kunnat skriva en mer neutral presentation, där en seger mot 

Malmö inte målas upp som något ouppnåeligt.144 Någon kanske anser att det är en större 

utmaning att möta Gefle IF borta en kall novemberdag inför 1 500 åskådare än att åka 

till Swedbank Stadion och få spela inför 15 000-20 000 åskådare. Återigen målade alltså 

skribenten upp sina egna åsikter som fakta, vilket gör att det inte var en neutral 

                                                
140 Bogefors. Stopp i förorten. Barometern. 2014-03-29. 
141 Ibid. 
142 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
143 Eriksson. Är ni ett topplag i dag, KFF? Barometern. 2014-07-26. 
144 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
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presentation, något vi skrev om som ett krav för en objektiv värdering under 

teorikapitlet. 

 

Figur 5.20: Skärmdump från Barometern, 20140726, sidan 34. 
 

Den 16 augusti, inför bortamatchen mot Elfsborg, tydliggjorde Barometern de 

geografiska skillnaderna som fanns mellan lagen. De var tydliga med från vilken del av 

landet lagen kommer ett flertal gånger under artikeln, något som eventuellt kan bidra till 

ett vi och dem-tänk, då läsaren får höra mycket om att “de inte är samma som oss”. 

Tidigt i artikeln förklarar skribenten att Elfsborg har en “stark allsvensk rad mot 

smålänningarna på Borås Arena”145, och åsyftar då Kalmar FF med epitetet 

smålänningarna. I meningen därefter förtydligade de skillnaderna ytterligare då de skrev 

att “På de fem senaste säsongerna har västgötarna tagit elva poäng av 15 möjliga på 

konstgräset”146, så att det verkligen framgår att smålänningarna och västgötarna inte är 

desamma.  
 

Senare i artikeln spädde de dessutom på detta genom att återigen beskriva Elfsborg efter 

sin geografiska tillhörighet, då de skrev “Boråsarna brottas samtidigt med problem i 

försvarslinjen.”147 Även om detta är vanligt då sportrapportering har ett speciellt språk 

och berättande, något vi skrev om i teorikapitlet, så kan det i förlängningen bidra till 

stigmatisering. Precis som vi skrev under stigmatiseringsdelen i teorikapitlet så är det 

väldigt hårdraget att koppla dessa exempel till exempelvis dödsmisshandeln i 

Helsingborg, men det går samtidigt inte att helt bortse från att det kan finnas ett 

samband. Det var dock ett hårdraget fall från de väldigt få exempel på framingtecken 

som innehöll stigmatisering. Överlag beskrevs alltså motståndarlagen positivt, vilket 

motverkar en eventuell stigmatisering. 

                                                
145 Winberg. Svart trend ska brytas. Barometern. 2014-08-16. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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Figur 5.21 och 5.22: Skärmdumpar från Barometern, 20140816, sidan 44. 

 
5.2.4 Beskrivning av spelare och ledare inom Kalmar FF:s motståndarlag 
Vi hittade bara ett fåtal fall där individer i Kalmar FF:s motståndarlag på något sätt 

tillskrevs attribut och då var det med en varierande nivå av positivitet. 
 

Efter premiärmatchen mot Brommapojkarna var Barometerns skribent skeptisk mot BP-

målvakten Ivo Vazgec efter en avgörande sekvens då hen skrev “…Söderqvist som sköt 

ett skott som en allsvensk målvakt bör ta. BP:s Ivo Vazgec släppte in den under 

armen.”148 Det stycket kan i förlängningen se ut som att skribenten antyder att Vazgec 

inte är en målvakt som ska spela i Allsvenskan, alternativt att skribenten personligen 

inte anser att Vazgec är en tillräckligt bra målvakt, då han inte kunde stoppa ett skott 

som “en allsvensk målvakt bör ta”. Skribenten sätter själv agendan för 

nyhetsrapportering då hen målar fram sin åsikt, att en allsvensk målvakt ska ta skottet, 

som fakta. Det kan innebära att även läsarna uppfattar det som fakta och då får åsikten 

att Ivo Vazgec är en målvakt som är för dålig för att spela allsvensk fotboll. Målvakten 

får ett sämre rykte till följd av journalistens agendasetting. Det här exemplet är även 

intressant ur en semiotiksynvinkel. Genom ordvalen i paradigmen lägger skribenten in 

viss värdering. Hen väljer att ”berätta” ett budskap genom sina ordval.149 

 

Figur 5.23: Skärmdump från Barometern, 20140331, sidan 25. 
 

