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Sammanfattning 

Objektivitet inom sportjournalistik 

– En kvantitativ innehållsanalys om hur lokalpressen porträtterar sitt största idrottslag i 

förhållande till rikspressen 

 

Dagligen pågår journalistisk verksamhet på både lokal- och riksnivå. De flesta svenska städer 

har ett eller flera idrottslag som det många gånger i veckan går att läsa om i den lokala 

pressen, men också i rikspress. Denna studie kommer ta pulsen på Nya Wermlands-

Tidningen samt Aftonbladet och deras sätt att framställa föreningen Färjestad BK i 

respektive tidning.  

 

I studien analyseras 100 artiklar genom en kvantitativ innehållsanalys. Syftet med studien är 

att ge en bild över hur lokal- och rikspress förhåller sig till ett idrottslag i Sverige och därmed 

öka förståelsen för svensk sportjournalistik. Vi vill ta reda på hur Nya Wermlands-Tidningen 

och Aftonbladets skiljer sig åt gällande sin journalistisk online gentemot Färjestad BK. Detta 

genom frågeställningarna: 

 

1. Hur ser nyhetsvärderingen hos Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet ut 

gentemot Färjestad? 

2. Skiljer sig vinkel, ämne och textlängd åt mellan tidningarna ? 

3. Visar den lokala pressen tendenser till att vara mer partisk i sin framställning av 

Färjestad BK i jämförelse med en rikstäckande tidning? 

 

Studien behandlar teorierna medielogik, nyhetsvärdering, gestaltningsteorin och 

närhetsprincipen. Dessa teorier appliceras på datan som är insamlad mellan 2018-10-25 till 

2019-03-05. Vi tycker att man ur materialet kan skapa en tydlig bild över likheter och 

skillnader tidningarna emellan samt att syfte och frågeställning därmed besvaras samtidigt 

som det finns goda möjligheter till fortsatt forskning inom området. 

 

Nyckelord: Nya Wermlands-Tidningen, Aftonbladet, Färjestad, innehållsanalys, 

nyhetsvärdering 
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Abstract 

Objectivity within sports journalism 

– A quantitative content analysis on how local press portraits their biggest sports team in 

comparison to national press 

 

Journalistic activity is happening daily, both locally and nationally. Most of the Swedish cities 

have one or more sports team that can be read about several times per week in the local 

press, but also in the national press. This study is about how Nya Wermlands-Tidningen and 

Aftonbladet differs from each other and how they portray the ice hockey team Färjestad BK.  

 

In this study we are analysing 100 articles by using a quantitative content analysis. The 

purpose of this study is to see how local and national press portrays elite sport teams in 

Sweden and thereby get a deeper understanding how the Swedish sports journalism 

functions. We want to find out how Nya Wermlands-Tidningen differs in comparison to 

Aftonbladet in their journalism online towards Färjestad BK by using our research questions, 

which are: 

1. How does the news evaluation on Färjestad differs between Nya Wermlands-

Tidningen and Aftonbladet? 

2. Is there a difference between angle, subject or the length of the texts in the 

newspapers? 

3. Does the local newspaper show more trends of being biased in their portrayal of 

Färjestad BK in comparison to national press? 

 

This study uses the theories media logic, news evaluation, framing theory and proximity 

principle. These theories are applied on the data that is collected between 2018-10-25 to 

2019-03-05. We believe that from the material you can get a clear picture of how the 

newspapers differs and compare to each other, and that the purpose and research 

questions thereby answers the possibility of future research in this field.         

 

Keywords: Nya Wermlands-Tidningen, Aftonbladet, Färjestad, table of contents, news 

evaluation 
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1. Introduktion 

I denna studie har vi valt att jämföra rikspress med lokalpress för att se om det finns några 

skillnader i hur dessa olika nyhetsmedier rapporterar kring en av Sveriges största 

ishockeyföreningar, vilket i detta fall är Färjestad BK. Sport väcker ofta mycket känslor bland 

allmänheten, oavsett om det är på lokal nivå eller riksnivå, och vi anser det vara intressant 

att undersöka om det finns vissa tendenser till att den lokala pressen framställer klubben i 

en mer positiv dager i jämförelse med en rikstäckande tidning. 

 

Ur ett vetenskapligt perspektiv är detta intressant eftersom det finns en hel del befintlig 

forskning om hur olika typer av dagspress framställer sport, men inte så mycket om 

skillnaderna mellan lokal- och rikspress och dess porträttering av specifika idrottsföreningar 

på elitnivå. Att undersöka om det finns en tydlig skillnad i fråga om objektivitet mellan de 

båda medieformerna känns högst relevant, eftersom det finns en så stark supporterkultur i 

Sverige vad gäller just ishockey. Anpassar den lokala pressen sitt innehåll till publiken? I 

sådana fall: rapporterar de om det “egna” laget på ett mer positivt sätt i förhållande till 

rikspressen, som bara ser laget som “ett i mängden” och har så mycket mer annat att hålla 

koll på? Det är frågor som vi söker finna svar på i denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur idrottsföreningen Färjestad BK framställs i lokalpress respektive 

rikspress online, genom att ta hjälp av dessa frågeställningar: 

1. Hur ser nyhetsvärderingen hos Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet ut 

gentemot Färjestad? 

2. Skiljer sig vinkel, ämne och textlängd åt mellan tidningarna ? 

3. Visar den lokala pressen tendenser till att vara mer partisk i sin framställning av 

Färjestad BK i jämförelse med en rikstäckande tidning? 

1.2 Bakgrund 

Här kommer det lite kortfattad bakgrundsinformation om Färjestad BK samt de två 

tidningarna vi har valt att jämföra, Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet, för att ge en 

lite klarare bild av de olika organisationer som står i centrum för denna studie. 
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1.2.1 Färjestad 

Färjestad BK är en idrottsförening som grundades 10 november 1932 i stadsdelen Färjestad i 

Karlstad (Färjestad, 2019). Föreningen har sedan dess samlat ihop nio SM-guld och varit en 

av de stora klubbarna i landet inom sporten ishockey (Färjestad, 2019). Föreningen lever i 

många värmlänningars hjärta och förutom ett publiksnitt på 7200 personer säsongen 

2017/18 lyckades man vinna serien säsongen 2018/19 där ett slutspel nu stundar (Färjestad, 

2019).  

 

1.2.2 Nya Wermlands-Tidningen 

Nya Wermlands-Tidningen är en värmländsk morgontidning som ingår i NWT-koncernen och 

NWT publicerade sin första tidning 4 januari 1837 och hette då Wermlands-Tidningen (NWT, 

2019). Tidningen är idag Värmlands största morgontidning och den delas ut i pappersform 

sex dagar i veckan och uppdateras online dygnet runt året om (NWT, 2019). Senaste Sifo-

undersökningen säger att Nya Wermlands-Tidningen har 105 698 unika besökare i veckan på 

sin onlinetjänst vilket är överlägset störst lokalt sett (Sifo, 2019). Därför faller valet naturligt 

på Nya Wermlands-Tidningen i denna undersökning. 

 

1.2.3 Aftonbladet 

Aftonbladet är en rikstäckande kvällstidning och har funnits sedan år 1830 då den 

grundades av Lars Johan Hierta (Aftonbladet, 2016). Aftonbladets vision är: ”Sveriges mest 

engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande 

genom journalistik”. 

Aftonbladet är en av landets största tidningar och har flera år i rad under 2000-talet även 

korats till landets största online-tidning (D/A, 2016). Enligt Sifo hade Aftonbladet i januari 

detta år 5 543 000 unika läsare varje vecka vilket gör tidningen till Sveriges största online-

tidningar och ett bra val för denna studie (Sifo, 2019). 

1.3 Empiriskt material 

Det material vi hämtat är ifrån två olika medium som båda har daglig verksamhet inom 

sportjournalistik. Valet av tidningar är strategiskt för att få in optimal data utifrån 

frågeställningarna. Nya Wermlands-Tidningen som är en regional morgontidning och störst i 

den region Färjestad BK spelar i samt Aftonbladet som är en rikstäckande kvällstidning som 
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till vardags driver en opartisk sportjournalistik gentemot alla ishockeyföreningar runt om i 

landet.  

Utifrån metoden kvantitativ innehållsanalys ska det empiriska materialet analyseras men ej 

tolkas utan vår utgångspunkt är att applicera de teorier vi valt mot den datan vi fått in.   

 

1.4 Urval och avgränsning 

Vi har valt att plocka in rådata från totalt 100 artiklar som är noggrant undersökta via ett 

kodschema med tillhörande kodbok. Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet är de 

tidningar vi har valt och det är deras internetsidor som vi har hämtat rådatan från. Varför vi 

valde onlinesidor och inte tryckta tidningar var för att underlätta insamlingen av rådata samt 

ge varje tidning en chans att uppdatera sina artiklar. Därför valde vi också att samla in data 

från artiklar med start en vecka från dagen vi började insamlingen. Vi började 

datainsamlingen 2019-03-05 och gick tillbaka i tiden tills vi lyckats hämtat hem 50 artiklar 

per tidning. Avslutningsdatum blev 2018-10-25. Artiklarna som är valda är artiklar där 

Färjestad som lag/förening är i huvudfokus, och artiklar där Färjestad bara nämns till viss del 

och inte står i centrum är bortvalda. 

 

1.5 Disposition 

I introduktionen presenteras syfte och frågeställningar, kortfattad bakgrund om berörda 

organisationer och vad vi har för empiriskt material samt urval och avgränsningar. Därefter 

tas den tidigare forskning som är relevant för denna studie upp, samt det teoretiska ramverk 

som används. I kapitlet om metod och tillvägagångssätt beskrivs metoden vi har använt oss 

av och hur vi har gått tillväga med vår operationalisering, men även hur forskningens 

reliabilitet och validitet står sig. I resultatdelen används figurer och tabeller där de mest 

intressanta resultaten tas upp från undersökningen. Dessa tolkas sedan utifrån de teorier vi 

tidigare har tagit upp, med en avslutande reflektion kring studien. Sedan dras slutsatser 

kring det hela, med ett avslutande avsnitt om implikationer, förbättringar och framtida 

forskning. 
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2. Tidigare forskning och teori 

I det här kapitlet tar vi upp den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet och som är 

relevant för just vår studie. Vi presenterar här även de teorier som är mest centrala för vår 

forskning och som hjälper oss att förstå bakgrunden till varför olika nyhetsmedier resonerar 

som de gör vid sin porträttering av idrottsföreningar på elitnivå. Dessa är teorier rörande 

olika typer av nyhetsvärderingskriterier, såsom närhetsprincipen och nyhetsvärdering inom 

sportjournalistik, om medielogik samt gestaltningsteorin/inramning (Strömbäck, 2014). 

 

2.1 Tidigare forskning 

I den tidigare forskning vi har använt oss av som utgångspunkt för vår undersökning ingår 

framförallt två rapporter som handlar om nyhetsvärdering inom sportjournalistiken i 

Sverige. Den ena studien, “Sportens nyhetsvärdering i kvällspress” (Strömgren & Strandlund, 

2009), lyfter genom en kvantitativ innehållsanalys fram ett problemområde där syftet bland 

annat är att ta reda på vad det är som kännetecknar en sportartikel i svensk kvällspress, 

samt vilka skillnader som finns mellan de två största kvällstidningarna i Sverige, Aftonbladet 

och Expressen, gällande olika kriterier för vad som är en sportartikel. I den teoretiska 

bakgrunden lyfts bland annat nyhetsvärdering och medielogik fram, vilket till stor del är det 

teoretiska ramverk som används i vår undersökning. Resultaten där visar att det inte är 

någon större skillnad i hur de båda tidningarna hanterar nyhetsartiklar på sportsidorna, och 

att de mest tydliga kriterierna som avgör vilket utrymme nyheten får oftast handlar om att 

det är personorienterat, med en man i centrum som utövar en lagidrott på landslagsnivå 

och är aktiv i Sverige (Strömgren & Strandlund, 2009). 

