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Abstract 

Titel: Var är den lokala stjärnreportern? Lokaltidningar i Norrlands begränsade profilering av 

sportreportrar 

Författare: Emil Forsberg & Vendela Ögren 

Kurs, termin och år: Examensarbete, höstterminen 2019, 2020 

Antal ord i uppsatsen: 9007 

Problemformulering och syfte: 

Digitaliseringen har inneburit en omstrukturering för hela tidningsindustrin. Lokaltidningarna 

står inför en ny ekonomisk verklighet där sjunkande annonsintäkter och minskande 

prenumeranter är ett faktum. De rikstäckande tidningarna har försökt anpassa sig till 

förändringarna genom att väva samman nyhetsjournalistiken med sociala medier och genom 

att bygga reportrar som profiler. Men hur jobbar lokaltidningarna? Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur de lokala sportredaktionerna i Norrland arbetar med att profilera sina reportrar 

och vad de ser för värde i att ha starka profiler på tidningen. Vi undersökte även hur 

redaktionerna använder sig av sociala medier för att profilera sina reportrar. Studien tar sitt 

teoretiska avstamp i teorin om medielogik, och framförallt social medielogik. 

Metod och material:  

I studien undersöks tre lokala sportredaktioner i Norrland: Östersunds-Posten, Västerbottens-

Kuriren/Folkbladet och Piteå-Tidningen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med en 

sportchef och en reporter från varje redaktion.  

Huvudresultat: 

Resultatet visar att de tre lokala sportredaktionerna inte jobbar aktivt med att profilera 

särskilda reportrar. Det finns profiler på tidningarna, men enligt redaktionerna har de inte 

blivit det genom ett aktivt och strategiskt byggande av ett personligt varumärke, utan genom 

ett specialområde som intresserat publiken. En orsak till varför man inte profilerar reportrar i 

någon större utsträckning, anses enligt redaktionerna vara bristen på resurser. Däremot ser alla 

redaktioner ett värde i att ha profilerade reportrar, då det skapar förtroende och en relation till 

läsarna. De tre redaktionerna använder sig främst av tidningens egna konton på sociala medier 

för att sprida sitt material. Om man utgår från den sociala medielogiken har studiens tidningar 

påbörjat en anpassning och försöker nå ut med sitt material på sociala medier, men det finns 

ingen strategi för att profilera reportrar på dessa plattformar.  

Nyckelord: Profilering, lokaljournalistik, sportjournalistik, social medielogik, personligt 

varumärke  



 3 

Innehållsförteckning 
 
1. INTRODUKTION OCH PROBLEMFORMULERING ..................................................................... 4 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................... 5 

2.1 BEGREPPSFÖRKLARING .................................................................................................................. 5 
3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................... 5 

3.1 MEDIELOGIK OCH SOCIAL MEDIELOGIK ......................................................................................... 6 
3.2 PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE OCH PERSONIFIERING ...................................................... 7 
3.3 LOKALJOURNALISTIKENS UTVECKLING ....................................................................................... 10 
3.4 SPORTJOURNALISTIK .................................................................................................................... 11 

4. METOD OCH MATERIAL ...................................................................................................... 12 
4.1 URVAL OCH BAKGRUND ............................................................................................................... 13 
4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................. 14 

5. RESULTAT OCH ANALYS ...................................................................................................... 15 
6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ............................................................................................ 26 
REFERENSLISTA .......................................................................................................................... 28 
BILAGA 1 .................................................................................................................................... 32 
BILAGA 2 .................................................................................................................................... 34 
 
 

  



 4 

1. Introduktion och problemformulering 

Kampen om nyhetskonsumenterna har flyttat från löpsedlarna till de personliga flödena på 

sociala medier. Digitaliseringen har inneburit ett paradigmskifte där journalistiken och sociala 

medier flätats samman. Den traditionella medielogiken som präglat nyhetsjournalistiken 

under en lång tid har anpassats till den sociala medielogiken som blivit viktig på sociala 

medier (Hedman, 2017, s. 4). Några som påverkats kraftigt av digitaliseringen är 

lokaltidningarna. Sjunkande annonsintäkter och ett minskat antal läsare har lett fram till att 

hela lokaljournalistikens existens är hotad (Nielsen, 2015, s. 3). Det är tydligt att 

lokaljournalistiken är under hög press och att journalistiken i Sverige blir allt med 

Stockholmscentrerad (Wallentin & Lind, 2019, s. 130). 