Efter hemmasegern mot Örebro SK lyckades skribenten i en hyllning till en Kalmar FF-

spelare även väva in en liten hyllning till Örebros irakiske landslagsman Ahmed Yasin 

då hen skrev att Kalmar FF:s Mats Solheim hade “full koll på farlige Ahmed 

                                                
148 Eriksson. Målbeskedet. Barometern. 2014-03-31. 
149 Kjörup. Semiotik. 33. 
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Yasin…”150. Trots att skribenten syftade på att det var Solheim som hade gjort något bra 

så blev det även en hyllning till Yasin i och med beskrivningen som "farlig". Precis som 

i föregående exempel använder skribenten vissa ord ur paradigmen för att ”berätta” sin 

åsikt. Ordvalet "farlig" är till för att förklara att Ahmed Yasin spelade bra och ställde till 

med problem för Kalmar FF. 

 

Figur 5.24: Skärmdump från Barometern, 20140505, sidan 25. 
 

Ett annat exempel på beskrivning av en motståndarspelare kom efter bortaförlusten mot 

IF Elfsborg i augusti. Skribenten bakom den aktuella artikeln blev uppenbarligen 

imponerad av Elfsborgs lagkapten Johan Larsson, då hen beskrev honom som “bäst på 

plan”, något som kan ses som en subjektiv åsikt. Även det här exemplet fungerar som 

det om Ivo Vazgec ovan. Skribenten lägger fram sin åsikt, att Larsson var bäst på plan, 

som fakta. I det här fallet innebär det dock att läsarna då kan uppfatta det som fakta att 

han var bäst på plan och det kan i längden innebära att han får ett bättre rykte till följd 

av journalistens agendasetting. 

 

Figur 5.25: Skärmdump från Barometern, 20140818, sidan 40. 

 
5.3 Rubriker 
Rubriker är till för att locka läsare till den specifika texten i fråga, något som gör att det 

är mer accepterat att ”krydda” dem. De ska dock hålla vad de lovar och måste således 

ha täckning i texten, samtidigt som de alltså ska kittla läsarnas nyfikenhet.151 På 1980-

talet började framför allt rubrikens roll ta en allt större sådan och samtidigt dra sig mot 

det mer underhållande och läslockande hållet, något som fortfarande är fallet.152 

 

Ett tydligt exempel på att just rubriker är en textdel som inte har lika strikta regler som 

övriga textdelar kan vi se på en av våra analyserade texter som hade rubriken 

                                                
150 Eriksson. Solheimshistorien. Barometern. 2014-05-05. 
151 Häger. Reporter. En grundbok i journalistik, 59-62. 
152 Wallin. Sporten i spalterna, 152 
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“Solheimshistorien”. Rubriken var en variant på ordet “solskenshistoria” (Solheim är en 

spelare i Kalmar FF) och O:et var färgat gult som solen Genom att anspela på metaforen 

”solskenshistoria” målar skribenten fram en hyllning till Mats Solheim. Genom att välja 

ordleken ’Solheimshistoria’ ur ett paradigm vill skribenten berätta att Solheim spelade 

bra och att det var en bra match. Skribenten målar alltså fram sin egen åsikt om matchen 

som fakta, om än i mild form.153 

 

Figur 5.26: Skärmdump från Barometern, 20140505, sidan 25. 
 

Drygt en tredjedel av rubrikerna, som inte innehöll citat, innehöll någon form av 

framingtecken. Det var allt från metaforer om att det tog ”Stopp i förorten”154, till 

frågeställningar riktade mot Kalmar FF och hyllningar till spelare och laget. 
 

