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Abstract 
 

Title: Sports journalists – not as good investigators? 
 
The purpose of this study is to investigate the view of the ideal of objectivity in sports 
journalism and other factors that can effect a journalists terms to their journalistic ethic 
such as the commercialization, investigative journalism and their relationship to their 
sources. The purpose is further to investigate if these different factors differ on a national- 
or local level of sports journalism.  
 
For this study we have chosen the method of a qualitative interview, where six sports 
journalists and two news editors are included. The interviews have been deducted with 
help of an interview guide, which has been used the same way  the journalists that’s been 
interview.  
 
This particular field of journalism studies is yet to be discovered in a bigger scale. 
Therefore, this study has used a great bit of earlier research and also three different 
theories to help us in answering the purpose of the study and our question formulation; 
News management, Media logic and the Swedish exchange-theory.  
 
The result of the study shows that there are some differences in how journalists on a 
national- and a local newspaper view the importance of investigative journalism, 
relationships with their sources and how they apply the ideal of objectivity in their role as 
a journalist. The study also shows that commercialization of the sports industry has an 
impact on sport journalism were several new actors such as public relation-experts and 
organizations want to effect the media and “sell” their product to the newspapers.  
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Kerstin Engström som med sitt stora engagemang 
hjälpt oss i skrivprocessen. Vi vill även tacka de sportjournalister som tog sig tiden att svara på 
våra frågor och gjorde denna studie möjlig. 
 
Andreas Westerlind och Rasmus Senator, mars 2016. 
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1. Inledning 
 

“Bevakningen av Zlatan har allt mer kommit att likna den Hovet får. Ingen vågar 
ifrågasätta.” 1  Det skrev fotbollsexperten Olof Lundh, som blev utsedd till årets 
sportjournalist år 2015, i en debattartikel i tidningen Café där han kritiserade 
bevakningen av den svenske fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic. Han menade att 
majoriteten av media tar alldeles för lätt på hans beteende och aldrig vågar kritisera den 
svenske stjärnan. Vidare skriver han att han är trött på att påstås hata Zlatan bara för att 
han är en av få som vågar kritisera honom och hans aktioner både på och utanför planen.  
 
I den debatt som pågått kring sportjournalistiken har yrkesgenren framför allt fått kritik 
för att vara mindre kritiskt granskande och mer subjektiv än andra genrer inom 
journalistiken i sitt sätt att rapportera.2 Journalister inom främst nyhetsjournalistiken 
menar bland annat att sportjournalister är mindre intresserade av att granska olika 
aktörer eller utövare inom sportvärlden eftersom de är intresserade av själva sporten och 
de olika tävlingsmomenten. Deras egen kärlek och intresse för idrott var det som gjorde 
att de blev journalister från början och därför finns det med andra ord ett litet intresse 
bland sportjournalisterna att exempelvis granska bokslut eller olika dopingfall.3  
 
Något som också lyfts fram som en anledning till sportjournalistikens brist på kritisk 
granskning är den bristande kompetensen. Att granska årsredovisningar, blodvärden 
eller liknande för att avslöja olika maktmissbruk kräver hög kompetens inom såväl 
ekonomi och medicin vilket dessa studier visar att sportjournalisterna tenderar att 
sakna.4 
                                                     

På senare år har allt fler idrottsföreningar och organisationer, som tidigare varit ideella, 
bolagiserats. Föreningarna har blivit företag där aktieutdelning, nyemissioner och 
årsredovisningar har blivit inslag i den dagliga verksamheten. Därmed har också vikten 

																																																								
1 Lundh, Olof. “Vi måste sluta prata om Zlatan” Café 1 Feb. 2016. http://www.cafe.se/olof-lundh-zlatan 
2 Rowe, David. Critical Readings: Sport, Culture and the Media. 2:a uppl. Maidenhead, Berkshire: Open UP, 

2004, 51 
3 Andersson, Katarina. "Sportgranskning - Ett Svart Hål." SVT, 6 Okt. 2014. 

http://www.svt.se/kultur/sportgranskning-ett-svart-hal 
4 Karlsson, Michael och Strömbäck, Jesper. Handbok i Journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur, 2010. 
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av granskande journalistik ökat när det gäller ekonomi och styrning.5 Kritiskt granskande 
journalistik är att “man inte tar det sagda och uttalade för givet utan intar ett mer 
misstroget sätt”, enligt medieforskarna Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt.6 Det 
gäller även inom sportjournalistiken där journalisterna inte bör ta de rapporter, citat eller 
andra källor för givet, utan istället se på samtliga med ett kritiskt öga. Att organisationer 
och aktörer börjar anställa egna pressansvariga gör att sportjournalistiken och dess 
innehåll tenderar att påverkas i en allt högre grad från utomstående källor och aktörer. 
Det kan i sin tur leda till att sportjournalistiken kan innehålla reklam och bli en form av 
PR-verktyg för organisationer och aktörer inom sportbranschen snarare än oberoende 
journalistik.7 
 

Fram till 1990-talet var sportjournalistiken ett underutforskat område.8 Sedan dess har 
det producerats en del avhandlingar på olika perspektiv inom sportjournalistiken, där 
denna studie vill bidra till kunskaper och perspektiv på området.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
	
Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på objektivitetsidealet och olika 
faktorer som kan påverka sportjournalistens förhållande till den yrkesetiken, så som 
elitidrottens kommersialisering, kritisk granskning samt deras relationer och förhållande 
till sina källor.  
Detta för att sedan kunna undersöka om dessa faktorer skiljer sig beroende på om det rör 
sig om lokal- eller rikstäckande sportjournalistik.   
	
1. Hur ser sportjournalister på objektivitetsidealet och skiljer det sig mellan lokal- och 

rikstäckande sportjournalistik? 
1.2     Hur ser nyhetschefer på sportjournalisters förhållning till objektivitetsidealet? 

2. Vad anser sportjournalister om kritisk granskande journalistik och skiljer det sig  
mellan lokal- och rikstäckande nivå? 
2.2 Vad anser nyhetschefer om kritiskt granskande journalistik inom 
sportjournalistiken? 

																																																								
5 Wallin, Ulf. Sporten I Spalterna: Sportjournalistikens Utveckling I Svensk Dagspress under 100 år. Göteborg: 

Institutionen För Journalistik Och Masskommunikation, Göteborgs Universitet, 1998. 268. 
6 Ekström, Mats, och Stig Arne. Nohrstedt. Journalistikens Etiska Problem. Stockholm: Rabén Prisma, 1996 
7 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 217 
8 Ibid. 208 



	

	 3	

3. Hur ser sportjournalister på relationen med sina källor och skiljer det sig mellan lokal- 
och rikstäckande nivå. 
4. Upplever sportjournalister själva att elitidrottens kommersialisering har påverkat 
sportjournalistiken? 

1.2 Problembakgrund 
	

I följande kapitel redogörs för den tidigare debatten och olika synvinklar kring 
sportjournalistikens förmåga till kritisk granskning, objektiva hållning, påverkan av 
kommersialiseringen samt deras förhållande till källor. 

1.2.1 Kritisk granskande journalistik 
 

Sportjournalistiken har tidigare fått kritik för att både vara partisk och sämre på att 
genomföra kritiskt granskande journalistik. En av dem som framfört denna kritik är 
Uppdrag Gransknings programledare Janne Josefsson efter programmets  
granskning av dopinginstrumenten inom främst längdskidåkning. I programmet  
presenterades oroväckande höga blodvärden som inte  
uppmärksammats. Ett program som lockade omkring en miljon TV-tittare. 9 
 
“De är mer reserverade. Det bygger mycket på det. Jag tycker att sportjournalistiken ska ha en 

egen grävargrupp”. 

– Janne Josefsson, SVT.  

 
Det finns olika personer, organisationer och institutioner som döljer saker och behöver 
därför granskas av en objektiv aktör – medierna.10 En central aspekt för all media och 
journalistik är att den agerar självständigt i förhållande till såväl politiker som andra 
makthavare. Lika viktigt är att journalisterna inte bara nöjer sig med att låta alla komma 
till tals och att alla åsikter släpps fram. Det behövs även en granskande journalistik för att 
avslöja missförhållanden eller andra nyheter som är av vikt för samhället att veta.11 
 
Att göra kritiska granskningar kan ställa stora krav på en sportjournalists kompetens och 
studier visar att sportjournalister har just bristande kunskaper för att göra olika typer av 

																																																								
9 Thambert, Fredrik. "Janne Josefsson:"Sportjournalisterna är partiska" Resumé, 28 Feb. 2013. 

http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2013/02/28/janne-josefsson-sportjournalisterna-ar-partiska 
10 Strömbäck, Jesper. Medierna Som Fjärde Statsmakt: En Studie Av Innebörden Av Begreppet Granskande 
   Journalistik. Sundsvall: Demokratiinstitutet, 2003, 17 
11 Strömbäck. Medierna som fjärde statsmakt, 17 
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granskningar. Ett exempel är etnografiska studier utförda på sportredaktioner som bland 
annat visar på låga medicinska och juridiska kunskaper bland sportjournalister i dess 
rapportering kring doping.12  Ett annat exempel är den låga ekonomiska kunskapen bland 
sportjournalister. Studier visar att det skapats ett dilemma och att idrotten överlag, men 
framför allt fotbollen, blivit en stor industri, vilket kan leda till att kritisk granskning av 
stora ekonomiska verksamheter uteblir.13 
 

Att sportjournalistiken genom åren har varit sämre på att kritiskt granska går även att 
tyda bland de 180 priser som delats ut för grävande journalistik de senaste 40 åren. 
Guldspaden är det mest prestigefulla priset som enbart fyra gånger har tilldelats  
ett grävande jobb inom sport.14 Samtidigt har Stora journalistpriset aldrig tilldelades  
ett avslöjande inom sportjournalistikens ramar. 15  Trots att sportvärlden innehåller  
många faktorer som borde vara av intresse att granska är sportjournalistiken ett svart hål 
när det gäller granskande journalistik, menar Ekots grävchef Fredrik Laurin.  
Han pekar framför allt på stora idrottsorganisationer som UEFA och IOK. 16 
 
“Det finns oerhört mycket korruption där. Vi borde lägga lika mycket tid på att granska 

organisationernas makthavare som att sända deras evenemang” 

– Fredrik Laurin, Ekot/Sveriges Radio 

 

Sportjournalistiken har ett inbyggt fokus som kan vara svårt att bryta och frångå.  
I det dagliga arbetet fokuserar sportjournalisterna på matcher, prestationer, tabeller, 
sport och jubel, vilket gör att det kan bli problematiskt att helt plötsligt frångå dessa 
rutiner och istället börja fokusera på att exempelvis kritiskt granska klubbars 
årsredovisningar.17  

 
Men att vara kritiskt granskande som sportjournalist kan medföra problem. Risken att 
relationen med klubbar, spelare och ägare skadas, framför allt på lokal nivå, är stor, vilket 
gör att sportjournalistiken tenderar att vara mindre intresserad av att granska än 
exempelvis nyhetsjournalistiken.18 Det gör i sin tur att sportjournalistens bevakning kan 

																																																								
12 Karlsson, Strömbäck, Handbok i Journalistikforskning. 214 
13 Ibid. 217 
14 Guldspaden, Föreningen Grävande Journalister. Fgj.se. http://www.fgj.se/guldspaden/ 
15 Andersson, "Sportgranskning - Ett Svart Hål."  
16 Ibid. 
17 Andersson "Sportgranskning - Ett Svart Hål." 
18 Rowe, Critical Readings: Sports, Culture and the Media. 51		
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försämras, då de inte har någon att ta kommentarer ifrån i klubben. Trots att det i sådana 
fall är klubben och intervjupersonerna i sig som inte vill svara på frågor, blir det 
journalistens objektiva ställning mot det man bevakar som påverkas negativt.19  
 
”De kan vara mindre intresserade av att kritiskt granska och tar istället hellre genvägar för att 

få fram ett riktigt scoop. Inte bara för att mycket av deras arbete handlar om saker som är 

allmänt kända, utan även för att det är viktigt för dem att ha en bra relation med idrottare, 

förbundspersoner, sponsorer och så vidare.” 

