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1 Inledning 
 

Sport är något som berör de allra flesta. Vi går på fotbollsmatcher och ser friidrottstävlingar på 
TV. Vi läser sedan om tävlingen på Internet direkt efter slutsignalen eller i tidningen dagen därpå. 
Sportjournalistiken i Sverige utvecklas hela tiden och har gjort det sedan genrens uppkomst i slu-
tet av 1800-talet. 

I dag matas vi konstant med information från olika idrottstävlingar, presskonferenser och trä-
ningar. Medierna använder sig av flera olika publiceringskanaler och en tidning är i dag inte bara 
en papperstidning utan de ska även underhålla deras webbplats med tillhörande kanaler. Läsarna 
kan följa sina favoritlag överallt och sportjournalisterna jagar hela tiden efter nyheter om nya spe-
lare till en klubb, uppdatering om skadesituationen och vad som händer i idrottarnas privatliv. 

Den ena av uppsatsförfattarna har arbetat och praktiserat som sportjournalist, vilket ger ett natur-
ligt intresse för ämnet. Den andra av uppsatsförfattarna skrev, under våren 2008, i sin b-uppsats 
om hur sportjournalistiken ser ut i dag. Därför var det nu ett naturligt steg att undersöka varför 
den ser ut som den gör och det är också syftet med den här uppsatsen. Vi vill ta en titt på insidan 
av sportjournalistiken. Få en inblick i genren och se hur den har utvecklats de senaste tio åren 
och vad som ligger till grund för utvecklingen. Dessutom vill vi ta reda på hur framtiden kan se ut 
för sportjournalistiken.   

Vi har gjort en kvalitativ studie där tio sportjournalister, verksamma runt om i Sverige, har fått ge 
sin syn på sitt eget yrke. Tio sportjournalister som arbetar både på små och stora tidningar har 
fått berätta om hur de anser att sportjournalistiken har utvecklats och deras uppfattning om hur 
den kommer att se ut i framtiden. 

1.1 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med kapitlet Bakgrund där vi ger er sportjournalistikens historia samt snabbt 
ger en bild av hur den moderna sportjournalistiken ser ut. Därefter går vi igenom tidigare forsk-
ning inom ämnet sportjournalistik.  

I kapitlet Syfte och Frågeställning går vi igenom det syfte som denna uppsats har, de frågeställ-
ningar som satts upp och de avgränsningar vi gjort och varför. 

I kapitlet Teoretiska utgångspunkter tar vi upp de teorier vi stödjer oss mot när vi analyserar 
vårt resultat.  

I kapitlet Metod och material följer den metod, kvalitativ intervju, som vi använt oss av i vårt 
insamlande av material. Där tar vi även upp genomförandet av intervjuerna, reliabilitet och validi-
tet samt en presentation av intervjupersonerna.  

I kapitlet Resultat redovisas undersökningens resultat uppdelat i de fyra delfrågorna. 

I kapitlet Analys diskuteras det resultat vi har fått fram och avslutar med en slutdiskussion där 
våra egna åsikter i ämnet kommer fram. Slutligen ger vi också förslag på vidare forskning och 
framtida undersökningar som vi fått idéer till efter vårt eget arbete avslutats. 
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2 Bakgrund 
 

Vi presenterar här hur historien i vårt ämne ser ut och vilka tidigare intressanta forskningar som har bedrivits.  

2.1 Sportjournalistikens historia 
 

Genom föreningsbildande och idrottsliga arrangemang tog idrottsrörelsen i Sverige form under 
1870-1900. Trots det växande intresset kring idrotten ökade inte utrymmet för sport i tidningarna 
speciellt mycket. De idrotter som under 1870-talet fick mest tidningsutrymme var idrotter med 
förankring i det övre samhällsskiktet såsom hästsport, gymnastik, simning, skytte och segling. 
Notisform var den vanligaste publiceringsformen.1

Cykel, rodd och skidåkning var några av de idrotter som började tillkomma under 1880-talet. 
Termer som ”sport” och ”idrott” hade använts sparsamt men började förekomma alltmer. Kring 
1890 började dessa två termer få en så pass stark ställning att de ledande tidningarna införde åter-
kommande rubriker såsom ”Idrott”, ”Sport” och ”Idrottsavdelning”. Tidigare hade sportnotiser-
na placerats oregelbundet i tidningarna men nu fick de en samlad plats. I och med att pressut-
rymmet ökade och idrotten fick mer eller mindre fasta rubriker i tidningarna höjdes statusen för 
idrotten i Sverige.

 

2

Till en början var det allmänna reportrar med intresse för sport som skrev om olika idrottseve-
nemang. Ofta handlade texterna om att försöka locka folk till evenemangen och att bygga upp ett 
intresse för idrotten. Reportrarna presenterade sporten och dess utövare i artiklarna. Deras upp-
gift var att beskriva de upplevelsemässiga kvaliteterna som ett idrottsevenemang hade, för att på 
så sätt locka människor till arenorna.

  

3

Sportens riktiga etablering i pressen kom i början av 1900-talet. Dagens Nyheter var bland de för-
sta att ge sporten en egen sida. Till en början ökade innehållet av sport i tidningarna långsamt, det 
var först på 1930-talet som storstadspressen fick upp ögonen för ämnet. Framgångar för Sverige i 
bland annat friidrott och fotboll tros ligga till grund för det ökade intresset.

 

4

Det var under denna period, på 1910-talet och 1920-talet, som tidningarna började anställa sport-
reportrar. Dessa kom ofta från idrottsrörelsen och hade ett större intresse och mer kunskap om 
idrotten än de allmänreportrar som tidigare skrev om sport. Det ledde senare till att sporten fick 
en egen avdelning i tidningarna och blev dessutom en självgående avdelning på redaktionen. Ar-
tiklarna användes ofta som interninformation inom idrottsrörelsen och texterna var ibland rena 
annonser för idrottsevenemang, allt för att locka publik.

  

5

Under 1920-talet och 1930-talet var måndagarna den dagen då överlägset mest sport publicerades 
i tidningarna. Detta på grund av att söndagar var då flest människor var lediga och därför hade tid 
att utöva och att titta på idrott. Att matcherna skulle spelas utomhus på vardagskvällar var otänk-
bart då elljusanläggningar inte fanns. I Sverige installerades dessa med större omfattning först i 

  

                                                 

1 Dahlén, 2008:71 
2 Ibid, sid. 71 
3 Wallin, 1998:251-252 
4 Hadenius m.fl., 2008:278-279 
5 Wallin, 1998:252 
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slutet av 1950-talet och i början 1960-talet. När sport sedan började utövas alla dagar i veckan 
bidrog det till att sporten fick än mer utrymme i pressen.6

Kvällstidningarna förstod att sportbevakning var vägen till framgång och under 1930-talet upp-
märksammade Aftonbladet betydelsen av sporten och den upplageutveckling den gav. Sportjour-
nalistiken blev allt viktigare och när Expressen grundades 1944 började tidningen med att publi-
cera bilder från idrottshändelser. Morgontidningarna var bildfattiga och TV fanns inte så kvälls-
tidningarna skaffade sig en konkurrensfördel. Olika sportpriser inrättades av tidningarna och ge-
nom dessa marknadsfördes den egna tidningen. Exempel på det är Svenska Dagbladets bragdme-
dalj som delades ut första gången 1925.

  

7 På landsorten och i deras press tog det ända till efter-
krigstiden innan sporten, som ämnesområde, ökade volymmässigt.8

Till en början skrev sportreportrarna sina artiklar i kronologisk ordning och texterna var i mångt 
och mycket ett referat av vad som hände från början till slut. Från och med 1950-talet ändrades 
dock stilen och den byggdes upp mer modernt.  I ingressen togs det viktigaste upp och det rena 
refererandet frångicks, istället fokuserade reportrarna på exempelvis avgörande ögonblick eller 
tävlingens huvudperson. De inför-texter som tidigare skrevs som rena annonser användes nu till 
att bygga upp förväntningar inför matchen eller loppet. Kvällstidningarna gjorde sig populära och 
sportjournalistiken blev mer underhållande genom att få kommentarer av idrottarna. När sedan 
TV etablerade sig i Sverige följde morgontidningarna efter och intervjun blev en alltmer använd 
arbetsmetod. Den så kallade pratminusjournalistiken bredde ut sig när utövarna levererade mer 
och mer kommentarer till sportreportrarna.

  

9

En förändring i sportjournalistiken blev att informationen från själva tävlingen hamnade i skug-
gan av deltagarna. Utövarna fick berätta om deras upplevelser under tävlingen, hur de upplevde 
matchen och ge sin syn på sin egen insats. Det var sedan reporterns uppdrag att förmedla dessa 
ord och känslor till läsarna. Rapporteringen av evenemangen ändrades så till vida att dramatiken 
skulle lyftas fram, de meterlånga referaten var borta och det fokuserades istället på heroiska insat-
ser och medaljkamper. Utifrån ett evenemang kunde reportrarna skriva flera texter med olika 
vinklar. Formatet på texterna blev således mindre.

     

10

Statusen på sportreportrarna höjdes hela tiden och från och med 1960-talet fick de sina namn 
utskrivna i anslutning till texten. Det dröjde inte länge innan det även fanns en bild på skribenten 
som skrivit artikeln. I takt med att idrottsstjärnorna blev alltmer professionella följde journalister-
na samma utveckling. Deras texter började granska och kritisera mer än tidigare och texterna blev 
även mer intima, idrottsstjärnornas liv exponerades till fullo.

  

11

Enligt Ulf Wallins undersökning

  
12 om sportjournalistikens utveckling ändrades sportsidornas in-

nehåll under mitten av 1970-talet markant. Artiklar om själva tävlingarna minskade, även för-
handstexter skrevs det mindre av, en minskning som började redan 1935. Istället uppmärksam-
mades de mindre positiva sidorna inom idrotten. Mellan 1955 och 1995 ökade artiklar om skador, 
bråk och misshandel.13

                                                 

6 Wallin, 1998:62 

  

7 Dahlén, 2008:75 
8 Hadenius m.fl., 2008:279-280 
9 Wallin, 1998:252-253 
10 Ibid, sid. 253 
11 Ibid, sid. 253 
12 Ibid 
13 Ibid, sid. 80-81 
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2.1.1 Den moderna sportjournalistiken 
 
Kvällstidningen Aftonbladet startade webbsidan aftonbladet.se i augusti 1994 och var den första 
svenska tidningen som publicerades på nätet.14 Sportnyheter var naturligtvis en del av det som 
publicerades och i september 1997 tog Aftonbladet utvecklingen ett steg längre då tidningen er-
bjöd dagliga sportfilmer från evenemang runt om i världen.15

De stora tidningarna i Sverige hakade på satsningen med Internet och exempelvis Dagens Nyhe-
ter lanserade dn.se 1996.

  

16 I dag är användningen av Internet en viktig del av nyhetsrapportering-
en för så gott som alla svenska nyhetsmedier.17

Sportjournalistiken bredde alltså ut sig och våren 2000 tog genren ett stort kliv framåt då Afton-
bladet startade en daglig sportbilaga, Sportbladet. Expressen gjorde samma sak ett halvår senare, 
dock var tidningen tvungen att dra tillbaka Sportexpressen på grund av sämre ekonomi och krav 
på nedskärningar. Tidningen märkte dock att en sportbilaga behövdes för att kunna konkurrera 
med Aftonbladet och 2002 lanserades återigen Sportexpressen. Nästa tidning att haka på trenden 
var Dagens Nyheter som 2002 lanserade en sportbilaga som utkom med huvudtidningen på 
måndagar.

  

18

På bland annat kvällstidningarna Aftonbladets och Expressens nätsajter är det många sportjour-
nalister som bloggar. Flera av skribenterna skriver bara om en specifik idrott (t.ex. fotboll) eller 
om en specifik liga (t.ex. Elitserien i ishockey). Expressen har tagit det ett steg längre och har fot-
bollsspelaren Henrik Rydström som bloggar och skriver krönikor för tidningen. Det ger läsaren 
en unik inblick i en elitfotbollsspelares vardag. 

  

Utvecklingen för vad som erbjuds på tidningars webbplatser går hela tiden framåt. På bland annat 
Expressens och Aftonbladets internetsidor kan besökarna i dag inte bara läsa nyhetsartiklar. Läsa-
ren kan följa direktreferat från tävlingar, titta på rörliga bilder från idrottsevenemang och Afton-
bladet gör även TV-program som sänds via webben.  

2.2 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning vad det gäller just sportjournalistik som utpekat fenomen finns det en del ma-
terial om men inte i överflöd. Forskningen om sport och medier har länge varit eftersatt och haft 
en låg status i den akademiska världen.19 Forskare som tidigare gett sig in för att studera detta 
ämnesområde har studerat texterna för att på så vis ta reda på hur sportjournalistiken fungerar 
och är uppbyggd. Ett sådant exempel är Lundströms C-uppsats Brolin vs. Zlatan,20

                                                 

14 Nygren, 2008:103 

 där han jämfört 
Aftonbladets bevakning av fotbolls-VM 1994 kontra fotbolls-VM 2006. Detta har han gjort ge-
nom en kvalitativ fallstudie av de artiklar som ingått i Aftonbladets bevakning av de båda mäster-
skapen. Lundström kommer genom sin undersökning bland annat fram till att Aftonbladet har 
ökat sin rapportering 2006, tidningen vinklar hårdare, använder sig mer av grafik, att det är mer 

15 http://www.aftonbladet.se 
16 http://www.dn.se/info/viktiga-artal-1.519476 
17 Nygren, 2008:103 
18 Dahlén, 2008:99 
19 Dahlén, 2008:16 
20 Lundström, 2009 
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vanligt med tyckare och att reportage inte är lika förekommande som 1994. Dessutom är Afton-
bladets profilering av sig själva i tidningen mer märkbar 2006.21

Sedan finns det forskare som har studerat sportjournalistiken med en kvantitativ metod, som till 
exempel i C-uppsatsen Sporten genom DN av Wrigfeldt & Person där de genom en kvantitativ inne-
hållsanalys granskar Dagens Nyheters sportrapportering från åren 1995 till 2005. I den uppsatsen 
kommer de fram till att DN:s sportsidor domineras av sporterna fotboll, ishockey och friidrott, 
att sportsidorna inte domineras av sensationsjournalistik och att artiklarna 2005 behandlar ”hårda 
nyheter” i större grad. Med det menar de nyheter om olyckor, konflikter, brott, ekonomi och po-
litik.