 

Den andra studien som berör liknande frågeställningar är “Nyhetsvärdering inom 

sportjournalistiken” (Borg & Wickström, 2018), som också det är en kvantitativ 

undersökning, fast med Dagens Nyheter som är Sveriges största morgontidning, och 

Aftonbladet som jämförs med varandra. Det teoretiska ramverk som används här är likt den 

tidigare omnämnda rapporten i mångt och mycket gällande nyhetsvärdering. Gemensamt 

för båda dessa studier är dock att de även behandlar genusteori, vilket inte har varit 

relevant i vår forskning, då vi inte har valt att ta med genusperspektivet. I undersökningen 

kommer man fram till att det är fotboll och ishockey som får mest utrymme på sportsidorna 
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i båda tidningarna, samt att det är en större övervikt på artiklar om manliga idrottsutövare i 

Aftonbladet än i Dagens Nyheter (Borg & Wickström, 2018). 

 

En annan undersökning som vi har använt oss av som stöd i vår forskning är “Inte supporter, 

men…” (Ahlström & Solberger, 2012), vilket är en kvalitativ studie av hur lokala 

sportjournalister förhåller sig till “sina” elitlag. Man har där intervjuat sju journalister från 

olika lokaltidningar i Sverige för att ta reda på hur dessa upplever sin yrkesroll ur en 

pressetisk synvinkel, samt hur de förhåller sig till de lokala elitlagen. Även här är det teorier 

om nyhetsvärdering som har använts som utgångspunkt, och likt i vår specifikt gällande 

sportjournalistik. Denna undersökning visar att de utvalda sportjournalisterna är noga med 

att inte visa sina sympatier för de egna lagen, samt att de inte är rädda för att publicera 

negativa nyheter om föreningarna (Ahlström & Solberger, 2012). 

 

2.2 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 

Bara en liten del av alla händelser som inträffar världen över uppmärksammas och blir till 

journalistiska nyheter (Strömbäck, 2014). Vad är det då som avgör om något har ett 

nyhetsvärde eller inte? Flera undersökningar visar att olika medier ofta lyfter fram samma 

frågor eller händelser,  det gäller särskilt när det är inom samma geografiska område 

(Jönsson & Strömbäck, 2007; Nord & Strömbäck, 2005). Studier av den svenska 

nätjournalistiken mellan 2002 och 2012 visar också att morgontidningar och kvällstidningar 

har blivit mer och mer lika över tid (Karlsson, 2014). Eftersom vi jämför vi jämför just en 

morgontidning och en kvällstidnings rapportering online i vår forskning är denna 

information intressant för oss. 

 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval är två nyckelbegrepp som beskriver olika aspekter av 

nyhetsprocessen. Med nyhetsvärdering menas de processer som sker när när möjliga 

nyheter värderas på en redaktion, medan nyhetsurval handlar om vad som faktiskt 

publiceras. Det finns således en möjlighet att något publiceras utan att det nödvändigtvis 

har ett högt nyhetsvärde, eller att en nyhet som normalt sett värderas högt inte hamnar i 

tidningen på grund av att det redan har rapporterats mycket kring ämnet (Strömbäck, 

2014). 
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Det finns ett antal olika kriterier som de allra flesta nyhetsmedier jobbar efter vid 

nyhetsvärderingen. Dessa är vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, lättbegripligt 

och nytt. Vissa andra faktorer kan även spela in när nyheterna väljs ut och värderas, som 

exempelvis att det stämmer överens med tidningens linje eller att det är en uppföljning på 

en redan rapporterad nyhet. Ofta handlar det också om att hitta en intressant vinkel som 

lockar läsarna, vilket är olika beroende på om det är en bra eller dålig nyhet – det ska passa 

in i en mix bestående av både positivt och negativt laddade händelser (Häger, 2014). 

 

Flera olika teorimodeller finns att rätta sig efter när det gäller viktiga 

nyhetsvärderingskriterier och som då styr nyhetsurvalet. Enligt journalistikprofessorn Håkan 

Hvitfelt, som är den kanske allra mest erkända forskaren inom området, finns det ett antal 

olika faktorer som till slut avgör om en händelse blir en del av nyhetsurvalet eller inte.  

Dessa är följande: 

● Det handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor. 

● Avståndet till händelsen är kort, både geografiskt och kulturellt. 

● Det rör sig om sensationella eller överraskande förhållanden. 

● Enskilda elitpersoner står i centrum. 

● Den är tydlig och lättbegriplig. 

● Det är viktigt och relevant. 

● Den utspelar sig under kort tid men som del av ett tema. 

● Det finns negativa inslag. 

● Elitpersoner står som källor. 

(Häger, 2014) 

 

2.2.1 Närhetsprincipen 

Nyhetsmedier strävar ofta efter att rapportera om sådant som står dem själv nära, vilket 

innebär närhet både geografiskt och kulturellt. Detta påverkar sannolikheten för att en 

händelse tas upp av exempelvis en lokaltidning och sedan blir till en journalistisk nyhet. Just 

lokaltidningar fokuserar mest på det som sker i det absoluta närområdet, och händer något 

på längre avstånd som är intressant försöker man hitta en vinkel som är relevant för 

tidningen i fråga. Stora och viktiga nationella händelser tas upp även i lokala medier, medan 
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det krävs att lokala händelser innehåller något särskilt intressant för att även få utrymme i 

riksmedierna (Weibull & Wadbring, 2014). Då vi ska undersöka hur lokalpressen framställer 

den största idrottsföreningen i närområdet, i jämförelse med rikspress, är denna teori högst 

relevant för oss i vår forskning. 

 

2.2.2 Nyhetsvärdering inom sportjournalistik 

Det är framförallt nyhetsartiklar om de två stora manliga publiksporterna i Sverige, fotboll 

och ishockey, som dominerar innehållet på sportsidorna i de traditionella medierna. 

Damidrott samt mindre och lite mer udda sporter uppmärksammas inte alls i samma 

utsträckning. Det finns flera förklaringar till detta, men det handlar mycket om att de största 

sporterna engagerar flest människor och därför bevakas i högre grad (Weibull & Wadbring, 

2014). I studien “Sporten i spalterna” (Wallin, 1998) framgår det att sportsidorna ofta utgör 

den största specialavdelningen i en tidning och att det därmed prioriteras högt. Urvalet 

påverkas enligt studien av personliga intressen hos reportrarna och deras kunskaper och 

kontakter inom idrotten, vilket gör att vissa sporter syns betydligt mer i rapporteringen 

(Wallin, 1998). Denna teori är till stor hjälp för oss i vår forskning, eftersom det är just en 

ishockeyförening på elitnivå som står i centrum för rapporteringen som jämförs i studien. 

 

2.3 Medielogik 

Begreppet “medielogik” myntades av David Altheide och Robert Snow, och innebär i grova 

drag att olika nyhetsmedium anpassar sitt innehåll beroende på dess karaktär och hur 

samhället ser ut. Det är således inte alltid objektiva egenskaper som avgör hur en nyhet 

framställs och vinklas i specifika nyhetsmedier, utan det beror ofta på vad som passar ett 

mediums format, organisation, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet 

(Altheide & Snow, 1991). Det finns här två sidor av myntet. Den ena handlar om att det är 

medierna själva och deras behov som styr och formar rapporteringen, snarare än 

verkligheten i sig, medan den andra sidan rör det faktum att aktörer som är i behov av 

medier för att nå ut behöver anpassa sig till medielogiken, eftersom medierna har blivit en 

så viktig del i våra moderna samhällen (Strömbäck, 2014). 
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Enligt Altheide och Snow innebär detta att “den organiserade journalistiken är död”, då 

journalistik inte längre handlar om att gå ut i verkligheten och undersöka vad som händer, 

för att sedan rapportera om det. Detta har då i hög grad ersatts av ett letande efter nyheter 

som ska passa in i medieformatet, tidsrytmen och produktionsvillkoren som gäller specifika 

nyhetsmedium – för att sedan göra journalistik av det. Vidare menar Altheide och Snow 

även att den sociala verklighet som dagens journalistik handlar om redan är anpassad till 

mediernas logik, vilket innebär att journalister inte längre kan rapportera om en verklighet 

utan att anpassa innehållet till medierna själva (Altheide & Snow, 1991). 

 

Till teorin om medielogik hör även att medierna använder sig av olika berättartekniker för 

att mängden information ska bli mer lätthanterlig och därmed fånga människors 

uppmärksamhet. Dessa tekniker är förenkling, tillspetsning, polarisering, intensifiering, 

konkretion, personifiering och stereotypisering (Strömbäck, 2014). Det har gjorts försök i att 

undersöka i vilken grad olika berättartekniker och nyhetsvärderingskriterier avspeglas i det 

journalistiska innehållet. Exempelvis gällande graden av personifiering, som då handlar om i 

vilken utsträckning journalistiken fokuserar på enskilda personer istället för kollektiva 

organisationer eller abstrakta sammanhang. Även om olika svenska undersökningar har gett 

lite olika resultat visar de flesta ändå på en övervägande del som kan kategoriseras som 

personifiering (Hvitfelt, 1985; Johansson, 2008; Jönsson & Strömbäck, 2007; Bjerling, 2012). 

Eftersom vi forskar kring ett ishockeylag anser vi det vara intressant att se hur mycket det 

fokuseras på enskilda personer i rapporteringen och om resultatet vi får fram går i linje med 

tidigare undersökningar. 

 

2.4 Gestaltningsteorin 

En annan teori som kan användas för att förklara varför medier agerar som de gör är 

gestaltningsteorin. Den handlar delvis om hur mediernas olika gestaltningar av verkligheten 

påverkar människors syn när det gäller olika aspekter av verkligheten, medan det också kan 

röra hur medierna rapporterar om nyheter på ett visst sätt för att sprida olika ideologiers 

sätt att se på verkligheten. Teorin kan även handla om innehållet i medierna och vad det 

representerar. Det som legitimerar journalistikens roll är synsättet att det alltid ska ge en 

objektiv spegelbild av verkligheten, vilket dock inte stöds i forskningen. Bland annat 
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eftersom verkligheten är obegränsad medan nyhetsmedierna är desto mer begränsade i vad 

som får plats, vilket gör att nyhetsrapporteringen präglas av de val som görs av enskilda 

journalister, redaktioner och medier i allmänhet. Dessa val gör sig gällande vilka ämnen, 

berättarperspektiv, attribut, källor, ord samt vad som ska betraktas som fakta i de 

journalistiska nyheterna (Strömbäck, 2014). 

 

Valen som görs är till viss del medvetna, men mycket går också på ren rutin. 

Nyhetsförmedlingen präglas av institutionaliserade rutiner, vilket gör att många val 

uppfattas som självklara. Exempelvis på frågan om vad som ska räknas som en nyhet, vilket 

journalister ofta inte kan förklara men samtidigt ibland hävdar att “man känner igen en 

nyhet när man ser den” (Strömbäck, 2014). För oss är detta en relevant teori eftersom vi 

kommer undersöka om det finns tydliga mönster i hur två olika typer av nyhetstidningar 

framställer ett idrottslag. 

 

2.4.1 Inramning 

Inramningsteorin, kanske mer känt som “framing” som det heter på engelska, handlar kort 

beskrivet om hur något utformas i media, vilket i det här fallet alltså rör nyhetsmediernas 

rapportering och framställning av olika händelser. Inom journalistiken innebär det att, trots 

en objektiv hållning, välja ut det viktigaste i för att skildra händelser på ett sätt som är 

lämpligt för att det ska kunna locka fram ett intresse hos mottagarna. Det innebär att 

medierna i sin rätta mening inte beskriver verkligheten, utan de konstruerar den och ger sin 

egen bild ur olika aspekter av verkligheten (Entman, 1993). 
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel diskuterar vi de metoder som är relevanta för att besvara våra 

frågeställningar. Därefter presenteras de olika metodernas innebörd samt hur vi kommit 

fram till vårt urval, hur operationaliseringen har gått till samt hur metoderna har 

genomförts. 