Den tredje april 2014 publicerade Barometern rubriken “Fler vill se Kalmar FF” och 

hänvisade då till att publiksiffrorna efter de första tre omgångarna var högre än de var 

tidigare år. Men då jämfördes publiksnittet med snittet för de kompletta tidigare 

säsongerna, inte enbart tre omgångar, vilket gör att siffrorna inte är särskilt säkra och 

således är jämförelsen bristfällig om man gör på det viset. De tre matcherna 2014 bestod 

dessutom av två matcher mot topplag och ett rivalmöte mot Åtvidaberg. Samtliga är 

alltså matcher som normalt sett brukar dra mycket publik. Barometern valde då att 

framställa det som ovanligt positiva siffror. Det kan bidra till att intresset kring Kalmar 

FF ökar ytterligare och att de bidrar till att skapa en föreställd gemenskap inom 

närområdet. Även det här exemplet är ett fall som går att analysera utifrån semiotikens 

perspektiv. Barometern använder ord ur ett paradigm som berättar att Kalmar FF är ett 

populärt lag ur publikens synvinkel, trots att det egentligen kanske är för litet underlag 

för att dra sådana slutsatser.155 

 

                                                
153 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
154 Bogefors, Daniel. Stopp i förorten. Barometern. 14-07-28 
155 Kjørup. Semiotik. 31-33. 



  
 

47 

Figur 5.27: Skärmdump från Barometern, 20140503, sidan 26. 
 

Några av rubrikerna innehöll beröm av olika Kalmar FF-spelare. I rubriken “Het Ring 

fick nöja sig med två assist”156 kan man fråga sig vem som bestämde att han var het. 

“Eriksson levererar till höger”157 gav en undran om vad man behöver göra för att 

“leverera” och vad man jämförde med. Även här handlar det om att skribenten valt ord 

från paradigmer som ska ”berätta” starka budskap. Hen hade kunnat få till mer neutrala 

presentationer genom andra ordval.158 Båda nämnda rubriker innehöll någon form av 

hyllning till spelare, även om de var olika starka. Men återigen, rubriker lockar till 

läsning och har inte lika strikta regler som övrig text. Dessa exempel är aningen svaga i 

framingtecken-väg just på grund av att rubriker har större frihet. Om man tar dessa 

rubriker och sätter in dem i en brödtext så blir meningarna direkt mindre acceptabla att 

använda.  
 
 
 
  

                                                
156 Eriksson, Henrik. Het Ring fick nöja sig med två assist. Barometern. 14-03-31 
157 Eriksson, Henrik. Eriksson levererar till höger. Barometern.14-05-05 
158 Kjørup. Semiotik. 31-33. 
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6 Diskussion 
I denna avslutande del kommer vi att redogöra för de mönster och slutsatser vi kunnat 

dra. Till att börja med redogör vi för de slutsatser vi kunnat dra av vår undersökning 

samt för en diskussion kring dessa och lägger fram förslag på hur man kan forska 

vidare inom ämnet. 

 
6.1 Genrens relevans 
En fråga som ofta kommit upp i samband med den här undersökningen är huruvida det 

är förväntat att sportjournalistiken ska vara färgad och mer levande än övrig 

samhällsjournalistik. Vi kan hålla med om att många har sådana förväntningar, dock 

inte alla. Vi uppfattar det som att väldigt många efterfrågar en seriösare 

sportjournalistik. Samtidigt tror vi att standarden på sportjournalistik i allmänhet i dag 

mycket beror på att det historiskt sett ut på det här viset. Man har ”alltid” jobbat på ett 

visst vis, och då kan det nog krävas en hel del kritik innan man vill förändra sig. Faktum 

är att när den lokala klubben väl behöver granskas, exempelvis om personer inom 

föreningen förskingrat pengar, så kan det bli problem om journalisten identifierar sig 

med klubben eller är bra vän med personer i klubben. Det finns otroligt många 

människor som lägger ner väldigt mycket tid och pengar på sina favoritklubbar. De 

förtjänar en seriös journalistik som inte enbart stryker klubbarna medhårs. Samtidigt är 

det väldigt många som läser sportsektionen i tidningarna och de förtjänar att få korrekta 

nyheter.  