 

22

En undersökning som måste nämnas när det gäller tidigare forskning inom ämnet sportjournalis-
tik är Ulf Wallins Sporten i spalterna.

 

23 Wallin har gjort en kvantitativ innehållsanalys av sju svenska 
tidningar från åren 1895-1995 och undersökningen omfattar mer än 26 000 artiklar.24

Dessa studier har hjälpt oss i vårt arbete och kompletterat vår egen kunskap om hur sportjourna-
listiken ser ut i Sveriges tidningar. Utifrån det vi tagit del av inom tidigare forskning har ingen ti-
digare frågat sportjournalisterna om deras syn på utvecklingen och där fyller vår undersökning ett 
hål. 

 Att kunna 
sammanfatta Wallins resultat här på några rader känns dels omöjligt men också nästan nedvärde-
rande mot Wallin och hans omfattande arbete. En del av hans undersökning togs upp i kapitel 
2.1.1 men det var förstås inte allt. En studie av den här digniteten har inte tidigare, eller senare, 
genomförts i Sverige och den visar på en otrolig utveckling inom den svenska sportjournalistiken.  

Om vi inte bara ser till forskning om sportjournalistik utan om journalistik i stort är Lokalreportern 
– vem är det? av Pettersson & Davidsson25 en intressant C-uppsats. Här har de undersökt journalisti-
kens utveckling genom att intervjua journalister och nyhetschefer på Gefle Dagblad. Deras un-
dersökning visar att journalister har blivit mer multikompetenta, i dag innefattar deras arbetsupp-
gift inte bara skrivande utan de ska också redigera och fotografera. En annan slutsats Pettersson 
& Davidsson kunnat dra av sin undersökning är att journalistyrket har blivit ett mer stillasittande 
yrke då mycket av arbetet nu utförs från redaktionen. De har också bett sina intervjuobjekt sia 
om framtiden och då har många tagit upp funderingar kring papperstidningens död. Den här 
uppsatsen är också intressant för vår undersökning. Även om vi enbart studerar sportjournalisti-
kens utveckling handlar det i slutändan ändå om journalistik.26

                                                 

21 Lundström, 2009 

 

22 Wrigfeldt & Person, 2005 
23 Wallin, 1998 
24 Ibid 
25 Pettersson & Davidsson, 2008 
26 Ibid 



 

6 

 

3 Syfte och frågeställning 
 
När vi nu har satt oss in i ämnet är det dags att presentera vårt syfte, uppsatsens frågeställning och dess avgräns-
ning. 

3.1 Syfte 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på några framträdande kännetecken inom svensk 
sportjournalistik i dag, hur den har utvecklats och vad nästa steg i utvecklingen kan vara. Vi avser 
att analysera sportjournalisternas berättelser och deras uppfattning om ämnet. Vi har valt att in-
tressera oss för den senaste tioårsperioden (1999-2009) då vi anser att det har varit ett väldigt ut-
vecklande decennium för svensk sportjournalistik. 

3.2 Frågeställning 
 

Övergripande fråga: 

Hur anser svenska sportjournalister att sportjournalistiken i Sverige har utvecklats på de senaste 
tio åren? 

Delfrågor: 

Hur är kvalitén på svensk sportjournalistik i dag? 

Hur har svensk sportjournalistik förändrats på de senaste tio åren? 

Hur har arbetssätt och arbetsförhållanden förändrats för svenska sportjournalister på de senaste 
tio åren? 

Vad är nästa steg i utvecklingen för svensk sportjournalistik? 

3.3 Avgränsning 
 

Vi avgränsar oss i vår undersökning till att bara studera den svenska sportjournalistiken i tidning-
ar och deras verksamhet. I dag har nästan alla tidningar en webbplats där de också förmedlar ny-
heter, vilka tillhör utvecklingen, därmed blir också de aktuella för vår undersökning. Orsaken till 
att vi valt att avgränsa oss till att enbart studera tidningsmediet är att det är det äldsta mediet som 
måste förändras för att vara konkurrenskraftiga i det moderna mediesamhället. Att genren har 
utvecklats kan vi se när vi studerar sportjournalistik i tidningar i dag jämfört med för tio år sedan. 
Sportjournalistiken i tidningarna har fått en viktigare roll, ett mycket större omfång och journalis-
tiken har förändrats.   



 

7 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenterar vi de teorier och tendenser i utvecklingen i journalistiken som kommer att hjälpa oss i 
ett senare skede vid analysen av vårt resultat. 

4.1 Nygren ”Det dagliga journalistiska arbetet” 
 

I Gunnar Nygrens bok Yrke på glid – om journalistrollens de-professionalisering finns ett kapitel där han 
går igenom hur det journalistiska arbetet har förändrats och vilka nya krav som ställs på journalis-
ter i Sverige. Kapitlet heter ”Det dagliga journalistiska arbetet” och mycket av hans slutsatser och 
utvecklingsupptäckter grundar sig på forskningsprojektet Journalistiskt arbete 2006, som är en 
enkätundersökning bland svenska journalister.27

Nygren tar fram fem punkter ur undersökningen där intressanta förändringar har skett och som 
på ett klart sätt påverkat det journalistiska arbetet. Förändringsperioden avser 5-10 år tillbaka från 
år 2006. 

 

• Tempot har ökat och friheten i arbetet minskar när produktionskraven ökar. 
• Research och faktavärdering får ge vika när allt fler arbetsuppgifter tillkommer i det jour-

nalistiska arbetet. Alltmer av arbetstiden ägnas åt teknik och produktion. 
• Arbetet är mindre individuellt. Journalisterna arbetar tätare tillsammans med sina kollegor 

än förr då de nya redaktionella systemen kräver det. Journalisterna tappar kontrollen över 
”sitt” material. 

• Journalistiken är mer formaterad och styrd i förväg. För att spara tid läggs en mall för si-
dorna upp i början av dagen sedan är det upp till journalisterna att fylla detta. Tidningen 
ser väldigt likadan ut från dag till dag då tidningen använder samma formatmall. Det blir 
mindre utrymme för kreativ frihet. 

• Arbetet blir mer skrivbordsbundet än tidigare. Internet och den mycket mer lättillgängliga 
informationen gör att journalisterna inte behöver lämna redaktionen för att skriva ihop 
en nyhet. Ökade produktionskrav gör också att det inte finns tid till det.28 Nygrens slut-
satser innefattar alla medier men i pressjournalisternas svar är trenden väldigt tydlig att 
det blivit mindre arbete utanför redaktion. Allra mest förändring tycks det vara för jour-
nalister inom kvällspressen.29

 
Denna teori om utvecklingen i det journalistiska arbetet kan vi använda och se om den stämmer 
överens med vår studie. 

  

4.2 Strömbäck & Jönsson ”Nyheter i konkurrens – journalistikens 
kommersialisering?” 
 

Jesper Strömbäck & Anna Maria Jönsson har i ett paper som presenterats vid den 17:e Nordiska Me-
dieforskarkonferensen i Ålborg 2005 förklarat sammanhanget mellan kommersialisering och da-
gens medier och vad detta får för följder. De menar att journalistiken alltid befunnit sig i kampen 
mellan en publicistisk logik och en kommersiell logik. Den publicistiska logiken strävar efter en 

                                                 

27 Nygren, 2008 
28 Ibid, sid. 97-98 
29 Ibid, sid. 86 
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fri och oberoende journalistik som gör att läsarna är välinformerade och samhället välmående. En 
kommersiell logik värdesätter istället en journalistik som leds av människors efterfrågan och bi-
drar till att tidningen har ekonomisk vinning.30

Strömbäck & Jönsson har i en tabell (Figur 1) redovisat för hur journalistiken ser ut om den är i 
den absoluta ytterpositionen av de båda motpolerna. Denna tabell gör det lätt att förstå vad som 
menas med respektive läger, vilket som är deras ideal och vad det innebär för journalistiken. 

  

 Journalistik i demokratins 
tjänst 

Journalistik i marknadens 
tjänst 

Journalistikens syfte Informera Sälja 

Journalistikens syn på människor Medborgare Konsumenter 

Journalistikens moraliska  

uppdragsgivare 
Medborgarna Ägare och investerare 

Journalistikens ansvar Tillhandahålla sådan informa-
tion som människor behöver 

Tillhandahålla sådan informa-
tion som människor efterfrågar 

Figur 1. Journalistiken i demokratins respektive marknadens tjänst. 

I demokratins tjänst agerar journalistiken på uppdrag av medborgarna och har ett ansvar gent-
emot dem att bevaka viktiga frågor, samhällets utveckling och hur samhällets auktoriteter sköter 
sig. När journalistiken står i marknadens tjänst har de investerare och ägare som uppdragsgivare 
och deras främsta uppgift är att generera de vinster som efterfrågas, journalistiken är en pro-
dukt.31

Kommersialisering handlar om kommers, det vill säga bytet av varor och tjänster mot betalning. 
Alla företag måste gå med vinst och få in pengar för att kunna klara sin existens och kunna ha 
fortsatt verksamhet. Så har det också alltid varit sedan dagspressens barndom att svenska medie-
företag, med undantag för public service medierna, har varit kommersiella företag. Men kommer-
sialiseringen innebär en förändring, en process där medierna blir allt mer kommersiella. De är inte 
bara kommersiella företag, de präglas också allt mer till att bli kommersiella medieföretag.

 

32

Orsaken till kommersialiseringen anser Strömbäck och Jönsson grundar sig i den ökade konkur-
rensen på mediemarknaden med allt fler aktörer i de traditionella kanalerna men också i nya me-
dier som Internet.

 

33

Kommersialiseringens följder för nyhets- och samhällsjournalistiken har Strömbäck & Jönsson 
sammanfattat i 13 olika punkter. De som är relevanta för vår undersökning tas upp här: 

 

• Ett krympande utrymme för nyheter som handlar om politik och partipolitik 
Det finns och kommer alltid finnas människor som är intresserade av politik. Bland de 
som läser tidningen väldigt sällan, så kallade marginalläsare, är intresset för politik mindre 
än för människor i allmänhet. Kommersialiserade medier förväntas utforma nyheter för 

                                                 

30 Strömbäck & Jönsson, 2005:3 
31 Ibid, sid. 4-5 
32 Ibid, sid. 10 
33 Ibid, sid. 6 
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att fånga dessa marginalläsare och då kan utrymmet för politik och ”hard news” – nyheter 
som handlar om sådant som är viktigt för samhället och som ställer krav på intresse och 
engagemang från läsarna – komma att sjunka.34

• Ett krympande utrymme för undersökande journalistik 

 Visar våra resultat att det satsas mer på 
sportjournalistik besannas den här punkten. Också kan detta påvisas inom sportjournalis-
tiken, om granskande och allvarligare nyheter om idrottsföreningarna inte prioriteras utan 
sportsidorna istället präglas av ”soft news”, som förklaras senare. 

Att bedriva grävande journalistik är kostsamt och denna kostnad skulle kunna läggas på 
enklare och billigare journalistik istället. Det är heller inte säkert att grävandet resulterar i 
någonting vilket innebär att flera veckors arbete inte får något resultat. För att generera 
största möjliga vinst måste också arbetet som läggs ner för att skapa tidningen vara så låg 
som möjligt.35

• En högre andel material från nyhetsbyråerna 
  

Det är billigare och enklare att köpa in material från nyhetsbyråer än att låta sina egna 
journalister göra alla de artiklarna.36

• Ett ökat utrymme för nyheter om brott, kändisar och human interest 
  

Dessa nyheter kallas ”soft news” och är förstås motsatsen till ”hard news” och här hand-
lar det mer om att underhålla än att informera. Det finns många olika studier som säger 
att dessa nyheter ökar när journalistiken desto mer kommersialiserad den blir.37

• Ett ökat användande av ett sensationshöjande språk 

 Denna 
punkt handlar förstås mest om allmänjournalistik men om sportjournalistiken inriktar sig 
mer på den här sortens nyheter i sportens värld så är den applicerbar.  