– David Rowe, forskare 

 

Journalistiken är beroende av källor för att kunna säkerställa, hitta ny eller mer 
information om ett specifikt ämne och därav också förmedla information som är av 
intresse för allmänheten. Inom sportjournalistiken är reportrar lika beroende av källor 
som politiska- eller allmänreportrar. Enligt den amerikanske sociologen Herbert J Gans 
har relationen med pressavdelningar och olika varumärken, så som bolagiserade klubbar 
eller enskilda idrottares PR-ansvariga, blivit allt viktigare för sportjournalistiken i syfte 
att få exklusiva nyheter och på det sättet öka läsarintresset och antalet.20 
 
Det finns även andra infallsvinklar kring sportjournalisternas beroende av sina källor. 
Andra menar att sportjournalistiken inte är lika beroende av sina källor som övriga 
journalister, vilket beror på att den större delen av sportbevakningen sker i samband med 
matcher, tävlingar och andra evenemang där journalisten själv blir den huvudsakliga 
källan till nyhetsinnehållet.21 

1.2.2 Objektivitet 
	
Enligt Nationalencyklopedin kan objektivitet beskrivas som ”balans i nyhetsurvalet” samt 
”neutralitet i innehåll och framställning.” Objektivitet ska också anses gälla som princip i 
all nyhetsförmedling.22 De tre centrala aspekterna i tron på en journalistisk objektivitet, 
menar sociologen Michael Schudson är 1) att det finns en objektiv verklighet eller 
sanning, 2) att det existerar mänskliga och subjektiva värderingar men att 3) det går att 

																																																								
19 Rowe, Critical Readings: Sports, Culture and the Media. 51 
20 Nord, Lars och Jesper Strömbäck. Medierna och Demokratin. Lund: Studentlitteratur, 2004.157 
21 Wallin, Ulf, Sporten i spalterna: sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år, Institutionen för 

journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), Göteborg, 1998, 40 
22 Hermerén, Göran, och Karl Erik Rosengren. Objektivitet. Nationalencyklopedin. 2016.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/objektivitet 
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hålla isär i journalistiken. 23  Journalistisk objektivitet kan ses som ett mål att i 
journalistiken lyckas förmedla den objektiva verkligheten på ett så nära och korrekt sätt 
som möjligt. Men med medvetenheten att det aldrig kommer gå att göra fullt ut.24 
 
Objektiviteten är enligt journalisterna själva ett av de viktigaste professionella idealen, 
men detta har inte alltid varit en självklarhet.25 Tidigare forskning har visat på en stor 
variation när det gäller hur objektivitet eller subjektivitet har värderats inom 
journalistiken.26  
 
Få begrepp är så omstridda som idealet om en objektiv nyhetsrapportering. Vissa ser den 
som journalistikens stöttepelare, den mest centrala synpunkten av alla journalistiska 
ideal. Andra kritiserar huruvida begreppet objektivitet överhuvudtaget kan användas och 
menar att just begreppet i sig är problematiskt då alla verklighetsbilder har flera sidor.27  
 
En omständighet som kan påverka en journalists objektiva ställning är förmågan att hålla 
isär sina egna subjektiva värderingar i sin rapportering.28 Men det finns i dag skillnader 
mellan journalistikens olika genrer. Att jubla åt att ett politiskt parti har vunnit valet 
skulle skada en journalists trovärdighet, men att däremot som sportjournalist antingen 
fira det lokala lagets framgångar eller att det svenska fotbollslandslaget vunnit ett EM-
kval är mer förväntat än föraktat.29 Journalisten Kjell Hägglund är kritiskt mot det 
beteendet och menar i en debattartikel att både lokala- och rikstäckande sportjournalister 
måste lägga undan sin patriotiska penna och börja arbeta för en mer objektiv 
rapportering. Trots att tidningarna troligtvis genererar större mängder klick på vinklade 
artiklar menar han att det finns ett behov av en opartisk rapportering även inom 
sportgenren.30 
 
Att skildra en händelse neutralt kan vara svårt för en sportjournalist och samtidigt inte 
önskvärt av läsarna. En rapportering med en viss subjektivitet, personliga känslor och 

																																																								
23 Schudson, Michael, Discovering the news: a social history of American newspapers, Basic Books, New 

York, 1978, 5-6 
24 Strömbäck. Medierna som fjärde statsmakt, 14 
25 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 69 
26 Ibid. 
27 Ibid, 189 
28 Schudson. Discovering the news: a social history of American newspapers. 5-6 
29 Hägglund, Kjell. "Sportjäv är inte en bagatel." Journalisten.se.12 Okt. 2010. 
     http://www.journalisten.se/kronika/sportjav-ar-inte-en-bagatell 
30 Ibid.  
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vinkel mot det ena laget höjer snarare läsvärdet menar medieforskaren Thomas Östberg, 
som gjort en kvalitativ innehållsanalys av fyra dagstidningar mellan åren 1961-1991. En 
studie där han har undersökt vilket tidningsutrymme olika idrotter fick, samt vilka 
faktorer i nyhetsvärderingen som påverkar urvalet av sporthändelser.31  

1.2.3 Kommersialiseringen – idrott som industri  
 

Någonting som också har ökat vikten av att se sportvärlden med kritiska ögon är 
sportorganisationers önskan att förmedla positiva nyheter och motverka det negativa. 
Det är från tidigt 1990-tal som sport-PR fick en allt större allmän omfattning, vilket går 
ihop med att idrotten, inte minst fotboll, blev en del av underhållningsindustrin.32, 33 Till 
en början var det klubbar som anställde pressansvariga och utvecklade mediestrategier. I 
och med att idrottsstjärnor som David Beckham och Tiger Woods blev globalt kända och 
stora representanter för sina varumärken, började även de anställa PR-experter och 
utforma strategier för att uppnå bästa tänkbara publicitet i massmedia.34 

 

1967 avskaffade Riksidrottsförbundet amatörreglerna, vilket blev startskottet för 
kommersialiseringen av idrotten i Sverige. Den gamla folkrörelseorganisationen 
öppnades då mot det moderna samhällets två främsta aktörer – staten och marknaden.35 
Därefter påverkades den svenska idrottsrörelsen av kommersialiseringen och 
professionaliseringen, vilket har lett till att dagens svenska idrott till stor del är 
kommersialiserad. På senare år har kommersialiseringen av idrotten fått ännu en 
utveckling då Svenska fotbollförbundet, tillsammans med Riksidrottsförbundet, år 1999 
beslutade att godkänna tävlingsinriktad elitidrottsverksamhet i aktiebolagsform.36 

 
Den kommersialiserade idrotten bygger i stor uträckning på bytesvärdesproduktionen, 
alltså att det inte endast är idrottare och publik som gynnas av ett evenemang utan även 
andra aktörer som ser sport som en marknad.37 Idrotten i dag produceras för att säljas på 
en marknad där kommersiella intressen får inflytande över verksamhetens form och 

																																																								
31 Östberg, Thomas. Sportjournalistik: En innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991. Göteborg: 
    Göteborg Universitet, 1992. 73 
32 Boyle, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. London: SAGE, 2006. 125-126 
33 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 210 
34 Ibid. 
35 Peterson Tomas. Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser. Sveriges 
    Sociologförbund: 2005, 3 
36 Ibid. 
37 Ibid. 4. 
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innehåll, så som pauser, spelarimporter och sändningsrättigheter. Detta har gjort att 
dagens bolagiserade idrottsföreningar kan, i och med kommersialiseringen, skapa en 
image kring klubben som får stor påverkan på den massmediala uppmärksamheten.38 
 
Det har med andra ord lett till att det inte bara är medierna och journalisterna som blivit 
allt mer beroende av kommersialiseringen. Även idrottarna och föreningarna blir i viss 
uträckning mer beroende av att skapa ett intresse samt locka publik och sponsorer för att 
förstärka deras image, vilket man gör med hjälp av medierna som bevakar dem.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
38 Peterson Tomas. Idrottens professionaliserings- och kommersialiseringsprocesser. Sveriges 
    Sociologförbund: 2005, 4 
39 Wallin. Sporten i Spalterna, 221 
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2. Teori 
	

Studien syftar till att bland annat se hur sportjournalisten ser på relationen  
mellan journalisterna själva och deras källor. Detta kommer undersökas med hjälp av 
bytesteorin samt News Management. Samtidigt vill vi med studien även undersöka vilka 
faktorer som påverkar nyhetsinnehållet och kommer utifrån resultatet analysera dessa 
med hjälp av medielogikens styrfält.  

2.1 Medielogik – Styrfält 
 

Traditionellt fokuserar medielogiken på nyhetsorganisationen och menar att journalistik 
handlar om interaktionen mellan reportrar och makthavare, där nyhetsorganisationen i 
form av ett vinstdrivande företag styr urvalet av nyheter.40 Medielogiken lyfter fram att 
nyhetsvärderingen och urvalet dels handlar om objektiva egenskaper hos de möjliga 
nyheterna samt hur nyheter kan omformas för att möta mediernas behov av att reducera 
information och fånga människors uppmärksamhet.41 

 

Samtidigt är nästan alla nyhetsmedier kommersiella företag i dag, exempelvis Bonnier 
och Schibsted, som likt alla andra företag strävar efter att göra vinst och konkurrerar  
med både andra nyhetsmedier och medier om publikens uppmärksamhet och 
annonsörspengar.42 I den verkligheten är framgångsreceptet att minska kostnaderna och 
vara skicklig på att locka publik. Desto bättre nyhetsmedier är på att locka till sig läsare, 
desto bättre förutsättningar får man att öka sitt investeringskapital och locka till sig 
annonsörer.43 

 

Nyhetsmedier försöker förhålla sig till både sin demokratiska legitimitet och sin strävan 
efter att gå med vinst, vilket leder till två styrfält i den process som leder fram till deras 
urval av nyheter – betydelse och intresse.44 Betydelse som styrfält går ut på uppfattningar 
om vad publiken behöver veta, med andra ord vad nyhetsmedier anser är viktigt för deras 
läsare att ta del av. Intresse som styrfält handlar istället om uppfattningar om vad 

																																																								
40 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 160 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 160 
44 Johansson, Bengt, Journalistikens innehåll, 232. I Medierna och Demokratin, Nord, Lars och Jesper Strömbäck. 

Lund: Studentlitteratur, 2004 



	

	 10	

publiken vill veta, alltså vad nyhetsmedierna tror att deras läsare vill läsa om och är 
intresserade av.45 

 

För att få en förståelse för vilka faktorer som har inverkan på mediernas nyhetsurval 
behöver man samtidigt ta betydelsen av mediernas format och logik i beaktning.46 

Exempelvis har den norske nyhetsforskaren Gudmund Hernes slutsatser om 
medialiseringstekniker, alltså olika sätt att vinkla en nyhet på, haft stor betydelse för 
forskningen om medielogik. Han menar att alla sorters vinklar på nyhetsartiklar styrs 
utifrån de praktiska omständigheterna som präglar just den specifika tidningen eller 
mediekanalens sätt att arbete på, exempelvis ekonomi, arbetsrutiner och formatfrågor.47 
 

Sammanfattningsvis måste alltså nyhetsmedier, för att både skydda sin demokratiska 
legitimitet och vara ekonomiskt framgångsrika, forma ett nyhetsurval med en balans 
mellan nyheter som läsarna behöver och nyheter som de vill ha.48 För mycket av det ena 
eller andra leder till olika, negativa, konsekvenser. Skulle nyhetsmedierna exempelvis 
lägga för stor vikt på nyheter som läsarna behöver känna till leder det till ett bakslag på 
marknaden, alltså mindre investeringskapital i form av annonser. Vänder man istället på 
det, att nyhetsmedierna enbart förmedlar sådant som läsarna vill ha, hotar man att skada 
sin demokratiska hållning och trovärdighet i och med att nyheter som är viktiga för 
samhället att få ta del av kan bortprioriteras.49  

2.2 News management 
 
PR-branschen har vuxit sig stark i Sverige sedan 1980-talet. I stort sett alla aktörer och 
institutioner i samhället arbetar idag med att försöka påverka medier och journalister.50 
Samtidigt som PR-branschen har professionaliserats menar en del forskare att 
journalistiken i samma veva har blivit mindre professionell på grund av sämre 
arbetsvillkor som i sin tur har orsakats av strukturella och tekniska förändringar i 
mediebranschen. Detta har gjort att den starka samhällspositionen som journalistiken 
delvis fick under 1900-talet ställts på spel allt mer.51 
 

																																																								
45 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 160 
46 Ibid, 161 
47 Häger, Björn, Reporter: en grundbok i journalistik, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 
48 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 161 
49 Ibid. 
50 Nord, Strömbäck. Medierna och Demokratin. 149 
51 Ibid. 149-150 
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Detta har följaktligen lett till att begreppet News management under 2000-talet fick ett 
genomslag och det är en teori som används allt oftare för att visa på hur olika aktörer på 
ett suspekt sätt försöker påverka journalistiken.52 

Teorin handlar om de taktiker och strategier som olika professionella källor, aktörer eller 
organisationer använder sig av för att styra, skapa, förändra eller förstärka det som 
förmedlas inom journalistiken.53 54 

	
I Gans etnografiska undersökning av fyra redaktioner i USA visade det sig att 
nyhetsmedierna var beroende av just elitkällor inom bland annat myndigheter. Han 
tittade även närmare på just relationen mellan källorna och journalister och konstaterade 
följande: 
 

“Relationen mellan källor och journalister liknar en dans, där källorna försöker få  

kontakt med journalisterna, och journalisterna försöker få kontakt med källorna.  

Även om det krävs två personer för att dansa tango kan antingen källorna eller journalisterna 

föra, men det vanligaste är att det är källorna som för.”55 
– Herbert J Gans, amerikansk sociolog och forskare. 