 
6.2 Kritik mot spelare och lag i Kalmar FF 
Ett tydligt samband som vi kan se är att det ser ut som att Barometern och dess 

skribenter har en större tendens att vilja skydda enskilda spelare i hemmalaget än hela 

laget. Kritik riktad mot laget som helhet förekommer i stor utsträckning, medan 

enskilda spelare och ledare i stort sett alltid beröms. Kritik riktas i princip aldrig mot en 

enskild spelare, utan spelarna klumpas ihop som antingen lag eller lagdelar när de får 

negativ kritik. Exempelvis kan försvaret kritiseras, eller Kalmar FF som helhet. 
 

I introduktionskapitlet funderade vi på om det har någon påverkan att journalister som 

jobbar på lokaltidningar ofta kommer närmare lagen och personligheterna i lagen 

jämfört med en journalist på en rikstäckande tidning. Detta vidareutvecklade vi i 

teorikapitlet med stöd av forskning från bland annat Peter Dahlén och Gunnar Nygren. 

Vår hypotes om att lokaltidningsjournalister kommer sina källor nära verkar stämma, 
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men vi kan inte jämföra det med hur det ser ut på rikstäckande tidningar, då det 

forskningsunderlaget saknas. 

  

Skribenterna har inga problem med att kritisera laget som helhet, men utöver 

undantagsfall så förekommer aldrig negativ kritik mot enskilda spelare, det är inte 

någon som pekas ut som en syndabock. Det anser vi kan ha att göra med att 

journalisterna jobbar såpass nära spelare och ledare. Att publicera något negativt om 

enskilda personer skulle då kunna innebära att man kanske inte blir särskilt omtyckt av 

individerna i fråga längre, vilket skulle kunna skapa problem i den vardagliga 

arbetssituationen.  

 

Om relationen mellan journalist och spelare eller ledare inom Kalmar FF blir för stark 

och kanske nästan vänskaplig, och journalisten inte vill kritisera personer trots att laget 

spelar dåligt, kan det vara svårt att föreställa sig en helt objektiv rapportering om en 

individ när den personen ska granskas. Om Kalmar FF:s sportchef Thomas Andersson 

Borstam rent hypotetiskt skulle anklagas för förskingring av pengar – hade journalisten 

då kunnat vara helt objektiv och korrekt i sin granskning? Våra resultat tyder på att det 

hade varit tveksamt, även ifall det naturligtvis är skillnad på rapportering av spelare och 

ledare i samband med match och en granskande text. 

 
6.3 Förstärkta budskap 
Skribenter använder metaforer och lägger in en hel del egna åsikter i texten, ofta för att 

få det att låta mer spännande. De ramar in budskapen på ett vis som ska få texterna att 

låta mer spännande, exempelvis som när de skrev att ett transferfönster aldrig varit 

öppnare eller mer händelserikt, trots att det faktiskt inte hade hänt särskilt mycket ännu. 

Utan att ha uppbackning i form av citat eller fakta kan skribenterna använda uttryck som 

får det att låta som att deras åsikt är fakta. Skriver de att ett transferfönster aldrig varit 

mer händelserikt så tolkar troligtvis läsarna det som fakta. Vi anser att det blir tydligt att 

skribenten följer förväntningar från sportfansen, att ha samma fanatiska uppmärksamhet 

som fansen själva. Professionen anpassas till socialisationen då journalistyrkets krav 

möter fansens förväntningar, vilket gör att objektiviteten blir lidande, vilket vi skrev om 

i teorikapitlet. 
 

Likadant utgår troligtvis läsarna från att spelarna ansåg att ett matchslut var nervöst om 

journalisten skriver att det var en nervös väntan på slutsignalen. På det viset anser vi att 
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det kan vara lite farligt för en journalist att, medvetet eller omedvetet, väva in egna 

åsikter i texterna. Framgår det inte att det är just åsikter så är det lätt att det feltolkas och 

ser ut som fakta. En del av våra exempel, som när skribenten skriver om en nervös 

väntan, kan dock vara accepterat i enlighet med sportspråket som vi skriver om i 

teorikapitlet. Ändock är det viktigt att granska det för att se hur det förekommer. I 

teorikapitlet skrev vi om Robert Entman, som menade att framing innebär att man väljer 

ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och gör dem mer framträdande. Detta blir 

fallet om Barometern väljer att vinkla artiklarna efter sina egna uppfattningar av 

verkligheten. Och precis som vi skrev i inledningen av objektivitetsdelen i teorikapitlet 

kan ett förstärkt budskap som framstår som fakta i förlängningen ge läsarna en skev bild 

av verkligheten.  