Kraftiga ord i rubriker och artiklar för att locka nyfikna läsare. Också i layouten i tidning-
en med stora rubriker och vinjetter som ”Extra” eller ”Aftonbladet avslöjar”.38

• Ökad snuttifiering 
  

Snuttifiering innebär att medierna anstränger sig för att inte tråka ut läsarna och behålla 
dess uppmärksamhet. Detta gör de genom att göra kortare artiklar med fler eller större 
bilder.39

• Ett ökat utrymme för journalisterna och deras tolkning 
 

Journalister och deras egna tolkningar får större betydelse och utrymme i kommersialise-
rade medier. Den tolkande journalisten får utrymme på bekostnad av den beskrivande 
journalistiken och händelsen dramatiseras på ett helt annat sätt. Förutom att denna jour-
nalistik är kommersiell i det syftet att det är billigare att en journalist från en redaktion ger 
sin syn på saker än att åka ut och intervjua olika källor är den också bra för tidningen i ett 
marknadsförande syfte. Journalisterna går från att vara journalister till att vara experter, 
får stora bildbylines i artiklar där de ger sin syn och förekommer sedan som ett köpargu-
ment för tidningen.40

• En ökad personifiering 
 

Personifieringen yttrar sig i två olika sätt. Dels den förra punkten där journalisterna ges 
större utrymme för att framföra sina egen åsikter. Men personifiering innebär också att 
konkreta personer i nyheten lyfts fram allt mer.41

                                                 

34 Strömbäck & Jönsson, 2005:15 

 

35 Ibid, sid. 16 
36 Ibid, sid. 17 
37 Ibid, sid. 17 
38 Ibid, sid. 18 
39 Ibid, sid. 19 
40 Ibid, sid. 19 
41 Ibid, sid. 20 
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• Ett minskat användande av flera olika källor 
Att hämta information från flera olika källor tar tid och kostar därmed pengar därför 
minskar detta i en kommersialiserad journalistik.42

Strömbäck & Jönsson sammanfattar sina punkter med att kommersiell journalistik handlar om 
två saker huvudsakligen: resurs- och kostnadsreducering, att göra saker med minsta möjliga kost-
nad, och vinstmaximering.

  

43

Denna teori hjälper oss att se om sportjournalistiken har blivit mer kommersiell genom att mat-
cha de ovanstående punkterna och se om de förekommer i vårt resultat. För att på så vis kunna 
påvisa en ökad kommersialisering inom sportjournalistiken.  

  

4.3 Dahlén ”Sportjournalistik som institution” 
 

I Peter Dahléns mycket omfattande bok Sport och medier44 finns ett avsnitt i kapitlet ”Sportjournalis-
tiken i pressen” som heter ”Sportjournalistik som institution”. Här redogör Dahlén liksom 
Strömbäck & Jönsson45

Dahlén tar upp hur sportsidorna har blivit ett väletablerat knep för pressen att locka manliga läsa-
re och därmed också annonsörer som vill nå en manlig publik, en publik som annars kan vara 
svår att nå. Dahlén hänvisar till en amerikansk studie där sportmaterial i tidningen hade ökat från 
14 % 1900 till 50 % 1975 i förhållande till den sammanlagda andelen nyheter. En sak som kunde 
konstateras i denna forskning var att det var de stora proffsidrotterna som fick det stora utrym-
met och den inte så kommersiella amatöridrotten fick stå tillbaka. Ett sätt amerikanska tidningar 
satsade var genom så kallade ”beat”-reportrar som följde med stadens lag i de högsta serierna och 
reportern var tvungen att prestera en nyhet varje dag om laget till tidningen. Denna satsning på 
specialreportrar gjorde att det inte fanns resurser kvar att kunna bevaka de mindre proffsidrotter-
na eller amatöridrotterna. Tidningens läsare fick endast ta del av en väldigt avgränsad värld men 
på tidningen menades det att det var detta som läsarna, underförstått de manliga läsarna, ville 
ha.

 för att de kommersiella aspekterna fått större inflytande och förändrat 
arbetet för dagens journalister. Men Dahlén redogör också för några andra effekter som är intres-
santa för vår forskning. 

46

Dahlén redogör för undersökningar som kommit fram till att utövandet av idrott inte är beroen-
de av medieutrymmet men att lagen i de stora proffsligorna är det. För dem är deras idrottande 
en produkt på en nöjesmarknad som konkurrerar med alla andra om publikens pengar och medi-
erna är ett knep för att hålla uppe intresset. Men elitidrotten är också viktigt för medierna för att 
ha kvar sina manliga läsare och därmed har de nytta av varandra. Medierna och de stora lagen i de 
stora idrotterna samarbetar och har nytta av varandra för att tillgodose sina separata intressen och 
detta leder till att stora delar av idrottsvärlden osynliggörs. Genom dagspressens ensidiga rappor-
tering från idrottsvärlden ses det tillslut självklart och naturligt att det är de stora ligorna i de stora 
idrotterna som det ska skrivas om. Det blir ett ideal och att i högre grad rapportera från amatör-
idrott, kvinnlig idrott och idrottsgrenar som inte är så stora ses till slut omöjligt och otänkbart.

  

47

                                                 

42 Strömbäck & Jönsson, 2005:20 

 
Dahlén diskuterar då att det inte kan bortses från att många människor helst läser om de presti-

43 Ibid, sid. 21 
44 Dahlén, 2008 
45 Strömbäck & Jönson, 2005 
46 Dahlén, 2008 
47 Dahlén, 2008 
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gemässigt och prestationsmässigt tunga sporterna. Men att de rika proffsidrotterna ses som de 
mest prestigetyngda beror på att medierna ger dem sitt fulla intresse och låter mindre idrotter sti-
ga åt sidan.48

I denna teori redogör alltså Dahlén för att de stora sporterna prioriteras och får det dominerande 
utrymmet inom sportjournalistiken. Dessa tendenser kan vi leta efter i vårt material för att på så 
vis bekräfta denna teori. 

 

                                                 

48 Dahlén, 2008:109 
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5 Metod och material 
 
Här går vi igenom den metod vi använt oss av och även hur vi genomfört våra intervjuer. Vi tar även upp under-
sökningens kvalité och presenterar våra intervjupersoner.  

5.1 Om kvalitativ intervju 
 

Inom samhällsvetenskapen brukar de olika metodiska tillvägagångssätten delas in i två läger, de 
kvantitativa och de kvalitativa metoderna.49 De kvantitativa metoderna kännetecknas av att fors-
karen i dessa undersökningar försöker ta reda på hur mycket eller hur många gånger som något 
förekommer, i vilka kvantiteter det finns.50 Kvantitativa metoder är väldigt formaliserade och 
strukturerade. Vilket är nödvändigt för att det ska kunna göras jämförelser på det statistiska resul-
tat som forskaren arbetar med i det analyserande skeendet av kvantitativa undersökningar. Fors-
karen vill kunna pröva om resultatet han fått fram gäller alla enheter som undersökts, forskaren 
vill kunna generalisera.51

När det gäller kvalitativa metoder däremot handlar det inte om att generalisera. Nej, genom kvali-
tativa metoder vill forskaren förstå hur något är utformat, vilka egenskaper det har. I dessa un-
dersökningar inriktar forskaren sig på att ta reda på hur människor ser på den livsvärld de befin-
ner sig i, beroende på deras situation.

 

52

Den kvantitativa forskaren frågar genom sin undersökning: ”Hur vanligt är fenomenet?” och 
”Vilka är sambanden?” medan den kvalitativa forskaren frågar ”Vad handlar det om?” och ”Vad 
betyder det?”.

 Som exempelvis i vår undersökning där vi söker förståelse 
för sportjournalistiken, som är den livsvärld som sportjournalister befinner sig i.  

53 Ett av många sätt att bedriva kvalitativ forskning är genom en kvalitativ intervju. 
Genom att samtala med personen för att försöka förstå dennes synvinkel, mening och avslöja 
den livsvärld han/hon befinner sig i.54

En kvalitativ intervju kan se ut på väldigt många olika sätt. Östbye, Knapskog, Helland och Lar-
sen delar upp intervjuerna i tre olika slag: den ostrukturerade, semistrukturerade och strukturera-
de intervjun. I den ostrukturerade intervjun är frågor och teman i intervjun väldigt lösa och 
knappt definierade. Ostrukturerade intervjuer används för att forskaren ska få kännedom över 
något han känner till dåligt och får oftast formen av ett informellt samtal. I semistrukturerade in-
tervjuer bestäms de teman som intervjun ska handla om genom att ta fram en intervjuguide. Slut-
ligen i den strukturerade intervjun ställer forskaren frågor till intervjuobjektet som bestämts på 
förhand och ställs efter ett visst schema, frågorna ska ha öppna svarsmöjligheter.

 

55

Intervjuerna kan delas in i informantintervju och respondentintervju och vilken av dem som till-
lämpas beror på undersökningens syfte.

 

56 Informantintervjuer används när intervjuobjekten står 
utanför det som undersöks, men har mycket att säga om dem. Respondentintervjuer är istället när 
den intervjuade befinner sig och är delaktig i det som undersöks.57

                                                 

49 Holme & Solvang, 1997:12 

 Här är det intressant att få de 

50 Hartmann, 2004:205 
51 Holme & Solvang, 1997:14 
52 Hartmann, 2004:273 
53 Widerberg, 2002:15 
54 Kvale & Brinkmann, 2009:17 
55 Östbye et al, 2004:102-103 
56 Holme & Solvang, 1997:104-105 
57 Ibid, 1997:104 
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intervjuades syn och egna tankar på det som studeras.58

Om vi tar dessa olika aspekter av den kvalitativa intervjun och för över till vår undersökning är 
det som nyss konstaterats respondentintervjuer vi ska ägna oss åt. Vår intervjustruktur stämmer 
överens med den strukturerade då vi definierat teman med förslag på frågor men där det finns 
möjlighet till att svaren är öppna. Vårt forskningssynsätt stämmer bra överens med det fenomen-
logiska sättet att se på kvalitativ forskning där forskaren strävar efter att förstå ett fenomen ut-
ifrån aktörerna i fenomenets uppfattning.

 För att ge exempel på detta till vår upp-
sats skulle en informantintervju kunna vara intervjuer med läsare av sportjournalistik. Vid re-
spondentintervjuer är det istället sportjournalister som är intressanta. 

59

5.2 Genomförande 
 

 

Kvale & Brinkmann redogör för de sju stadierna som en intervjuundersökning bör gå igenom för 
att arbetet ska vara välplanerat och löpa smidigt.60

Tematisering – Här formuleras undersökningens syfte och frågorna varför, vad och hur gällan-
de arbete ska besvaras. Här läser forskaren också in sig på ämnet för att vara väl påläst på områ-
det som behandlas.

 De sju stadierna följer nedan med en förklaring 
och sedan hur det stadiet har sett ut i vårt arbete. 

61

Planering – Här planeras uppläggningen av undersökningen innan intervjuerna påbörjas. Plane-
ringen ska göras med hänsyn till vilken kunskap som forskaren vill utvinna och till vilka moraliska 
konsekvenser som undersökningen kan få.

 I vårt arbete har detta innefattat att vi skrivit en idéskiss och senare en 
forskningsplan över uppsatsen. I dessa har syfte och frågeställningar framkommit som senare fin-
slipats och blivit till det de är i uppsatsen (kapitel 2.3 respektive 2.4). Vi har sedan läst in oss på 
litteratur i området, tidigare skrivna uppsatser om sportjournalistik och om journalistik i övrigt. 

62

Intervju – I detta stadium genomförs intervjuerna enligt en intervjuguide med ett medvetet ja-
gande efter den kunskap som eftersöks och med en god och närvarande kommunikation till in-
tervjuobjektet.

 I denna del ingår arbetet med den intervjuguide (Bi-
laga 1) som vi senare haft till hjälp vid alla våra intervjuer. Intervjuguiden utformade vi genom att 
vi var för sig tecknade ner de frågor som vi var intresserade av att ställa till journalisterna. Vi 
sammanförde sedan våra frågor och sorterade in dem under olika teman. En annan del av det 
stadiet var att ta kontakt med de tilltänkta intervjuobjekten och boka tid för intervju (kapitel 4.3). 
Vi tog kontakt med de som skulle intervjuas via mejl och bad dem återkomma med en tid som 
passade dem. Med tanke på de moraliska konsekvenserna som Kvale & Brinkmann tar upp har vi 
mejlat tillbaka till intervjuobjekten och kontrollerat att de godkänner att deras namn och tidning 
förekommer i uppsatsen. Ytterligare en del i planeringsfasen var att planera hur uppsatsen skulle 
disponeras. 

63

                                                 

58 Esaiasson et al, 2007:258 

 Vi genomförde våra intervjuer med de tio sportjournalisterna med vår intervju-
guide som mall. Vi delade upp intervjuerna så att vi genomförde fem var och därför var intervju-
guiden ett viktigt redskap för att alla intervjuer skulle ge ungefär lika svar. Vi eftersträvade att få 
till intervjuer där vi besökte dem och möttes ”öga-mot-öga” men i vissa fall fick det bli intervju 
över telefon, mer om det i kapitel 4.3. Varje intervju spelades in för att underlätta nästa stadium 

59 Kvale & Brinkmann, 2009:42 
60 Ibid, sid. 118 
61 Ibid, sid. 118 
62 Ibid, sid. 118 
63 Ibid, sid. 118 
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och detta skedde antingen genom en digital inspelare som fick ligga på bordet vid intervjutillfället 
eller vid telefonintervju med hjälp av inspelningsutrustningen i radiostudion på Högskolan i Jön-
köping. 

Utskrift – Här förbereds intervjumaterialet för analys, detta sker genom att skriva ned vad som 
sagts i varje intervju och genom en överföring från talspråk till skriftspråk.64

Analys – Utifrån undersökningens syfte och intervjumaterialets resultat avgörs vilka analysmeto-
der som är passande.