 

Annan forskning anser att kommunikations- och medieutvecklingen har inneburit fler 
beroendeförhållanden mellan journalister och källor.56 Orsaken ska då bero på det som 
nämndes tidigare; journalistikens förändrade villkor, så som nya medieformer samt 
ökade produktionskrav och tempo, men även en professionalisering av strategisk 
kommunikation. Med andra ord publiceras kommunikatörers färdiga material på grund 
av journalistikens tidspress och små resurser.57 

2.3 Bytesteorin 
	
Bytesteorin har både en social- och ekonomisk bakgrund som grundar sig i uppfattningen 
att personer alltid har någon form av utbyte i sina kontakter och relationer. Man byter 
idéer, erfarenheter, kunskaper och synpunkter med varandra och på så sätt formar en 
relation där man tror att belöningen (utbytet) är lika stort om inte större än själva 

																																																								
52 Nord, Strömbäck. Medierna och Demokratin. 150 
53 Ibid. 150 
54 Larsson, Larsåke. Opinionsmakarna. Lund: Studentlitteratur. 2004, 34 
55 Gans, J Herbert. Deciding what’s news: A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and          
Time New York: Vintage: 1980, 116 
56 Davis, Aeron. Public relations, news production and changing patterns of source access in the British national  

media. Media Culture and Society. 2000, 39-40 
57 Ibid.	
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förlusten (uppoffringen).58 Bytesteorin har bland annat används inom medieforskning för 
att studera hur aktörer inom olika organisationer byter information med journalister mot 
utrymme i mediala sammanhang.59 

 
En viktig del i att nå framgång som sportjournalist är genom goda kontakter och 
inflytelserika källor som förser journalisten med inblickar och värdefullt material.60 Det 
kanske absolut viktigaste för en sportjournalist är så kallade förstahandskällor, alltså 
personer som har viktig information eller åsikter som är av stor vikt för journalistens 
artiklar. Det kan vara allt från tränare, spelare eller andra viktiga personer inom idrottens 
värld. Artiklar som berör idrottsmatcher byggs näst intill alltid på citat och information 
från någon inblandad.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
58 Larsson, Larsåke. Tillämpad Kommunikationsvetenskap. Uppl. 4. Lund: Studentlitteratur, 2014, 46 
59 Larsson. Tillämpad Kommunikationsvetenskap, 47 
60 Boyle. Sports Journalism: Context and Issues, 31 
61 Ibid. 32 
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3. Tidigare forskning 
	

Till studiens tidigare forskning har vi lagt stor vikt i forskningen kring 
objektivitetsidealet. Då idealet i sig inte har ett givet svar kommer den tidigare 
forskningen kring det som presenteras nedan användas i analysen. I kapitlet tas även 
forskning kring relationer upp, som berör studiens frågeställningar och 
problembakgrund.  

3.1 Sportjournalistiken och objektivitetsidealet 
 

Den forskning som var mest omfattande kring objektivitetsidealet kom från USA där 
olika forskare tryckte på skilda faktorers påverkan om varför objektivitetsidealet slagit 
igenom. De som studerade betydelsen av professionaliseringen menade att ideal som 
bland annat objektivitet var en viktig del i att journalistiken skulle uppfattas som ett 
yrke.62 
 
Argumentet för att professionaliseringen var positivt för journalistiken håller däremot 
inte alla forskare med om. Andra menar istället att objektiviteten snarare blev ett sätt att 
ta ifrån journalister deras självständighet.63 Det gjorde att de istället skolades in i en 
”journalistfabrik” där objektiviteten innebar att de blev nyhetsarbetare i en nyhetsfabrik, 
snarare än journalister. En annan faktor om objektivitetsidealet framväxt berodde på 
kommersialiseringen. När den så kallade pennypressen fick sitt genomslag under 1830-
talet nådde medierna helt plötsligt en mycket större publik än tidigare och började rikta 
in sig mer mot samhällseliten med en stärkt partilojalitet.64 
 
Journalistikens låga produktionskostnader, partiberoende och den växande publiken 
gjorde att ideal som oberoende i förhållande till politiska partier växte fram för att öka 
trovärdigheten för journalistiken. I och med att tidningens trovärdighet stärktes så ökade 
även annonsförsäljningen. Om en tidnings nyhetsrapportering uppfattades som mer 
objektiv av annonsörerna, gjorde det att tidningen i sig sågs som en bra produkt.65 
 

																																																								
62 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 195 
63 Ibid. 
64 Ibid, 196 
65 Ibid. 



	

	 14	

Nyheter var inte reklam eller propaganda utan ett eget skarpt avgränsat sätt att berätta 
om verkligheten. Man knöt ett kontrakt med mediepubliken om att det man berättade var 
korrekt fakta där alla berörda kring en historia skulle få träda fram. På det sättet blev 
journalisten en typ av professionell kommunikatör, men som kunde kopplas bort från 
PR-konsulter eller andra aktörer som jobbade med reklam.66 
 
Statsvetaren Jörgen Westerståhl var på 1930-talet en av de forskare som tog sig an hur 
objektivitetsbegreppet inom journalistiken skulle tolkas. Han menade att objektivitet i 
nyhetsförmedling inte kan ses som ett stort kunskapsteoretiskt grundproblem. Snarare 
handlar objektivitet i nyhetsförmedling om ett särskilt beteende och hur en journalist 
lever upp till en viss sorts standard, kopplat till pressetiska regler och en god publicistisk 
sed.67 Dagens journalistiska arbete handlar till stor del om ett arbete med införskaffande 
av fakta för att sedan bearbeta detta på bästa och mest objektiva sätt. Därav är  
också många av de rutiner en journalist genomgår under en arbetsdag kopplade till 
objektivitetsidealet och att normerna om objektivitet uppfylls, exempelvis i kontroller av 
källor och huruvida en parts argument kan kompletteras med en annan parts argument.68 
 
I och med att allt fler västerländska länder införde ett statligt radiomonopol har också 
normerna om objektivitet aktualiserats allt mer. I Sverige skapades “Radionämnden” 
1936, vars huvudsakliga uppgift var att granska att objektivitetskraven efterlevdes i 
etermedia. Westerståhl försökte därmed bestämma själva objektivitetsbegreppet i ett 
schema med de huvudkomponenter han ansåg ingå i objektivitetskravet, utifrån Sveriges 
Radio och radiolagen. Han utgick ifrån att det vi kallar objektivitet innefattar fyra 
huvudkrav på nyheter; Sanning, relevans, balans och neutral presentation.69  
 

                      
 

																																																								
66 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning, 196. 
67 Hadenius, Stig, Lennart Weibull, and Ingela Wadbring. Massmedier: Press, Radio Och Tv I Den Digitala  
    Tidsåldern. Stockholm: Ekerlid, 2011. 257 
68 Ibid. 
69 Ibid. 258 
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Drygt 40 år senare, på 1980-talet, framträdde forskaren Tim K Wulfemeyer med ny 
forskning kring objektivitetsidealet men med fokus på sportjournalistiken. Han menade 
att en tidnings trovärdighet minskar när läsarna vet huruvida en sportjournalist har en 
personlig åsikt när hen bevakar och skriver i journalistiska sammanhang. Vidare anser 
han att en sportjournalists yrkesetiska principer är något av det viktigaste hen har.70  
 
Förutom att återge korrekta citat, inte ta mutor och andra liknande åtaganden, ska hen 
även tänka på om det finns speciella intressen utifrån de intervjuer hen gör och vad den 
enskilde journalistens intressen är. Journalister bör vara försiktiga med att låta sina 
personliga åsikter, attityder, intressen samt värderingar färga rapporteringen och i 
slutändan objektiviteten.71 Samtidigt förklarar han att en fullständig objektivitet i princip 
är omöjlig att uppnå. Om en sportjournalist har ett personligt intresse i en viss fråga kan 
hen komma att göra ett bättre jobb, men det finns också en problematik i att denne kan 
ge allt för stor bevakning av just den frågan och kan då använda det till att beskriva en 
sida som god och en som ond.72 
 
Jesper Strömbäck har till exempel genom en innehållsanalys och enkätundersökning 
kommit fram till att journalistiken tenderar att framställa makthavare på ett negativt sätt. 
I avhandlingen Gäster hos verkligheten diskuterar han även objektivitetsidealet och de 
intervjuade journalisternas åsikter om vad en journalists objektivitet och rapportering 
egentligen handlar om och hur/om den är viktig.73 Strömbäcks resultat är av intresse för 
denna studie för att se huruvida det går att utfinna liknande mönster gällande 
sportjournalisternas åsikter kring objektivitetsidealet och hur de framställer makthavare, 
i sportens värld föreningar, idrottare och motståndarlag, i rapporteringen.  
 

Andra forskare har studerat hur journalister hanterar krav på att förmedla 
intresseväckande och engagerande nyheter samt hur deras etiska ansvar används i 
praktiken. Mats Ekströms och Stig Arne Nohrstedts slutrapport från projektet 
Journalistikens normer visade på en skillnad på själva idealen om etik och hur det ser ut 

																																																								
70 Wulfemeyer, Tim K. "Ethics in Sports Journalism: Tightening Up the Code." Journal of Mass Media Ethics 1.1,  
   1985/1986, 64-65 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Strömbäck, Jesper. Gäster hos verkligheten: En studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. Diss., JMK,  
   2001 
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i praktiken. Ord som sanning, korrekthet samt kritisk granskning hade en skiftande 
betydelse beroende på de praktiska omständigheterna, vilket är någonting vi kommer 
använda oss av i vår studie och jämföra huruvida journalisternas ideal skiljer sig åt samt 
hur de tolkar objektivitetsidealet i praktiken.74 
 

En annan viktigt del av mediernas legitimitet grundar sig i att nyheterna som 
tillhandhålls är korrekta, trovärdiga och ger rättvisa bilder av verkligheten.75 Medierna är 
en viktig del av ett lands demokratiska förhållning och förväntas förmedla information 
som folket behöver för att självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor.  

	

3.2 Sportjournalistiken och relationer 
 

Journalistiken är beroende av källor för att kunna säkerställa, hitta ny eller mer 
information om ett specifikt ämne.76  Sportreportrar är lika beroende av källor som 
politiska- eller allmänreportrar. Inom sportjournalistiken har relationen med 
pressavdelningar, PR-ansvariga och olika varumärken, så som bolagiserade klubbar eller 
enskilda idrottares, blivit allt viktigare för att få exklusiva nyheter och på det sättet öka 
läsarintresset- och antalet.77 

 

Forskningen kring journalisters relationer med andra aktörer visar på två typer av etiska 
dilemman. Dels finns det lobbyister och andra aktörer som vill ha uppmärksamhet och 
egen vinning genom att berätta en historia som sedan går till tryck.78 Dels finns det också 
de aktörer som aktivt jobbar för att hålla saker hemliga, utan att journalister ska få reda 
på dessa saker och göra avslöjanden. Det etiska dilemmat för journalister är ofta 
svårdefinierat, men grundstenen för journalistiken bör alltid handla om var det allmänna 
intresset finns i en artikel oavsett om det handlar om ett avslöjande eller medveten 
reklam.79 
 

Det finns enligt forskaren Larsåke Larsson två olika sätt att se på relationen mellan en 
organisation och massmedier, och mellan en individuell sändare och en enskild reporter. 

																																																								
74 Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne, Journalistikens Etiska problem 
75 Kovach, Bill, and Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism What Newspeople Should Know and the Public  
   Should Expect. New York: Three Rivers, 2014, 5 
76 Nord och Strömbäck. Medierna och Demokratin. 157 
77 Ibid. 
78 Kieran, Matthew. Media Ethics: A Philosophical Approach. Westport: Praeger, 1997, 5 
79 Ibid. 
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Det ena synsättet ser de två sidorna som motparter, alltså att intresset endast gagnar den 
enskilda organisationen/sändaren eller endast media/den enskilda reportern, i vilket 
påverkan är tillåten. Det andra synsättet ser dem som medparter, där de båda deltar i- 
och formar samhällets informationsuppbyggnad även om de har olika roller.80 
 
Det finns också forskningsresultat som tyder på att journalister och PR-konsulter är 
beroende av att ha en god relation med varandra och likt bytesteorin har ett utbyte för att 
uppnå framgång på sina respektive arbetsplatser.81 Det kan även gälla sportjournalister 
som dagligen är i kontakt med såväl pressansvariga och andra kommunikatörer. 
Resultatet som Malena Eklund, personen bakom undersökningen, kommit fram till blir 
därför intressant att ta med och jämföra med vår studies resultat. Detta för att se om det 
även inom sportjournalistiken går att urskilja mönster om PR-konsulter eller 
kommunikatörer är beroende av goda relationer och utbyten med journalister och vice 
versa. 
 
Som tidigare nämnt finns det forskare som trycker på bristande kompetens inom 
sportjournalistiken. Samtidigt finns det studier där journalisterna själva anser sig ha för 
dålig kunskap inom bland annat medicin och doping för att kunna göra en korrekt och 
djupgående kritisk granskning. Ophir Sefiha vid Arizona State University har gjort en 
observationsstudie där han följde den amerikanska tidningen Bikesport och dess 
sportjournalister under tiden de bevakade och rapporterade om dopingfall inom 
cykelsporten. En studie som förutom bristande kunskaper också visade att granskning av 
cykelsporten har lett till svåra etiska dilemman där sportjournalisterna stått inför valet 
att antingen granska eller tappa sina förstahandskällor. Detta är en intressant 
infallsvinkel att ta med i vår studie för att se om dessa dilemman även existerar i 
bevakningen av andra sporter.82  
 
 

																																																								
80 Larsson. Tillämpad Kommunikationsvetenskap. 288 
81 Eklund, Malena. "Ett Motvilligt äktenskap? En Studie Om Relationen Mellan PR-konsulter Och Journalister."  
  JMG, 6 Maj 2014 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36812/1/gupea_2077_36812_1.pdf. 
82 Sefiha, Ophir. Now’s When We Throw Him Under The Bus: Institutional and Occupational Identities and the  
   Coverage of Doping in Sports. Sociology of Sports  27 no. 1 (2010): 200–218 
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4. Metod 
	

I följande kapitel redogörs studiens metod samt hur studiens respondenter har valts ut. I 
slutet av kapitlet presenteras även en metoddiskussion samt etiska överväganden som vi 
reflekterat över och diskuterat gällande valet av respondenter.  