Digitaliseringen har tvingat reportrar i hela branschen att anpassa sig till det nya klimatet för 

att kunna vidhålla sin relevans (Schultz & Sheffer, 2012, s. 64). Samtidigt har journalistiken 

på senare år förändrats och blivit mer personifierad och journalisten har hamnat mer i fokus 

(Hellmueller, Vos & Poepsel, MA, 2012, s. 291). För att journalister ska kunna behålla sina 

jobb i den ekonomiska krisen har de tvingats bli experter på områden, för att visa att de är 

värdefulla för redaktionerna (Holton & Molyneux, 2017, s. 198). På så sätt har journalistens 

traditionella roll förändrats. Från att förhålla sig till objektivitetsnormen, där åsikter och egen 

personlighet ska stå åt sidan, till att som profiler och experter uttrycka åsikter via krönikor och 

sociala medier (Singer, 2005, s. 178). 

De profilerade journalisterna har blivit viktigare för mediehusen, som letar sätt att anpassa sig 

till det nya medieklimatet (Hedman, 2017, s. 4). Journalisternas roller har alltså blivit allt mer 

individualiserade, och det finns nu en större möjlighet än tidigare att bygga sitt personliga 

varumärke (Olausson, 2018, s. 2380). Via mediehusen och Twitter har de byggt sitt egna 

varumärke och skaffat sig en stor plattform att stå på (Hedman, 2017, s. 4). 

Sportjournalistiken är ett tydligt exempel på en genre inom journalistiken som stått inför en 

förändring till en mer personifierad nyhetspresentation (Hutchins & Boyle, 2017, s. 505). 

Tidigare forskning har undersökt rikspress arbete med profilering av sportjournalister 

(Billengren & Pearson, 2017). Men profilering av sportreportrar på lokal nivå är ett relativt 

outforskat område som berättar mycket om hur utvecklingen har spridit sig i mediesverige.  
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Eftersom att medielandskapet förändrats och sammanflätats med de nya sociala medierna 

utgår vårt inomvetenskapliga perspektiv från att ta reda på hur de lokala sportredaktionerna 

förhåller sig och anpassar sig till det nya klimatet. Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan 

studien belysa hur journalistiken påverkas av att fokuset i viss mån flyttas från innehållet till 

vem som producerat materialet.  

 

Med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer med chefer och reportrar på lokaltidningar syftar 

studien att undersöka hur de själva upplever arbetet med profileringen och sociala medier. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur de lokala sportredaktionerna jobbar med att profilera 

sina reportrar. En annan intressant aspekt att undersöka är hur lokala redaktioner jobbar med 

sociala medier för att se hur de har anpassat sig till den sociala medielogiken och undersöka 

om det finns någon uttalad strategi för att genom sociala medier profilera sina reportrar och 

bygga personliga varumärken. 

 

Frågeställningar för studien: 

1. Hur upplever chefer och reportrar på sportredaktionerna att man jobbar med 

profilering? 

2. Vilken betydelse anser chefer och reportrar på lokala sportredaktioner att profilering 

har? 

3. På vilket sätt använder sportredaktionerna sociala medier för att profilera reportrar? 

 

2.1 Begreppsförklaring 

Profilering: Ett begrepp för hur medier bygger en enskild journalist till en profil som publiken 

ska känna igen.  