 Detta har skett ge-
nom att den som genomfört intervjun fått lyssna på inspelningen och transkribera vad som sagts. 
Sedan har den andra av oss lyssnat igenom och läst transkriptionen. Det har vi gjort dels för att 
kontrollera så transkriptionen stämmer och dels för att båda ska veta vad som sagts i alla inter-
vjuer. I samband med att vi mejlade alla vi intervjuat, och frågat om de godkänt att deras namn 
förekom i uppsatsen, gav vi dem också möjligheten att kontrollera transkriptionen för att få veri-
fiera vad som sagts. Gällande överförandet av talspråk till skriftspråk har vi försökt med detta i 
viss mån men vill ändå ha kvar känslan i citaten när de redovisas i resultatdelen.  

65

Verifiering – Här fastställs intervjumaterialets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Reliabi-
liteten handlar om resultatens tillförlitlighet och validiteten om undersökningen undersöker det 
den skulle undersöka.

 Detta tas upp i analyskapitlet där vi analyserat de resultat som intervjuerna 
har gett och försökt hitta ett samband eller mening i det. Här har vi nytta av våra teoretiska ut-
gångspunkter som vi använder för att ge förklaring till undersökningens resultat. 

66

Rapportering – I detta stadium rapporteras resultatet och metoderna för undersökningen i en 
form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som respekterar de etiska aspekterna i undersökning-
en i en läsbar produkt.

 Det här kan ni läsa mer om i kapitel 4.3 här nedanför, några generalise-
rande ambitioner har vi däremot inte med vårt arbete. 

67

5.3 Reliabilitet och validitet 
 

 Här är valet ganska lätt för oss, den här uppsatsen.  

Reliabilitet och validitet är begrepp som är mer aktuella i en forskning av kvantitativ sort men det 
kan ändå vara ett bra sätt att visa upp hur vi format vår undersökning och diskutera undersök-
ningens kvalitet. 

Reliabiliteten på en undersökning är en fråga om dess tillförlitlighet, det vill säga att en helt annan 
forskare kan återskapa forskningen och då få ut samma resultat.68

En annan sak som har betydelse för undersökningens utformning och de resultat den ger är hur 
intervjuerna genomförs. Esaiasson m.fl. menar att det främst vid personliga intervjuer men även 
vid telefonintervjuer är enklast att undvika missförstånd och att hantera språksvårigheter. En för-

 Vi har visserligen gjort inter-
vjuerna en-och-en och inte ihop men har strävat efter att få dem så lika som möjligt genom att 
följa vår intervjuguide. Varje intervju har bandats och sedan skrivits ut och därefter har vi gått 
igenom varandras utskrifter så att de stämmer överens med bandningarna. Men att överhuvudta-
get kunna få ut samma resultat i en intervjuforskning blir förstås väldigt svårt och inte riktigt rätt 
att sträva efter när det gäller kvalitativ forskning. 

                                                 

64 Kvale & Brinkmann, 2009:118 
65 Ibid, sid. 118 
66 Ibid, sid. 118 
67 Ibid, sid. 118 
68 Ibid, sid. 263 
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del med dessa två intervjumetoder att det ges möjlighet att förklara och eventuellt upprepa svåra 
frågor.69

Det finns naturligtvis för- och nackdelar med olika typer av intervjumetoder, såsom personlig 
intervju och telefonintervju. Fördelen med en personlig intervju är en normalt högre svarsfre-
kvens, det ges möjlighet att ställa mer komplexa frågor och intervjuaren får kontroll över inter-
vjusituationen.

 

70

Undersökningens validitet handlar om att studien undersöker det den är avsedd att undersöka.

 Tio intervjuer gjordes, i sju av fallen träffade vi intervjuobjektet för personlig 
intervju, tre av intervjuerna gjordes per telefon på grund av det geografiska avståndet. 

71 
Hur urvalet av intervjuobjekten utförs är en väldigt viktig del. Undersökningen kan bli värdelös 
om forskaren väljer ”fel” personer. Urvalet av undersökningsenheter ska inte ske slumpmässigt 
eller tillfälligt. Det ska istället göras på ett systematiskt sätt som är grundat på olika kriterier som 
är strategiskt och teoretiskt definierade.72 Valet av undersökningsobjekten ska sträva efter att ge 
ett så stort informationsinnehåll som möjligt. Därför ska det finnas största möjliga variations-
bredd i det urval som görs.73

Intervjupersonerna är verksamma på både stora och lite mindre tidningar samt såväl morgontid-
ningar som kvällstidningar, detta för att få en så stor spridning som möjligt. Dessutom har inter-
vjuerna gjorts med sportjournalister som är verksamma runt om i Sverige för att få en geografisk 
spridning och för att få en så stor uppfattning om yrket och dess utveckling som möjligt. Inter-
vjuobjekt på stora tidningar i Stockholm, Göteborg och Malmö valdes för att få ett storstadsper-
spektiv. Vi valde också att göra intervjuer med sportjournalister i mindre städer, såsom Jönkö-
ping, Borås och Karlskoga.  

 För att få ett så stort informationsinnehåll och en stor variations-
bredd i urvalet av intervjuobjekt till den här uppsatsen valdes personer som varit verksamma som 
sportjournalister i cirka tio år eller mer. Detta för att personerna ska kunna jämföra hur sport-
journalistiken sett ut tidigare.  

5.4 Intervjupersoner 
 

Tio sportjournalister med olika bakgrund valdes ut, en del arbetar på stora tidningar i storstäder 
och en del på mindre orter och tidningar.   

Henrik Leman – www.sportsday.se 

Henrik Leman har jobbat som journalist sedan 1987. Som 20-åring började han på sportredaktio-
nen på Skara Läns Tidning. Han har arbetat nästan uteslutande med sport under hela sin journa-
listkarriär. Leman har ingen journalistutbildning utan har som han själv uttrycker det ”gått livets 
hårda skola”. Under sin karriär har Henrik Leman jobbat på Göteborgs-Posten, GT/Expressen, 
TT och gratistidningen City. Sedan 2009 driver han nätsajten sportsday.se tillsammans med en 
kollega. Sajten fokuserar på elitlagen i främst ishockey och fotboll i Västsverige. Leman frilansar 
även för GT/Expressen. 

                                                 

69 Esaiasson et al, 2007:266 
70 Ibid, sid. 267 
71 Kvale & Brinkmann, 2009:264 
72 Holme & Solvang, 1997:101 
73 Ibid, sid. 105 
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Ulf Niklasson – Göteborgs-Posten  

Ulf Niklasson gick en aspirantutbildning på Göteborgs-Posten där det handlade väldigt mycket 
om ”learning-by-doing”. Utöver det har han kompletterat sin utbildning på FOJO i Kalmar, ett 
medieinstitut som fortbildar yrkesverksamma journalister. Ulf Niklasson har jobbat som journa-
list under tio år varav nio år av dem har varit i sportgenren, i dag arbetar han nästan uteslutande 
med att skriva om fotboll. Göteborgs-Posten har förutom papperstidningen, GP.se, GP-TV och 
GP i mobilen. Tidningen har ingen sportbilaga.  

Stefan Nilsson – GT 

År 1974 började Stefan Nilsson jobba halvtid på GT innan han fick fast anställning 1977. Han 
har sedan dess arbetat kvar på tidningen och har jobbat med sport under största delen av sin kar-
riär. Stefan Nilsson sökte in till journalistutbildning men kom inte in, två månader senare fick han 
anställning på GT. GT köptes upp av Expressen 1998 och sportredaktionen har sedan dess foku-
sering på Västsverige. Tidningen ger ut en daglig sportbilaga. Journalisterna på GT bidrar ibland 
med texter till Expressen.  

Anders Lindblad – Svenska Dagbladet 

Anders Lindblad har arbetat som journalist sedan början av 1980-talet och har jobbat med sport i 
princip hela sin karriär. Han har inte någon journalistutbildning. I dag skriver han för Svenska 
Dagbladet som har sin bas i Stockholm. Tidningen har ingen egen sportbilaga.  

Rune Smith – Kvällsposten 

Rune Smith började på Kvällsposten i Malmö 1969 och har varit kvar där sedan dess. Han inled-
de studier på universitetet i Lund men fick som han själv beskriver det ”ingen ordning på det”. 
Därefter fick han kontakt med Kvällsposten och började som volontär på tidningen. Rune Smith 
är en av de journalister i Sverige i dag som har jobbat längst inom journalistiken, han har under 
hela sin karriär arbetat på sportredaktionen. Kvällsposten köptes upp av Expressen 1998 tillsam-
mans med GT. Kvällsposten har en daglig sportbilaga och deras redaktion bidrar även med texter 
till Expressen ibland.   

Sven Gustavsson – Dagens Nyheter 

Sven Gustavsson jobbar på Dagens Nyheter, där har han varit sedan 1995. Tidigare har han skri-
vit för Idrottsbladet, Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda och så har han även haft en firma 
som sysslat med frilansverksamhet. Han började jobba som journalist 1983 och har arbetat med 
sport under nästan hela den tiden. Sven Gustavsson har ingen journalistutbildning men har fil. 
kand. med grund i statskunskap. Dagens Nyheter har sin redaktion i Stockholm och har ingen 
daglig sportbilaga, däremot ges sportbilagan ”Mera sport” ut varje söndag.    

Erik Jullander – Borås Tidning 

Erik Jullander började som inhoppare på Borås Tidnings sportredaktion 1999 vilket senare ledde 
till vikariat och sedermera fast anställning. År 2000 började han en journalistutbildning samtidigt 
som han fortsatte att hoppa in på helgerna på BT. Han har även under sin journalistkarriär vika-
rierat på bland annat Aftonbladet, GT och GP. På BT har han varit fast anställd sedan 2005. 
Borås Tidning ges ut sju dagar i veckan och tidningen har ingen sportbilaga.     
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Göran Bäckström – Jönköpings-Posten  

Göran Bäckström har efter sin examen på journalisthögskolan i Göteborg 1971 jobbat som jour-
nalist. Han inledde karriären på Smålands Folkblad där han bland annat arbetade med sport. Se-
dan 1984 har han arbetat på Jönköpings-Posten och där har han enbart jobbat med sport.  Jön-
köpings-Posten kommer ut sex dagar i veckan och har ingen sportbilaga. Tidningen har en 
webbplats men publicerar inte några nyheter där. 

Tomas Nilsson – Karlskoga Tidning 

Tomas Nilsson har jobbat som journalist sedan 1988 då han började på Karlskoga Tidning. Han 
har ingen journalistutbildning och har under hela sin karriär arbetat med sport. Karlskoga Tidning 
kommer ut sex dagar i veckan och tidningen har ingen sportbilaga. Något som är ganska unikt 
med Karlskoga Tidning är att den har en naturlig konkurrent i Karlskoga Kuriren, som nämns 
nedan, vilket är relativt ovanligt i Sverige på en så pass liten ort som Karlskoga.  

Larsåke Grahn Wåhlén – Karlskoga Kuriren  

Larsåke Grahn Wåhlén började med att under två år jobba som inhoppare på Karlskoga Kuriren 
innan han blev fast anställd 2000. Han har jobbat med sport under hela sin karriär förutom en 
sommar då han var allmänreporter. Larsåke Grahn Wåhlén har ingen journalistutbildning men 
han har bland annat läst en del kurser i sportjournalistik på FOJO i Kalmar. Karlskoga Kuriren 
ges ut sex dagar i veckan och sedan 2001 finns det en daglig sportbilaga. I början innehöll bilagan 
endast sport med blev med tiden lite tunn och innehåller i dag även kultur och TV-tablåer. 
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6 Resultat 
 

I följande kapitel redovisar vi resultaten från våra intervjuer.  Presentationen av resultaten har delats in efter fråge-
ställningens delfrågor. 

Intervjuobjekten har presenterats tidigare i uppsatsen men i det här kapitlet kommer de att vara 
anonyma. Anledningen till det är att vi inte tycker att det är relevant att presentera vem som har 
sagt vad, utan att se vilka svar som varit intressanta och relevanta för undersökningen.  

6.1 Hur är kvalitén på svensk sportjournalistik i dag? 
 

Den ovanstående frågan ställdes relativt öppet till intervjupersonerna. Det gjorde att vi fick in 
väldigt olika svar och som skiljde sig åt ganska mycket. I de olika svaren på frågan nämns bland 
annat det ökade omfånget kring sportjournalistiken i Sverige och hur svensk sportjournalistik står 
sig internationellt.  

Ett återkommande svar under intervjuerna på frågan hur kvalitén är på den svenska sportjourna-
listiken i dag är att den är bra. Ord som ”bra överlag” och ”bra kvalité” används när de beskriver 
sin syn på kvalitén.  

”Generellt sätt tycker jag att den är mycket god. Sportjournalistik har blivit 
så enormt mycket större i dag.” – Person H 

Ett mindre återkommande svar är att kvalitén är blandad. De menar på att det finns väldigt duk-
tiga sportjournalister i Sverige. Samtidigt finns det journalister som jobbar under stor press och 
känner att de är tvungna att leverera. Det hårda klimatet gör att det lätt blir en sanning med mo-
difikation i deras texter.  

Person G nämner att en definitiv kvalitetshöjning är att det i dag finns en annan kunskap kombi-
nerat med duktigt skrivande. 

”Om du tar Johan Orrenius på Expressen, Simon Bank, Erik Niva. Där 
finns en oerhörd kunskap kombinerat med bra skrivande, förut var du an-
tingen bra på att skriva eller så hade du kunskapen. Här har du en som kan 
sätta sig ned med en förbundskapten i fotboll och analysera löpvägar och 
säga: ”Du har fel, för han kan inte ta löpningen så och förbi dem och så till 
vänster där”, och som samtidigt kan förklara det för läsarna. Kvalitén på den 
sorten som de tre jag nämnde, den tror jag inte fanns förut.”  
– Person G 

Person J kom in på en jämförelse mellan svensk och utländsk sportjournalistik.   