 

3.1 Val av metod  

Vårt val av metod är anpassad efter det empiriska materialet som samlats in för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vi har valt att analysera vårt material utifrån en kvantitativ 

innehållsanalys för att skapa oss en övergripande bild av tidningarnas framställning av 

Färjestad BK, i artiklar mellan 2018-10-25 och 2019-03-05 från Aftonbladet och Nya 

Wermlands-Tidningen. Genom den kvantitativa innehållsanalysen kan vi jämföra resultatet 

av likheter och skillnader från de insamlade texterna för att se om det finns en skillnad i 

porträtteringen tidningarna emellan.  

 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys  

Vi har valt att analysera vår data med en kvantitativ innehållsanalys. Genom att använda oss 

av en kvantitativ innehållsanalys kan vi få en övergripande bild av statistiken gällande hur en 

lokal och rikstäckande tidning framställer en av de större SHL-klubbarna. Innehållsanalys 

används framför allt om analyser där tillvägagångssättet består av kvantifiera, dvs räkna 

förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter (Boréus & Bergström, 2012).  

 

3.3 Operationalisering 

För att kunna mäta de faktorer vi var intresserade av att undersöka, var vi först tvungna att 

översätta det vi ville mäta till mätbara variabler. Vårt fokus ligger i att försöka hitta likheter 

och skillnader mellan de olika tidningarnas sätt att porträttera Färjestad. Detta genom att 

begränsa vår insamling av empiriskt material till de senaste femtio artiklarna från 

Aftonbladet och Nya Wermlands-Tidningen där Färjestad nämns som huvudämne i artikeln. 

Vi är intresserade av att ta reda på vilka skillnader och likheter som tidningarna använder 

när de skriver om föreningen.  
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Genom att läsa och undersöka liknande artiklar kunde vi samla in information och skapa 

variabler som ramar in det mest generella innehållet i artiklarna. De är sedan indelade i olika 

variabler och värden i vårt kodschema för att lättare kunna undersöka vår insamlade data på 

ett strategiskt sätt. De ämnen som artikeln kan komma att handla om är anpassade och 

strukturerade efter liknande artiklar, exempelvis, skador, spelad match eller värvning. Vi har 

variabler för antalet positiva och negativa ord, texternas längd samt om texten är vinklad 

(positivt, negativt, faktabaserad). (Se bilaga 1 för kodschema)       

 

För att undvika att göra egna tolkningar av materialet så skapade vi ett kodschema, för att 

ha en tydlig struktur på hur datan skulle avkodas. Här är en kortfattad beskrivning av 

variablerna samt dess undervärden. För fullständigt kodschema (se bifogad fil 1).  

 

● Medium 

- De tidningar som vi beslutat oss för att undersöka, Aftonbladet & Nya 

Wermlands-Tidningen. 

● Artikeltyp 

- Den artikeltyp som artikeln relateras till, reportage, krönika, nyhetsartikel & 

Övrigt.  

● Artikelns huvudämne  

- Det huvudämne som artikeln benämner (förutom Färjestad som 

samtalsämne i texten). Aktiv spelare i årets trupp, före detta spelare, 

kommande match, spelad match, skada, sjukdom, avstängning, 

landslagskallelse, spelarrykten, nyförvärv, spelarförluster, supportrar & 

övrigt.  

● Artikelns vinkel  

- Om artikelns vinkel gentemot Färjestad är positiv, negativ, neutral 

(faktabaserad) & går ej att avgöra.   

● Textlängd 

- Textens totala längd, ett mätinstrument för att avgöra hur mycket utrymme 

klubben får i tidningen. 0-100, 101-200, 201-300, 301-400, 401-500 & 500+.  

● Antal positiva ord 
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- Antalet positiva ord riktade mot Färjestad i texten. 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-

24 & 25+.  

● Antal negativa ord 

- Antalet negativa ord riktade mot Färjestad i texten. 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-

24 & 25+.   

● Källa  

- Var artikeln ursprungligen är hämtad från, Nya Wermlands Tidning, 

Aftonbladet & Övrigt.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  

Vi har använt oss av en kvantitativ innehållsanalys och vårt tillvägagångssätt kan summeras i 

sex steg: 

- Definiera forskningsproblemet  

- Definiera urvalet  

- Definiera variablerna  

- Konstruera ett kodschema 

- Test av kodschema 

- Behandling av data och analys (Ekström, Larsson, 2010)  

 

Vi har skapat ett kodschema (Se bilaga 1) bestående av 8 variabler där medium, artikeltyp, 

artikelns huvudämne, artikelns vinkel, textens längd, antalet positiva ord, antalet negativa 

ord och källa. Varje variabel har en tillhörande kodinstruktion för att underlätta inmatningen 

av data samt att vara till hjälp för att minska risken för felkodning. Det finns ett stort antal 

mångtydiga ord och det krävs därför tydliga beskrivningar av ordens betydelse samt att det 

utförs genom en manuell kodning för att kunna förstås. Vi har därför använt oss av ett 

interkodartest för att få en så korrekt avkodning som möjligt (Boréus & Bergström, 2012).  

 

Vi delade upp texterna mellan oss där respektive kodare fick 50 artiklar var, totalt 100 att 

analysera. Genom att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys samlade vi in data för 

att sedan analysera resultaten. Artiklarna delades  upp i artikeltyp som har fyra värden, 

krönika, reportage, nyhetsartikel och ett övrigt värde om någon av texterna inte går att 

applicera i någon av de de tre kategorierna. Vi undersökte sedan vilka huvudämnen som det 
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skrevs mest om under perioden 2018-10-25 och 2019-03-05 där Färjestad som lag stod i 

centrum av texten. För att analysera om artikeln var positiv, negativ, faktabaserad eller ej 

möjligt att avgöra beslutade vi vad som avgör skillnaden mellan en positiv, negativ och vad 

en faktabaserad text innebär (Shapiro, Markoff 1997).   

 

För att lättare kunna svara på våra frågeställningar så har vi kodat om variabeln med antalet 

positiva och negativa ord. Omkodningen av variablerna bidrog till en tydligare avläsning av 

resultatet gällande hur ofta tidningarna använder positiva och negativa ord om föreningen.  

Den omkodning vi genomförde var frekvensen på antalet positiva och negativa ord som 

används i texterna: 

● Värde 1 (0-4) och värde 3 (5-9) summeras till värde 1 (0-9)  

● Värde 5 (10-14) och värde 7 (15-19) summeras till  värde 3 (10-19)  

● Värde 9 (20-24) och värde 12 (25+) summeras till värde 5 (20+) (Se bilaga 1)   

 

3.5 Urval  

För att kunna undersöka hur Färjestad framställs i lokal och rikstäckande press har vi 

sammanställt ett kodschema för att strukturera hur artiklarna ska analyseras. Vi har valt att 

använda tidningarna Aftonbladet och Nya Wermlands-Tidningen för att analysera vår 

frågeställning. Tidningarna är utvalda eftersom vi anser att de summerar både en lokal och 

en nationell syn på hur nyhetsförmedlingen ser ut kring sportrapportering. För att få en bild 

av tidningarnas porträttering av föreningen i dagsläget så inriktar sig undersökningen på 

artiklar mellan 2018-10-25 och 2019-03-05, som har Färjestad som huvudämne.  

 

För att kunna svara på hur föreningen porträtteras har vi valt att räkna antalet positivt samt 

negativt laddade ord i texten. Vi har samtidigt räknat längden på texterna för att få en 

uppfattning om hur mycket föreningen prioriteras i tidningen. De positiva och negativa 

orden har vi först diskuterat och förtydligat i vårt kodschema för att kunna undvika 

missförstånd i avkodningen. Anledningen till att undersöka dessa värden är för att få en 

bättre bild av tidningens porträttering av föreningen.   
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Vi har valt att undersöka artiklar som publicerats online, eftersom det finns en lättare 

tillgänglighet. Vi valde därför att inte undersöka papperstidningar eller andra bilagor. Där 

valde vi att undersöka 50 artiklar mellan 2018-10-25 och 2019-03-05 för att få en 

övergripande bild av hur föreningen  framställningen i nuläget. Vi har därför valt att inte 

undersöka artiklar utanför undersökningsområdet.  

 

3.6 Metodologiska problem  

Ett metodproblem som vi stötte på var att Nya Wermlands-Tidningen hade betydligt fler 

artiklar med Färjestad som huvudfokus än Aftonbladet. Därför fick vi förlänga datumet 

mellan första och sista artikeln för att få artiklar som var likvärdiga och jämförbara.  

 

När vi började räkna antalet positiva och negativa ord i texterna såg vi att det var för hög 

frekvens mellan värdena. För att få en tydligare avläsning av resultatet förändrade vi värdet 

från (0-9,10-19 osv) till en lägre frekvens (0-4,5-9 osv).  

 

3.7 Reliabilitet & Validitet 

För att en kvantitativ innehållsanalys ska ha hög reliabilitet krävs att det finns tydliga regler 

för tolkning och kodning. Insamlingen av det empiriska materialet ska samtidigt göras så 

noggrant som möjligt för att få en så hög reliabilitet som möjligt. Genom att ett 

interkodartest har utförts efter inkodningen av data så har vi ökat reliabiliteten på vår 

undersökning. Med detta menas att vi först genomför kodningen och sen låter någon annan 

utföra det för att undvika missförstånd. Det finns fortfarande risk för misstag och olika 

synsätt på kodningen, men risken minskas genom ett interkodartestet. För att stärka 

reliabiliteten ännu mer har vi använt oss av litteratur som handlar om ämnet för att vem 

som helst skulle kunna utföra undersökningen igen och få samma resultat (Eliasson, 2006).  

     

Validiteten i vår undersökning är relativt hög eftersom undersökningens fokus är artiklar 

som har Färjestad i fokus. För en ännu större validitet i vår undersökning så hade vi kunnat 

jämföra artiklar som handlade om samma match, fokus eller datum. Men statistiken 

kommer att nå liknande resultat eftersom vi endast är nyfikna på det övergripande 
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resultatet och därmed inte går ner på en djupare nivå. Då hade validiteten och reliabiliteten 

varit lägre (Boréus, Bergström, 2012). 

 

3.8 Forskningsetik  

Vi har inte behövt ta ställning till några etiska dilemman, då våra variabler inte berör några 

känsliga frågor som kräver etiska ställningstaganden. 
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4. Resultat 

I kommande kapitel kommer resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen redovisas i 

form av tabeller och figurer med tillhörande text vid varje enhet. Under stycket resultat 

kommer det förekomma fem tabeller och fyra figurer som alla ska beskriva den relevanta 

datan av den rådata som samlats in.  

 

I tabellerna finns statistik på antal (frekvens) och procent på siffran. Detta för att ge en 

tydlig bild av den insamlade datan och för att sedan underlätta i analysdelen. 

 

Resultatet är hämtat från totalt 100 artiklar från Nya Wermlands-Tidningens (som under 

resultatdelen kommer förkortas NWT) och Aftonbladets hemsidor. Tabellerna kommer 

direkt jämföra tidningarna emellan och inte dela upp resultaten i olika tabeller. Figurerna 

kommer hjälpa läsaren att få den visuella bild som kan behöva för att förstå likheter och 

skillnader. 