4.1 Kvalitativ intervjumetod 
	
I studien användes en kvalitativ intervjumetod med totalt åtta journalister. Tre lokala 
sportjournalister, tre rikstäckande sportjournalister samt två nyhetschefer. 
Intervjumetod är ett bra tillvägagångssätt för att få både intervjuobjektets personliga 
vinkel och ge dem chansen att utveckla och resonera kring dessa åsikter och idéer.83 
Utifrån studiens frågeställningar är det viktigt att få journalisternas tankar och 
funderingar med hjälp av en intervju där det även finns möjligheter för följdfrågor samt 
funderingar som kan tänkas främja hens argument.   
 
Intervjumetoden som valdes heter halvstrukturerad intervju vilken har en högre grad av 
standardisering men en lägre grad av strukturering. En hög standardiseringsgrad innebär 
att frågorna och dess ordning är bestämd från början. Med strukturering menas hur pass 
givna svarsalternativen är. För den här studien innebär det att ett antal av frågorna 
kommer ställas i en given ordning, men att intervjupersonen har möjlighet att formulera 
sig fritt.84 
 
Valet av denna intervjumetod grundar sig i att vi vill ha en levande intervju (låg 
strukturering) där intervjupersonen får chansen att till viss del styra intervjun och svara 
på frågorna på ett personligt sätt. Samtliga åtta intervjuer spelades in där sedan 
materialet transkriberades och sammanställdes i ett dokument. 

4.2 Urval 
	
Med syfte att besvara studiens frågeställningar på bästa sätt var det viktigt med personer 
som ansågs relevanta för studien. Dels personer med god inblick och expertis inom 
sportjournalistik och dels personer på lokal- respektive riksnivå med bevakningsområden 
som stämde överens med problembakgrunden. Detta eftersom studien vill undersöka 

																																																								
83 Trost, Jan. Kvalitativa Intervjuer. Uppl.4. Stockholm: Studentlitteratur, 2010. 25 
84 Habermas, Jürgen, Nick Crossley, och John Michael Roberts. After Habermas: New Perspectives on the Public  
   Sphere. Oxford, UK: Blackwell Pub. 2004. 280-81 
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olika förhållanden och situationer en sportjournalist kan utsättas för och dessutom 
jämföra mellan lokal- och rikstäckande sportjournalistik. 

 

 

4.2.1 Urval av lokaltäckande sportjournalister 
 
Vi har valt lokala sportjournalister genom ett så kallat bekvämlighetsurval, alltså de 
personer som var relevanta för studien samt hade möjlighet och ville ställa upp.85 
 
För att sportjournalisterna på lokal nivå skulle anses som relevanta behövde de jobba på 
en redaktion som låg i en stad med ett idrottslag i någon av de två högsta manliga ligorna 
inom fotboll (Allsvenskan/Superettan) och ishockey (SHL/Hockeyallsvenskan). 
Samtidigt skulle sportjournalisterna ha ishockey eller fotboll som fokusområde, vilket 
grundar sig i att det är de två sporter samt fyra ligor som det skrivs om mest i 
sportjournalistiska sammanhang.86 Därför var det också viktigt att sportjournalisten 
skulle ha någon av dessa idrotter som bevakningsområde med fokus på stadens största 
idrottslag. Detta för att se om en hårdbevakning av en tidnings lokala lag kunde försvåra 
en sportjournalists förmåga att vara objektiv och kritiskt granskande.  
 

Totalt kontaktades åtta lokala sportjournalister som passade in utifrån ovanstående 
beskrivning, varav tre valde att tacka nej av olika anledningar.  Detta resulterade i att vårt 
urval av lokala sportjournalister slutligen föll på: 
Per Hägglund, Örnsköldsvik Allehanda (Ångermanland) 

Fredrik Lindstrand, Sydsvenskan (Skåne) 

Erik Åström, Västerbottens Kuriren (Västerbotten) 

4.2.2 Rikstäckande sportjournalister 
	
Urvalet av rikstäckande sportjournalister genomfördes på samma sätt som på lokal nivå, 
där de rikstäckande sportjournalisterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och 
beroende på vilken relevans de hade för studien.87 Det fanns tre personer som jobbade 
med rikstäckande sportjournalistik och på olika sätt kunde bidra med intressanta 
infallsvinklar till studien av objektivitetsidealet och kritisk granskning.  

																																																								
85 Trost. Kvalitativa Intervjuer. 140. 
86 Wallin, Sporten i spalterna. 68. 
87 Trost. Kvalitativa Intervjuer. 140.	
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Den första rikstäckande sportjournalisten som valdes ut var Olof Lundh på 
TV4/Fotbollskanalen. Ett val som grundar sig i hans debattartikel i tidningen Café och 
dels att han är en prisad journalist med god inblick och expertis på området.  
 

Den andra rikstäckande sportjournalisten som valdes ut var Malin Fransson på Dagens 
Nyheter. Även hon är ett profilerat namn inom sportgenren och har dessutom lång 
erfarenhet från både rikstäckande- och lokaljournalistik.  
 

Den tredje och sista sportjournalisten av rikstäckande slag blev Erik Karlsson på 
Sportbladet. Ett val som grundade sig i att han, till skillnad från Lundh och Fransson, inte 
var en tyckande sportjournalist utan istället enbart jobbade som reporter. Han var också 
en av de sportjournalister som öppet berättat att han bevakar ett av sina favoritlag, 
Manchester United. Hans syn på objektivitet i hans roll som journalist kan därav bli 
ytterligare en intressant synvinkel i denna studie. 

4.2.3 Nyhetschefer 
	
Det sista steget i studiens urval var att välja ut två nyhetschefer. Dessa personer valdes 
också ut genom ett bekvämlighetsurval samt utifrån variablerna: 

1.   Personen ska ha titeln nyhetschef. 
2.   Tidningen som personen jobbar på ska ha en sportredaktion. 
3.  Tidningen ska ligga i en stad med ett idrottslag i någon av de två manliga högstaligorna i 

ishockey (SHL/Hockeyallsvenskan) eller i någon av de två manliga högstaligorna i fotboll 
(Allsvenskan/Superettan). 
 

Valet att ha med nyhetschefer i undersökningen handlar om att dessa personer har ett 
visst ansvar kring huruvida redaktionen och dess anställda förhåller sig objektiva i sin 
rapportering och är det sista filtret innan publicering. Därav kan deras åsikter kring 
begreppet objektivitet och deras syn på sportjournalistiken bli intressant för studien. 
Nyhetscheferna som stämde överens med dessa kriterier och valde att ställa upp var:  
Stefan Åberg, Västerbottens Kuriren 

      Jens Pehrson, Smålandsposten.  

4.3 Metoddiskussion 
	
Valet av intervjumetod grundar sig i att vi ville få sportjournalisternas samt 
nyhetschefernas personliga åsikter kring objektivitetsidealet och kritisk granskning. 
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Därför blev en intervjumetod också det bästa och mest effektiva sättet för att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Åtta journalister kändes som ett lämpligt 
urval för att mer utförligt kunna gå in i detalj och analysera intervjuobjektens svar.  
Däremot har vi inte anspråk på att redovisa ett representativt och generaliserande 
resultat utan snarare kunna urskilja mönster. 
 

En annan aspekt som måste tas i beaktande vid en kvalitativ intervju är att personen som 
intervjuar ska försöka förhålla sig neutral i interaktionen med intervjuobjektet. Det är 
med andra ord viktigt att varken ledande frågor ställs eller att man på något sätt påverkar 
svaren för att undvika att influera själva studien. Samtidigt är det en balansgång, det får 
med andra ord inte gå för långt åt andra hållet heller. Då kan intervjuaren istället 
framställas som en robot.88 
 

När det gäller reliabilitet och validitet fungerar inte riktigt den traditionella synen i en 
kvalitativ intervjustudie eftersom man då skulle utgå från att det ska finnas ett statistiskt 
förhållande.89 Den svenska forskaren och sociologen Jan Trost förklarar att man istället 
bör utgå från fyra komponenter i ett sammansatt begrepp. Den första komponenten rör 
sig om kongruens, alltså att intervjuaren ställer frågor som ska mäta samma sak för att 
förhålla sig till rätt ämne. Andra komponenten handlar om intervjuarens precision att 
registrera svar. Med andra ord, att man använder sig av samma utrustning och 
tillvägagångssätt när man dokumenterar det intervjupersonerna säger och knyts samman 
med den tredje komponenten – hur intervjuarens registrering av svar skiljer sig. 
Registrerar intervjuaren samma svar på ett likadant sätt innebär det en hög reliabilitet. 
Den fjärde och sista komponenten handlar om tidsaspekten och attityden men anses inte 
vara lika aktuellt i en kvalitativ intervju som i en kvantitativ studie och stryks därför från 
denna studie.90 
 
För att uppnå både en hög reliabilitet och validitet utformades en intervjuguide enligt 
Trosts princip med utformade frågeområden och huvudfrågor som sedan under intervjun 
utvecklas med följdfrågor.91 Detta för att på så sätt se till att samtliga intervjuer skulle 
förhålla sig till samma ämnen och frågor.  

																																																								
88 Trost. Kvalitativa intervjuer. 54 
89 Ibid. 131 
90 Ibid. 131-132 
91 Ibid. 71 
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För att slutligen även uppfylla den tredje komponenten - registrering av svaren – 
spelades varje intervju in för att sedan transkriberas. Transkriberingen genomfördes av 
oss båda där vi i så hög grad som nödvändigt transkriberades ordagrant. Då vi inte anser 
att exempelvis pauser, mumlande ljud och ord så som ”ehm”, ”liksom” eller ”typ” är 
relevanta för att analysera texten togs dessa typer av ljud inte med i transkriberingen. 

4.4 Etiska överväganden 
 

Studien valde att beskriva respondenterna med namn i en överenskommelse med 
journalisterna själva. Detta för att dels göra det lättare för läsarna att skilja på vem som 
säger vad samt för att själva undersökningen på ett enklare sätt skulle hålla isär vad varje 
person hade att säga om varje ämne. Ett annat etiskt övervägande var att utelämna namn 
och tidningar som respondenterna valde att kritisera av olika anledningar. Detta för dels 
de själva inte ville att det skulle publiceras samt för att det inte var av vikt för själva 
undersökningen. 
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5. Resultat och analys 
 

Analys- och resultatdelen är uppdelad i fyra delar utifrån våra frågeställningar; kritisk 
granskning, objektivitetidealet, kommersialisering och relationer på lokal- och 
rikstäckande nivå.  I analysen presenteras svaren utifrån de åtta journalisterna som 
intervjuats. Efter varje analysdel redogörs en sammanfattning av respondenternas svar . 

5.1 Kritisk granskning 
	

Svaren från respondenterna visar att synen på kritisk granskning skiljer sig mellan lokal- 
och riksjournalister, samt att sportjournalistiken tycks vara mindre intresserade av det än 
allmänjournalistiken. Utifrån studiens svar går det också att tyda att intresset för kritiskt 
granskande journalistik är som minst på lokal nivå, vilket framför allt grundar sig i 
närheten till det lokala laget och relationen med lagets styrande personer, så som spelare 
eller sportchefer.   

5.1.1 Närheten till klubben 
 

Som vi tidigare har nämnt i denna studie har flertalet skribenter och forskare poängterat 
vikten av den kritiska granskningen inom idrotten i och med allt fler bolagiserade 
idrottsföreningar och image-inriktade idrottare. Lindstrand anser exempelvis att 
avsaknaden av kritisk granskning på lokal nivå delvis beror på att man helt enkelt 
kommer för nära laget man rapporterar om, i Sydsvenskans fall Malmö FF. 
 
“Det är möjligt att det blir svårare att granska när man är nära en klubb. Man är så nära så 

man inte kan ta ett steg tillbaka och sätta perspektiv på vad som egentligen föregår och om det 

är rätt. Man blir ofta serverad av klubben varje dag vilket kanske inte är nyttigt alla 

gånger.”          

– Fredrik Lindstrand, Sydsvenskan 

5.1.2 Tid, kompetens och resurser 
	

Trots att journalister på lokaltidningar kan se det som ett hinder att man är för nära 
klubbarna man bevakar är det enligt Fransson och Karlsson även andra faktorer som 
spelar in. Här kommer vi in på en av journalistikens övergripande utmaningar i den allt 
mer digitaliserade branschen - närmare bestämt nedskärningar och minskade budgetar. 
Båda två anser att i deras arbete så finns det helt enkelt inte tid, och i många fall 
kompetens, att göra kritiska granskningar av idrottsföreningar.  
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“Vardagen på redaktionen har blivit så mycket tuffare. Alla gör betydligt mer än vad de borde 

göra och det är klart att all form av granskning tar tid. Vi försöker så gått det går men det 

handlar om resurser och tid. Vi vet ju att läsarna vill ha granskningar men vi behöver tid till det 

och i det läget måste man till slut komma till en punkt att vi kanske måste välja bort andra 

saker.” 

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 
 

“Det handlar om kompetens och tid och jag har svurit många gånger när det har kommit ut ett 

bokslut och man ska försöka titta på det och hitta den stora grejen. Det gäller att vi har turen 

att någon med ekonomisk kompetens är på plats. Den typen av granskningar ställer väldigt 

höga krav, insyn och källor och det finns helt enkelt inte tid eller resurser för att göra det på ett 

bra sätt. “  

– Erik Karlsson, Sportbladet 

 
Hägglund instämmer och utgår från sig själv. Han har inte kompetensen för att göra en 
ekonomisk granskning av ett idrottsbolag.  
 

“Jag kan bara granska det jag är bra på, ett spelsystem, en tränare eller hur en spelare uppför 

sig. Att granska ett bokslut eller bonusar till höger och vänster får andra göra som kan 

ekonomi. Jag är väldigt försiktig om jag ska skriva en krönika om Modo Hockeys ekonomi. Får 

jag inte hjälp med det så är jag körd.” 