”Jag tycker vi har en väldigt bra blandning i svensk sportjournalistik, vi har 
långa genomarbetade reportage, vi har referatbiten och bara referaten är 
bättre, bredare än vad de är i många andra länder.” – Person J 

Denna uppfattning om den utländska sportjournalistiken förstärks i nästa kommentar. 

”Jag talar med NHL-spelare som kommer tillbaka till Sverige och de berät-
tar: ”Det var aldrig så här i Nordamerika, de skrev bara om sporten, de 
skrev aldrig om föreningen eller om runtomkring som ni gör här.” ” 
– Person D 
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Det ökade utrymme som sportjournalistiken fått i Sverige omnämns i intervjuerna och anses som 
en klar kvalitetshöjning. Bland annat kvällstidningarna har sina dagliga sportbilagor och det ger 
enligt Person F utrymme för mera analyser och mer internationella utblickar.  

”Nu gör till exempel kvällstidningarna själva sportbilagor, de har mycket 
mer plats att breda ut sig. […] Det finns dessutom specialtidskrifter som typ 
Offside som är en alldeles lysande fotbollstidskrift som verkligen fördjupar 
sig i ämnet.” – Person F  

Att utrymmet för svensk sportjournalistik har ökat är en av de mer självklara förändringarna un-
der de senaste tio åren och detta diskuteras det mer om i nästa del. 

6.2 Hur har svensk sportjournalistik förändrats på de senaste tio åren? 
 

Även denna fråga är väldigt fri och öppen för tolkning. Det finns många olika aspekter i den 
svenska sportjournalistiken som har förändrats under tio år. Alltifrån journalistens roll, journalis-
tiken i sig, dess fokusering och även tidningens formmässiga stil har förändrats. Vad allting till en 
början grundar sig i kanske är att sporten fått en ökad betydelse i dagens tidningar. 

”Jag har själv varit på seminarier för 20-25 år sedan där Aftonbladets mark-
nadsavdelning var med och berättade: ”Nu har vi bestämt att vi kommer att 
dra ner rejält på vår sportbevakning för vi har fått klara indikationer från säl-
jarna att vi inte säljer speciellt mycket på sportsidor.” Då var pendeln på den 
sidan, men nu har det svängt liksom åt andra hållet, nu säljer plötsligt sport.  

Varför skulle du säga att den förändringen har skett?  

Därför att tidningen tror att de säljer tidningar på det. […] Skulle de inte tro 
att sportbilagan säljer mer tidningar så skulle den försvinna på två dagar.”  
– Person F 

Sporten har fått större betydelse för pressen vilket kan ha lett till att sportjournalistens roll har 
förändrats. Tidigare hade journalisterna en ”hejaklacksledarprägel” på journalistiken där de hejade 
fram ett lag och inte skrev något negativt om laget. Nu anser våra intervjuobjekt att sportjourna-
listiken blivit mer granskande kring föreningarnas ekonomi till exempel. Men detta tycker inte alla 
är bra utan en person har framfört att sporten ska vara lite mer klacksparkar och inte så gravall-
varligt. Det är en dominerande bild av sportjournalistiken att den blivit seriösare som Person G:s 
svar tyder på. 

”Det har blivit mycket mer mallat nu, det är mindre utrymme för fantasi. 
Hela redigeringen är mycket mera tidningsfabrik i dag. Generellt tycker jag 
rubrikerna är mycket sämre i dag, i sporten där får det lekas, det är på skoj 
mycket. Du får göra fyndiga rubriker, förr var det mycket mer fyndigt”  
– Person G 

Person C ser också hur tidningslayouten har förändrats men till skillnad från Person G ser han en 
positiv aspekt och tycker att det bidragit till att sportjournalistiken förbättrats. 

”Det gör att det blir lite enklare för läsaren att ta till sig det vi presenterar. 
Det skulle jag säga är den största skillnaden, presentationen. Förut hade vi 
åtta stycken texter som var lika långa på en sida, då går det inte att göra nå-
gon snygg sida. Utan det måste göras ett val och låta någonting bli större.”  
– Person C 
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Tidningens layout och design är något som styrs från tidningsredaktionens sida, Person D menar 
att tidningsredaktionerna och dess ledning också har fått mer inflytande över det innehållsmässi-
ga. Redaktionsledningen hänvisas här genom uttrycket ”desken”. 

”Det riskerar ibland att bli en skrivbordsprodukt i dag. […] Tar vi de stora 
tidningarna, kvällstidningarna i alla fall, är det en match på Malta är det lätt 
att desken sitter och har sett matchen på TV och säger åt journalisten: 
”Skriv om den där”. För de vet vilken vinkel det ska vara.” – Person D 

Det blir tydligt i våra intervjuer att det är en klar skillnad mellan kvällstidningarna och morgon-
tidningarna i Sverige. Många har svårt att prata om sportjournalistiken i Sverige utan får många 
gånger ta kvällstidningarnas och morgontidningarnas utveckling för sig och Person C berättar om 
något som kvällstidningarna ökat användningen av väldigt mycket. 

”De ligger på väldigt mycket för att använda de här vinjetterna som de äls-
kar, som de gödslar med. Det här ”Sportbladet avslöjar” eller ”Expressen 
avslöjar”. Det blir rent löjeväckande ibland när de avslöjar att någon har ont 
i en lilltå och kanske missar en match.” – Person C 

Men att morgontidningarna drar sig mer och mer åt kvällstidningsjournalistiken är en domine-
rande åsikt. Det finns en medvetenhet om detta men det finns också något bra som den utveck-
lingen har bidragit med. 

”Vi skrev jättelånga texter, alltså nästan dubbelt så långa texter för tio år se-
dan jämfört med hur våra texter är nu. Jag tror att 95 %, minst, av texterna, 
de har blivit mycket, mycket bättre av att bli kortare. Det är mindre ordbaj-
seri, vi måste tänka mer på formuleringen. Vi måste inte skriva så mycket för 
att fylla ut.” – Person C 

Sportjournalistiken anses ha blivit mer personifierad i dubbla bemärkelser. 

”Jag tror det är mer fokuserat på personer än händelser. Det är en hjälte el-
ler syndabock som får huvudutrymmet och sen beskrivs händelsen eller 
matchen in via artikeln mer. Med alla hemsidor som finns så borde det vara 
förändrat också att informationen är känd för många redan när tidningen 
kommer på måndagen. Förut beskrevs ett helt lag ”Nu har laget vunnit den 
här matchen”, nu är det ”Han har avgjort, nu berättar han om sin svåra höst 
med arbetslöshet” ” – Person E 

Ett annat exempel på hur sportjournalistiken har blivit mer personifierad är att det förekommer 
mer krönikörer i dagens sportjournalistik. Krönikörer fanns redan för tio år sedan men i dag är 
åsikten att det är mer utbrett och Person J menar också att tilltalet har ändrats. 

”Det har blivit en explosion av krönikörer till exempel. […] Där framhålls 
det personliga tilltalet. Vi skriver vad vi kallar inblickar, det ska inte vara en 
tyckartext utan det ska mer vara en initierad bakom rubrikerna-text, en för-
klaring, en fördjupning av någonting i ett skeende eller i en sport. Det är 
också en form av ett personligt tilltal.” – Person J 
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En återkommande åsikt är att sportjournalistikens innehåll har utvecklats till att mer och mer fo-
kusera på de stora publiksporterna och också de föreningar som är högst upp i seriesystemet i de 
stora sporterna. De mindre lagen och idrotterna får mindre och mindre utrymme. 

”För tio-femton år sen var det mer att alla sporter fick mer utrymme över-
lag. Nu är det i princip bara fotboll som får det. Det som har blivit mer ut-
rymme har i princip blivit fotboll eller hockey.” – Person G 

Ett annat svar bekräftar det som Person G säger och beskriver också hur den ökade bevakningen 
kring de stora lagen ser ut. 

”Förut kunde det göras en text i lördagstidningen om ett lag när de skulle 
spela. Nu är det uppföljning på måndagen om matchen som har varit. I tis-
dagstidningen är det oftast om varför det blev så, hur skadeläget är nu. På 
onsdag ses det fram emot nästa match och sen fortsätter det så.” – Person E 

Om denna utveckling är bra eller dålig råder det däremot delade meningar om.  

”Det är en frågeställning där, ska vi skriva om saker för att lyfta fram och 
vara snäll mot små sporter som inte får så mycket publicitet eller ska vi skri-
va om det som folk verkligen är intresserade av. Jag kan tycka att det är det 
sista. Vår uppgift är inte att berätta: ”Hallå där, du ska tycka om det här för 
det här är intressant” utan vi ska faktiskt spegla verkligheten, sen är det en 
annan sak om du speglar en annan verklighet ibland så skulle folk kanske bli 
intresserade av den också.” – Person D 

Men den åsikten delas inte av Person J som har ett annat tankesätt. 

”Jag tycker det ska skrivas om den idrott som är bra så att säga, det ska vara 
klass på det vi skriver om. Då ska vi inte skriva så mycket om den Allsvens-
kan vi har i fotboll till exempel för den är rätt kass. Medan vi däremot kan-
ske har världens bästa speedway till exempel, vi har förhållandevis bra Elit-
serie i handboll och många andra sporter som ur ett globalt perspektiv är 
mycket bättre men får stryka på foten för en halvtaskig serie i fotboll.”  
– Person J 

Sedan har förstås Internets ökade utbredning haft en stor inverkan på sportjournalistikens ut-
veckling. Person G menar att det finns en förvirring i hur tidningens webbplats ska användas, vad 
som ska upp på webbplatsen och vad som ska sparas till tidningen. 

”Jag tycker fortfarande vi skjuter oss själva i foten, genom att lägga upp i 
stort sett allt, jag har fortfarande inte fattat. Internet har förändrat det här så 
kallade informationssamhället som på sätt och vis är ett desinformations-
samhälle för rykten sprids på tio sekunder över hela världen. Förut kunde vi 
på ett annat sätt jaga nyheter. I papperstidningar finns inga nyheter i dag i 
stort sett, så fort det är ute i tryck så är det ingen nyhet, då ligger den över-
allt, den hinner inte till kioskerna innan det är ute.” – Person G 

Det citatet leder oss in på Internet och vad det har gjort för sportjournalistiken vilket är en väl-
digt bra övergång till nästa resultatområde där Internet förändrat mycket. 
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6.3 Hur har arbetssätt och arbetsförhållanden förändrats för svenska 
sportjournalister på de senaste tio åren? 
 

Den här frågan har vi delat upp för att ge en bättre struktur. Delarna är ”Förändringarna i arbets-
rollerna och arbetet på redaktionen”, ”Förändringar i arbetssättet på grund av ökad konkurrens 
och fler publiceringskanaler” och ”Tidsbristen och dess effekter”. 

6.3.1 Förändringar i arbetsrollerna och arbetet på redaktionen  
 
Internets intåg inom journalistiken nämns frekvent som den största förändringen när intervjuper-
sonerna berättar om det finns någon skillnad mellan en vanlig arbetsdag i dag och för cirka tio år 
sedan. Internet fanns för tio år sedan, men var inte lika utbrett som det är i dagsläget.  

”Användningen av Internet har ökat för det finns mycket information där. 
Det är mycket enklare, till exempel, att göra research om någon person som 
vi ska skriva om, eller någon företeelse eller något lag som kommer på be-
sök som vi inte känner till tidigare.” – Person C 

Några andra stora förändringar i arbetsrutinerna framkommer inte i svaren. Det ser i stort sett 
likadant ut som det gjort tidigare.  

”Jag tycker alltid att det har varit så här egentligen. Vi jobbar när det händer 
saker, det är en livsstil det här med att vara sportjournalist.” – Person B 

Arbetsrollerna på redaktionerna har ändrats såtillvida att det helt enkelt är mer att göra. Antalet 
journalister på sportredaktionerna på de tidningar som våra intervjupersoner arbetar på har mins-
kat under de år som de har arbetat. Journalisterna fungerar i dag mer som multireportrar och de 
är tvungna att tänka i olika kanaler och scenarier. På mindre tidningar får skribenter även fungera 
som fotografer på idrottsevenemang.  

En ny uppgift som journalisterna har är att de redigerar sidorna själva, något som tidigare sköttes 
av andra. I dag sköts redigeringen via datorn. 

”Nu ligger allting i datorn, i redigeringsprogrammet som gör klart sidorna. 
Så var det inte förut och det är en jätteförändring, att vi har ansvaret. Vi kan 
aldrig säga att grafikerna har strukit fel eller har beskurit bilden fel, vi har det 
fulla ansvaret, det är nytt.” – Person G 

Fördelningen mellan arbetet på redaktionen och jobb ute på arenorna skiljer sig åt mellan inter-
vjupersonerna. En förändring som har skett är att journalister i dag ska skriva mer ute på arenan 
för att deras tidning vill ha en webbversion direkt när domaren blåser av matchen. Tidigare kunde 
de åka tillbaka till redaktionen och skriva texten till tidningen.  

Det finns också de som har det tvärtom, som blir fast på redaktionen för att det finns mycket att 
göra. Ekonomin är en bidragande orsak till att journalisterna kan hamna på mycket redaktions-
jobb.  

”Vi försöker vara ute så mycket vi kan för det är ändå där vi skapar våra 
kontakter och får bra nyheter. Det finns en risk att journalister hamnar på 
redaktionen för att tidningen ska spara pengar och då sitter vi och ringer 
folk istället.” – Person B 

Det framkommer i en del svar att intervjupersonerna anser att det är upp till var och en att ta sig 
den tiden. Att de inte hinner ut och träffa lika mycket folk som tidigare hänger ihop med att det 
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finns färre anställda på redaktionerna i dag och att produktionskraven då ökar på enskilda journa-
lister.  