 

4.1 Huvudämne / Tidning 

Först av allt är det av största vikt att ta reda på vad respektive tidning rapporterar om. Vad 

för journalistik använder de sig av och vilket ämne är i fokus. I den första tabellen (Tabell 1) 

delas huvudämnet upp i nio olika delar samt en övrig del. Alla 100 artiklar delas som genom 

hela arbetet upp i 50 artiklar per tidning och nedanför ser man skillnaden mellan NWT och 

Aftonbladet.  
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Tabell 1 - Huvudämne / Tidning  

Huvudämne NWT: F (P) Aftonbladet: F (P) Totalt: F (P) 

Aktiva spelare i årets trupp 15 (30) 7 (14) 22 (22) 

Före detta spelare 4 (8) 3 (6) 7 (7) 

Kommande match 9 (18) 1 (2) 10 (10) 

Spelad match 13 (26) 29 (58) 42 (42) 

Skada 1 (2) 3 (6) 4 (4) 

Avstängning 1 (2) 3 (6) 4 (4) 

Spelarrykten 1 (2) 0 (0) 1 (1) 

Nyförvärv 3 (6) 2 (4) 5 (5) 

Spelarförluster 0 (0) 1 (2) 1 (1) 

Övrigt 3 (6) 1 (2) 4 (4) 

 50 50 100 

N=100, F=Frekvens, (P)=Procent 

 

Resultatet från första tabellen visar att tidningarna i huvudsak skrivit om ämnet spelad 

match. Nästan hälften av artiklarna handlar om en spelad match och tvåa på listan är aktiva 

spelare i årets trupp. I övrigt är resultatet relativt utspritt. Skillnader tidningarna emellan är 

framförallt rapporteringen av kommande- och spelad match. NWT har vid 9 av sina 50 

senaste artiklar haft huvudämnet kommande match samtidigt som Aftonbladet endast 

skrivit 1 artikel om detta ämnet av sina 50 senaste artiklar. Ytterligare en stor skillnad är 

rapporteringen av spelad match där NWT har 13 artiklar i ämnet samtidigt som Aftonbladet 

har 29 skrivna artiklar av 50 möjliga. Det vill säga att Aftonbladet har 58 % av sina artiklar 

som handlar om en match som spelats, samtidigt som NWT har 26 %. 
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4.2 Tidning / Vinkel 

I tabell nummer två kan vi se resultatet av hur NWT och Aftonbladet väljer att vinkla sina 

artiklar. Den möjliga vinkeln av artikeln är uppdelat i fyra alternativ där positiv anses vara av 

gott syfte till Färjestad, negativ skadar föreningens rykte, neutral när artikeln endast är 

faktabaserad och ett sista alternativ där det ej går att avgöra artikelns vinkel. Läs i bilaga 2 

för en mer utförlig beskrivning av vinkel.  

 

Tabell 2 - Tidning / Vinkel  

Vinkel NWT: F (P) Aftonbladet: F (P) Totalt: F (P) 

Positiv 24 (48) 24 (48) 48 (48) 

Negativ 7 (14) 5 (10) 12 (12) 

Neutral (faktabaserad) 17 (34) 20 (40) 37 (37) 

Går ej att avgöra 2 (4) 1 (2) 3 (6) 

 50 50 100 

N=100, F=Frekvens, (P)=Procent 

 

Tabell 2 är av jämnare art. Här ser vi hur tidningarna följer varandra resultatmässigt. Lika 

många artiklar är positiva, 24 per tidning, samtidigt som NWT har 7 negativa artiklar mot 

Aftonbladets 5. I övrigt håller sig NWT neutrala vid 17 tillfällen av 50 artiklar och Aftonbladet 

vid 20 av sina 50. 

 artiklar. Vid några få tillfällen var det svårt att avgöra men även där var det jämnt. 

 

4.3 Tidning / Textlängd 

Ytterligare ett avsnitt som kan skilja tidningarnas rapportering av Färjestad BK är hur långa 

artiklarna är. Istället för att framställa en tabell har vi valt att visa resultatet genom en figur 

som innehåller sex olika alternativ för textlängden som ger en tydlig bild över hur 

tidningarna rapporterar om föreningen. 
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Figur 1  

 

N=100 

 

I figur 1  ser man tydligt att NWT:s staplar är längre vid 301 ord eller fler samtidigt som 

Aftonbladet håller sina artiklar mellan 201 ord till 400 ord. Över 401 ord har Aftonbladet 

endast 9 artiklar medan NWT har hela 25 stycken, vilket är hälften av NWT:s artiklar.  

 

Kortfattat kan man se att NWT generellt sett skriver längre artiklar under vår urvalsperiod 

än vad Aftonbladet gör. Däremot är det jämnt tidningarna emellan i antal artiklar skrivna 

under 201 ord.  

 

4.4 Tidning / Positiva ord 

I kommande figur kan man se hur tidningarna väljer att använda sig av positivt laddade ord. 

Ord med positiv klang kan givetvis bero på huruvida laget presterat i det sista men det håller 

vi till analysdelen. Här går vi endast igenom resultatet av artiklarna och hur många positivt 

laddade ord respektive tidning har använt sig av. Svarsalternativen är indelat i sex olika 

storlekar och det spelar ingen roll hur lång artikeln varit. Läs i bilaga 2 för en mer utförlig 

beskrivning av vad som menas med positivt laddade ord. 
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Aftonbladet är enligt figur 2 något mer försiktiga i sitt användande av positiva ord samtidigt 

som NWT sprider ut sitt användande över alla svarsalternativ. Nedanför följer ett diagram 

för att förtydliga skillnaden än mer. 

 

Figur 2 

 

N=100 

 

Avdelning positiva ord skiljer sig en aning och via stapeldiagrammet ser man att NWT vid 

nästan 15 artiklar har fler än 24 positivt laddade ord i varje artikel. Aftonbladet däremot har 

inte vid en enda artikel över 24 positivt laddade ord, vilket är anmärkningsvärt jämfört med 

NWT:s gentila sida. Ytterligare en anmärkningsvärd statistik är att Aftonbladet vid hela 50 % 

av sina artiklar använder 9 positiva ord eller färre i varje artikel vilket kanske indikerar att 

Aftonbladet är en neutral tidning i jämförelse med NWT. 

 

4.5 Tidning / Negativa ord 

I kapitlet som följer skall antal negativa ord redovisas från respektive tidning. Alternativen är 

lika många och frekvensen indelat i samma antal som positiva ord. Läs i bilaga 2 för en mer 

utförlig beskrivning av vad som menas med negativt ord. 
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Här är statistiken jämnare tidningarna emellan och även i denna figur tar studien ej hänsyn 

till textlängden. Tidningarna är sparsamma i sitt användande av negativa ord och i 

kommande figur 3 ser vi likheten tidningarna emellan. 

 

Figur 3 

 

N=100 

 

Staplarna i sig är relativt jämna och vad som går att tyda är att Aftonbladet verkar hålla ett 

något mer “neutralt” språk. Man använder som tidning varken positiva eller negativa ord i 

samma utsträckning som NWT gör vilket vi även pratar om i analysdelen.  
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserar vi de resultat som vi har fått fram i föregående del av 

undersökningen, och sätter det dessutom i relation till de teoretiska ramverk som vi tidigare 

har presenterat. Vi har valt att dela upp kapitlet i likhet med de olika kategoriseringarna som 

vi har gjort vid resultatredovisningen. Dessa är gällande fokus i rapporteringen, vinkling, 

textlängd samt antalet positiva och negativa ord hos Nya Wermlands-Tidningen och 

Aftonbladet. 

 

En betydande del under analysdelen att ha med sig kan vara Färjestads sportsliga resultat 

under urvalsperioden. Färjestad har mellan den 2018-10-25 och 2019-03-05 spelat 38 

matcher, varav 27 utav dessa landat vid seger till Värmlandslaget. Färjestad säkrade också 

seriesegern tio dagar senare vilket förmodligen är en fingervisning på att laget under 

urvalsperioden visat positiva resultat, och detta kan således påverka artiklarnas innehåll. 

 

5.1 Skillnader i fokus mellan Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet 

Som vi konstaterade i resultatdelen av vår studie så är det klart vanligaste huvudämnet, 

totalt sett med alla artiklar inräknade, “spelad match” (se tabell 1). Att Aftonbladet i 

betydligt högre grad har skrivit om spelade matcher i förhållande till Nya Wermlands-

Tidningen (förkortat NWT) beror förmodligen på det faktum att vi har valt ut de 50 senaste 

artiklarna från respektive tidning, och därför kan tidsramarna se lite olika ut. Gissningsvis 

skriver NWT minst lika mycket som Aftonbladet om spelade matcher, men i och med att de 

utgör lokalpress för Färjestad BK och därmed producerar fler artiklar online om laget än 

rikspressen så sträcker sig inte datumen lika långt tillbaka. NWT skriver betydligt mer inför 

kommande matcher än Aftonbladet nio artiklar mot en) och dessutom är det mer vanligt 

förekommande att de fokuserar på enskilda spelare i sin rapportering av Färjestad. 

 

Detta resultat går ganska väl i linje med både de principer för nyhetsvärdering, samt 

medielogiken, som vi har lyft fram som teoretiska ramverk för denna forskning, då det enligt 

tidigare undersökningar visar sig vara väldigt vanligt med personifiering i nyhetsrapportering 

överlag i Sverige (Hvitfelt, 1985; Johansson, 2008; Jönsson & Strömbäck, 2007; Bjerling, 

2012). Enligt medielogiken finns det annat som styr utöver de vanliga nyhetsvärdering 
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kriterierna som tas upp i teoriavsnittet, och för NWT handlar det i mångt och mycket om att 

man vill hårdbevaka sitt största och mest publikdragande idrottslag, som är just Färjestad 

BK, för att generera mycket trafik online och därmed gynna den egna verksamheten. Även 

enligt närhetsprincipen stämmer det in väldigt väl eftersom NWT står Färjestad väldigt nära, 

både geografiskt och kulturellt, och därmed har ett högt intresse av att skriva om laget. 

Aftonbladet har däremot inget lag som står dem närmre än andra och kan i något högre 

grad behålla sin roll som objektiv nyhetsförmedlare. 

 

5.2 Skillnader i vinkling mellan Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet 

Här visade det sig vara väldigt jämnt mellan de två tidningarna, då både NWT och 

Aftonbladet har vinklat positivt i 24 av de 50 utvalda artiklarna (se tabell 2). Något 

överraskande anser vi det dock vara att det lokala alternativet faktiskt har fler artiklar med 

en negativ vinkel än rikspressen, men det kan förklaras i att NWT möjligtvis har producerat 

fler artiklar i anslutning till matcher som inte har gått som önskat för FBK i jämförelse med 

Aftonbladet. Anledningen till det höga antalet positiva vinklingar överlag kan bero på det 

faktum att Färjestad har vunnit många matcher under just den här perioden, vilket nästan 

per automatik gör att mycket av innehållet blir positivt sett ur ett Färjestad-perspektiv. Vid 

svåra motgångar skrivs det förmodligen inte lika mycket positivt, varken på lokal- eller 

riksnivå, och det kanske hade påverkat hur vinklingen utförts. 

 

Båda tidningarna uppvisar liknande siffror när det gäller antalet artiklar med en neutral 

(faktabaserad) vinkling, med Aftonbladet som har 20 stycken att jämföra med 17 från NWT. 

Dessa texter berör förmodligen ämnen såsom skadade spelare, avstängningar och 

nyförvärv, där vi inte har kunnat identifiera en tydlig vinkel åt något av hållen då det till stor 

del är baserat på ren fakta. Alternativt att vissa matchreferat eller texter om enskilda 

spelare har varken en positiv eller negativ klang över sig och därmed ses som neutrala. Det 

faktum att majoriteten av artiklarna ändå är tydligt vinklade åt något håll bekräftar teorin 

om att journalister i själva verket inte är objektiva (Strömbäck, 2014). 
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5.3 Skillnader i textlängd mellan Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladet 

När det gäller längden på texterna finns det en tydlig skillnad mellan Nya Wermlands-

Tidningen och Aftonbladet, då den förstnämnda tidningen generellt sett skriver längre 

texter om Färjestad BK (se tabell 3 samt figur 1 och 2). Det är rätt så jämnt mellan 

tidningarna vad gäller texter innehållande under 200 ord, men när det exempelvis kommer 

till artiklar med 500 ord eller fler så tillhör en stor del av texterna från NWT (32 procent) 

denna kategori, medan en förhållandevis liten del sorterar under samma för Aftonbladets 

räkning (10 procent). Detta grundar sig i att NWT skriver mer initierat om sitt största och 

mest populära lag, medan Aftonbladet har så mycket mer att hålla koll på och därför inte 

ger Färjestad mer utrymme än andra lag i samma liga. Den klart vanligaste textlängden för 

Aftonbladet är 201-300 ord (42 procent) medan de båda tidningarna är väldigt lika när det 

gäller texter innehållandes 301-400 ord (28 respektive 26 procent). Aftonbladets texter om 

Färjestad är enligt detta resultat i regel medellånga, medan Nya Wermlands-Tidningens för 

det allra mesta är från 300 ord och uppåt, med några få undantag. 