 

Sportspråket är ganska speciellt, delvis handlar det om att framställa dramatik, tävling 

och kamp på ett intressant sätt, och det är förväntat att skribenten ska förmedla känslor. 

Därför förväntar sig också läsarna ett visst dramatiskt språkbruk. Det är dock inte säkert 

att läsarna vill läsa en alltför vinklad och färgad text, det bör fortfarande vara önskvärt 

att försöka uppnå en viss nivå av objektivitet och det som står i texten ska fortfarande 

vara sant. Även inom sportjournalistik ska man ha stora krav på sanning. Det går dock 

inte att förmedla en exakt bild av hur saker och ting går till, då alla uppfattar saker olika, 

något som därmed omedvetet även kan prägla vinklingen. Sportjournalistik handlar 

nämligen inte bara om att referera matcher eller skriva om övergångar. Likadant måste 

man kunna granska maktorgan, undersöka korruption och avslöja eventuella skandaler. 

Som läsare kanske många bara förväntar sig att de lokala journalisterna ska skriva 

positivt om det lokala laget, men samtidigt är det troligtvis väldigt få som skulle vilja att 

exempelvis en ordförande kan komma undan med att förskingra pengar. Läsarna vill 

troligtvis även läsa det som sker i föreningen utanför planen. Detta gäller även för punkt 

6.1, då det kan bli problematiskt att granska individer om man kommer de för nära till 

vardags. Vissa exempel vi har hittat visar upp en del tecken på att vara lite för färgade, 

vilket skulle kunna ställa till med problem vid en granskning. 

 
6.4 Stigmatisering 
I vissa av artiklarna vi undersökte upptäckte vi att skribenterna ibland delade in lagen, 

och i förlängningen dess supportrar, efter geografisk tillhörighet. IF Elfsborg döptes om 

till boråsarna och västgötarna medan Kalmar FF fick heta smålänningarna. Om man ser 

det hårdraget kan det i förlängningen bidra till en stigmatisering och en ökad rivalitet 
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lagen emellan. Tidningen betonar att de kommer från olika platser och att de är 

annorlunda, så det kan ha en effekt på hur supportrarna uppfattar sina motståndare.  

Tidningen benämnde Kalmar FF som “Smålands stolthet”, vilket klart och tydligt 

skapar en gemenskap kring Kalmar FF som då blir hela Smålands lag, men som ändå 

delvis tar avstånd från lag från övriga Sverige. Detta anser vi förstärker en lokal 

föreställd gemenskap mer än det eventuellt bidrar till stigmatisering. 

 

Något vi även lade märke till var att Barometern väldigt sällan skrev negativt eller 

kritiskt om motståndarlagen. Vi kunde på förhand tänka oss att motståndarlagen skulle 

klankas ned på och nedvärderas för att på så vis höja Kalmar FF, men det visade sig att 

Barometern benämnde motståndarlagen precis tvärtom. När lagen eller spelarna 

beskrevs så var det i positiv dager, vilket pekar på att tidningen inte bidrar särskilt 

mycket till en eventuell stigmatisering. 

 

Exemplen överst i den här delen är väldigt hårdragna och sammanfattningsvis fanns det 

väldigt få och obetydliga tecken på stigmatisering. Journalisterna verkar i det avseendet 

hålla sig till journalistrollen, snarare än att anamma supportrarnas fanatiska 

uppmärksamhet.  

 
6.5 Självklarheter 
De metaforer vi fann i texterna var inga metaforer som bidrog till en lokal föreställd 

gemenskap. Läsare behövde inte ha hög kunskap om staden Kalmar, Kalmar FF eller 

fotboll för att förstå. Metaforerna kan dock fortfarande skapa en distans mellan texterna 

och personer som inte har hört talas om eller förstår vad de innebär, men det är inte 

relaterat till geografisk placering, lag eller sport.  
 