3. Teori och tidigare forskning 

Det är i den här studien relevant att använda sig av teorin om medielogik och social 

medielogik då syftet är att undersöka hur sportreportrar och sportchefer på lokaltidningar 

upplever att de jobbar med sociala medier och vad de tycker att sociala medier har för 

betydelse. I en medievärld som är i förändring har journalistiken tvingats anpassa sig till den 

sociala medielogiken i och med digitaliseringen (Hedman, 2017, s. 4). Det är därför relevant 
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att ta upp tidigare forskning kring journalisters relation till sociala medier. Det är något som 

har flätas samman med tidigare forskning om personligt varumärkesbyggande och den ökade 

personifieringen i journalistiken, då exempelvis Twitter är en stor plattform för journalister att 

bygga sitt eget varumärke. 

 

3.1 Medielogik och social medielogik  

Studien tar sitt teoretiska avstamp i teorin om medielogik, och framförallt social medielogik. 

Medielogik behandlar mediernas sätt att fungera och bygger på att nyhetens format påverkar 

nyhetens innehåll (Altheide & Snow, 1979, Strömbäck, 2015). Mediernas innehåll och 

material styrs alltså av annat än verkligheten i sig. Format, marknadsvärde och rutiner kan 

exempelvis vara aspekter som styr vad medierna publicerar (Strömbäck, 2014). 

 

Den medielogik journalistiken utgår ifrån, där det gäller att fånga läsarnas uppmärksamhet 

och sedan hålla kvar den, har i och med digitaliseringen tvingats att anpassas till den sociala 

medielogiken som är central på till exempel Twitter (Hedman, 2017, s. 4). Eftersom 

spelplanen har förändrats för medierna har även medielogiken förändrats. Därför är social 

medielogik högst relevant för syftet med studien, som är att undersöka hur reportrar och 

chefer på lokaltidningars sportredaktioner upplever arbetet med profileringen och sociala 

medier. Studien undersöker en medievärld som är i förändring och även en medielogik som 

anpassats för sociala medier. 

 

Skillnaden mellan den traditionella medielogiken och sociala medielogiken är enligt Klinger 

och Svensson (2015) att medan nyhetsmediernas innehåll produceras och eller väljs ut av 

professionella och utbildade journalister, så är innehållet på sociala medier genererat av alla 

typer av användare. Därmed så handlar det mer om individuella intressen och att maximera 

uppmärksamheten i flödet av nyheter  (Klinger & Svensson, 2015, s. 1246). En konsekvens 

av sökandet efter uppmärksamhet och viljan att ens material ska bli viralt, är enligt Bennet 

och Segerberg, att journalister inte längre är de självklara “gatekeepers”, det vill säga ha 

kontroll på in-och utflödet av nyheter, som man kan lita på, utan snarare en i kedjan av 

människor som sprider innehåll. De menar att det gäller för journalister att hitta sin egen 

publik i sociala medier om de vill utvidga sin roll som gatekeepers och säkra en trovärdig 

journalistik i dessa forum (Bennet & Segerberg, 2012, s. 8).  Expressens sportchef Pär 

Andersson var inne på samma spår när han intervjuades av Billengren & Pearson (2017, s. 
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31). Han uppgav att Expressens profilering av reportrar syftar till att öka tidningens 

trovärdighet. 

 

Tidigare forskning visar att journalister är några av de mest frekventa användarna av Twitter 

och den sociala medieplattformen har blivit ett sätt för journalisterna att bygga sitt varumärke. 

En av anledningarna till det anses enligt Ulrika Hedman (2017) vara att det skett en 

utveckling där journalistiken och sociala medier flätats samman. Ulrika Hedman 

argumenterar för att Twitter blivit en  möjlig måttstock att mäta profilering. Antal följare, 

räckvidd och interaktioner går lätt att ta reda på med Twitters statistikverktyg. Dessutom har 

Twitter och andra sociala medier blivit allt viktigare för att nå unga som använder dessa typer 

av plattformar för nyhetskonsumtion (Hedman, 2017, s. 6). Nyheterna dyker upp i flödet utan 

att de aktivt söks (Bergström och Jervelycke Belfrage, 2018, s. 590).  