 

Detta har med största sannolikhet att göra med medielogiken, det vill säga att båda 

tidningarna anpassar innehållet till sina respektive format (Altheide & Snow, 1991). Nya 

Wermlands-tidningen har både råd och vill ge det lokala laget Färjestad mer utrymme då 

det är så högt prioriterat medan Aftonbladet, som är en rikstäckande kvällstidning, strävar 

efter att ge samtliga 13 lag i samma liga lika mycket plats och troligtvis följer en viss mall för 

hur de rapporterar om matcher i Svenska Hockeyligan. Enligt närhetsprincipen krävs det 

också något alldeles extra för att lokala händelser ska bli en del av nyhetsurvalet i rikspress, 

vilket innebär att en betydande del av de nyheter som Nya Wermlands-Tidningen publicerar 

inte har samma höga nyhetsvärde för Aftonbladet och därmed gallras bort (Weibull & 

Wadbring, 2014). 

 

5.4 Skillnader i positiva ord mellan Nya Wermlands-Tidningen och 

Aftonbladet  

Resultatet i undersökningen av antalet positiva ord som använts i texten så använder sig 

Nya Wermlands-Tidningen av betydligt fler positiva ord i sina texter än Aftonbladet (Se 

tabell 4 samt figur 3). Det grundar sig i Nya Wermlands-Tidningens lokala koppling till 
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staden, föreningen samt värdet av en god relation till klubben. Aftonbladets texter har inte 

en enda text som överstiger det högsta värdet (25+), men det kan kopplas till Aftonbladets 

objektivitet eftersom de skriver om hela serien och inte bara Färjestad.  

 

Den positivitet som Nya Wermlands-Tidningen använder sig av i sina texter kring Färjestad 

kan kopplas till gestaltningsteorin, där de vinklas och porträtteras utifrån journalisten, som 

medvetet eller omedvetet väljer att porträttera föreningen på ett sätt som går i linje med 

hur rapporteringen vanligtvis ser ut på tidningen. Detta bekräftar också teorin om att 

mycket går på rutin hos redaktionerna och dess reportrar. Antalet positiva ord påverkas av 

hur det går för laget överlag, under perioden vi undersökte klubben hade laget 27 vinster på 

de senaste 38 matcherna. Något som kan kopplas till att frekvensen av positiva ord 

förmodligen har med laget prestation att göra. Samtidigt går det att fördjupa sig ännu mer 

och undersöka om någon specifik skribent använder sig av fler eller färre positiva ord i sina 

texter respektive en annan journalist.  

    

5.5 Skillnader i negativa ord mellan Nya Wermlands-Tidningen och 

Aftonbladet 

Nya Wermlands-Tidningen använder sig väldigt sällan av negativa ord riktade mot Färjestad, 

det finns dock texter som har skrivits med både över (20-24 och 25+) men det är endast två 

utan femtio texter. Aftonbladet har liknande siffror men ingen av texterna når över (25+), 

vilket har med tidningens objektivitet att göra. Aftonbladet skriver om alla lag i ligan, medan 

Nya Wermlands-Tidningen fokuserar mer på laget än själva serien (se tabell 5 samt figur 4). 

Som vi nämner i antalet positiva ord så har antalet negativa ord också med hur klubben 

spelar för tillfället eller vilken journalist som skriver texten. Det borde inte påverka vilken 

skribent det är, men det finns alltid en mänsklig faktor som spelar in, även om deras uppgift 

är att vara objektiva. Samtidigt som en tidning som NWT jobbar på ett objektivt sätt så är de 

fortfarande beroende av en god relation till klubben. Detta kan påverka hur en lokaltidning 

väljer att framställa sina lokala föreningar för att hålla god ton, men samtidigt vara objektiv.      

5.6 Reflektioner kring undersökningen  

När undersökningen startade var det övergripande syftet att ta reda på Färjestads 

framställning av Aftonbladet och Nya Wermlands-Tidningen. Vi kom tillsammans fram till de 
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variabler vi ansåg var viktiga att undersöka för att kunna besvara våra frågeställningar. Hade 

Färjestad spelat sämre än det gjorde under de datum analysen gjordes så hade resultatet 

sannolikt sett annorlunda ut.  

 

Angående vad vi kunde ha gjort bättre finns det flera olika delar som skulle kunna gjorts 

annorlunda. Dels valde vi en urvalsperiod som var intakt istället för att variera över en 

längre tid, kanske tre senaste åren. Men vårt val föll som det gjorde eftersom vi ville ha så 

färsk statistik som möjligt men troligtvis skulle vi fått en mer övergripande och ärlig bild om 

vi hade ett slumpvist urval över längre tid.  

 

Vi hade samtidigt kunnat utveckla vår studie genom intervju för att få en förståelse om hur 

journalister tänker när hen skriver. Om det finns någon påverkan från supporterskap, om 

hen kan vara helt objektiv och om hen faktiskt försöker vara mer positiv eller negativ 

angående vissa föreningar eller artiklar. Det hade kunnat ge undersökningen ett större djup 

och en bättre förståelse för hur artikeln ska avkodas. Avkodningen förändras samtidigt från 

person till person och därför hade det varit intressant att få höra journalistens åsikter.   

 

Eftersom NWT har betydligt fler texter än Aftonbladet där Färjestad står i fokus, fick vi skjuta 

på datumen för att kunna undersöka femtio likvärdiga texter. Validiteten hade varit högre 

om vi undersökt texter som bevakar samma nyhet, men eftersom undersökningen endast 

visar en övergripande bild, så är validiteten bra. För att stärka validiteten ännu mer hade en 

metodtriangulering gjorts för att förtydliga vissa värden. Att använda sig av intervju eller en 

kvalitativ innehållsanalys skulle bidragit till en djupare förståelse för tidningarnas 

framställning av föreningen.  

 

Insamlingen av material har gjorts efter ett tydligt kodschema med regler och förklaringar 

för att minska egna tolkningar. För att stärka reliabiliteten ytterligare har vi utfört ett 

interkodartest för att säkerställa att vårt kodschema fungerar och kodaren får ett så 

liknande resultat som möjligt. Vi har använt oss av litteratur och forskare som är kunniga 

inom ämnet, för att få ett så sant och relevant resultat som möjligt.  
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Innan undersökningen startades fanns det en generell bild av att NWT vinklade texterna och 

använde sig av positiva ord oftare än Aftonbladet när de skriver om klubben. Det går 

samtidigt att koppla till närhetsprincipen som innebär att en nyhet blir viktigare om det är 

lokalt och därför prioriteras högre än andra nyheter längre bort. NWT vinklar dock inte 

texterna mer positivt än Aftonbladet utan de båda håller en objektiv ton även om NWT 

använder fler positiva ord i texten.  Vi hade förutsatt att NWT skulle haft fler positivare 

texter än vad undersökningen visade, men det betyder också att NWT jobbar mer objektivt 

än vi hade förutsatt. Det visar självklart på något positivt när det kommer till att jobba 

oberoende och objektivt som tidning. Positiviteten och längden på texterna kan ge en 

missvisande bild eftersom NWT:s texter är betydligt längre än Aftonbladets. Men det går 

samtidigt att koppla till hur mycket tidningarna prioriterar klubben, ligan och sporten.  

 

Att NWT skulle ha längre artiklar och använda sig av fler positiva ord var på förhand som 

sagt väntat men spännande var att se i vilken storlek det rörde sig om. Där kom vi fram till 

att lokalpress är väntade i sin journalistik men att rikspress förvånar i sin framställning av 

föreningen. Att Aftonbladet trots en viss skillnad ändå var nära NWT i många delar var 

spännande. Aftonbladet håller sig också tydligt inom strikta ramar för textlängd, skriver 

lagom antal positiva ord och håller nästan samma nivå på antal negativa ord som 

lokalpressen NWT. Samtidigt som NWT är mer spretiga i sin journalistik med relativt jämn 

fördelning på alla alternativ gällande textlängd samt utspritt resultat i övriga variabler. 

Givetvis kan resultatet kring antal positiva och negativa ord påverkas av textlängden, men vi 

tycker de båda tidningarna är relativt nära varandra i sina resultat men att NWT håller sig 

lite närmare en subjektiv roll än rikspressen, vilket är förståeligt. 
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6. Slutsatser 

Vi har efter den slutförda undersökningen kunnat dra några slutsatser som vi vill lyfta fram. 

Aftonbladet och Nya Wermlands-Tidningen skriver båda om Färjestad, men NWT har en 

betydligt större bevakning. Det beror på att de har en närmare geografisk position och 

därför har ett större lokalt intresse. Aftonbladet däremot jobbar med att skriva om hela 

ligan och ger därför inte lika mycket utrymme till varje text för varje enskilt lag i Svenska 

Hockeyligan. Det handlar om nyhetsvärdering där tidningarna själv väljer vad de vill lyfta 

fram, det mest intressanta, eller en lokal händelse. Det är inte konstigt att NWT i slutändan 

har längre texter än Aftonbladet med tanke på tidningarnas fokus och storlek. NWT 

fokuserar på lokala matcher medan Aftonbladet skriver om svenska idrottare, och andra 

sporter som relateras eller har ett värde att läsas (Strömbäck, 2014). 

 

Ytterligare ett tecken som visar att NWT skriver om Färjestad oftare än Aftonbladet gör är 

eftersom vi fick ha ett längre spann på datumen mellan den äldsta och nyaste artikeln för 

Aftonbladet. NWT skriver betydligt fler artiklar om klubben men det går också att kopplas till 

dess geografiska närhet och nyhetsurval. Båda tidningarna har 24 texter med en positiv 

vinkel, respektive 7 (NWT) och 5 (Aftonbladet) som skrivs ur en negativ vinkel. Resultatet 

påverkas troligtvis av att klubben vunnit 27 av sina senaste 38 matcher vilket bidragit till 

positiva artiklar snarare än negativa (Se tabell 2). När det kommer till antalet positiva ord så 

är det en större skillnad mellan tidningarna. Aftonbladet har inte en enda text med över 24 

positiva ord i sina texter men NWT har hela 14 texter som har över 24 positiva ord. Det 

säger en del om den lokala pressens ordval när man talar om klubben. Även om vinkeln är 

objektiv så används de positiva orden flitigt i jämförelse med Aftonbladet (Boréus & 

Bergström 2012). 

 

Nya Wermlands-Tidningen visar tendenser på att vara något mer partiska med sitt höga 

antal positiva ord i texterna. Viktigt att påpeka är att Aftonbladets texter är kortare och får 

därför inte samma chans till lika högt antal positiva ord. Men de visar fortfarande att NWT 

använder ett stort antal positiva ord när de talar om den lokala hockeyklubben. Aftonbladet 

håller det lite mildare och använder sig inte med några positiva ord i onödan, utan är väldigt 

objektiva och hyllar eller berömmer när det verkligen är befogat. NWT:s texter har en 
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relativt neutral vinkel, där 17 av de 50 texterna är neutrala (faktabaserade) och 24 har en 

positiv vinkel. Och jämför man siffrorna från Aftonbladet ser man att båda tidningarna har 

24 artiklar med en positiv vinkel men skillnaden tidningarna emellan ligger i antal positiva 

ord. Det är ett bra resultat för att påvisa att NWT inte är överdrivet partiska i sin 

nyhetsförmedling, även om den lutar åt det hållet. Det kan kopplas till närhetsprincipen och 

det lokala intresset som finns för klubben (Weibull & Wadbring, 2014).  

 

Undersökningen om vilket ämne som tidningarna skriver mest om var enformig. NWT 

skriver framför allt om kommande matcher, spelade matcher och spelare som är aktiva i 

årets trupp, medan Aftonbladet lägger störst fokus på spelad match (se tabell 1). 

Aftonbladets nyhetsförmedling skiljer sig något från NWT:s när det kommer till hur mycket 

utrymme man ger varje artikel och hur mycket resurser det finns att fördjupa sig inom 

sporten eller en förening. NWT har den lokala närheten och lägger därför större vikt på att 

skriva om aktiva spelare. I en stad som Karlstad där hockeyklubben Färjestad är något av 

stadens stolthet vore det rimligt att stadens tidning också vill hjälpa med att sätta dem på 

kartan. Det finns vanligtvis ett lokalt intresse om hur det går för en klubb lokalt samt ett 

intresse för spelarna och alla events kopplat till klubben (Strömbäck, 2014). Vilket vi tycker 

texterna från NWT visar. 