      – Per Hägglund, Örnsköldsviks Allehanda 

 
Studiens respondenter påpekar att kraven på en sportjournalists utbildning måste höjas 
och innehålla såväl ekonomiska som medicinska kunskaper. Det räcker inte längre att 
bara kunna granska ett spelsystem eller varför det ena laget vann. Framtidens 
sportjournalister måste även ha kunskapen att kunna se över ett bokslut eller exempelvis 
förstå vad ett högt blodvärde innebär för en längdskidåkare. Detta för att mer grävande 
sportjournalistik ska kunna bli möjligt även inom sportens genre.  
 
”Är det någonting vi måste bli bättre på är det att utbilda oss i den typen av specialområden och 

lära oss att hitta ett nytt kontaktnät. Vi har bra kontakt med spelare som går hit eller dit och 

agenter men det är dags att bygga upp en annan typ av nätverk.” 

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 
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5.1.3 För lite granskning eller skitsnack? 
 

Det fanns en gemensam syn att kritisk granskning är av stor vikt inom 
sportjournalistiken. Majoriteten av de intervjuade sportjournalisterna ansåg också att det 
fanns alldeles för lite kritisk granskande journalistik, både på lokal nivå och på 
rikstäckande nivå 
 
”Jag tror alltid det har varit viktigt men det i dag kanske det finns andra historier att berätta. 

Tidigare var en idrottsstjärna en idrottsstjärna tills han slutade och då blev en vanlig 

medborgare. Nu bygger de största stjärnorna nästan egna imperium. Det blir en annan typ och 

behov av granskning helt enkelt.”  

– Erik Karlsson, Sportbladet 

 
Trots en gemensam syn på vikten av kritisk granskning inom sportjournalistiken fanns en 
skillnad i hur de olika journalisterna reagerade på frågan om sportjournalistiken var 
mindre intresserad av den sortens journalistik. Olof Lundh reagerade starkt på frågan 
och menade att det var ”skitsnack”. 
 
”I våras granskande vi alla som satt i styrelser, förbund, distrikt, elitklubbar på herr- och 

damsidan, mångfald, kvinnor/män, allting. Det föraktet som finns mot sportjournalistiken är 

så otroligt patetiskt löjligt. Den personen som säger det har inte en aning om vad han pratar 

om.” 

– Olof Lundh, Fotbollskanalen/TV4 

5.1.4 Sammanfattande kommentar 
 

Flera av respondenterna tar upp att det är svårare att vara kritiskt granskande på lokal 
nivå jämfört med rikstäckande nivå då man tenderar att istället komma för nära ortens 
största idrottslag och därmed inte vill skada den relationen. Det går att koppla samman 
med den tidigare forskningen som togs upp av medieforskaren David Rowe; att 
sportjournalistiken är mindre intresserad av kritisk granskning just för att man inte vill 
skada relationen med sina förstahandskällor så som idrottsutövare och deras klubbar.92 

Detta kan också vara ett tecken på att sportjournalistiken är i större behov av sina källor 
än en annan typ av journalistik då man ofta har att göra med samma personer, inte minst 
på lokal nivå, och där deras citat och uttalanden är av stor vikt för nyhetsinnehållet. 

																																																								
92 Rowe, Critical Readings: Sport, Culture and the Media. 51 
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Enligt studiens svar går det därför att se mönster av att lokala sportredaktioner, med 
undantag från en, inte agerar självständigt i sitt förhållande med makthavande personer, 
i det här fallet det lokala idrottslaget och dess aktörer. Vilket innebär, om man utgår från 
Strömbäcks avhandling, att man riskerar att förbise missförhållanden i idrottsklubben 
som kan vara av stor vikt för läsarna att ta del av.93   
 
Men det var inte bara på lokalnivå det fanns hinder för att som sportjournalist vara 
kritiskt granskande. Studiens respondenter menar också på att sportjournalistiken 
överlag har svårt att utföra den typen av journalistik utifrån flertalet faktorer. Likt de 
etnografiska studier som tidigare har gjorts på området menar respondenterna bland 
annat att bristande kompetens är något som sätter käppar i hjulen.94 En annan är 
mediernas försvagade ekonomi som gjort att sportredaktionerna är mindre i form av 
antalet anställda, ges mindre resurser och på så sätt inte har tiden för att utföra kritisk 
granskning av kvalité. Det skulle i så fall gå ut över det dagliga arbetet, så som 
matchrapportering eller annan återkommande bevakning som berör det sportsliga. 

5.2 Sportjournalistik och objektivitetsidealet 
 

Samtliga respondenter är eniga om att man bör vara objektiv i sitt arbete, som de menar 
innebär att man är konsekvensneutral, lämnar sina känslor utan för sitt arbete och att 
alla parter får berätta sin version av en händelse. Det finns även en gemensam syn på att 
den rikstäckande journalistiken tenderar att vara mindre objektiv i och med att den kan 
vara patriotisk när det kommer till landslagsrapportering. Samtidigt har respondenterna 
olika syn på hur objektiv en sportjournalist på lokalnivå bör vara i sin rapportering och 
hur nära klubben och dess spelare det är okej att gå.  

5.2.1 Lokal sportjournalistik – inte lika objektiv?  
 

Närheten till klubbarna på lokalnivå är någonting som kommer upp i diskussionen om 
lokaljournalisternas objektivitet i sin rapportering. Någonting samtliga respondenter 
nämner är just att det är lättare att välja bort kritiska vinklar på “ortens lag” eller enskilda 
personer i verksamheten, då den enskilda reportern och tidningen i stort är så pass 
beroende av en kontinuerlig rapportering kring laget. 

																																																								
93 Strömbäck. Medierna som fjärde statsmakt, 17 
94 Karlsson, Strömbäck. Handbok i Journalistikforskning. 161 
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“Det är svårare att vara objektiv på lokalnivå för du kommer så nära människorna och vissa 

saker sägs i förtroende och då får du ta konsekvenserna mycket mer i vad du skriver eftersom 

du står där på en träning nästa dag och pratar med den människan du kanske har skrivit 

någonting kritiskt om. Det behöver du inte göra på en rikstäckande tidning på samma sätt.” 

– Fredrik Lindstrand, Sydsvenskan. 

 

Lundh är inne på samma spår som Lindstrand. En reporter på en lokaltidning har enligt 
honom svårt att balansera sin rapportering då allting bedöms utifrån ett lag eller 
supportrars sida. Det gör i sin tur att reportern kan ses som subjektiv om hen skriver 
negativt om laget, även fast hen är objektiv i sin rapportering kring en spelare, match, 
träning etc. 
 

“Om man jobbar på exempelvis Helsingborgs Dagblad så finns det väl bara två vägar - 

antingen blir man ovän med Helsingborgs IF för att man granskar dem för hårt eller så blir 

man för nära. Det är nog mer ett problem att supportrar och klubben upplever att reportern är 

opartisk för att de är så fast i sin partiska del av världen och ser allting utifrån ett par 

glasögon.”  

– Olof Lundh, Fotbollskanalen/TV4 
 

Det finns även en utomstående syn från riksmedia att lokaltäckande sportjournalistik 
tenderar att undvika att ha kritiska ögon på det lokala storlaget då relationerna med dess 
huvudpersoner är av stor vikt.  
 

“Man kan ofta se på lokaljournalistik hur tidningar undviker att skriva om jobbiga saker och 

går lite i ledband för klubbarna som är viktiga på orten Det är det största problemet, när 

journalister viker sig för att skriva om svåra saker för att man är för nära. Då är man riktigt 

illa ute.”  

– Erik Karlsson, Sportbladet. 

 
Lindstrand, Karlsson och Lundh antyder att sportjournalister på en lokaltidning arbetar 
betydligt närmare ett lag än vad en journalist på riksplan gör. Lokaljournalisten är 
närvarande på träningar dagligen och gör också betydligt fler intervjuer med spelare och 
ledare i klubben som den specifika tidningen bevakar. Fransson menar att det ställs helt 
andra krav på lokala sportjournalister och att de har en annan press på sig. Hon menar 
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däremot att de klarar av den utmaningen på ett bra sätt och har en styrka som riksmedia 
saknar. 
 

“Det som de har jämfört med oss på riksmedia är att de kan bevaka sina lag på ett bättre sätt. 

Vi täcker både riks- och världsidrott och kan därför som exempel inte vara på träningar lika 

ofta. Lokala journalister kan sina lag in och ut och har verkligen en faktagrund i det mesta de 

skriver och tycker.“ 

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 

 

Trots att majoriteten av lokaltäckande sportjournalister poängterar vikten av objektivitet 
så finns det också en acceptans för subjektivitet kring rapporteringen av det lokala laget.  
 
“Jag tycker att en lokaltidning ska vara lite lokalpatriotiskt men det får heller inte bli för 

mycket. Även där är det en väldigt fin balansgång. Det är en fråga om trovärdighet.”  

      – Erik Åström, Västerbottens-Kuriren 

 

5.2.2 Rikstäckande sportjournalistik – en objektiv hejarklack?  
 

Flera av respondenterna argumenterar för att sportjournalister på lokaltidningar kan ha 
att svårt att förhålla sig objektiva i sin rapportering. Samtidigt finns det ett liknande 
tankesätt angående rikstäckande sportjournalistik. Likt diskussionerna kring 
rapportering av “ortens lag” förs samma resonemang om rapporteringen kring de svenska 
landslagen.  
 
“Om Tre Kronor eller svenska fotbollslandslaget ska refereras så blir det ofta en hejarklack, 

Kommentatorerna är en hejarklack för de vill ju att Sverige ska vinna. Så kan vi inte jobba på 

lokal nivå även om folk vet att jag hoppas att det ska gå bra för Modo eftersom det gör att jag 

får behålla mitt jobb. Det skulle göra att min trovärdighet fallerar.” 

– Per Hägglund, Örnsköldsviks Allehanda 

 

Nyhetschefen Pehrson tar också upp objektiviteten på riksnivå och specifikt när det gäller 
rapportering kring det svenska landslaget i fotboll. Han menar att det finns ett slags “tyst 
kontrakt” där både läsare och tidningen i sig är medvetna om att det inte är en objektiv 
rapportering, men att en vinkel som lyder “här tystar Zlatan Danmark” i sig inte är 
kontroversiellt när det kommer till en sportjournalists objektivitet. Rapporteringen kring 
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det svenska landslaget kommer enligt honom alltid vara vinklad för just Sverige. Hade 
Sverige förlorat mot Danmark hade det inte varit “Danska glädjescener på Parken” utan 
snarare någonting i stil med “Sveriges dystra kväll på Parken”.  
 
“Det är så man vill ha det inom sportjournalistiken, men inte på nyhetsplats. Där vill man ha en 

rakt igenom objektiv rapportering.”  

– Jens Pehrson, Smålandsposten 

5.2.3 Sportjournalister – inte sämre än någon annan 
 

Lundh menar att ingen är helt objektiv i sin roll som journalist. Han förklarar att 
sportjournalistikens förhållning till objektivitet är detsamma som nyhetsjournalistik och 
att påstående om att sportgenren skulle bete sig annorlunda snarare är ett föråldrat 
synsätt. 
 

“Jag är väldigt trött på det slentrianmässiga föraktet som jag upplever mot sportjournalistiken 

och jag upplever inte att den skiljer sig mot annan journalistik. Drömmen om en objektiv 

journalist har fått en liten annan bild i dag. Man inser att folk växer upp någonstans, får olika 

värderingar och att det därför kan vara svårt att ändra på. Man kan ju inte sudda ut sig själv 

som en robot.” 

– Olof Lundh, Fotbollskanalen/TV4 
 

Fransson är inne på samma linje och menar att tidigare erfarenheter och personliga 
upplevelser, både privat och i sin yrkesroll, påverkar jobbet som journalist och där med 
gör det omöjligt att vara fullkomligt objektiv. 
 

“Helt objektiv är ingen. Det är klart jag inte är helt objektiv. Jag älskar Jesper Bratt (spelare i 

AIK) och det finns i mitt bakhuvud när jag sätter mig och tittar på en match på Hovet. Det 

påverkar, jag kan bli både hårdare och snällare mot honom och det är inte objektivt.”  

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 
 

Nyhetschefen Åberg menar att sportjournalistiken är sämre på att vara objektiva men 
förklarar också att det är något han tror håller på att bli bättre. Han tror också att det 
finns en allmän syn om att sportjournalistiken inte är på blodigt allvar i samma 
utsträckning som allmän journalistik och att man därav inte ser lika allvarligt på 
objektiviteten. 
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“Man har inte riktigt tänkt lika mycket kring det här med objektivitet men det har nog också 

förändrats med åren. Jag har jobbat som sportreporter tidigare och visst har man varit med 

om att journalister har suttit på pressläktaren och skällt på domaren eller jublat åt ett mål. Det 

ser inte bra ut men det är något, vad jag förstått på kollegor, som också har blivit bättre. Det 

pågår nog säkert sådana diskussioner inom sporten men man är nog fortfarande lite efter i 

det.” 

– Stefan Åberg, Västerbottens Kuriren 
 

Pehrson är inne på ett annat spår. Han menar att man inte kan se objektivitet på samma 
sätt inom sportjournalistiken eftersom gränsdragningen för vad som är subjektivt är 
annorlunda. Att skriva i positiv bemärkelse kring det lokala lagets framgångar eller 
fokusera mer på ett lag behöver inte innebära att journalistiken i sig är subjektiv, vilket 
det däremot skulle vara om man gjorde motsvarande i bevakningen av kommunpolitiken. 
 