En viss distans skapades däremot mellan de med kunskap om staden Kalmar, Kalmar 

FF eller fotboll och övrigt folk när det kommer till namnanvändning i texterna. Att kalla 

Guldfågeln Arena för endast “Guldfågeln” gör att enbart personer med tidigare 

kännedom av arenan förstår vad som menas med “Guldfågeln”. “Guldfågeln” är ett 

företag som producerar mat och det är inte alls säkert att alla förstår att det handlar om 

en arena i fallen vi har hittat. Lägg till “Arena” i namnet och man förstår som läsare 

genast att det är en arena det talas om. Att ha tränaren Hans Eklund på en bild utan att 

tydligt namnge honom genom en bildtext skapar också en distans mellan texten och 

läsare som ej har tillräcklig förförståelse.  
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För kalmariter och fotbollsfans är föregående exempel ofta självklarheter. För vissa 

andra kan det ses som otydligt och förvirrande. Detta bidrar till viss del till en lokal 

föreställd gemenskap, i och med att enbart de med tillräcklig kunskap kan ta till sig 

texten utan att behöva fundera på vad orden betyder. Det behöver inte betyda att 

skribenterna medvetet skapar denna distans till vissa läsare. Detta är dessutom ett tecken 

på att redaktionen i sin tur är en del av den lokala föreställda gemenskapen. Precis som 

för supportrarna så är det självklarheter. Det kan ses som troligt att skribenterna själva 

ibland kan bli så inne i sin redaktionsbubbla att sådant som är självklart för dem inte 

tydliggörs tillräckligt. Det blir som att redaktionen och supportrarna är i ett gemensamt 

medierum som utomstående inte tillhör. 
 

6.6 Skribenter som avgör 
När vi samlade in data lade vi märke till att det var framför allt en specifik skribent som 

stod för de enligt oss grövre exemplen som vi tog upp i resultat-avsnittet. Om vi skulle 

ha sorterat bort den enskilda skribentens texter och enbart analyserat de övriga 

skribenternas texter, bedömer vi att vi inte hade funnit lika många framingtecken.  

Med andra ord verkar det inte vara någon central linje på Barometern att skribenterna 

blir instruerade att vinkla sin rapportering för att bli mer lokalpatriotiskt. Så länge man 

inte gör samtalsintervjuer med individer på tidningar går det inte att veta om det finns 

en bakomliggande strategi att vara lokalpatriotisk eller om det är enskilda skribenter 

som bidrar med den biten. Det är något som man skulle kunna undersöka i en framtida 

studie, en möjlighet som vi diskuterar mer om under punkt 6.8. 

 
6.7 Sammanfattande slutsatser om Barometerns rapportering 
Som vi har redovisat fanns det ställningstaganden, förstärkta budskap och egna 

bedömningar från skribenter, något som kan ses som objektivitetsmässigt tveksamt 

(punkt 6.3). När vi gjorde undersökningen tog vi dock med i stort sett allt där det fanns 

tecken på en värdering från skribenten. De tecken vi hittade, men som vi inte tagit upp 

som exempel, är vanliga i sportsammanhang och av allmänheten inte ses som felaktiga - 

om personer överhuvudtaget noterar något journalistiskt tveksamt. När vi läste texterna 

som vanliga läsare utan ”forskarglasögon” var det inget man reagerade på, utan vi 

bedömde det som att texterna hade kunnat bli sterila och platta utan värderande ord.  

 



  
 

53 

Just hur pass objektivitetsbristande texterna faktiskt var beror på vad man själv anser att 

objektivitetsnivån ska ligga. Peter Dahlén skriver om att sportspråket använder sig av ett 

mer speciellt berättande språk159 men samtidigt ska rapporteringen vara korrekt och 

egna åsikter ska skiljas från fakta160. Hur ”kryddad” en förklaring får vara finns det 

alltså inget direkt svar på i och med att sportjournalistikspråket både ska vara berättande 

och korrekt, det ligger i läsarens bedömning. Exemplen som tidigare uppdagats skiljer 

sig nivåmässigt om man tittar på hur objektivitetsmässigt tveksamma de är men några 

av exemplen var tydligt tveksamma ur objektivitetssynpunkt, så pass mycket att de var 

faktamässigt bristfälliga.  