 

Ulrika Olausson skriver i The Celebrified Journalist (2018) att journalister i och med 

digitaliseringen glidit över till en mer individualiserad inriktning. Hon menar att journalister 

spenderar mer tid med att bygga sitt eget varumärke, än att bygga varumärket för företaget 

man jobbar för. Mycket av detta menar hon kommer från Twitter och andra sociala medier där 

det finns en möjlighet att profilera sig och bygga ett varumärke (Olausson, 2018, s. 2380).  

Ulrika Olausson beskriver hur forskning om journalistik och specifikt Twitter växer hastigt 

(Olausson, 2018, s. 2380). Tidigare forskning visar också hur nyhetsmedier har anpassat sig 

till sociala medier för att sprida nyheter, men även som ett verktyg för marknadsföring 

(Ahmad 2010; Barnard 2016; Greer and Ferguson 2011; Greer and Yan 2010; Hermida 2010; 

Messner, Linke, and Eford 2012; Noguera Vivo 2013).  

 

3.2 Personligt varumärkesbyggande och personifiering 

Varumärkesidentitet handlar om uppbyggnaden av märkesidentitet namn och personlighet. 

Märkesidentitet är något som går att bygga upp och förändra under tid (Levander & Tonell, 

2007). Ditt personliga varumärke definieras inte som du uppfattar det, utan som andra runt 

omkring uppfattar det (Bence, 2008). Werner Runebjörk, (2006, s. 79-110), menar att ditt 

personliga varumärke bör reflektera din personliga identitet, men att de skiljer sig åt då 

varumärke är det du vill att andra ska uppfatta dig som. Personligt varumärke hävdar Bence 

(2008) är något som ständigt byggs i allt man säger och gör.  
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Traditionellt sett har journalister inte behövt utveckla någon speciell identitet för att möta sin 

publik. Faktum är att före digitaliseringen hade det inneburit att man brutit mot 

objektivitetsnormen, som uppmanar journalister att sätta sin egen personlighet och åsikter åt 

sidan, för att i stället fokusera på fakta. Utöver det har det nyhetsmedie som journalisterna 

arbetat för traditionellt sett stått i fokus. Det enda sättet som journalisterna kunnat separera sig 

från andra har varit via vilken roll de har på mediehuset (Singer, 2005, s. 178). 

På senare år har journalistiken reformerats och fått en mer personlig prägel och journalister 

har blivit mer öppna och transparenta med sina egna åsikter (Hellmueller, Vos & Poepsel, 

MA, 2012, s. 291). Detta beror enligt Holton & Molyneux (2017) på att journalistiken 

förändrats och börjat söka och eftersträva trovärdighet på ett nytt sätt. En viktig faktor som 

skyndat på utvecklingen är sociala medier där journalisterna interagerar med läsare både 

genom en professionell och en personlig identitet (Holton & Molyneux, 2017, s. 297). 

En annan aspekt som också påverkat utvecklingen är den ekonomiska kris som drabbat 

journalistiken globalt och som lett till att redaktioner fått skära ner på personal. Klimatet har 

tvingat journalister att nischa sig på områden de kan bli experter på, för att sedan kunna 

demonstrera den expertisen på ett sätt som blir värdefullt både för journalisten själv och för 

publiken. Detta kallas “individual branding” och har lett till att kontrollen och makten flyttat 

från mediehusen till individuella journalister och givit dem mer självständighet (Holton & 

Molyneux, 2017, s. 198) 

Tidigare forskning där amerikanska journalisternas inställning till sociala medier och 

personligt varumärkesbyggande undersöks, visar att tidningsreportrar oftast använde Twitter 

av alla olika sociala plattformar. De reportrar som indikerade att de använde sig av sociala 

medier för att bygga sitt personliga varumärke använde sig främst av Twitter (Schultz & 

Sheffer, 2012, s. 70). Vidare beskrivs Twitter som ett sätt för tidningsreportrar att “jämna ut 

spelplanen”. Twitter är ett verktyg för printreportrar att både konkurrera med annan digital 

media och bryta sig loss från sitt eget mediaformat för att kunna skapa ett eget varumärke (s. 