“Det är inget problem tycker jag. Idrotten är inte på samma sätt. Det är ett skådespel och våra 

läsare förväntar sig att vi bevakar ortens lag på det sättet” 

– Jens Pehrson, Smålandsposten 

5.2.4 Sammanfattande kommentar 
 

Trots att synen på objektivitetsidealet inte skiljer sig bland respondenterna, skiljer sig 
deras syn på hur de förhåller sig till objektivitetsidealet beroende på om det handlade om 
lokal eller rikstäckande journalistik. Bland annat var de flesta av respondenterna överens 
om att lokala sportjournalister tenderade att vara mer subjektiva i sin rapportering och 
anpassar sina texter utefter det läsarna ville ha och förväntade sig att få.  
 
Det fanns dock ett undantag där en av de lokala respondenterna åt motsatt håll och 
istället har ett kritiskt förhållningssätt mot sitt lokala lag. Något han själv menar handlar 
om trovärdighet och logiskt tänkande då laget både gjort storförluster ekonomiskt och 
ligger kritiskt till i serietabellen.  
 
Samtidigt är flera av respondenterna kritiska till den rikstäckande sportjournalistiken och 
menar att även den är subjektiv när det kommer till rapporteringen kring de svenska 
landslagen.  
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Det finns både likheter och skillnader när det gäller synen på objektivitetsidealet. Enligt 
en av nyhetscheferna handlar det i princip om samma typ av objektivitetsideal på både 
riks- och lokalnivå. Oavsett vilket lag som står på andra sidan, vare sig det är AIK mot 
Malmö FF eller Sverige mot Danmark, så kommer fokus och vinkel alltid ligga på ortens 
eller landets lag, då det ger mer intresse och en större igenkänningsfaktor för läsarna. 
Samtidigt är respondenter på lokalnivå- respektive riksnivå kritiska till respektive 
objektivitetideal, då riksjournalisterna anser att lokaljournalistikens objektivitetsideal 
skiljer sig ifrån sitt eget och vice versa. Detta är ingenting banbrytande men det går att se 
ett mönster utifrån tidigare forskning, där objektivitet och subjektivitet har visat på stor 
variation i hur det har värderats.95 
 
Från studiens respondenter går det således inte att applicera Westerståhls 
objektivitetsmodell på sportjournalistiken. Trots att respondenterna är överens om att 
objektivitet handlar om att framföra sanningsenliga nyheter och fakta så är 
opartiskheten, där balans och neutralitet är grundstenar, inte någonting som eftersträvas 
på framför allt lokalnivå.96 Där handlar det snarare om att rapporteringen kring ortens 
idrottslag ska bygga på en enskild vinkel vilket gör att det sällan blir balans i exempelvis 
intervjuer där endast tränaren från ortens idrottslag får komma till tals.  

5.3 Kommersialiseringens påverkan på sportjournalistiken  
 

Fem av sex av studiens sportjournalistiska respondenter menar att idrottens 
kommersialisering har påverkat sportjournalistiken. Enbart en respondent svarade ett 
tydligt nej på den frågan. Respondenterna tar även upp flera olika konsekvenser som 
kommersialiseringen har orsakat.  

5.3.1 Mer behov av granskning och kompetens 
 

Åberg menar, likt andra respondenter, att kommersialiseringen inom idrotten har lett till 
ett större behov av kritisk granskning.  
 

"Det är ingen nyhet precis utan det har varit väldigt mycket pengar inblandad i sport ganska 

länge. Ju mer business det blir av det och desto fler som livnär sig på det så blir behovet av 

granskning större och större.”  

																																																								
95 Karlsson, Strömbäck, Handbok i Journalistikforskning. 69 
96 Hadenius, Weibull, Wadbring. Massmedier: Press, Radio Och Tv I Den Digitala Tidsåldern, 258 



	

	 32	

– Stefan Åberg, Västerbottens-Kuriren 
 
Lindstrand menar att sportjournalister i dag även måste sätta sig in i årsredovisningar 
och styrelseformer, istället för att endast analysera lagets insatser under match eller 
diverse nyförvärv. 
 
“Man ska dels kunna analysera varför Malmö FF:s mittfältsdiamant (taktisk uppställning) inte 

kunde vinna mot Elfsborg samtidigt som man ska kunna i detalj plocka ner varför Malmö 

Redhawks investmentbolag inte har gett tillräckligt med pengar tillbaka till klubben. Det är vilt 

skilda saker man ska kunna som sportreporter. Hela den paletten av vad man bör kunna har 

vidgats jättemycket de senaste åren och i normalt fall hade man skapat en större redaktion, 

men redaktionerna har ju blivit mindre överallt egentligen, så det blir svårt att hinna med.“ 

– Fredrik Lindstrand, Sydsvenskan 

 
5.3.2 Reklamfällor allt vanligare 

	
Både respondenter på lokal- och riksnivå påstår sig ha ändrat åsikt om vikten av kritisk 
granskning i och med kommersialiseringen. Fransson menar att svårigheterna som 
sportjournalist har ökat i och med kommersialiseringen då det är så många steg att ta sig 
förbi. Att komma åt de riktigt stora idrottsstjärnorna har blivit allt mer komplicerat och 
de möjligheterna som ges i förtäckta marknadsuppdrag kan vara den enda chansen att få 
träffa dem. Det har gjort att en sportjournalist måste vara betydligt mer uppmärksam för 
att undvika att göra smygreklam eller gå i marknadsförarnas fällor, förklarar hon.  
 
“Skickliga marknadsförare idag vet att de inte ska kräva att det ska skrivas om ett plagg eller 

liknande. Men de vet att om en journalist kommer dit så smyger det sig automatiskt in i texten 

då man berättar om miljön och liknande.”  

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 
 

Hon beskriver dessa situationer som något som blir allt vanligare för sportjournalister 
men menar också att det finns företag som lyckas marknadsföra sina varumärken med 
idrottare utan att det påverkar journalistens objektivitet. 
 

“När det gäller exempelvis H&M som sponsrar Malin Bayard (känd ryttare) är de otroligt 

skickliga och smarta. I och med att de har placerat loggan på valacken på hästen så finns den 

med på alla bilder men det påverkar inte min objektivitet i det jag skriver.”  

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 
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5.3.3 Sammanfattande kommentar 
	
Flertalet av respondenternas menar att kommersialiseringen har ökat kraven på vad en 
sportjournalist ska kunna bevaka och granska. Idrottsföreningar har numera blivit bolag 
och stora idrottare har blivit egna varumärken och byggt upp ekonomiska imperium. 
Idrottarnas törst på både sportsliga och ekonomiska framgångar har också gjort att 
doping blivit allt vanligare inom främst uthållighetssporter, så som friidrott, 
längdskidåkning och cykling. Dessa faktorer har därav ökat behovet av grävande 
medicinsk- och ekonomisk granskning och allt mer börjat bli en del av 
sportjournalistiken. På så sätt har yrkets försvårats och kompetenskraven ökat. 
 
En av respondenterna nämner att sportjournalister måste ha en idrottares dolda agendor 
i åtanke vid en intervjusituation då deras sponsorer strävar efter att få utrymme i mediala 
sammanhang. Något som inte alltid, men kan, påverka journalistens objektiva hållning 
på så sätt att man gör reklam istället för en nyhet.  
 
Enligt studiens respondenter har kommersialiseringen av idrottsföreningar medfört en 
allt större vikt av granskande jobb för sportjournalister och att det är problematisk som 
det ser ut i dag. Samtidigt så säger flertalet av respondenterna att sportjournalister i dag 
även ska kunna sätta sig in i årsredovisningar och styrelseformer istället för att endast 
kunna analysera lagets insatser under match eller värvningar. De ekonomiska 
kunskaperna är någonting som en sportjournalist bör ha i dag, anser majoriteten av 
respondenterna.  

5.4 Sportjournalistiken och relationer 
	

En annan problematik som denna studie upptäckt i sportjournalisternas strävan efter att 
vara objektiva är relationen med de personer man i sitt yrke kommer i kontakt med. Det 
är lätt att man antingen kommer för nära och blir för privat eller istället för långt ifrån 
och missar olika nyhetstips eller annan viktig information för läsarna. Vissa kan hantera 
det på ett bra sätt medan andra sätter sin egen objektivitet på spel när de blir för 
personliga och nästintill skapar vänskapsband med sina intervjuobjekt och på så vis 
försvårar sitt jobb att vara kritiskt granskande.  
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5.4.1 Kompis eller intervjuobjekt – var går gränsen? 
 

En annan problematik som sportjournalister kan få tampas med är relationen med de 
personer man kommer i kontakt med. Vissa kan hantera den medan andra kommer för 
nära och kan skada sin egen objektivitet och trovärdighet. Fransson tror däremot att det 
är viktigt att man ibland möter enbart människan istället för att bara möta sportchefen 
eller spelaren men menar också att det händer att det går för långt.  
 

“Jag går säkert över gränsen alldeles för ofta, det tror jag vi alla gör, men jag är medveten om 

det och det oroar mig. Det har varit problematiskt när det finns tränare som har kommit i 

efterhand och sagt att “varför skriver du så negativt, vi är ju vänner”. Då kan jag inte anklaga 

honom för någonting utan då är det jag som har sänt ut fel signaler.” 

– Malin Fransson, Dagens Nyheter 
 

Till skillnad från Fransson är Hägglund tydlig med att relationer till spelare eller tränare 
inom klubben skadar ens objektivitet och trovärdighet som journalist.  
 

“Blir du kompis med en spelare är du körd. Får du en relation med en spelare eller en klubb så 

kan du inte bevaka det laget längre. Jag blir lite illa berörd när en sportjournalist står och 

kramar Zlatan eller gör vågen ihop med John Guidetti. Det är en journalistik som är trams, det 

är bedrövligt. Låt oss säga att Guidetti kör på fyllan ett tag efter eller misshandlar sin fru, vad 

gör samma journalist då? Hen gör inte den intervjun, det kan vi vara säkra på.” 

– Per Hägglund, Örnsköldsvik Allehanda 
 

Hägglund tar upp ett eget exempel när han bodde granne med en tidigare huvudtränare i 
Modo Hockey. Han menar att det hade varit problematiskt om de hade byggt upp en 
personlig relation utanför yrkesrollen som tränare respektive journalist. 
 

“Vi hejade på varandra i korridoren och pratade om att det var fint väder ute men ingen av oss 

kunde komma på en tanke att komma över på en öl eller sitta och surra. Det skulle inte gå. Då 

skapar du ett band och när du sedan nästa vecka ska förmedla nyheten att han får sparken, 

vilket jag gjorde, då blir det svårt.”  

– Per Hägglund, Örnsköldsvik Allehanda 
 

Detta går även att koppla till det Karlsson tar upp - konkurrens om källor.  
Att Hägglund har möjligheten till att ta ett steg ifrån sina kontaktpersoner och bevaka 
med ett kritiskt öga erkänner han till och med själv är enkelt då hans arbetsplats inte har 
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någon konkurrens på lokal nivå. Detsamma gäller inte riksmedia som tampas om 
intervjuer med landets största idrottare med andra riksmedier och till viss del 
lokaltidningar.    
          

“Jag tror det är det vanligaste objektivitetsproblemet i svensk sportjournalistik, att man viker 

undan från de svåra ämnena för att man vet laget eller personen betyder så väldigt mycket. 

Vilket även kan ske på större ort, vi har säkert undvikt att skriva ett par artiklar om Zlatan för 

att det kan vara känsliga. Vi har hamnat på dålig fot med honom en gång och det tog rätt lång 

tid innan det löste sig igen.”  

– Erik Karlsson, Sportbladet 

5.4.1 Sammanfattande kommentar 
 

För att bli en framgångsrik sportjournalist krävs det goda kontakter med sina källor som 
förser journalisten med exklusivt material eller andra inblickar. Några av de viktigaste 
källorna är så kallade förstahandskällor, men de kan också enligt studiens respondenter 
bli lätt att komma för nära.97 
 
En relation med en förstahandskälla som man kan ringa för att få uppgifter bekräftade, 
en exklusiv intervju eller annan information är alltid en fördel för en sportjournalist då 
man kan ligga steget före. Men samtidigt kan det också bli så som Wulfemeyer 
argumenterar för, att en allt för nära relation kan bli ett etiskt dilemma då reportern tar 
in personliga åsikter eller värderingar om intervjuobjektet/objekten i artikeln.98 
 
En av studiens rikstäckande respondenter förklarar bland annat att det händer att man 
kommer för nära sina källor, samtidigt som hen anser att det är befogat, då man måste 
möta en person och inte ett objekt. Det kan däremot innebära att sportjournalistens 
trovärdighet och objektivitet tar skada i och med just det, att hen kommer nära och blir 
för personlig i relationen. Något som kan resultera i att relationen blir en form av utbyte 
mellan sportjournalisten och källan snarare än opartisk sportjournalistik, vilket också 
respondenten själv beskriver när en tränare hörde av sig till hen och frågade varför 
artikeln om hen var negativt vinklad. 
 

																																																								
97 Boyle. Sports Journalism: Context and Issues. 31. 
98 Wulfemeyer. Ethics in Sports Journalism: Tightening Up the Code. 64. 
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Utifrån studiens respondenter går det att urskilja en skillnad mellan lokal- och 
rikstäckande sportjournalistik när det handlar om synen på relationen med sina källor. 
Till skillnaden från en rikstäckande respondent menar en annan, på lokaltäckande nivå, 
att interaktionen med olika källor inte får bli ett utbyte. Hen förklarar att förmågan att 
vara kritisk då försvåras och till med kan anses som omöjlig om man som lokal 
sportjournalist kommer för nära sin källa.  
 