 

Tydligare ur objektivitetssynpunkt var att kritik mot individer inom Kalmar FF knappt 

existerade (punkt 6.2). I teoridelen talade vi om att journalister kan komma så nära sina 

källor att de blir mindre benägna att rapportera om konflikter. Vi kan inte dra en slutsats 

angående detta då vi inte undersökt själv anledningen till hur de rapporterade, men i och 

med att Barometern bevakar det lokala laget Kalmar FF frekvent kan det vara just på 

grund av den anledningen. Efter vår undersökning och vårt starka resultat angående just 

det här drar vi en tydlig slutsats att Barometern undviker att kritisera enskilda personer i 

Kalmar FF.  

 

Barometern bidrar främst till en lokal föreställd gemenskap genom bristfällig fakta i sin 

rapportering (punkt 6.5). Genom den stänger de ute vissa läsare medan läsarna som 

förstår ingår i gemenskapen. Stigmatiseringsmässigt bidrar Barometern inte särskilt 

mycket till en föreställd gemenskap, eftersom vi inte märkte av några krigsmetaforer 

eller hjälteföreställningar som vi tog upp i teoridelen, eller någonting annat som direkt 

bidrog till stigmatisering (punkt 6.4). Under samma punkt tar vi dock upp att Kalmar FF 

kallades för Smålands Stolthet och det är något som bidrar till en ökad lokal föreställd 

gemenskap. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Barometern gestaltar Kalmar FF i sina texter genom 

att krydda sina texter med överdrivna budskap, något som visar sig genom att 

skribenten lägger in sin egen åsikt i texten. Spelare och ledare i Kalmar FF blir i princip 

enbart hyllade och framställda positivt, knappt någon kritik mot enskilda förekom. 

                                                
159 Dahlén. Sport och medier, 79. 
160 Kinsey. Key Concepts in Journalism Studies, 177. 
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Laget gestaltas stundtals på ett sätt som bidrar till en föreställd gemenskap genom 

främst bristfällig information.  

 
6.8 Förslag till framtida forskning 
Ett sätt att forska vidare inom området är att undersöka vad redaktionerna själva har att 

säga i frågan. Man skulle kunna göra en kvalitativ studie där man genomför 

samtalsintervjuer med exempelvis sportchefer och journalister på lokaltidningar för att 

se vad de anser. Det vore intressant att få veta om det finns en medveten strategi på 

redaktionerna att det ska vara lokalvinklat för att inkludera läsarna i gemenskapen, om 

skribenterna själva ens är medvetna om att det blir vinklat på det viset och vad det kan 

bero på. 
 

En annan studie som vore intressant hade varit att undersöka hur det ser ut i en lite 

större stad med en större och mer engagerad publik, men där det fortfarande bara finns 

ett stort fotbollslag, exempelvis Malmö FF, IF Elfsborg eller Helsingborgs IF. Blir det 

ännu mer stigmatisering när det finns en större rivalitet mot andra allsvenska lag? 

 

Dessutom skulle man kunna undersöka hur det ser ut på andra lokaltidningar. Innan vi 

påbörjade undersökningen analyserade vi artiklar från Hallandsposten och då var vår 

känsla att de var betydligt mer vinklade, med större lokalsympatier och större tendens 

att bidra till att bygga upp en lokal föreställd gemenskap. Därför hade det varit 

intressant med en studie som även undersöker andra tidningar att jämföra med. 