 

Om vi då återgår till vårt syfte och de frågeställningar som presenterades i början av 

undersökningen kan vi sammanfattningsvis konstatera att NWT och Aftonbladet värderar 

nyheter om Färjestad BK på lite olika sätt. NWT skriver mer om kommande matcher och 

aktiva spelare i årets trupp än Aftonbladet, och texterna är dessutom generellt sett längre i 

NWT, vilket tyder på att de som lokaltidning värderar laget högre än Aftonbladet som är en 

rikstäckande kvällstidning. NWT skriver generellt sett längre texter och använder fler 

positiva ord än Aftonbladet, men sättet båda tidningarna vinklar texterna tyder inte på en 

uppenbart partisk framställning från det lokala alternativet, men att de ändå visar vissa 

tendenser genom ett högre antal positiva ord. Det är inget som nämnvärt sticker ut i 

förhållande till den tidigare forskning och de teoretiska ramverk som vi har tagit upp, utan 

kan närmare ses som en bekräftelse på att det finns en viss medielogik och olika sätt att 

gestalta händelser på utifrån olika nyhetsvärderingskriterier. 
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7. Implikationer 

Studien om Nya Wermlands-Tidningen och Aftonbladets framställning av idrottsklubben 

Färjestad BK gav en fingervisning om hur lokalpress respektive rikspress förhåller sig till ett 

idrottslag som till vardag befinner sig på högsta nationella nivå. Studien är nyttig då den 

beskriver hur journalistik i landet kan skilja sig åt men också vilka likheter som finns dem 

emellan. Även om studien är av minsta laget och endast skrapar på ytan får man en 

ungefärlig bild hur lokalpress försöker bygga upp föreningens status i staden med omnejd 

samtidigt som rikspress något mer kortfattat rapporterar kring föreningen. Att lokalpress 

visar tendenser till att vara en aning partiska kan givetvis vara en rolig läsning för 

lokalinvånare, företag i staden och supportrar överlag. Att det finns en patriotism i staden 

som pressen ställer upp på och som säkert kan vara densamma i andra svenska städer. 

Denna typ av journalistik där lokalpress i vissa fall agerar partisk ger troligtvis läsaren en 

kunskap som passar den omvärldsbild som stadens invånare har. Allt för att inte rubba 

bilden om laget i många folks hjärta samtidigt som rikspress har ytterligare ett hundratal lag 

att skriva om som ska passa “alla” invånare.  

 

7.1 Förbättringar 

Fördelningen av arbetet har gått bra men däremot har strukturen hackat en aning. Vi skulle 

vid ett nytt försök startat arbetet med att lägga upp en tydligare struktur med innehållande 

schema där vi ser till att hålla oss till schemat för att underlätta arbetet. Vi har generellt 

under uppsatsen arbetet på bra men vid vissa tillfällen stannat upp i processen för att 

komma på rätt bana mot målet.  

 

En körning av rådatan som skulle vara intressant vore om man plockade ut enskilda texter 

och granskade skillnaden på längden i texten mot varje tidning samt hur många positiva och 

negativa ord texten innehåll. Därmed får man en mer rättvis bild över tidningarnas 

journalistik genom att sätta procent på statistiken.  

 

Ytterligare något vi borde gjort är att luta oss mer mot tidigare forskning och eventuellt 

använda oss av litteratur om sportjournalistik. Vi har mycket förkunskaper om ämnet men 

nyttigt hade varit att koppla mer till vetenskapliga texter om ämnet. Förslagsvis skulle vi 
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skaffat oss en tydligare bild av vårt syfte för att därefter finna litteratur inför uppsatsen. 

Men detta har också gett om en grund att stå på inför kommande uppsatser.  

 

Till sist hade det varit nyttigt att ha med en kvalitativ del i studien där vi fick möjlighet att 

tolka resultatet samt skapa en bättre helhet och större trovärdig i vår uppsats, möjligen 

genom att intervjua några av sportjournalisterna på både Nya Wermlands-Tidningen och 

Aftonbladet för att få deras bild av hur de förhåller sig kring bevakningen av specifika 

idrottslag på elitnivå. 

 

7.2 Framtida forskning 

Denna studien skulle vara intressant att utveckla och forska vidare kring. Vi skulle vilja 

applicera en kvalitativ textanalys till denna studie för att skapa en metodtriangulering och 

därmed få en tydligare bild genom att tolka enskilda texter skriva samtidigt och om samma 

huvudämne. Då skulle vi tydligt se likheter och skillnader mellan två texter som handlar om 

samma sak, exempelvis ämnet spelad match. Ett annat alternativ är som vi tidigare nämnt i 

uppsatsen att intervjua sportjournalister för att ta reda på hur nyhetsvärderingen går till. 

Varför väljer man en viss vinkel eller rent av ett visst ord när man skriver en text. Tänker 

man mycket på läsaren i sammanhanget eller skriver man snarare efter vad man tror klubb 

och förening vill se. Vem eller vad är prio? 
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Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of 

communication, 43(4), 51-58. 

Färjestad BK. (2019). Färjestad BK-Om FBK-Klubbhistoria-Klubbens födelse. Hämtad från: 

https://www.farjestadbk.se/grundandet (Hämtad 2019-03-20) 

Färjestad BK. (2019). Färjestad BK-Om FBK-Klubbhistoria-2010-talet. Hämtad från: 

https://www.farjestadbk.se/2010-talet (Hämtad 2019-03-20) 

Häger, B. (2014). Reporter. En grundbok i journalistik (2 uppl.). Studentlitteratur AB: Lund. 

Hvitfelt, H. (1985). På första sidan. En studie i nyhetsvärdering. Stockholm: Beredskapsnämnden för 

psykologiskt försvar. 

Johansson, B. (2008). Vid nyhetsdesken. En studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner. 

Sundsvall: 

Demokratiinstitutet. 

Jönsson, A.M., Strömbäck, J. (2007). TV-journalistik i konkurrensens tid. Nyhets- och 

samhällsprogram i svensk TV 

https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/
https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/
https://www.farjestadbk.se/grundandet
https://www.farjestadbk.se/2010-talet


 

40 

 

1990-2004. Stockholm: Ekerlids. 

Kantar Sifo. (2019). Kantar Sifo-Teknisk trafikmätning webb. Hämtad från: 

https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/teknisk-trafikmatning-webb (Hämtad 

2019-03-24) 

Kantar Sifo. (2019). Kantar Sifo-Orvesto internet. Hämtad från: 

https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsmatningar/orvesto-internet 

(Hämtad 2019-03-24) 

Karlsson, M. (2014). Goodbye politics, hello lifestyle. Changing news topics in tabloid, quality and 

local newspaper 

websites in the U.K. and Sweden from 2002 to 2012. Paper presenterat vid International 

Communications 

Associations årliga konferens, Seattle, USA. 

Nord, L., Strömbäck, J. (2005). Hot på agendan. En analys av nyhetsförmedling om risker och kriser. 

Stockholm: 

Krisberedskapsmyndigheten. 

Nya Wermlands-Tidningen. (2019). Nya Wermlands-Tidningen- Om oss-Om NWT. Hämtad från: 

https://www.nwt.se/om/ (Hämtad 2019-03-20) 

Shapiro G, Markoff J, (1997). “A matter of Definition” Text analysis for the social sciences: methods 

for drawing statistical 

inferences From texts and transcript, Mahwah, New Jersey.        

Solberger, J., & Ahlström, H. (2013). " Inte supporter, men...": En kvalitativ studie av hur lokala 

sportjournalister förhåller 

sig till" sina" elitlag.  

Strandlund, S., & Strömgren, K. (2009). Sportens nyhetsvärdering i kvällspress:-vilka kriterier gör att 

en sporthändelse 

platsar på Aftonbladets och Expressens sportsidor?. 

Strömbäck, J. (2014). Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation (2 

uppl.). Studentlitteratur 

AB: Lund. 

Wadbring, I., Weibull, L. (2014). Massmedier. Nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet (11 uppl.). 

Ekerlids förlag: Stockholm. 

Wallin, U. (1998). Sporten i spalterna. Sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under, 100. 

https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/teknisk-trafikmatning-webb
https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsmatningar/orvesto-internet
https://www.nwt.se/om/


 

41 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 - Kodschema 

Analysenhet Variabel Värde (Svarsalternativ) Kod Omkodning 

Tidning Medium Nya Wermlands-Tidningen (Online) 

Aftonbladet (Online) 

1 

5 
 

 Artikeltyp Reportage 

Krönika 

Nyhetsartikel 

Övrigt 

1 

3 

5 

7 

 

 Artikelns 

huvudämne 

Aktiva spelare i årets trupp 

Före detta spelare 

Kommande match 

Spelad match 

Skada 

Sjukdom 

Avstängning 

Landslagskallelse 

Spelarrykten 

Nyförvärv 

Spelarförluster 

Supportrar 

Övrigt 

1 

3 

5 

7 

9 

12 

14 

16 

18 

20 

24 

26 

28 

 

 Artikelns vinkel Positiv 

Negativ 

Neutral (faktabaserad) 

Går ej att avgöra 

1 

3 

5 

7 

 

 Textlängd 0-100 ord 

101-200 ord 

201-300 ord 

301-400 ord 

401-500 ord 

501 eller fler 

1 

3 

5 

7 

9 

12 

 

 Positiva ord 0-4 ord 

5-9 ord 

10-14 ord 

15-19 ord 

20-24 ord 

25 eller fler 

1 

3 

5 

7 

9 

12 

1-3 =1 

5-7=3 

9-12=5 

Negativa ord 0-4 ord 

5-9 ord 

10-14 ord 

15-19 ord 

20-24 ord 

25 eller fler 

1 

3 

5 

7 

9 

12 

1-3 =1 

5-7=3 

9-12=5 

 Källa på artikeln Nya Wermlands-Tidningen (Online) 

Aftonbladet (Online) 

Övrigt 

1 

3 

5 
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Bilaga 2 - Kodbok 

 

Kvantitativ innehållsanalys: Viktor Algurén, Jacob Berg och Oscar Walldén. 

Beskrivning av värden 

 

Medium 

Välj en av följande två medium din artikel är hämtad ifrån: 

 

Nya Wermlands-Tidningen - Karlstad-baserad dagstidning 

Aftonbladet - Rikstäckande kvällstidning 

 

Artikeltyp 

Bestäm vilken typ av artikel det handlar om: 

 

Reportage - En artikel som är längre än vanliga nyheter men att det inte 

Krönika - En artikel där journalisten själv uttrycker sin synpunkt och åsikt på ett huvudämne. 

Nyhetsartikel - En artikel som handlar om och grundar sig på en nyhet. 

Övrigt - En annan artikeltyp än de ovan nämnda. 

Artikelns huvudämne 

Avgör vad artikeln i huvudsak handlar om. Handlar den om flera saker än ett av följande 

alternativ välj det ämne som omnämns mest. Är det jämnt mellan två eller flera avgör rubrik 

och ingress vilket ämne som är i fokus. Välj endast ett ämne. 

 

Aktiva spelare i årets trupp - Spelare som vid skrivandets stund är under kontrakt med 

Färjestad BK. 

Före detta spelare - Spelare som en gång i tiden varit under kontrakt med Färjestad BK. 

Kommande match - En artikel om en match som ska spelas i framtiden. 

Spelad match - En artikel om en match som spelats innan skrivandets stund. 

Skada - En spelare som kommer bli borta eller har varit borta från hockey på grund av en 

skada som gör att han inte kan spela hockey. 
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Sjukdom - En spelare som kommer bli borta eller har varit borta från hockey på grund av en 

sjukdom som gör att han inte kan spela hockey. 

Avstängning - En spelare eller tränare som har varit eller ska bli avstängd från ishockey.  

Landslagskallelse - En spelare eller tränare som kallats till ett landslag och får därmed 

representera sitt lands färger. 