6.3.2 Förändringar i arbetssättet på grund av ökad konkurrens och fler publi-
ceringskanaler 
 

I dagens sportjournalistiska värld dyker det ständigt upp nya nätsajter som gör att tidningarna får 
ytterligare konkurrenter. Det finns specialsajter om de flesta idrotter och även väldigt många in-
ternetsidor och bloggar om olika lag. Fansajten Svenska Fans är ett exempel på en internetsida 
som funnits i drygt tio år och som drivs av supportrar till olika lag inom olika idrotter.   

Den ökade konkurrensen märks av frekvent i intervjuerna. Förekomsten av just specialsajter som 
specialiserar sig på olika lag eller idrotter nämns ofta. De som säger att de inte känner av konkur-
rensen är de som arbetar på mindre tidningar där det inte finns naturliga konkurrenter på orten.  

Att det har blivit en förändring i arbetssättet på grund av den ökade konkurrensen kan beskrivas 
genom Person J.   

”Tidigare kanske det var så att när jag gick ut och kollade på en match så 
fick jag räkna med att när folk slog upp morgontidningen till frukosten, då 
var det första gången de såg någonting och kunde ta till sig av den här mat-
chen. Och då kunde jag skriva på ett sätt, jag kunde beskriva vad som hände 
och that’s it.” – Person J 

Intervjupersonen menar på att läsarna i dag vet resultatet från matchen kvällen innan och ofta har 
koll på hur matchen såg ut. Därför är sportjournalisterna tvungna att gå ett steg längre och hitta 
nya vinklar istället för att bara skriva ett referat från matchen.  

En annan nämner att konkurrenssituationen för tryckta medier är den samma som tidigare men 
trycker på just webben och den ökade konkurrensen där.  

”Med nätet, med nättidningar, med direkt rapportering på webben med 
matcher online, det är ett helt annat klimat än före Internet så att säga.”  
– Person F 

De stora tidningarna i Sverige i dag har inte bara en papperstidning utan de har en webbsida, 
webb-TV, webbradio och de erbjuder tjänster via mobilen. Även mindre tidningar satsar på 
webbsidor, bloggar, webb-TV och andra publiceringskanaler.   

 Tidningarna erbjuder sina läsare att inte bara läsa om matchen utan de kan, genom webbradio 
eller webb-TV, även lyssna på och se vad spelare och tränare har att säga om matchen efteråt. 
Det här fenomenet beskrivs väldigt bra av Person G. 

”Vi ska göra webbradio, vi ska göra webb-TV, förr så lämnade vi en eller två 
gånger om dagen. Det fanns en tidning att jobba till. Nu är det konstant 
deadline någonstans. Det har blivit fullständigt förändrat.” – Person G 

En annan förändring i arbetssättet gällande uppkomsten av fler publiceringskanaler är att nyheter 
i dag publiceras direkt på webben. Tidigare publicerades nyheterna dagen efter i tidningen och de 
kunde vara ”ensamma” om en nyhet, konkurrenten kunde inte publicera den nyheten förrän da-
gen efter. Med dagens kanaler har de flesta olika medier den senaste nyheten kring en idrottsut-
övare eller ett lag publicerad på nätet kort efter att någonting har skett.  
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”Springer du på en nyhet så kanske du ska ha ut den direkt ut på nätet me-
dan du i pappret dagen efter ska ha nyheten i sig mycket mindre medan du 
gör en konsekvensanalys, alltså en fördjupning, steg två av nyheten.”  
– Person H 

Något som återkommer är att journalister i dag får mer att göra på grund av fler publiceringska-
naler. En reporter ska skriva både till tidning och till webben, därtill ska det kanske göras webb-
radio eller webb-TV. Det finns enligt Person D en fara med detta. 

”Journalisterna blir mer splittrade och kvalitén på produkten kan aldrig bli 
bättre av det. […] I den bästa av världar så skulle det i takt med att de nya 
medierna kommer så skulle det anställas nya människor som gjorde detta. 
[…] Men när det inte är så, så finns det en hygglig risk att det blir splittrat 
och arbetet blir lidande.” – Person D  

6.3.3 Tidsbristen och dess effekter 
 
Pressläggningstiderna för papperstidningen är på de flesta tidningar densamma som den varit i 
många år. I och med att dagens journalister får mer att göra i och med tillkomsten av fler publice-
ringskanaler, samtidigt som det dras ner på personal på sportredaktionerna borde tidsbrist vara 
vanligt förekommande hos journalisterna. Vi frågade våra intervjupersoner om de upplever tids-
brist i sitt skrivande och ett frekvent svar från intervjupersonerna är att de gör det. Det som 
nämns som den största orsaken till tidsbristen är Internet. Texter ska lämnas på slutsignalen och 
journalisterna får skriva medan matchen pågår.  

”I och med webbens inträde så ställs det oftare krav, det är olika från tidning 
till tidning, men kvällstidningarna har ofta så på sina reportrar att de ska 
skicka in någonting på slutsignalen.” – Person D 

En annan orsak till tidsbristen är att pressläggningstiderna, som tidigare nämnt, är ungefär de 
samma som för 20 år sedan. Samtidigt spelas matcherna senare och senare på kvällarna och det 
ger upphov till tidspress.  

”Många matcher börjar senare så det blir mycket att vi får skriva i andra 
halvlek men på något sätt lär vi oss det också.” – Person H  

Ett återkommande svar är alltså att det förekommer en större tidspress i dagens journalistik. Våra 
intervjupersoner får då fundera över om det får några effekter på skrivandet.   

”Det finns en fara att journalisterna alltför ofta tvingas välja den enkla vä-
gen. Den lätta vinkeln, att vi inte har tid att titta där konkurrenten inte tittar, 
vi har inte tid till att gräva det där lilla extra. Att det inte finns tid att ta fram 
de riktigt intressanta sakerna.” – Person D 

Det ökade omfånget inom dagens sportjournalistik gör att det ska finnas mer och mer informa-
tion om varje match eller varje tävling. En ökad mängd fakta, betyg och analyser ger den effekten 
att det ”vanliga” arbetet med att skriva artiklar kan bli lidande.   

Källkontrollen är en viktig del inom journalistik, en koll som ska göras för att kunna verifiera att 
det som skrivs är sant. Dock verkar det som att källkontrollen i dag kan bli lidande på grund av 
tidsbristen.  
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”Desto mindre tid du har, desto mindre tid till källkontroll har du, självklart. 
Desto mindre tid till kvalitet i texter, desto mindre tid till att stava rätt, desto 
mindre tid till allt. Det är ett ofrånkomligt faktum.” – Person D   

Samtidigt nämns det i våra intervjusvar att källkontrollen i dag blivit lättare med tanke på tillgång-
en till Internet. Det finns dock en fara med Internet och det är att det i vissa fall är opålitligt. En 
sida som blivit populär för informationssökande är Wikipedia. Den sidan går emellertid inte alltid 
att lita på.  

”Om du är ute efter information om en utländsk fotbollsklubb, då tycker jag 
till exempel att den information som finns på Wikipedia är för mig ganska 
trovärdig. Även om vi inte kan lita på allt som står på Wikipedia, men i ett 
sådant fall så tror jag att det har en ganska hög trovärdighet. I andra mer 
kontroversiella fall så gäller det att anstränga sig mer.” – Person C 

Det framkommer att intervjupersonerna anser att källkontrollen är viktig och att det är någonting 
som journalister måste ta sig tid för. Dock märks det i svaren att källkontrollen blir lidande i vissa 
fall trots att den inte borde bli det.  

Research inför en nyhet eller ett reportage behövs göras för att det ska bli så bra som möjligt. På 
frågan om det ges tid till ordentlig research svarar intervjupersonerna blandat. Att det ges tid för 
research inför längre reportage håller intervjupersonerna med om men att tid för research till ny-
heter och kortare grejer saknas. 

”Det ges inte speciellt mycket tid, det är om jag får något specialuppdrag, 
typ en serie på tre dagar. Men i raka korta nyheter då är det begränsat med 
tid.” – Person A 

När det talas om tidsbrist och att nyheter och matchreferat ska ut snabbt kan frågan om journa-
listerna hinner få tag på ”rätt” personer tas upp. Efter en match när tidspressen ofta är som mest 
påtaglig kan det vara ett problem eftersom alla vill tala med matchhjälten, syndabocken eller trä-
naren för något av lagen.   

”Efter matcher är det ett problem. För att det besvikna förlorande bortala-
get vill sticka hem så fort som möjligt, det förlorande hemmalaget vill sticka 
ännu snabbare.” – Person G 

6.4 Vad är nästa steg i utvecklingen för svensk sportjournalistik? 
 

Att få ut något svar ur våra intervjuobjekt i denna fråga var inte helt lätt då de ansåg att deras 
kunskaper som siare var otillräckliga. Men när de fick lite extra betänketid och tankarna fick sväva 
fritt kom ändå några intressanta teorier om sportjournalistikens framtid upp. En tanke om den 
rent journalistiska aspekten var den här. 

”Jag tror att vi kommer att bli ännu mer seriösa, än mer professionella. Vi 
kommer fortsätta att ha en ökande del granskning av annat än det sportsliga. 
Ekonomi, attityder, lite större grepp. […] Att se lite utanför de traditionella 
ramarna, se lite större. Sätta in sporten lite mer i ett samhällsperspektiv, den 
utvecklingen hoppas jag fortsätter.” – Person C 

En morgontidningsjournalist tog upp problematiken med att de inte säljer lösnummer utan att 
deras existens beror på att motivera för sina kunder en gång per år varför de ska prenumerera på 
tidningen. Hur de ska konkurrera med andra medier som läsarna kommer åt gratis. För att kunna 
klara den kampen måste journalistiken erbjuda något extra. 
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”Det pratar vi väldigt mycket om redan nu att vi måste bli ännu bättre på att 
vi ska bli den här fördjupande tidningen, kanske ännu mer än vad vi är i dag. 
Att vi inte ska ha refererande match- och tävlingstexter utan vi ska istället 
tala om varför AIK blev svenska mästare, det är vår viktigaste uppgift att tit-
ta bakom kulisserna, den typen av journalistik.” – Person J 

Väldigt många tankar går åt det elektroniska och webben, det blir då tydligt att det är det som 
gäller när framtiden för dagens medier påtalas.  

”Jag tror att utvecklingen går väldigt mycket mot det elektroniska hållet. Där 
ligger sportjournalistik i framkant och den kommer nog att fortsätta där. Jag 
tror att webben kommer bli väldigt, väldigt viktig men jag tror ändå att det 
alltid kommer att finnas ett stort utrymme för papperstidningen också fast 
på ett annat sätt. Tittar vi tio år framåt i tiden så kommer papperssportjour-
nalistiken, det kommer vara tydligare skillnader mellan webb och papper när 
det gäller nyheter, matchrapportering och sådana saker.” – Person H 

En annan sportjournalist är inne på samma sak men utvecklar idén om vad papperstidningarna 
kommer innehålla i framtiden och vad som kommer finnas på webben. 

”Nyheter försvinner mer från papperstidningen. […] Det blir lite mer längre 
läsning, mer fördjupande, mer förklarande i tidningen. Därför spelar Frö-
lunda dåligt eller därför var Lars Lagerbäck lika bra som Hamrén och så vi-
dare. Att det kunde finnas mer av dem, mer Orrenius, mer Olsson, mer Si-
mon Bank. Mer den typen av krönikor och kanske mer av de hårda nyheter-
na på webben.” – Person D 

Person B har en tanke om lite mer nyskapande material. Men här berör tankarna utvecklingen för 
tidningarnas webbplatser där de enskilda journalisterna får en större och viktigare roll i framtiden. 

”Att du följer din egen journalist kanske, säg att du är en supersupporter av 
Simon Bank på Aftonbladet, att du liksom kan prenumerera på hans materi-
al. Kanske i mobiltelefonen eller någonting. Att han kanske till och med sit-
ter och berättar, om han är på någon fotbollsmatch, rakt in i mobilen och så 
kan du prenumerera på hans tjänster.” – Person B 

Flera av teorierna kring sportjournalistikens framtid i våra intervjuer förknippas med papperstid-
ningens dito och vad det kommer innebära när den går under. För det kommer den tillslut att 
göra, tror många. En av de intervjuade beskriver vad en sådan utveckling kan få för konsekvenser 
för sportjournalistiken. 

”Det skulle innebära att vi till slut får sänka personalstyrkan, det skulle inne-
bära att vi har mindre tid att vara ute på mer smala sporter, smalt material, vi 
skulle tvingas att koncentrera oss mer på det stora för det är det som intres-
serar läsarna mest.” – Person C 

Avslutande ord för resultatdelen är det här citatet som sammanfattar väldigt mycket vad sport-
journalistiken handlar om, både nu och i framtiden. 

”Jag tror inte att vi går ifrån det där med hårt vinklade texter eller fräcka ru-
briker eller allt det här, det tror jag inte. Det blir nog bara mer och mer och 
att du måste sälja mer och mer ” – Person D 
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7 Analys 
 

I det här kapitlet analyserar vi de resultat som redovisades i föregående kapitel. Vi försöker finna anledning till 
varför resultaten ser ut som de gör genom att koppla dem till våra teoretiska utgångspunkter. Även se om resulta-
ten stämmer överens med den tidigare forskning som gjorts på området vilket kan ge trovärdighet till vår under-
sökning. Vi har också delat in kapitlet i de fyra delfrågeställningarna och som i slutet sammanfattas med huvud-
frågeställningen. Efter det följer en slutdiskussion där vi funderar över sportjournalisternas tankesätt. 