 

Genom denna forskning har vi kommit fram till hur texterna har gestaltats och vilka 

tveksamheter vi kan se i rapporteringen. Hur informationen tas emot hos mottagarna är 

det andra steget i hur framing påverkar dessa, ett steg som är synnerligen intressant att 

undersöka för att få fram vilka effekter framingen skapar hos mottagarna och som 

kompletterar forskningen om framing. Genom kvalitativa samtalsintervjuer skulle just 

den delen av framingforskningen kunna gå att undersöka.
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Empiriska källor: 

Barometern: 

14-03-29, Ahlén, Peter Ahlén: Elm missar premiären 

14-03-29, Bogefors, Daniel Bogefors: Stopp i förorten 

14-03-29, Ahlén, Peter Ahlén: Eklund: “Vi måste gå ut som ett lag” 

14-03-31, Eriksson, Henrik Eriksson: Målbeskedet 

14-03-31, Eriksson, Henrik Eriksson: “Skönt när domaren blåste av” 

14-03-31, Eriksson, Henrik Eriksson: Het Ring fick nöja sig med två assist 

14-05-03, Bogefors, Daniel Bogefors: Fler vill se Kalmar FF 

14-05-03, Eriksson, Henrik Eriksson: Inget kärt återseende för Ring 

14-05-05, Eriksson, Henrik Eriksson: Solheimshistorien 

14-05-05, Eriksson, Henrik Eriksson: Eriksson levererar till höger 

14-05-05, Eriksson, Henrik Eriksson: Enda allsvenska laget utan förlust 

14-04-19, Ahlén, Peter Ahlén: “Chanser kommer om du tränar hårt” 

14-04-22, Bogefors, Daniel Bogefors: “Jag är på gång” 

14-04-22, Winberg, David Winberg: Fem poäng på sex dagar 

14-04-22, Bogefors, Daniel Bogefors: Bara en förlust med Cramer i mål 

14-07-26, Eriksson, Henrik Eriksson: “Jag vill testa mina vingar” 

14-07-26, Eriksson, Henrik Eriksson: Är ni ett topplag i dag, KFF? 

14-07-28, Eriksson, Henrik Eriksson: Guldstrid utbytt mot Europajakt 

14-07-28, Eriksson, Henrik Eriksson: Transferfönster med många möjligheter 

14-08-16, Winberg, David Winberg: Svart trend ska brytas 

14-08-18, Eriksson, Henrik Eriksson: Larsson i centrum 

14-08-18, Eriksson, Henrik Eriksson: Nytt forwardspar tog inte chansen  

14-08-18, Eriksson, Henrik Eriksson: Gult kort - Nilsson missar Gefle nästa 

14-10-18, Hansson, Lasse Hansson: “En måste bort” 
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14-10-18, Ahlén, Peter Ahlén: Hasse Eklund vill ha svar 

14-10-20, Eriksson, Henrik Eriksson: Fansen krävde Eklunds avgång 

14-10-20, Eriksson, Henrik Eriksson: “Vi gör allting lite för dåligt” 
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Bilagor 

Bilaga A Kodningsram 

 

Huvudkategori 1 

Framingtecken som inte direkt berör lag eller person med anknytning till lag 

Underkategorier 

Personlig åsikt och värdering 

Metaforer 

Namnanvändning 

 

Huvudkategori 2 

Framingtecken som berör lag eller person med anknytning till lag 

Underkategorier 

Beskrivning av Kalmar FF 

Beskrivning av Kalmar FF:s spelare och ledare. 

Beskrivning av motståndarlaget 

Beskrivning av motståndarlagets spelare och ledare 

 

Huvudkategori 3 

Citat 
 

Huvudkategori 4 

Ingen framingtecken (ej citat) 

  



  
 

II 

Bilaga B Tveksamheter 
 

• Upphovsrättsmässigt hade det kunnat vara problematiskt att ha med 

skärmdumpar från Barometern, men vi har per 2015-01-05 fått muntlig tillåtelse 

av Anders Enström, chefredaktör och ansvarig utgivare på Barometern/OT, för 

publikation i tryckt form samt i Linnéuniversitetets databas för avhandlingar och 

uppsatser (DiVa).  

• Under slutet av 2014 har Barometern genomgått strukturella förändringar som 

kan innebära att tendenserna till framing och KFF-rapporteringen har förändrats. 

• Vi samlade in data genom att tolka texter, således påverkar våra egna synsätt och 

vår bakgrund hur vi ser och uppfattar saker.  

• Det kan finnas framingtecken i citaten, något vi inte analyserar. Där kan vi missa 

intressanta aspekter, men vi kan omöjligt veta vad journalisten har kunnat välja 

mellan för citat. 