Spelarrykten - En spelare som ryktas vara på väg till eller ifrån Färjestad BK. 

Nyförvärv - En artikel om en spelare som är klar för spel för Färjestad BK. 

Spelarförluster - En artikel om en spelare som är klar för spel för en annan klubb och att 

spelaren senast representerat Färjestad BK. 

Supportrar - En artikel om en eller flera supportrar/fans/anhängare till Färjestad BK. 

Övrigt - En artikel om något annat än de huvudämnen som ovan nämnts. 

 

Artikelns vinkel 

Bestäm vilken vinkel artikeln har utifrån Färjestad BK:s perspektiv.  

 

Positivt - En artikel som handlar om något bra och där laget/föreningen drar nytta av 

publiciteten. Artikelns vinkel är av god art och därmed gott syfte gentemot lag/förening. 

Negativt - En artikel som handlar om något dåligt och där laget/föreningen ej drar nytta av 

publiciteten. Artikelns vinkel är av mindre god art och därmed kan skada lag/förenings rykte. 

Neutralt (faktabaserad) - En artikel som varken är positiv eller negativ utan mer 

faktabaserad.  

Går ej att avgöra - En artikel som är svår att avgöra dess vinkel. 

 

Textlängd 

Välj ett av alternativen för hur lång artikeln är. 

 

0-100 ord 

101-200 ord 

201-300 ord 

301-400 ord 

401-500 ord 

501 eller fler 
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Alternativen är utvalda för att fånga storleken på artikeln och skapa en möjlighet till skillnad 

tidningarna emellan. Olika artikeltyper har olika storlekar och alternativen är utvalda efter 

vad som är standard bland artikellängd hos tidningarna.  

 

Positiva ord 

Välj ett av alternativen över hur många positivt laddade ord som finns i artikeln. 

 

0-4 ord 

5-9 ord 

10-14 ord 

15-19 ord 

 

20-24 ord 

25 eller fler 

 

Läs i ”Andra relevanta beskrivningar i kodschemat” om vad som klassas som ett positivt ord. 

Negativa ord 

Välj ett av alternativen över hur många negativt laddade ord som finns i artikeln. 

 

0-4 ord 

5-9 ord 

10-14 ord 

15-19 ord 

20-24 ord 

25 eller fler 

 

Läs i ”Andra relevanta beskrivningar i kodschemat” om vad som klassas som ett negativt 

ord. 

 

Källa på artikel 

Välj vilken källa artikeln har. Alternativen är valda utifrån vad som är högst troligt. 
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Är artikeln skriven av: 

Nya Wermlands-Tidningen 

Aftonbladet 

Övrigt 

 

Övrigt innefattar alla andra källor än de andra två alternativen. Exempel kan vara TT. 

 

Andra relevanta beskrivningar i kodschemat: 

 

Vad är ett positivt laddat ord? 

Ett positivt laddat ord är givetvis en bedömningsfråga men vad man kan utgå ifrån är att 

ordet skall ha en positiv påverkan på laget/föreningen och att journalisten tydligt vill 

förstärka läsningen med positiva ord. Två exempel: 

 

Exempel 1. ”Färjestad vann idag med 6-1 mot Brynäs.” (1 positivt laddade ord). 

Exempel 2. ”Färjestad vann idag komfortabelt genom att krossa Brynäs med överlägsna 6-

1.” (4 positivt laddade ord). 

 

Vad är ett negativt laddat ord? 

Ett negativt laddat ord är även det en bedömningsfråga men enkelt beskrivet motsatsen till 

ett positivt laddat ord. Vad man kan utgå ifrån är att ordet skall ha en negativ påverkan på 

laget/föreningen och att journalisten tydligt vill förstärka läsningen med negativa ord. Två 

exempel: 

 

Exempel 1. ”Färjestad förlorade idag med 1-6 mot Brynäs.” (1 negativt laddade ord). 

Exempel 2. ”Färjestad förlorade idag med 1-6 efter ett virrigt försvarsspel och en 

ogenomtänkt taktik mot Brynäs.” (3 negativt laddade ord). 
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Bilaga 3 - Analysenheter 

 

NWT 

1. https://www.nwt.se/2019/03/05/chl-nasta-och-nya-poang-for-fbks-hetaste/?auth=true 

2. https://www.nwt.se/2019/03/04/kul-fbk-besked-alexander-spelklar/ 

3. https://www.nwt.se/2019/03/02/olofsson-har-hittat-slutspelsformen/ 

4. https://www.nwt.se/2019/03/02/urladdning-i-farjestads-revansch/ 

5. https://www.nwt.se/2019/03/01/fbk-tappade-mark-i-vilda-miljonjakten/ 

6. https://www.nwt.se/2019/02/28/grundels-vadjan-sluta-hata/ 

7. https://www.nwt.se/2019/02/28/ikonen-har-ingen-kontakt-med-fbk-langre/ 

8. https://www.nwt.se/2019/02/28/vi-maste-upp-ett-snapp-i-passningsspelet/ 

9. https://www.nwt.se/2019/02/27/grundel-slutar-jag-har-inget-val/ 

10. https://www.nwt.se/2019/02/26/fbk-kaptenen-adam-raddade-oss/ 

11. https://www.nwt.se/2019/02/26/fbk-varnar-for-dyra-biljetter/ 

12. https://www.nwt.se/2019/02/25/nattsvart-svit-tandvatska-for-fbk/ 

13. https://www.nwt.se/2019/02/23/nygard-hjalte-i-forlangning-delar-skytteligaledningen/ 

14. https://www.nwt.se/2019/02/23/werner-raddade-farjestad-flertalet-ganger/ 

15. https://www.nwt.se/2019/02/22/jokern-rydahl-stortrivs-pa-hemmaplan/ 

16. https://www.nwt.se/2019/02/20/lindqvist-det-har-var-nagot-nytt/ 

17. https://www.nwt.se/2019/02/20/wikstrands-babylycka-har-fatt-en-son/ 

18. https://www.nwt.se/2019/02/19/farjestad-vill-forlanga-sviten-stalls-mot-formstarkt-rogle/ 

19. https://www.nwt.se/2019/02/18/tim-fick-traffa-idolen-tack-vare-medhjaltarna/ 

20. https://www.nwt.se/2019/02/17/nygard-malkung-i-shl-och-snart-pappa/ 

21. https://www.nwt.se/2019/02/16/svensson-nollade-linkoping/ 

22. https://www.nwt.se/2019/02/16/farjestad-bast-i-shl-efter-femte-raka/ 

23. https://www.nwt.se/2019/02/15/en-av-vara-basta-matcher/ 

24. https://www.nwt.se/2019/02/15/farjestad-krossade-rivalen/ 

25. https://www.nwt.se/2019/02/14/fbk-slapper-norska-sparet/ 

26. https://www.nwt.se/2019/02/14/farjestad-har-ogonen-pa-kristiansen/ 

27. https://www.nwt.se/2019/02/13/fbk-har-klart-med-tredjemalvakt-2/ 

28. https://www.nwt.se/2019/02/12/folj-malmo-farjestad/ 

29. https://www.nwt.se/2019/02/11/fbk-laddat-for-omstarten/ 

30. https://www.nwt.se/2019/02/06/darfor-blev-fbk-stjarnorna-helt-utslagna/ 

31. https://www.nwt.se/2019/02/03/moraspelare-anmald-efter-matchen-mot-farjestad/ 

32. https://www.nwt.se/2019/02/02/reichenberg-sakrade-forlangning/ 

33. https://www.nwt.se/2019/02/02/lindqvists-kvall-tva-mal-och-nytt-kontrakt/ 

34. https://www.nwt.se/2019/02/02/michael-lindqvist-forlanger-med-fbk/ 

35. https://www.nwt.se/2019/02/01/succe-pa-isen-for-jesper-men-tuff-match-utanfor/ 

36. https://www.nwt.se/2019/02/01/fbks-kupp-en-snackis-i-kanada/ 

37. https://www.nwt.se/2019/01/31/stekhete-steens-nya-show/ 

38. https://www.nwt.se/2019/01/31/nygard-far-jag-ett-bra-nhl-bud-drar-jag/ 

https://www.nwt.se/2019/03/05/chl-nasta-och-nya-poang-for-fbks-hetaste/?auth=true
https://www.nwt.se/2019/03/04/kul-fbk-besked-alexander-spelklar/
https://www.nwt.se/2019/03/02/olofsson-har-hittat-slutspelsformen/
https://www.nwt.se/2019/03/02/urladdning-i-farjestads-revansch/
https://www.nwt.se/2019/03/01/fbk-tappade-mark-i-vilda-miljonjakten/
https://www.nwt.se/2019/02/28/grundels-vadjan-sluta-hata/
https://www.nwt.se/2019/02/28/ikonen-har-ingen-kontakt-med-fbk-langre/
https://www.nwt.se/2019/02/28/vi-maste-upp-ett-snapp-i-passningsspelet/
https://www.nwt.se/2019/02/27/grundel-slutar-jag-har-inget-val/
https://www.nwt.se/2019/02/26/fbk-kaptenen-adam-raddade-oss/
https://www.nwt.se/2019/02/26/fbk-varnar-for-dyra-biljetter/
https://www.nwt.se/2019/02/25/nattsvart-svit-tandvatska-for-fbk/
https://www.nwt.se/2019/02/23/nygard-hjalte-i-forlangning-delar-skytteligaledningen/
https://www.nwt.se/2019/02/23/werner-raddade-farjestad-flertalet-ganger/
https://www.nwt.se/2019/02/22/jokern-rydahl-stortrivs-pa-hemmaplan/
https://www.nwt.se/2019/02/20/lindqvist-det-har-var-nagot-nytt/
https://www.nwt.se/2019/02/20/wikstrands-babylycka-har-fatt-en-son/
https://www.nwt.se/2019/02/19/farjestad-vill-forlanga-sviten-stalls-mot-formstarkt-rogle/
https://www.nwt.se/2019/02/18/tim-fick-traffa-idolen-tack-vare-medhjaltarna/
https://www.nwt.se/2019/02/17/nygard-malkung-i-shl-och-snart-pappa/
https://www.nwt.se/2019/02/16/svensson-nollade-linkoping/
https://www.nwt.se/2019/02/16/farjestad-bast-i-shl-efter-femte-raka/
https://www.nwt.se/2019/02/15/en-av-vara-basta-matcher/
https://www.nwt.se/2019/02/15/farjestad-krossade-rivalen/
https://www.nwt.se/2019/02/14/fbk-slapper-norska-sparet/
https://www.nwt.se/2019/02/14/farjestad-har-ogonen-pa-kristiansen/
https://www.nwt.se/2019/02/13/fbk-har-klart-med-tredjemalvakt-2/
https://www.nwt.se/2019/02/12/folj-malmo-farjestad/
https://www.nwt.se/2019/02/11/fbk-laddat-for-omstarten/
https://www.nwt.se/2019/02/06/darfor-blev-fbk-stjarnorna-helt-utslagna/
https://www.nwt.se/2019/02/03/moraspelare-anmald-efter-matchen-mot-farjestad/
https://www.nwt.se/2019/02/02/reichenberg-sakrade-forlangning/
https://www.nwt.se/2019/02/02/lindqvists-kvall-tva-mal-och-nytt-kontrakt/
https://www.nwt.se/2019/02/02/michael-lindqvist-forlanger-med-fbk/
https://www.nwt.se/2019/02/01/succe-pa-isen-for-jesper-men-tuff-match-utanfor/
https://www.nwt.se/2019/02/01/fbks-kupp-en-snackis-i-kanada/
https://www.nwt.se/2019/01/31/stekhete-steens-nya-show/
https://www.nwt.se/2019/01/31/nygard-far-jag-ett-bra-nhl-bud-drar-jag/
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39. https://www.nwt.se/2019/01/31/nygard-stannar-i-fbk/ 