74). Samma forskning visar att jämför med andra grupper av reportrar, som tv-reportrar och 

webbreportrar, är printreportrar betydligt mindre motiverade att använda sociala medier i 

syftet att bygga sina egna varumärken. De var mindre benägna att använda sociala medier 

frekvent och tro att rapportering på sociala medier är viktigt (s. 72). Studien indikerar att ålder 

spelar roll i utvecklingen av personligt varumärkesbyggande. En trolig utveckling är att de 
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äldre reportrarna kommer bli ersatta av yngre reportrar som är öppnare till sociala medier och 

användningen av dem i ett varumärkesbyggande syfte (s. 74). 

 

Det pågår en ökad personifiering i journalistiken där utrymmet för journalister och deras 

tolkningar blir allt större (Strömbäck & Jönsson, 2005, s. 20). Det är en indikation på att 

mediebolagen arbetar aktivt med att profilera sina journalister. Expressens sportchef Pär 

Andersson uppgav (Billengren & Pearson, 2017, s. 31) att det handlar mer om tidningens 

trovärdighet mer än om ekonomiska faktorer. Han sade att kvällstidningar länge uppfattats 

som icke sanningsenliga och att profileringen syftar till att tvätta bort den stämpeln 

(Billengren & Pearson, 2017, s. 31).  Det är därför intressant att se hur de lokala 

redaktionerna, som är av mindre storlek, jobbar med sociala medier och vad cheferna säger 

till sina reportrar. Tidigare forskning visar att motivationen för personligt 

varumärkesbyggande var högre hos större tidningar än mindre tidningar (Schultz & Sheffer, 

2012, s. 70). 

 

Denis McQuail (2010, s. 297) skriver att de personliga egenskaperna hos journalister har 

blivit viktiga för innehållet. Det kan visa på att journalister gynnas av att på sina egna 

plattformar och texter dela med sig av privata saker. McQuail menar att det även skulle kunna 

hänga ihop med hur publiken resonerar när det gäller personlighet och värderingar hos 

författare till, för exempel, en novell eller en film. Det finns förväntningar på att media ska 

spegla samhället. 

  

McQuail menar också att det utrymmet som journalister har för att utrycka sina åsikter 

varierar beroende på vilket område de jobbar inom. Trots det går det att argumentera för att 

det, i och med intåget av sociala medier, ökat inom de flesta genrer (s .297). McQuail skriver 

också att journalister med hög status använder möjligheten att utrycka sina personliga tankar, 

vilket stöds av teorin om medielogik som belyser personifieringen inom journalistiken (s. 

299). Det pekar på att profilerade journalister, i vårt fall sportjournalister, på sina egna 

plattformar, kan uttrycka sig ännu mer personligt. Vilket kan bidra till ett växande varumärke, 

eftersom journalister med hög status tidigare bara haft möjligheten att uttrycka egna åsikter i 

format som krönikor. 
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3.3 Lokaljournalistikens utveckling  

Den affärsmodell som de lokala tidningarna varit baserade på är under hård press sedan 

prenumerationerna minskat, antalet annonsörer reducerats och intäkterna överlag rasat. Ett 

sjunkande marknadsvärde har lett till att investerare tappat intresset. Utvecklingen inom 

mediebranschen innebär att vi inte längre kan ta lokaljournalistikens existens för givet 

(Nielsen, 2015, s. 3). 