7.1 Hur är kvalitén på svensk sportjournalistik i dag? 
 

Journalisterna anser att kvalitén på svensk sportjournalistik är god, det har knappt varit några 
tankar om att den är undermålig. Några tycker förvisso att kvalitén är ganska blandad, att det 
finns både bra och dåliga sidor med den, men ingen tycker att den är rent ut sagt dålig. Saker som 
motiverar den goda kvalitén är att den är mer omfångsrik. Det skrivs i dag inte bara om själva 
matchen eller tävlingen utan sportjournalistiken är mer granskande och tar upp saker som till ex-
empel föreningarnas ekonomi. Att det har blivit mer tyckande i sportjournalistiken tycker de in-
tervjuade också har ökat kvalitén och att det i dag bland journalister finns en större kunskap om 
idrotten kombinerat med talangfullt skrivande.  

Att sportjournalisterna anser detta om sin bransch är förstås inte så konstigt, det vore förstås 
märkligare om de sågade sin egen genre vid fotknölarna. Självklart finns det en risk för att glorifi-
era sitt eget område när de ändå är mitt uppe i det och själva bidrar till dess kvalité. Men att de 
sedan motiverar varför de tycker att kvalitén är bättre gör ändå att det ger ett visst förtroende för 
dem. Sedan är det väl upp till varje människa att tycka om ökat tyckande, ökad granskning och 
den ökade kunskapen som gjort att kvalitén blivit bättre inom dagens sportjournalistik. Lund-
ströms uppsats konfirmerar också att det blivit fler tyckare inom sportjournalistiken i dag. Samti-
digt har han kommit fram till att det är färre reportage vilket i så fall skulle betyda att journalister-
nas syn i vår undersökning är felaktig. Men det måste kommas ihåg att Lundströms undersökning 
granskade sportjournalistik kring mästerskap och då kanske det inte finns lika mycket tid för den 
sorten av journalistik. Vi kan också känna igen viss del av Strömbäck & Jönssons teori om medi-
ernas kommersialisering i den punkten att journalisterna får ett ökat utrymme för deras tolkningar 
och åsikter. Där menar de att den tolkande journalistiken får ett ökat utrymme på bekostnad av 
den beskrivande. Det finns också med i Strömbäck & Jönssons teori att den undersökande jour-
nalistiken minskar. Något som inte sportjournalisterna vill kännas vid, vilket i så fall skulle tyda på 
att kommersialiseringen i alla fall inte haft den effekten på sportjournalistiken. Återigen kan det 
förstås handla om glorifiering av sin bransch då undersökande journalistik anses som bättre och 
mer genomarbetad journalistik. 

Att viss jämförelse har gjorts av svensk sportjournalistik gentemot utländskt dito utan att frågan 
egentligen ställts är intressant. Den utländska sportjournalistiken målas upp som om den fortfa-
rande är kvar i den mer refererande journalistiken och i Sverige har journalistiken gått vidare till 
den mer tolkande och granskande sorten. Givetvis är detta bara en åsikt där våra intervjuobjekt 
kanske inte är så pålästa och vet till fullo att det är så, men sådan är uppfattningen som har kom-
mit fram. Detta skulle då tyda på att svensk sportjournalistik har blivit mer kommersialiserad än 
den utländska enligt den del av Strömbäck & Jönsson teori som vi redovisade för här tidigare. 
Samtidigt har journalisterna svarat att de får inspiration från de utländska sportmedier och hur de 
skriver. Detta behöver förstås inte vara fel men det tyder ändå på att svensk sportjournalistik inte 
på något sätt är övermäktig den utländska.  
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7.2 Hur har svensk sportjournalistik förändrats på de senaste tio åren? 
 

Att utrymmet för sportjournalistik har ökat i svensk press är den största förändringen och också 
en sak som har påtalats i alla våra intervjuer. Det bekräftas också i Lundströms undersökningsre-
sultat. Sportjournalistiken har en större betydelse för tidningarna vilket har bidragit till att sport-
journalistiken och dess journalisters status har ökat. Varför det har blivit så verkar sportjournalis-
terna vara fullt medvetna om, för att sportjournalistik säljer tidningar. Detta passar förstås väldigt 
bra in i den kommersialiserade teori om journalistiken som Strömbäck & Jönsson redovisar för. 
Att tidningar i dag nedprioriterar den tyngre journalistiken, till exempel politik, och istället riktar 
in sig på enklare nyheter, dit sport kanske kan kategoriseras. Samtidigt framkommer betraktelsen 
att sportjournalistiken har blivit mer allvarlig och inte längre karaktäriseras av den mer lättsamma 
sorten som förut var ett faktum.  

De intervjuade förstärker också den kommersialiserade tanken hos tidningsutgivarna genom att 
layouten har blivit bättre på att sälja de nyheter som ska intressera läsarna genom att framhäva en 
artikel. Även den åsikten att redaktionen i dag har mer inflytande över hur en artikel ska framstäl-
las för att de vet vad som säljer är också ett kommersiellt tecken. Den saken bekräftar även Ny-
grens teori om förändringen i arbetet där det skrivs om hur journalistiken är mer formaterad och 
styrd i förväg från redaktionen. Samma formatmall används dag efter dag, för att spara tid. Detta 
bidrar till att journalisternas kreativa frihet minskar enligt Nygrens teori. 

Våra journalister kan se att deras journalistik har utvecklats på det sättet att de har blivit mer kon-
kreta och deras texter har kortats ner mycket till skillnad mot för tio år sedan. Återigen kan vi 
känna igen Strömbäck & Jönssons teori där en punkt för kommersialisering är att snuttifieringen 
ökar. Snuttifieringen är ett sätt för medierna att inte journalistiken ska anses tråkig och ett led i 
snuttifieringen är att artiklarna blir kortare. Även åsikten att rubriker av typen ”Aftonbladet avslö-
jar” bekräftar den kommersialiserande teorin i vår uppsats. Detta är ett sätt för tidningarna att 
framhäva sig själva. Även här kan vi koppla det till Strömbäck & Jönssons punkt angående att 
tidningarna mer riktar in sig på att marknadsföra sig själva. Våra intervjuobjekt redogör för hur 
detta har fått allt banalare avslöjanden som att ”Zlatan har köpt nya fotbollsskor” eller ”Zlatan 
pratar”. Givetvis har kanske dessa avslöjanden en grund i att sportjournalistikens utrymme har 
ökat och att den typen av journalistik ska fylla det. 

En del av sportjournalistiken har blivit mer personifierad enligt sportjournalisterna. Dels genom 
att enskilda idrottare lyfts fram efter exempelvis en match, dels genom att journalisterna får en 
mer framträdande roll. Detta märks i form av att det i dag finns mer plats för krönikörer och 
journalisterna som på det viset får större uppmärksamhet. Strömbäck & Jönsson tar upp detta vid 
två punkter i deras teori. Konkreta personer lyfts fram mer i artiklarna och det faktum att journa-
lister ges större utrymme att framföra sin åsikt och går från att vara journalister till experter. Detta 
är bra för tidningen, för att den journalistiken är billigare och journalisterna blir en del i deras 
marknadsföring. 

Att en fokusering på de stora sporterna och ett elittänk är allt mer förekommande i dagens sport-
journalistik blir tydligt efter att vi genomfört våra intervjuer. Alla är överens om att fotboll, hock-
ey och till viss mån friidrott och dess stora stjärnor ges det mesta av utrymmet i tidningarna. Det 
finns förvisso en medvetenhet om detta och en strävan åt att motarbeta det men det framkom-
mer att det är lättare sagt än gjort. Detta har Wrigfeldt & Persson sett i sin undersökning men det 
bekräftar också den teori som Dahlén framför. Det är det som hela den teorin behandlar, att det 
fokuseras på de stora proffsidrotterna och amatöridrotterna och de mindre lagen får stå tillbaka. 
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7.3 Hur har arbetssätt och arbetsförhållanden förändrats för svenska 
sportjournalister på de senaste tio åren? 
 

Den absolut största förändringen som har förändrat sportjournalisternas arbetssätt och arbets-
förhållanden, enligt våra intervjupersoner, är tillkomsten av Internet och dess ökade utbredning. 
Webben har å ena sidan underlättat i journalisternas arbetsrutiner. Informationssökningen blir 
enklare genom att informationen är mer lättillgänglig. Det negativa med det är att den inte alltid 
går att lita på och att du oftare måste väga upp om en källa är pålitlig. Källkontrollen är en viktig 
del inom journalistiken, dock blir den lidande ibland på grund av tidsbrist. En orsak till att det har 
blivit mindre tid är att fler publiceringskanaler tillkommit och som ständigt måste underhållas för 
att vara uppdaterad. I dag jobbar journalisterna med en konstant deadline någonstans. På dagens 
tidningssajter publiceras inte bara artiklar, där förekommer bland annat webb-TV, bloggar och 
liverapportering från idrottsevenemang. 

Uppkomsten av fler publiceringskanaler gör att klimatet ändrats inom sportjournalistiken. Nyhe-
ter ska publiceras direkt, tidningarna kan ofta inte hålla på dem till papperstidningen. För att då 
papperstidningen ska ha något köpvärde måste journalisterna ta nyheten ett steg längre och i tid-
ningen presentera en fördjupning och en speciell vinkel på nyheten. Ett ökat informationsflöde 
innebär även att läsarna ofta sett en tävling eller en match och det gör att journalisten måste pre-
sentera något mer än bara resultatet och hur matchen har sett ut. Detta är något som vi inte har 
kunnat hitta något om i den tidigare forskningen, och inte heller någon utförlig teori om detta 
fenomen. Men bilden vi har fått av våra intervjuer är att detta är en alltmer framträdande utveck-
ling för sportjournalistiken.  

Fler publiceringskanaler gör att tidningsjournalisterna inte bara ska skriva artiklar till sin tidning. 
De ska ofta lämna en version till webben och på det göra webb-TV samt skriva en blogg om täv-
lingen. Journalisterna ska vara mer multikompetenta, vilket Pettersson & Davidsson också sett en 
tendens till i deras uppsats. Avvecklandet av sätteriet och övergången till den digitala redigeringen 
har gjort att sportjournalisterna i dag även har den arbetsuppgiften. Även en viss avveckling av 
fotografer har skett vilket då också blivit en ny syssla för journalisterna. Det kan kopplas till Ny-
grens teori där han tar upp att allt fler arbetsuppgifter tillkommer och arbetstiden ägnas åt teknik 
och produktion. 

Nygrens teori förekommer också i den del där journalisterna berättar att det blir allt mer jobb på 
redaktionen och att telefonkommunikation tenderar att ta övertaget. Internet är också en bidra-
gande orsak här eftersom informationen är tillgänglig via datorn. Det finns en vilja bland inter-
vjupersonerna att göra mer jobb utanför redaktionen men det sätter ledningen stopp för. Det kan 
bero på att det journalistiska arbetet ska vara så billigt som möjligt och att arbete på dagtid kostar 
mindre än kvällslön. Detta går igen i det kommersiella syftet att arbetet ska göras genom minsta 
möjliga kostnad. 

Under intervjuerna med sportjournalisterna märkte vi att tidsbristen är påtaglig. De menar på att 
det är speciellt Internet som gör att de känner ökad tidspress. Vi får en bild av att sportjournalis-
ter i dag ofta har kravet på sig att skicka in en text när domaren blåser av matchen. En annan or-
sak till tidspressen är att dagens pressläggningstider är de samma som förr, trots att det nu spelas 
fler matcher på vardagskvällar och att matcherna i regel börjar senare och senare. Pressläggnings-
tiderna har inte kunnat justeras efter sportens värld. En av effekterna med denna tidsbrist är att 
journalisterna kan vara tvungna att välja den enkla vägen, att reportern inte har tid att titta där 
konkurrenten inte tittar. Detta går stick i stäv med den tendensen att pappersjournalistiken behö-
ver bjuda på något mer. Researchen och källkontrollen är ytterligare två saker som kan få stryka 
på foten då tidsbristen gör sig påmind. Nygren skriver i sin teori att researchen får ge vika när det 
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tillkommer arbetsuppgifter och Strömbäck & Jönsson menar att det tar tid och kostar pengar att 
hämta information från olika källor, vilket leder till en sämre källkontroll. Dessa teorier kan alltså 
bekräftas genom vårt resultat.  

Internet är som det framkommit i den här delen den största boven till att tidspressen har ökat 
vilket också Strömbäck & Jönsson konstaterar i sin teori. 

Om vi funderar över journalisternas svar och deras tänkande har det funnits en tendens till att de 
som har varit med länge svarar och romantiserar över att ”det var bättre förr”. Vissa välkomnar 
visserligen förändringarna och tycker att det driver utvecklingen framåt men det har ändå funnits 
en sådan känsla hos vissa. 

7.4 Vad är nästa steg i utvecklingen för svensk sportjournalistik? 
 

Det märks i de tankar vi här fått ta del av om sportjournalistikens framtid att den kommer bli allt 
mer kommersialiserad och matchas in i den teori som Strömbäck & Jönsson framför. Visserligen 
förekom åsikten att den granskande journalistiken skulle öka men annars handlar mycket om 
ekonomi och hur de ska fortsätta att leva kvar och hur deras journalistik måste ta upp de exklusi-
va sakerna som inte kan hittas på Internet eller några andra gratismedier. Detta för att läsaren ska 
finna någon behållning i att fortsätta köpa tidningen. 