40. https://www.nwt.se/2019/01/30/pennerborn-det-ar-slutspel-varje-kvall/ 

41. https://www.nwt.se/2019/01/29/pennerborn-maste-fa-bort-dumma-utvisningar/ 

42. https://www.nwt.se/2019/01/29/ryno-tillbaka-har-ar-farjestads-lag/ 

43. https://www.nwt.se/2019/01/28/fbks-nye-jag-ar-som-en-hungrig-varg/ 

44. https://www.nwt.se/2019/01/28/ny-forward-klar-for-farjestad-2/ 

45. https://www.nwt.se/2019/01/26/farjestad-bortaslog-timra-efter-sen-vandning/ 

46. https://www.nwt.se/2019/01/25/farjestad-vill-studsa-tillbaka/ 

47. https://www.nwt.se/2019/01/24/fbk-profiler-gastade-idrottscafe/ 

48. https://www.nwt.se/2019/01/23/svensson-vi-behover-gora-det-battre/ 

49. https://www.nwt.se/2019/01/23/rogle-spelade-ut-farjestad-overkorning-i-tredje/ 

50. https://www.nwt.se/2019/01/22/fbk-stjarnans-skona-forvandling/ 

 

Aftonbladet 

1. 20190305 https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/L08lkp/farjestad-vann-igen--firade-med-

lagfoto   

2. 20190302  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/3jrwL0/farjestads-revansch--malvakten-utbytt-efter-forsta-

perioden 

3. 20190301 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/wEW5O1/farjestads-segersvit-brots-av-nastjumbon 

4. 20190301 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/7lrbxW/grundels-vadjan-till-fansen-sluta-med-hatet 

5. 20190227 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ngqvVB/farjestads-anton-grundel-avslutar-karriaren-har-

inget-val 

6. 20190226 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/6nEP10/farjestads-segertag-rullar-vidare--tog-attonde-

raka-vinsten 

7. 20190222 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/8wyBnG/darfor-ar-farjestad-bast-i-serien-vi-har-lart-oss-

laxan/promo 

8. 20190220 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/A2A2o3/hattrick-av-ryno-nar-superduon-briljerade 

9. 20190216 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Mgyz7r/farjestad-angar-pa-i-taten--tog-femte-raka-segern 

10. 20190213 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/p6y2qo/vann-matchen--trots-fula-overfallet 

11. 20190203  

https://www.nwt.se/2019/01/31/nygard-stannar-i-fbk/
https://www.nwt.se/2019/01/30/pennerborn-det-ar-slutspel-varje-kvall/
https://www.nwt.se/2019/01/29/pennerborn-maste-fa-bort-dumma-utvisningar/
https://www.nwt.se/2019/01/29/ryno-tillbaka-har-ar-farjestads-lag/
https://www.nwt.se/2019/01/28/fbks-nye-jag-ar-som-en-hungrig-varg/
https://www.nwt.se/2019/01/28/ny-forward-klar-for-farjestad-2/
https://www.nwt.se/2019/01/26/farjestad-bortaslog-timra-efter-sen-vandning/
https://www.nwt.se/2019/01/25/farjestad-vill-studsa-tillbaka/
https://www.nwt.se/2019/01/24/fbk-profiler-gastade-idrottscafe/
https://www.nwt.se/2019/01/23/svensson-vi-behover-gora-det-battre/
https://www.nwt.se/2019/01/23/rogle-spelade-ut-farjestad-overkorning-i-tredje/
https://www.nwt.se/2019/01/22/fbk-stjarnans-skona-forvandling/
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/L08lkp/farjestad-vann-igen--firade-med-lagfoto
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/L08lkp/farjestad-vann-igen--firade-med-lagfoto
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/3jrwL0/farjestads-revansch--malvakten-utbytt-efter-forsta-perioden
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/3jrwL0/farjestads-revansch--malvakten-utbytt-efter-forsta-perioden
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/wEW5O1/farjestads-segersvit-brots-av-nastjumbon
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/7lrbxW/grundels-vadjan-till-fansen-sluta-med-hatet
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ngqvVB/farjestads-anton-grundel-avslutar-karriaren-har-inget-val
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ngqvVB/farjestads-anton-grundel-avslutar-karriaren-har-inget-val
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/6nEP10/farjestads-segertag-rullar-vidare--tog-attonde-raka-vinsten
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/6nEP10/farjestads-segertag-rullar-vidare--tog-attonde-raka-vinsten
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/8wyBnG/darfor-ar-farjestad-bast-i-serien-vi-har-lart-oss-laxan/promo
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/8wyBnG/darfor-ar-farjestad-bast-i-serien-vi-har-lart-oss-laxan/promo
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/A2A2o3/hattrick-av-ryno-nar-superduon-briljerade
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Mgyz7r/farjestad-angar-pa-i-taten--tog-femte-raka-segern
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/p6y2qo/vann-matchen--trots-fula-overfallet
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https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/0ERgvB/lang-avstangning-efter-overfallet 

12. 20190202 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/oRr1qj/mora-foll-efter-overfallet 

13. 20190131 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/l1P9XM/farjestad-bjod-pa-malshow--korde-over-orebro-

totalt 

14. 20190130 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/7l8VgB/beskedet-missar-resten-av-sasongen 

15. 20190129 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/m6mK7L/djurgarden-slog-farjestad-i-klassikermotet--gar-

upp-som-tvaa-i-tabell 

16. 20190128 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/21659v/farjestad-varvar-forward-fran-konkurrenten 

17. 20190126 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/gPM6nq/farjestad-vande-till-seger--pa-47-sekunder 

18. 20190119 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/OnK1Vb/udda-straffhjalten-alskade-laget 

19. 20190119 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/WLGExG/farjestad-vande-seriefinalen 

20. 20190119 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/L0zQgp/tvingas-till-operation--sasongen-over 

21. 20190117 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ddAzPB/10-000-lat-som-att-de-satt-i-tysta-

avdelningen/promo 

22. 20190115 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/BJQgGw/farjestad-ar-seriens-basta-lag 

23. 20190115 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/a2zmG7/malexplosion-tog-farjestad-till-toppen 

24. 20190113 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/5VaWVE/stangs-av--efter-kaosmatchen-i-shl 

25. 20190112 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/xRoe28/vilt-slagsmal-i-shl--kastar-sig-in-i-motstandarnas-

bas 

26. 20190110 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/8wa9v2/thornberg-vinnare-i-comebacken-for-sitt-hv71 

27. 20190105 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Qlvya4/skelleftea-vande-och-vann-mot-farjestad 

28. 20181231 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/0ERgvB/lang-avstangning-efter-overfallet
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/oRr1qj/mora-foll-efter-overfallet
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/l1P9XM/farjestad-bjod-pa-malshow--korde-over-orebro-totalt
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/l1P9XM/farjestad-bjod-pa-malshow--korde-over-orebro-totalt
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/7l8VgB/beskedet-missar-resten-av-sasongen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/m6mK7L/djurgarden-slog-farjestad-i-klassikermotet--gar-upp-som-tvaa-i-tabell
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/m6mK7L/djurgarden-slog-farjestad-i-klassikermotet--gar-upp-som-tvaa-i-tabell
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/21659v/farjestad-varvar-forward-fran-konkurrenten
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/gPM6nq/farjestad-vande-till-seger--pa-47-sekunder
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/OnK1Vb/udda-straffhjalten-alskade-laget
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/WLGExG/farjestad-vande-seriefinalen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/L0zQgp/tvingas-till-operation--sasongen-over
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ddAzPB/10-000-lat-som-att-de-satt-i-tysta-avdelningen/promo
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ddAzPB/10-000-lat-som-att-de-satt-i-tysta-avdelningen/promo
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/BJQgGw/farjestad-ar-seriens-basta-lag
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/a2zmG7/malexplosion-tog-farjestad-till-toppen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/5VaWVE/stangs-av--efter-kaosmatchen-i-shl
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/xRoe28/vilt-slagsmal-i-shl--kastar-sig-in-i-motstandarnas-bas
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/xRoe28/vilt-slagsmal-i-shl--kastar-sig-in-i-motstandarnas-bas
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/8wa9v2/thornberg-vinnare-i-comebacken-for-sitt-hv71
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Qlvya4/skelleftea-vande-och-vann-mot-farjestad
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https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/1kAmOJ/brynas-nicklas-danielsson-stangs-av-tva-matcher-

for-smallen 

29. 20181230 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/BJLg2G/farjestads-sportchef-dyker-upp--pa-hovet 

30. 20181228 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/5V7xo6/islossning-for-lhc-mot-farjestad 

31. 20181226 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/P3lbkJ/farjestads-maktiga-vandning-mot-vaxjo 

32. 20181221 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/nge62o/hv71-besegrade-farjestad 

33. 20181219 

://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/RxA82r/farjestad-med-supervandning--lindqvist-i-hjalterollen 

34. 20181218 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ngeMqo/tomi-sallinen-far-lamna-farjestad 

35. 20181208 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Xwkw9m/pennerborn-nara-tarar--efter-ny-10-seger 

36. 20181208 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/4d4doG/tvingades-avbryta-matchen--efter-omdiskuterad-

small 

37. 20181206 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Ql4nQR/nya-serieledare--han-stoppade-allt 

38. 20181202 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/m6lmjg/wikegards-ilska--tre-anmalda-till-

disciplinnamnden 

39. 20181201  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/wEzlv1/djurgarden-tappade-ledning-mot-farjestad 

40. 20181128 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/P38JgX/farjestad-vann-efter-rekordsnabba-straffen 

41. 20181126 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Eor2KP/farjestad-besegrade-frolunda 

42. 20181124 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/Eor2jl/tollefsen-hyllad-av-farjestad 

43. 20181118 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/9mwrMd/ryno-stangs-av--efter-matchstraffet 

44. 20181117 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Rx7KPx/farjestad-vande-och-vann--hakar-pa-i-toppen 

45. 20181114 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/OnOoL3/michael-lindqvist-klar-for-farjestad# 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/1kAmOJ/brynas-nicklas-danielsson-stangs-av-tva-matcher-for-smallen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/1kAmOJ/brynas-nicklas-danielsson-stangs-av-tva-matcher-for-smallen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/BJLg2G/farjestads-sportchef-dyker-upp--pa-hovet
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/5V7xo6/islossning-for-lhc-mot-farjestad
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/P3lbkJ/farjestads-maktiga-vandning-mot-vaxjo
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/nge62o/hv71-besegrade-farjestad
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/RxA82r/farjestad-med-supervandning--lindqvist-i-hjalterollen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/ngeMqo/tomi-sallinen-far-lamna-farjestad
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Xwkw9m/pennerborn-nara-tarar--efter-ny-10-seger
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/4d4doG/tvingades-avbryta-matchen--efter-omdiskuterad-small
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/4d4doG/tvingades-avbryta-matchen--efter-omdiskuterad-small
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Ql4nQR/nya-serieledare--han-stoppade-allt
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/m6lmjg/wikegards-ilska--tre-anmalda-till-disciplinnamnden
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/m6lmjg/wikegards-ilska--tre-anmalda-till-disciplinnamnden
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/wEzlv1/djurgarden-tappade-ledning-mot-farjestad
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/P38JgX/farjestad-vann-efter-rekordsnabba-straffen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Eor2KP/farjestad-besegrade-frolunda
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/Eor2jl/tollefsen-hyllad-av-farjestad
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/9mwrMd/ryno-stangs-av--efter-matchstraffet
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Rx7KPx/farjestad-vande-och-vann--hakar-pa-i-toppen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/OnOoL3/michael-lindqvist-klar-for-farjestad
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46. 20181113 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/l1R3Mo/trots-flygstrulet--fbk-vande-och-vann 

47. 20181103 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/4dwaAq/hander-gang-pa-gang-under-hela-sasongen 

48. 20181101 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/qna4ML/skelleftea-vande-och-vann--tunga-sviten-brots 

49. 20181028 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Ond2XO/duon-stangs-av-fem-matcher-var 

50. 20181025 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/gPlKPq/press-ovantad-matchvinnare-for-farjestad 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/l1R3Mo/trots-flygstrulet--fbk-vande-och-vann
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/4dwaAq/hander-gang-pa-gang-under-hela-sasongen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/qna4ML/skelleftea-vande-och-vann--tunga-sviten-brots
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/Ond2XO/duon-stangs-av-fem-matcher-var
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/a/gPlKPq/press-ovantad-matchvinnare-for-farjestad