 

Trots det menar Nielsen att de nya digitala formerna av lokalmedia även har skapat mycket 

optimism inför lokaljournalistikens framtid. Digitaliseringen kan inte lösa hela problemet, 

men i alla fall vara en del av lösningen (Nielsen, 2015, s. 3). De lokala tidningarna genomgår 

en strukturell förändring där printtidningarna tappar i värde samtidigt som deras digitala 

produkter inte kan ersätta förlusten från printupplagan (Nielsen, 2015, s. 6). Digitaliseringen 

har varit omvälvande för tidningsindustrin och resulterat i att ett stort antal tidningar tvingats 

stänga ner och ett otaligt antal reportrar som förlorat sina jobb. Den digitala utvecklingen har 

tvingat reportrar att anpassa sig till det nya medieklimatet för att på så sätt vidhålla sin 

relevans (Schultz & Sheffer, 2012, s. 64).  

 

Om man tittar på lokaljournalistiken i Sverige visar Mediestudiers årsbok för 2018 att det 

finns stora skillnader på omfattningen av kommunbevakningen i olika typer av kommuner 

(Nygren & Engelbrecht, 2018, s. 30). Nästan hälften av de lokala redaktionerna för lokala 

tidningarna i Sverige har stängts ner sedan 2004. Enligt institutet för mediestudier saknar 75 

kommuner en redaktion på plats och 35 kommuner har ingen mediebevakning alls. Eftersom 

lokaltidningar har drabbats hårt av den digitala utvecklingen (Nielsen, 2015, s. 6) är det därför 

intressant att undersöka om de precis som rikstäckande mediehus använder sig av profilering 

av journalister för att rätta sig efter det nya medieklimatet (Hedman, 2017, s. 4). 

Mediestudiers årsbok från 2019 visar att varannan journalist bor i Stockholms län (Wallentin 

& Lind, 2019, s. 130). Samtidigt som andelen journalister har ökat i Svealand har det minskat 

i andra delar av landet, bland annat i Norrland, påskyndat av den fortsatt ökade 

Stockholmskoncentrationen (Wallentin & Lind, 2019, s 132). Eftersom det lokala innehållet i 

tidningar troligen minskar utan lokala journalister och även andelen läsare sjunker betydligt 

(Nygren 2018 i Mediestudiers årsbok, s. 27), är lokaltidningars anpassning till den nya 

medielogiken viktig. Angående Twitter och svensk lokalpress jämför en studentuppsats 

(Olofsson, 2013, s. 38) en landsortstidning, Söderhamns-Kuriren, och en rikstäckande, 

Dagens Nyheter, de olika tidningarnas användning av Twitter. Resultatet visar att 
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landsortstidningen använder sig av Twitter i mindre utsträckning än den rikstäckande 

tidningen. 

 

Forskningen på lokaljournalistik är inte lika detaljerad, utbredd eller jämförande som 

forskningen på rikstäckande tidningar. Traditionellt sett har journalistikforskning tenderat att 

fokusera på de rikstäckande medierna medan lokal- och regionaljournalistik fått lite 

forskningsmässig uppmärksamhet (Wahl-Jorgensen & Hanitsch, 2009, Kleis Nielsen, 2015, s. 

5). Trots det hävdar Waschková Císařová (2017: 15) i en nypublicerad bok om 

lokaljournalistik i Europa och USA, att det håller på att förändras och fokuset på 

lokaljournalistik ökar. 