En annan skillnad mellan rikstäckande- och lokal sportjournalistik som går att tolka 
utifrån studiens svar är påverkan från kommunikatörer och andra PR-aktörer. Som 
rikstäckande sportjournalist är det enligt respondenterna allt vanligare att man ställs 
inför jobbiga situationer där reklampådrivande aktörer försöker påverka nyhetsinnehållet 
genom att erbjuda exklusiva intervjuer med stora idrottare som annars är svåråtkomliga i 
syfte att marknadsföra en produkt eller varumärke. 
 
Sammanfattningsvis går det att urskilja en svår balansgång för sportjournalister, båda 
vad gäller hur man hanterar sina relationer med källor samt välja vad som ska filtreras 
som nyhet eller reklam och hur långt över gränsen man vågar gå utan att hota sin 
trovärdighet och objektivitet.       
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6. Slutsatser och diskussion 
 

Likt analysen presenteras studiens slutsatser och diskussion i fem delar. Detta för att i tre 
delar diskutera och knyta samma de mönster vi fick fram i analysdelen och koppla till 
teorierna News Management, bytesteorin och medielogiskens styrfält. För att sedan i den 
fjärde delen besvara studiens frågeställningar och slutligen i den femte personligen 
reflektera kring svaren. 

6.1 Fyra fallgropar för kritisk granskning 
 

Studiens respondenter är överens om att sportjournalistiken innehåller för lite kritisk 
granskning. Huvudorsakerna var framför allt tid, bristande kompetens och resurser, samt 
på lokal nivå, att hamna på dålig fot med sina källor. Det styrker det som den tidigare 
forskningen tar upp som ett problem med dagens sportjournalistiska klimat när det 
kommer till just kritiska granskningar; att det ställs allt högre krav på sportjournalister i 
och med den ökade betydelsen av ekonomisk och medicinisk granskning. 
Sportjournalisterna måste därför i allt högre grad ha kunskaper inom såväl ekonomi, 
juridik och medicin.99 Detta är även något som tas upp av Karlsson och Strömbäck där 
tidigare studier med intervjuade journalister visade på bristande mediciniska och 
ekonomiska kunskaper i rapportering kring olika dopingfall.100 

 
I och med att lokala sportjournalister i flesta fall bevakar samma lag och kommer i 
kontakt med samma personer dagligen blir det enligt studiens svar mer komplicerat att 
vara kritisk granskande utan att riskera att förstöra relationen med ortens lag.  Om man 
istället jämför med riksnivå så finns det även där viktiga relationer som försvårar arbetet 
att vara kritiskt granskande. För några år sedan bojkottade exempelvis den svenske 
fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic Sportbladet vilket där fick stora konsekvenser. 
Sportbladet fick inga egna citat eller egen tid med storstjärnan, vilket gjorde att läsarna i 
stället kunde gå till konkurrenten Expressen för att läsa sådant material.  
 
Detta är mönster som går att koppla samman med bytesteorin, alltså att källorna 
förväntar sig ett utbyte med journalisterna för att ställa upp på intervjuer.101 I och med att 

																																																								
99 Wallin. Sporten i spalterna. 168 
100 Karlsson, Strömbäck, Handbok i Journalistikforskning. 214 
101	Larsson. Tillämpad Kommunikationsvetenskap. 46	
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studiens svar visar på att lokala sportredaktioner är i stort behov av sitt lokala idrottslag 
och rikstäckande sportredaktioner är i behov av intervjumaterial av världsstjärnor likt 
Zlatan innebär det att källorna kan ställa krav tillbaka. Zlatan väljer exempelvis att 
bojkotta Sportbladet på grund av negativ publicitet medan liknande situation skulle 
kunna inträffa på lokal nivå, alltså att klubben väljer att bojkotta den lokala tidningen på 
grund av att man varit för kritisk och framställt klubben på ett negativt sätt.  
 
Det finns däremot undantag. Studiens resultat visar också på det sportjournalistiska 
klimatet kan se annorlunda ut beroende på var i landet man riktar sitt fokus. I exempelvis 
Örnsköldsvik är Örnsköldsviks Allehanda näst intill ensam på marknaden vad gäller den 
lokala rapporteringen av SHL-laget Modo Hockey, vilket gör att både klubben och media 
är beroende av varandra. Klubben vill få publicitet samtidigt som Allehanda vill 
rapportera kring klubbens verksamhet, både sportsligt och ekonomiskt. Det gör att 
tidningen också skulle kunna vara mer kritiskt granskande utan att riskera att tappa 
kontakten då Modo inte har råd att bojkotta tidningen. Skulle de välja att göra det finns 
det ingen tidning, förutom de rikstäckande, som kommer skriva om Modo och då kan 
klubben i sig lida av en utebliven publicitet.  
 
Med andra ord, här går det inte att applicera bytesteorin på samma sätt eftersom det inte 
alltid förekommer ett utbyte mellan idrottslaget och medierna. Här handlar det snarare 
om en relation där vissa gånger bara ena sidan gagnas - alltså medierna. Modo måste 
synas och höras för att locka personer till sina matcher och evenemang och behöver då 
hjälp av tidningen som är ensam på marknaden. Det gör att tidningen har förutsättningar 
för att vara mer självständig och kritisk mot laget utan att behöva förlora sin kontakt med 
lagets aktörer.  
 
Att just tid och resurser inte räcker till menar respondenterna dels beror på att 
sportjournalistiken är mer låst i sitt sätt att jobba dagligen och dels för de nedskärningar 
av antalet anställda på redaktionerna som uppstått i och med mediernas försämrade 
ekonomiska förutsättningar. Sportjournalistiken har till skillnad från annan journalistik 
en särskild dagsrutin att följa som är ständigt återkommande och som förväntas finnas. 
Allt från inför match- och efter-match-artiklar, bevakning av träning, information om 
nyförvärv, skador etc. I samband med sportjournalistikens minskade resurser blir det 
därför svårt att utöver det dagliga arbetet utföra kritiska granskningar likt andra 
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journalistgenrer som mer kan göra ett urval av sitt material och på så sätt ha större 
möjlighet att planera och lägga tid på grävande journalistik. 

6.2 Subjektivitet – okej som sportjournalist? 
 
Studiens rikstäckande journalister ansåg att det inte var okej att vara subjektiv i sin 
rapportering vare sig det gäller riks- eller lokaltäckande journalistik. Däremot fanns det 
en acceptans bland de lokala journalisterna när det gäller en subjektiv rapportering 
eftersom de märkte att detta uppskattades av läsarna och inte var kontroversiellt. Detta 
stämmer överens med Östberg teori; att en subjektiv rapportering inte behöver vara 
negativ. Han anser istället det som nödvändigt, då läsarna hellre ser en subjektiv 
rapportering och att det läsarna vill ha är känslor för den ena eller andra sidan.102  

 

Det överensstämmer även med en av respondenternas svar; att läsarna ser den lokala 
nyhetsrapporteringen ur “redan partiska ögon”. Vilket betyder att rapporteringen om 
exempelvis en ishockeymatch kan vara subjektiv men ändå ses som neutral ur läsarnas 
ögon, vilket i sig inte behöver hota tidningens trovärdighet. 
 
Det finns däremot en gräns på hur pass subjektiv en sportjournalist får vara utifrån 
studiens respondenter. Att sitta på pressläktaren med en tröja som representerar laget 
man bevakar eller stå i klacken är inte någonting sportjournalistiken ska representera. Ett 
alldeles för tydligt subjektivt förhållningssätt till en klubb eller spelare bör med andra ord 
hållas utanför det skrivna ordet och aldrig spegla en rapportering eller vinkel på en nyhet. 
Något Wulfemeyer också menar minskar trovärdigheten för både tidningen och 
reportern.103 Trots det anser han däremot, likt Östberg, att en sportjournalist troligen 
kommer kunna göra ett bättre jobb om hen har ett personligt intresse i ämnet.104  
Problematiken kan däremot bli att rapporteringen blir överflödig i form av för mycket 
information. 

 

Intressant är även att de lokala sportjournalisterna riktar en del kritik tillbaka mot de 
rikstäckande sportjournalisterna för att vara subjektiva i sin rapportering kring de 

																																																								
102 Östberg. Sportjournalistik: En Innehållsanalys Av Fyra Dagstidningar 1961-1991. 73 
103 Wulfemeyer. Ethics in Sports Journalism: Tightening Up the Code. 64-65 
104 Ibid. 
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svenska landslagen. Det går följaktligen att se ett mönster utifrån både tidigare forskning 
och studiens respondenter att sportjournalistiken tillåter en viss subjektivitet överlag.   
 
Studiens svar visar även på att sportjournalistikens tenderar att förmedla nyheter enligt 
styrfältet intresse inom medielogiken. Med det menas att nyhetsinnehållet anpassas efter 
vad läsarna vill ha snarare än vad läsarna bör veta. Något som kan leda till ett ökat 
läsarintresse, ökad trafik och en starkare position på marknaden, vilket lockar 
annonsörer. Samtidigt finns det också konsekvenser med ett sådant styrfält. Om en 
sportredaktion tenderar att bara skriva om sådant som läsarna vill veta och prioriterar 
bort sådant som istället kan vara viktigt att veta, till exempel kritiska granskningar, kan 
det leda till att tidningens trovärdighet och oberoende hållning påverkas negativt.105 

6.3 News management – sportjournalistikens nya kärlekspar? 
 
Det går utifrån såväl studiens som annan forsknings svar urskilja ett mönster. Idrotten- 
och kommunikationsvärldens professionalisering och kommersialisering har påverkat 
relationerna mellan journalister, utövare och andra aktörer inom sportens ramar. 
Numera behöver en sportjournalist alltid vara på sin vakt och ställa sig frågande till vad 
exempelvis en klubb eller enskild idrottare har för agenda med en presskonferens. Är det 
en nyhet eller är det reklam? En avvägning som i teorin kan låta enkel men desto svårare i 
praktiken då konkurrensen på marknaden också måste vägas in. Om den ena tidningen 
eller mediebolaget väljer att strunta i en presskonferens med en världsstjärna behöver det 
inte innebära att alla andra gör samma sak utan snarare kanske ser det som en möjlighet 
att locka till sig läsare från de bojkottande medierna.   
 
Det visar även denna studie där en av respondenterna tar upp just det; att allt fler klubbar 
och enskilda idrottar har tagit hjälp av PR-konsulter och blivit skickligare på att 
marknadsföra sig själva. Utifrån studiens svar har sportvärlden med andra ord blivit mer 
influerat av News Management, där klubbar och idrottare försöker påverka vad som 
skrivs i nyhetsmedierna och på vilket sätt det skrivs med hjälp av kommunikatörer och 
PR-konsulter.106 Problemet har blivit att idrottsstjärnor i större utsträckning endast väljer 
att ställa upp på intervjuer i reklambaserade sammanhang, till exempel om Zlatan 

																																																								
105 Wulfemeyer. Ethics in Sports Journalism: Tightening Up the Code. 64-65. 
106 Larsson. Opinionsmakarna. 34. 
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Ibrahimovic ska presentera sina senaste fotbollskor eller nyligen skrivit på ett reklamavtal 
med ett klädesmärke. Vilket gör att rikstäckande sportjournalister, likt i en av 
respondenternas fall, kan behöva tacka ja till dessa typer av intervjusituationer för att inte 
missa chansen att få prata med en världsstjärna och ta del av ett exklusivt material. 
Annars finns risken att tidningens konkurrenter väljer att göra det och i så fall springer 
ifrån ur ett marknadsperspektiv. 

 

På PR-byråer återfinns numera många utbildade journalister som arbetar som 
copywriters, kommunikatörer eller med just PR, vilket gör att tankesättet och 
strategierna för att nå ut till journalisterna också har förändrats. De utbildade 
journalister som arbetar med att just göra reklam och få ut ett budskap kring diverse nya 
produkter, organisationer etc., vet hur dagens journalistiska nyhetsvärdering ser ut vilket 
gör att det blir enklare att ta sig igenom det stora bruset av nyhetstips eller inbjudningar 
till olika event. Det blir då en stor utmaning för sportjournalister och redaktörer att se 
igenom de nya strategierna som PR-byråerna använder för att nå ut med sina budskap, 
vilket också gör att skillnaden mellan reklam och nyheter till viss del kan suddas ut. 

6.4 Slutsatser 
	

Studiens syfte var att undersöka synen på objektivitetsidealet och olika faktorer som kan 
påverka journalistens förhållande till den etiken, så som idrottens kommersialisering, 
kritisk granskning samt relationer och förhållanden med sina källor. Respondenterna har 
samma syn på objektivitetsidealet oavsett om de arbetar med lokal- eller rikstäckande 
sportjournalistik. Däremot skiljer det sig i hur de använder sitt objektivitetsideal i 
praktiken där det är mer accepterat att vara subjektiv på lokal nivå. Nyhetscheferna i 
studien anser även dem att sportjournalisternas förhållning till objektivitetsidealet skiljer 
sig mellan lokal- och rikstäckande sportjournalistik, där lokaljournalistiken tenderar att 
vara mer subjektiv.  
 