Idén om att läsaren ska kunna prenumerera på sin egen favoritjournalist är intressant och fullt 
möjlig. Den förekommer också i Strömbäck & Jönsson teori om en mer kommersialiserad jour-
nalistik på det viset att enskilda journalister blir viktigare för tidningarna och ingår i deras mark-
nadsföring. 

Men journalisternas tanke om sportjournalistikens framtid förknippas ofta med hur papperstid-
ningens framtid ser ut och vad det kommer innebära. Knepen för att det ska finnas ett värde i att 
fortsätta distribuera en papperstidning har vi gått igenom. Flera tror att en nedläggning av pap-
perstidningen skulle innebära att tidningens intäkter minskar vilket får den naturliga följden av att 
utgifterna också måste minska. Det får till följd att personalstyrkan måste minskas och resurserna 
för en kreativare och bättre journalistik skulle försvinna. Troligen skulle då alla av Strömbäck & 
Jönssons punkter behöva verkställas, eftersom de leder till en mer kostnadsreducerad journalistik. 

7.5 Hur anser svenska sportjournalister att sportjournalistiken i Sverige 
har utvecklats? 
 

Sammanfattningsvis anser sportjournalisterna att sportjournalistiken i Sverige har utvecklats på 
ett bra sätt. Den har blivit omfångsrikare, seriösare men efter att ha analyserat deras svar efter 
våra teorier förstår vi också att den blivit mer kommersiell. Omfångsrikare i den mening att den i 
dag innefattar mer tyckande och granskande journalistik. Seriösare för att sportjournalistiken nu 
har en högre status och att journalisterna är mer ansedda i dag. Seriösare också i den mån att de 
tar upp hur idrotten påverkar samhället och ser till verkligheten bakom idrottsarenan. Men att 
den kommersiella tanken blir allt mer präglande blir tydligt då mycket i dag handlar om att se till 
att öka tidningens inkomster. En majoritet av Strömbäck & Jönssons punkter för en kommersia-
liserad journalistik kan matchas in på vårt resultat vilket tyder på att sportjournalistiken blir mer 
kommersialiserad. Vi ska förstås akta oss för att vara allt för generella och anse att det är en bild 
som delas av alla sportjournalister men det är en bild som vi har fått genom vår undersökning. 
Tidspressen har ökat i yrket vilket till största delen beror på Internet och att tidningarna nu har 
fler publiceringskanaler att underhålla. Internet är en del i den ökade informationsströmningen, 
vilket bidragit till att sportjournalisterna måste framhäva något eget i sina artiklar. Det har förstås 
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sin grund i en mer kommersialiserad journalistik eftersom exklusivt material gör tidningen attrak-
tivare för köparen. 

7.6 Slutdiskussion 
 

Vi håller med sportjournalisterna om att kvalitén på sportjournalistiken i dag är bra. Det allt mer 
förekommande tyckandet och analyserandet har höjt sportjournalistiken till en ny dimension. 
Samtidigt håller vi med i den tendens som finns att överproportionera saker och ting. Journalis-
terna har ofta tagit upp exemplet med de rubriker där den svenska fotbollsstjärnan Zlatan Ibra-
himovic förekommer. Hur inte bara hans fotbollsprestationer hamnar i fokus utan även det som 
händer vid sidan av planen. Att glorifiera och spä på med sensationellt språk i rubriker i samband 
med honom (Zlatan gör konstmål till exempel) men också i annat sammanhang där fotbollsspela-
re blir fotbollsstjärnor är allt mer förekommande. Den tendensen är tråkig och drar ner kvalitén 
på den svenska sportjournalistiken. Men vi ska ha i åtanke att det i dag oftast är kvällstidningarna 
som står för en sådan journalistik men trenden går mot att morgontidningarna också tillämpar 
den typen av journalistik. Allt detta faller in under det som är kommersialiserad journalistik enligt 
Strömbäck & Jönsson. 

Det som också har hänt i svensk sportjournalistik de senaste tio åren är att det har blivit mer plats 
för krönikor och sensationer. Det ökade utrymmet är också en förändring det senaste decenniet 
och kanske den största. Vi tycker att det är en bra förändring men den här undersökningen har 
också gett oss en förståelse för varför det har blivit så. Sportjournalistiken är populär, framförallt 
bland män och leder till att fler vill köpa tidningen. Återigen handlar det här mycket om Afton-
bladets och Expressens journalistik för det är de som har de enskilda sportbilagorna. 

Vi håller med om den åsikten att stora sporter och eliter får majoriteten av utrymmet men tycker 
att det har en naturlig förklaring. Tidningarna vill nå ut till den största publiken och de största 
sporterna i Sverige i dag är fotboll och ishockey. Sedan förstår vi förstås de utövare och publik av 
mindre idrotter som är missnöjda med fördelningen av utrymmet. Detta anser vi inte enbart gäll-
er kvällstidningarna utan även en sak som morgontidningarnas sportjournalistik fokuserar på. Det 
märks när vi varit på orter där några enskilda lag är av mer allmänt intresse, att mycket av sport-
bevakningen handlar om dem. En risk med det är att de mindre klubbarna riskerar att lämnas 
utanför medieutrymmet vilket skulle vara en tråkig utveckling. 

Att Internet bidragit till en ökad tidspress framgår tydligt av vår undersökning och det har vi ock-
så förståelse för. Vi vet själva när vi följer ett sportevenemang via TV:n eller live så vill vi direkt 
efteråt gå ut på webben och få den senaste informationen. En åsikt som vi tycker ger förståelse 
till ett ändrat tänk i sportjournalistiken är när journalisterna har förklarat hur de måste hitta en ny 
vinkel. De behöver producera något som ingen annan vet om på grund av Internet och den öka-
de tillgängligheten på information. Med kunskap om Strömbäck & Jönssons och även Nygrens 
teori får vi en förståelse för varför det journalistiska arbetet har utvecklats på det sättet det har 
gjort. Tempot har ökat, journalisterna blir multijournalister och allt mer jobb sköts från skrivbor-
det och allt detta för att kostnadsreducera arbetet.  

Vad det gäller sportjournalistikens framtid är svårt att sia om. Att vi går mot en mer kommersiali-
serad sportjournalistik blir allt mer tydligt efter denna analys av vårt resultat. Kommersialisering 
har ofta en negativ klang men det kan också funderas över det positiva som en sådan förändring 
leder till. Ett led i kommersialiseringen är att förenkla och göra nyheterna lättförståeliga. Det bi-
drar till att fler blir engagerade och kan sätta sig in i nyheten, vilket kan anses som positivt.  
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Papperstidningens nedläggning är en fråga som har diskuterats länge och vi har lika svårt som 
sportjournalisterna att se att den bara ska försvinna, åtminstone inom en överskådlig tid. Men 
självklart går utvecklingen åt det hållet men det borde vara en risk med att tidningen glöms bort 
för att papperstidningen inte längre existerar. 

Däremot tåls det att funderas över om journalisternas tankar om papperstidningens död är sanna, 
det vill säga minskade inkomster för tidningen. Kanske i det korta perspektivet men på längre sikt 
kan annonsintäkter på en webbplats vara nog så stora att det kan ge en god framtid för bran-
schen. Kan tidningen bara redovisa ett besökarantal som är attraktivt för en annonsör kan de 
också ta betalt för det. Däremot innebär det inte en minskning i kommersialiseringen då de blir 
mer beroende av annonsinkomster. 

7.6.1 Förslag på vidare forskning 
 
Under vår undersökning har tankar och funderingar på vad som mer kunde undersökas i vårt 
ämne kommit upp. Vi valde att undersöka hur sportjournalisterna ser på branschen men det är 
inget som säger att det är det enda rätta. Det finns så många fler aktörer som har en uppfattning 
och kan ge sin tolkning om sportjournalistiken i Sverige. En grupp att intervjua skulle kunna vara 
tidningsredaktörerna. Av en sådan forskning skulle forskaren än mer kunna gräva i kommersiali-
seringen av dagens medier och förstå vilken roll sportjournalistiken har i tidningen men också 
bara få deras syn på sportjournalistiken i sin helhet. Ett annat sätt skulle vara att använda sig av 
informantintervjuer, det vill säga intervjua läsare av sportjournalistik. Det finns en viss svårhet i 
en sådan undersökning för att det gäller att få tag i människor som verkligen läser sportjournalis-
tik i tidningen varje dag och kanske helst flera tidningar. Dessa två typer av undersökningar skulle 
sedan kunna jämföras med vårt resultat för att se om det överensstämmer och om det inte gör 
det, fundera på varför. 

En liknande undersökning som vi i denna studie har gjort skulle också kunna göras men med 
andra typer av journalister som undersökningsobjekt. Vi tänker här på nyhets- eller nöjesjourna-
lister och höra hur de uppfattar att deras arbetssätt och journalistik har utvecklats. Det kan då 
vara intressant att jämföra med hur sportjournalisterna uppfattar utvecklingen inom deras gren i 
journalistiken och hur journalister i de andra ”journalistiska facken” uppfattar utvecklingen. Här 
kan det vara intressant att se om det finns några gemensamma punkter där journalistiken har ut-
vecklats. 

En typ av undersökning som vi var inne på från början när vi planerade vår studie är att undersö-
ka sportjournalistikens utveckling utifrån idrottarnas perspektiv. Alltså att fråga svenska sportpro-
filer hur de anser att utvecklingen sett ut inom sportjournalistiken och om relationen till sport-
journalisterna har förändrats. Undersökningsobjekten skulle då vara sportprofiler som varit aktiva 
i åtminstone tio år och som i dag på något sätt fortfarande finns kvar i idrottens värld. Givetvis 
skulle det vara möjligt att inte bara ha sådana som tillhör Sveriges allra högsta idrottselit, alla slags 
idrottare skulle kunna ge en intressant åsikt. 

Ett annat sätt att forska vidare i detta ämne vore förstås att göra liknande undersökningar men 
gällande sportjournalister från TV och radio. Sättet att arbeta där borde skilja sig mycket gent-
emot sportjournalister i tidningsbranschen. Även kvantitativa undersökningar om sportjournalis-
tiken i dessa medier saknas i dag vad vi hittat. Görs det fler reportage i dag? Har även TV-mediet 
tappat det där intresset av att bara rapportera referat och behöver hitta det ovanliga? Ges det mer 
tid till sport i TV-tablån i dag än förr? Bara en snabb fundering utan att egentligen ha undersökt 
det djupare känns det som att TV-kanalernas dagliga sportrapportering getts lika mycket tid i väl-
digt många år nu, fast det som har ökat väldigt med direktsänd match- och tävlingsbevakning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor: 
Hur länge har du jobbat som journalist? 
Hur länge har du jobbat med sportjournalistik? 
Har du någon journalistutbildning? 
Hur ser du på din yrkesroll?  

Frågor om sportjournalistik överlag: 
Anser du att sportjournalistik skiljer sig från annan journalistik? 
Upplever du att det har förändrats med antalet sportjournalister i dag som har journalistutbild-
ning? 
Hur är kvalitén på svensk sportjournalistik överlag i dag?  
Hur har sportjournalistik förändrats om man ser tillbaka tio år i tiden? 
Vad skulle du säga är den största skillnaden på sportjournalistik i dag jämfört med för tio år sen? 
Sport ges mer utrymme i dagens press än tidigare, tycker du att kvalitén uppehålls eller har den 
fått ge vika för kvantiteten?  
Mer utrymme borde kanske innebära en bredare övervakning? Får de stora sporterna mer ut-
rymme i dag eller har det ökade utrymmet gjort att mindre sporter också får synas? 
Vad blickar du på för att få inspiration för din journalistik och utvecklas? 

Frågor om förändringar i arbetssättet/arbetsförhållanden  
Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 
Finns det några klara förändringar i en arbetsdag från tidigare? 
Har arbetsrollerna förändrats på sportredaktionerna? 
Har sportredaktionens storlek på din tidning förändrats under din tid? 
Det dyker i dag upp fler och fler konkurrenter i mediebranschen, tycker du det har påverkat ditt 
arbetssätt? 
Det är allt vanligare att tidningar använder fler publiceringskanaler, bland annat Internet, TV, ra-
dio och även bloggar. Har arbetssättet ändrats för att man ska täcka de medierna också? 
Många sportjournalister bloggar och de flesta texter hamnar på webben där läsarna kan kommen-
tera. Är det en bra eller dålig funktion med kommentarer från läsarna? 
Har aktörernas inställning mot media förändrats? 
Märks det av ifall idrottarna medietränas? 
Hur är det med tillgängligheten, får man tag på idrottsfolket? 
Har amatörernas attityd gentemot media förändrats?  
Hur mycket jobb görs på redaktionen och hur mycket ute på arenorna? Har detta förändrats?  
Hinner man ut och träffa personer eller blir det mycket per telefon?  

Frågor om tidsbrist: 
Måste texterna skrivas snabbare nu med tanke på att de ofta ska upp på nätet och skapar det tids-
brist vid skrivandet? 
Om det förekommer tidsbrist, vad får den för effekter på journalistiken? 
Hinner man med källkontrollen i dag? 
Hinner man få tag på ”rätt” person för kommentarer när texterna ska ut snabbt? 
Ges det tid till ordentlig research när det hela tiden ska gå snabbt från idé till publicering?  

Vad tror du är nästa steg i utvecklingen för sportjournalistiken? 
Frågor om framtiden för sportjournalistiken: 
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