 

Samtidigt har forskare sett en annan utvecklande trend inom journalistiken. Den 

opinionsbaserade och tyckande journalistiken har fått ett större utrymme i flera länder på 

bekostnad av nyhetsjournalistiken (Esser & Umbricht, 2014). Det är en genre som vuxit 

kraftigt i västvärlden och kännetecknas av tolkningar och analyser (Esser & Umbricht, 2014; 

Knapskog et al., 2016; McNair, 2008; Nord & Stür, 2009; Salgadao & Strömbäck, 2012; 

Wahl-Jorgensen & Hanitsch, 2009). Det är en ihållande trend som Roosvall och Widholm 

visade i sin studie från 2019 och där tolkande journalistik fortsätter få ökat spelrum (Roosvall 

& Widholm, 2019).  

 

Eftersom studien syftar att undersöka sportreportrar och chefer på lokaltidningar är det 

väsentligt att ta upp tidigare forskning om lokaljournalistikens utveckling, liksom 

sportjournalistikens.  

 

3.4 Sportjournalistik 

Tidigare forskning om sportjournalistik och dess utveckling är begränsad, och mycket av det 

som finns berör jämställdhet i branschen och i spalterna. Framträdande inom området i stort 

är Raymond Boyle som har skrivit flera publikationer om sportjournalistikens utmaningar. 

 

Sportjournalistikens trovärdighet är ofta ifrågasatt, men på grund av sin popularitet hos publik 

och annonsörer fortsätter den trots det att vara viktig för mediehusen (Boyle, Rowe, and 

Whannel 2010; Hutchins & Boyle, 2017, s. 499). Charlie Lambert (2012) argumenterar för att 

sportjournalistiken måste “höja sig ett snäpp” för att på så sätt få tillbaka den trovärdighet 

som behövs för tidningens print och online-varumärke (Boyle, 2013, s. 96). 
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Sportjournalistiken både leder till, och är föremål för, en förändring till en mer personifierad 

nyhetspresentation och konsumtion på allt fler plattformar (Hutchins & Boyle, 2017, s. 505). 

Sportjournalistiken rättfärdigar sitt bidragande och värde genom att försöka anpassa den 

traditionella synen på journalistik till den mer föränderliga kontext där digital media fortsätter 

att ändra presentation, ekonomi och parametrar av nyheter (Hutchins & Boyle, 2017, s. 500). 

Teknologin tenderar att upplösa de befintliga mönster som finns bland arbetande journalister 

(Deuze, 2010). För journalister har förflyttningen från analogt till digitalt varit på både gott 

och ont. Nyheter publiceras dygnet runt och deadlines är numera rullande vilket innebär att 

sportjournalisterna alltid måste vara aktiva som nyhetsförmedlare, bloggare och twittrare och 

dessutom publicera material på en rad olika plattformar (Boyle, 2013, s. 93). Det blir även allt 

vanligare att fans interagerar med framgångsrika sportjournalister på Twitter (Boyle, 2013, s. 

94). 

Rein, Shields, and Grossman förklarar att Twitter är en idealiskt plattform för att kommentera 

vilket evenemang som helst i realtid. Möjligheten att interagera gör att Twitter lämpar sig 

väldigt bra när det kommer till just sport (Rein, Shields, and Grossman, 2014). 

Sportjournalister använder sig av Twitter för att bland annat hitta information och ha en 

dialog med andra användare, men även för att profilera sig själva eller mediehuset de jobbar 

för (Deprez, Mechant, and Hoebeke, 2013). Sheffer och Schultz har undersökt vad 

sportjournalister faktiskt Twittrar om. Resultatet visar att de främst använder plattformen för 

att uttrycka sina egna personliga åsikter och inte för att marknadsföra sina traditionella 

mediaplattform (Sheffer & Schultz, 2010, s. 478).  

Tidigare forskning visar alltså hur medievärlden förändras och hur journalister anpassar sig 

till den nya sociala medielogiken. Det pågår även en ökad personifiering inom journalistiken 

och sociala medier är ett verktyg för reportrar att bygga sina egna varumärken. Det finns 

begränsat med tidigare forskning om lokal- och sportjournalistik, och framförallt 

kombinationen av de två och det leder oss in på vår studie. 