Samtliga respondenter, både sportjournalister och nyhetschefer, anser att kritisk 
granskande journalistik är viktig och behövs inom den sportjournalistiska genren, men 
att faktorerna tid, kompetens, resurser och på lokalnivå rädsla, gör den svår att 
genomföra. Skillnaden är att de lokala journalisterna anser att den kritiskt granskande 
journalistiken är svårare att genomföra på grund av närheten till ortens lag, medan 
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journalisterna på riksnivå anser att det är lättare att förhålla sig till sina källor då de inte 
träffas på en daglig basis.  
 
Utifrån studien går det även i sin tur se att relationen med sina källor även det skiljer sig 
åt på lokal- och rikstäckande nivå. På lokalnivå anses det mindre accepterat att komma 
nära sina källor på ett personligt plan, medan det på riksnivå anses som någonting som är 
nödvändigt för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt.  
 
Kommersialiseringen har enligt studiens respondenter i stor grad påverkat 
sportjournalistiken. Det har inte bara blivit svårare att komma åt världsstjärnorna utan 
när journalisterna väl får tillfälle att intervjua dessa är det ofta i reklambaserade 
sammanhang där företagen bakom söker utrymme i media. Kommersialiseringen av 
idrotten har även ökat sportjournalistikens behov av kritiska granskningar av 
idrottsföreningar i och med att allt mer ekonomi blivit relevant, så som bokslut och 
årsredovisningar.  

6.5 Diskussion 
 
Utifrån studiens forskningssvar går det att se ett mönster med tidigare forskning och 
andra aktörers utspel kring sportjournalistikens förmåga att vara objektiv och kritisk 
granskande. Respondenternas svar visar på att det finns en acceptans för subjektiv 
rapportering inom journalistikens sportgenre på lokal nivå. Det är på ett sätt acceptabelt 
att vinkla mer på det ena eller andra laget och bara låta ena sidan komma till tals när det 
gäller ett lokalt storlag då det är vad läsarna uppskattar och vill läsa. Det är med andra 
ord något som snarare förväntas än föraktas av sportjournalistiken.  
 
Ett annat intressant mönster är respondenternas syn på objektivitetsidealet och 
beskrivningarna av dess vikt kontra deras svar om arbetet som sportjournalist. Där går 
det att se en skillnad mot vad som är objektivitet i teorin i jämförelse med vad som är 
objektivitet i praktiken. Ett exempel är att man i teorin aldrig får blanda in personliga 
känslor eller värderingar i sitt arbete medan sportjournalistiken i praktiken är i behov av 
just känslor från skribenten för att innehållet ska bli av intresse. Kanske behövs ett 
objektivitetsideal som är mer anpassat för just sportjournalistiken för att undvika ett 
etiskt dilemma? 
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Enligt respondenterna har sportjournalistiken har fått mindre resurser i form av antalet 
anställda trots att kraven har ökats i och med ett allt större behov av kritisk granskning 
mot bolagiserade klubbar och varumärkesägda idrottare. Detta har enligt dem lett till att 
ett nytt medielandskap inom sportjournalistiken där relationerna med dess källor i vissa 
fall blir ett utbyte mellan parterna. Publicitet mot information där strategiska 
kommunikatörer i en större utsträckning jobbar för att påverka sportjournalistikens 
innehåll genom att erbjuda exklusiva intervjuer eller presskonferenser med 
världsstjärnor som annars är svåra att få tag i för att nå ut medialt med sitt varumärke 
eller produkt. Ett problem som framför allt berör den rikstäckande sportjournalistiken.  
 
Samtidigt har den lokala sportjournalistiken börjat anpassa sig mer utefter vad dess 
läsare uppskattar mest, vilket är en viss grad av subjektiv rapportering av det lokala 
storlaget, för att på så sätt öka sin trafik på webben och blir mer slagkraftig på 
annonsörsmarknaden. Studiens respondenter, med undantag av en, är också överens om 
att den lokala sportjournalistiken i flesta fall tenderar att undvika ett allt för kritiskt 
förhållningssätt mot “stadens lag” för att inte hamna på dålig fot med dess aktörer och 
tappa viktiga källor som dagligen förser dem med information.  
 
På både lokal- och rikstäckande nivå var man överens om att bristen på kompetens  
och tid var två ytterligare orsaker till utebliven kritisk granskning. Samtliga respondenter, 
med ett undantag, menade på att de inte hade det kunskaper som krävdes eller heller 
erbjöds tiden för att kunna göra en ekonomisk eller medicinsk granskning.  
Utifrån studiens svar går det alltså slutligen tyda att sportjournalistiken behöver bredda 
sin utbildning, ges mer resurser i form av tid eller fler antalet anställda för att kunna bli 
mer kritiskt granskande samt själva bli mer kritiska mot sina källor och vaksamma över 
vad som är reklam och vad som är en nyhet. 

6.6 Förslag till vidare forskning 
	

Som uppföljning till denna studie är dels en liknande undersökning med större 
representativitet, alltså fler respondenter, ett förslag till vidare forskning för att se om 
svaren även speglar den större massan av sportjournalister. En annan tänkbar intressant 
forskning inom detta område vore en observationsstudie likt den Ekström och Nohrstedt 
gjort inom nyhetsjournalistiken för att även se hur sportjournalister tacklar etikidealen i 
praktiken. Slutligen vore även en uppdaterad version av Wallins ”Sporten i spalterna”, 
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alltså en innehållsanalys av sportsidornas textmaterial, en intressant forskningsaspekt att 
titta närmare på. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjumanualer 
 
Sportjournalister 
Objektivitet 
 
Vad innebär ordet objektivitet för dig som sport-/nyhetsjournalist?  
 
Tycker du är objektivitet viktigt inom sportjournalistiken? (Varför/varför inte?) 
 
En svensk medieforskare har hävdat en nackdel att vara objektiv som sportjournalist 
och att läsarna snarare uppskattar att artikeln är vinklad mot ett eller annat lag. Vad 
tycker du om det? (Varför/Varför inte?) 
 
Diskuteras begreppet objektivitet på din redaktion? 
Om ja: Vad diskuteras? (Hur ofta?) 
Om nej: skulle det behövas? 
 
Har det funnits tillfällen där du och din chef har haft olika uppfattningar kring synen på 
objektivitet?  
Om ja: Berätta vad som hände. (Hur kändes det?)  
 
Du nämner att du har ett favoritlag i XX (om de har det), tror du att det påverkar din 
objektivitet när du skriver eller bevakar det specifika laget? (På vilket sätt?)  
 
Kan det vara svårt att koppla bort känslorna man har för den klubben? 
 
Tror du att lagsympatier för ett lag påverkar en sportjournalists objektivitet när hen 
skriver eller bevakar det laget? 
 
Vart går gränsen mellan att vara objektiv och subjektiv i ditt arbete. 
Skiftar den gränsen beroende på vad det handlar om? 
 
Tror du att synen på objektivitet skiljer sig åt beroende på om man arbetar med 
rikstäckande- eller lokaljournalistik? (Varför/varför inte? 
 
Tror du att sportjournalistiken är mer/mindre objektiv än andra delar av journalistiken? 
(Varför/varför inte?) 
 
Hur stor betydelse tror du en objektiv rapportering har för läsarna? (Varför/varför inte) 
 
Vad gör du själv för att vara så objektiv som möjligt?  
Tycker du själv att du gör det bra? 
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Kritisk granskning 
 
Det finns forskare som menar att sportjournalistiken är mindre intresserad av kritiskt 
granskning än vanlig nyhetsjournalistik - hur ser du på det? 
 
Är det viktigt med kritiskt granskning inom sportjournalistiken? (Varför/varför inte?) 
 
Har din syn förändrats kring kritiskt granskande journalistik med den allt större 
kommersialiseringen av enskilda idrottare eller föreningar? (Varför/varför inte?) 
 
Tycker du att det finns tillräckligt mycket kritisk granskning inom sportjournalistiken i 
dag? 
Om ja: Kan du utveckla? 
Om nej: Vad tror du det beror på? 
	
 
Nyhetschefer 
 
Vad innebär det för dig att vara objektiv? 
 
Är det viktigt med objektivitet inom journalistiken? (Varför/varför inte?) 
 
Hur mycket fokus lägger man på objektivitet i jobbet som nyhetschef? 
 
Vad gör du själv för att vara så objektiv som möjligt i ditt arbete som nyhetschef? 
 
Diskuteras objektivitet på redaktionen? 
Om ja: Hur ofta? (Vad diskuteras?) 
Om nej: Skulle det behövas? 
 
Har det funnits tillfällen där du och någon på redaktionen har haft olika uppfattningar 
kring synen på objektivitet?  
Om ja: Berätta vad som hände. (Hur kändes det?) 
 
Tror du att en journalists politiska tillhörighet påverkar hens samhällsrapportering? (På 
vilket sätt?) 
 
Tror du att lagsympatier för ett lag påverkar en sportjournalists objektivitet när hen 
skriver eller bevakar det laget? 
 
Tar ni hänsyn till vad en reporter har för politisk åsikt när ni delar ut uppdrag?  
 
Vart går gränsen mellan att vara objektiv och subjektiv i ditt arbete. 
Skiftar den gränsen beroende på vad det handlar om?) 
 
Tror du att synen på objektivitet skiljer sig åt beroende på om man arbetar med 
rikstäckande- eller lokaljournalistik? (Varför/varför inte?) 
 
Hur är din syn på objektiviteten i dagens sportjournalistik? 
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Tror du att sportjournalistiken är mer/mindre objektiv än andra delar av journalistiken? 
(Varför/varför inte?) 
 
Vilken betydelse tror du en objektiv rapportering har för läsarna? (Varför/varför inte?) 
 
 
Kritisk granskning 
 
Det finns forskare som menar att sportjournalistiken är mindre intresserad av kritiskt 
granskning än vanlig nyhetsjournalistik - hur ser du på det? 
 
Är det viktigt med kritiskt granskning inom sportjournalistiken? (Varför/varför inte? 
 
Sportjournalistiken har blivit allt mer kommersialiserad mer bolagiserade klubbar och 
image-inriktade idrottare. Har det påverkat vikten av kritisk granskning? (Varför/varför 
inte?) 
 
Tycker du att det finns tillräckligt mycket kritisk granskning inom sportjournalistiken i 
dag? 
Om ja: Kan du utveckla? 
Om nej: Vad tror du det beror på?	
 
 
Bilaga 2 – Presentation av intervjupersonerna  

 
      
Olof Lundh, intervjuad 25/1-2016 via Skype. 
Födelseort: Lund. 
Nuvarande arbetsplats: Fotbollskanalen/TV4, Stockholm. 
Ålder: 50 år. 
Antal år som sportjournalist: 20 år. 
Bevakningsområde: Jobbar åt TV4 och fotbollskanalen med fotboll i stort som 
bevakningsområde och svensk fotboll i synnerhet. 
Favoritlag: Håller på Landskrona BOIS sen han var liten samt även Leeds United. 
      
Erik Åström, intervjuad 26/1-2016 via Skype 
Födelseort: Vännäs. 
Nuvarande arbetsplats: Västerbottens-Kuriren, Umeå. 
Ålder: 34 år.     
Antal år som sportjournalist: 3 år som sportjournalist samt ett antal år som 
frilansare.  
Bevakningsområde: Jobbar åt Västerbottens Kuriren med ishockey som 
bevakningsområde där mest fokus ligger Björklöven som spelar i Hockeyallsvenskan. 
Favoritlag: Håller på Vännäs HC och Liverpool FC. 
      
Fredrik Lindstrand, intervjuad 26/1-2016 via Skype. 
Födelseort: Ljungskile. 
Nuvarande arbetsplats: Sydsvenskan, Malmö. 
Ålder: 33 år. 
Antal år som sportjournalist: 10 år.     
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Bevakningsområde: Webbreporter och framför allt Malmö FF och Malmö Redhawks.  
Favoritlag: Ljungskile SK. 
      
Erik Karlsson, intervjuad 27/1-2016 via Skype 
Födelseort: Gemla. 
Nuvarande arbetsplats: Sportbladet, Stockholm. 
Ålder: 28 år. 
Antal år som sportjournalist: 5 år. 
Bevakningsområde: All sport men med ett extrafokus på friidrott och ishockey.  
Favoritlag: Manchester United (fotboll) och Troja/Ljungby (ishockey). 
      
Malin Fransson, intervjuad 27/1-2016 via Skype. 
Födelseort: Broakulla.  
Nuvarande arbetsplats: Dagens Nyheter, Stockholm. 
Ålder: 49 år.     
Antal år som sportjournalist: 23 år.  
Bevakningsområde: Ishockey, simning och ridsport. 
Favoritlag: Nej. 
      
Per Hägglund, intervjuad 28/1-2016 via Skype. 
Födelseort: Örnsköldsvik.  
Nuvarande arbetsplats: Örnsköldsviks Allehanda, Örnsköldsvik. 
Ålder: 51 år. 
Antal år som sportjournalist: 30 år. 
Bevakningsområde: All sport men med allt mer fokus på Modo Hockey.  
Favoritlag: Liverpool. 
      
Jens Pehrson, intervjuad 28/1-2016 via Skype. 
Födelseort: Växjö. 
Nuvarande arbetsplats: Smålandsposten, Växjö. 
Ålder: 34 år. 
Antal år som journalist: 9 år.      
Befattning: Nyhetschef. 
      
Stefan Åberg, intervjuad 27/1-2016. 
Födelseort: Umeå. 
Nuvarande arbetsplats: Västerbottens-Kuriren, Umeå. 
Ålder: 34 år.  
Antal år som journalist: 9 år.    
Befattning: Nyhetschef. 