I nästa avsnitt kommer vi att presentera metodavsnittet där vi redogör för hur vi gått tillväga. 

4. Metod och material 

Studien syftar till att vara beskrivande och därför har vi valt en kvalitativ metod. Med hjälp av 

samtalsintervjuer med sportreportrar och sportchefer på lokaltidningar besvaras studiens 
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frågeställningar; hur journalister och chefer uppfattar profilering, vilken betydelse de tycker 

att profilering har och hur de jobbar med sociala medier. 

Studien undersöker om det finns något uttalat mål att profilera reportrar, också hur de 

resonerar kring journalisters egna Twitterkonton. Om cheferna rent av uppmanar journalister 

att vara aktiv på Twitter och om journalisterna själva använder det sociala nätverket för att 

bygga sitt egna varumärke. Samtalsintervjuer ger goda möjligheter att få svar som är oväntade 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2017, s. 251). Vi valde färre intervjuer i stället 

för flera enkäter för att man i kvalitativa intervjuer kan anpassa frågorna och vilken ordning 

man ställer frågorna, som man annars förlorar om man har ett standardiserat frågeformulär 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2018, s. 38). Samtalsintervjuer fokuserar på 

problemformuleringar som handlar om synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig, i vårt fall 

profileringen av sportjournalister på lokaltidningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2017, s. 252). En annan fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa 

frågor och den ordning man ställer dem i efter situationen på ett helt annat sätt än om man är 

bunden vid ett helt standardiserat frågeformulär. Därmed kan man få svar på andra frågor. 

Man får kanske inte i första hand en djupare kunskap om ett fenomen, men man får definitivt 

en bredare bild med fler nyanser och dimensioner än vad man får med hjälp av 

standardiserade frågor (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2018, s. 38). Den kvalitativa intervjun 

är speciellt lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor 

(Dahlen, 2008, s. 9), vilket vår studie syftar att ta reda på. 

 

Studien kan vara en indikation på hur sportredaktioner i Norrland jobbar med profilering. 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kan studien visa hur lokalredaktionerna vi 

undersökt förhåller sig till profileringen inom journalistiken. Valet att specificera oss på just 

lokaltidningar i Norrlands syn på profilering ger oss en möjlighet att bidra till att fylla igen 

den vita fläcken på forskningskartan. Eftersom att det är ett relativt outforskat område strävar 

studien efter att säga något om en del, i det här fallet lokaltidningar i Norrlands profilering av 

sportreporter, för att bidra till helheten, en mediebransch som är i förändring.  

 

4.1 Urval och bakgrund 

Eftersom att hälften av alla Sveriges journalister bor i Stockholm (Wallentin & Lind, 2019, s. 

130) är mycket av den tidigare forskningen på området Stockholmscentrerad. För att se hur 

profileringen ser ut i andra delar av mediesverige har vi valt att rikta in oss på lokaltidningar i 
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Norrland. Studien tar avstamp i tre sportredaktioner som verkar i olika län. Piteå-Tidningen i 

Norrbotten, Västerbottens-Kuriren och Folkbladet som har en gemensam sportredaktion i 

Västerbotten och Östersundsposten i Jämtland. Tidningarna skiljer sig åt i storlek och 

ägarstruktur. 

Östersundsposten ägs av Mittmedia som är en av Sveriges största mediekoncerner och blev 

nyligen uppköpta av Bonnier News. Västerbottens-Kuriren och Folkbladet har samma 

sportchef och ägs av koncernen VK-media. Efter att VK-media köpt upp koncernen Stampen 

med ett flertal tidningar i Västsverige är de en medelstor koncern. Piteå-Tidningen är än så 

länge en fristående tidning, men kommer efter årsskiftet att tillhöra Norrbotten Media.  

Med hjälp av en förundersökning, där vi tittade på tidningarnas sportsajt, bildade vi oss en 

uppfattning om redaktionerna hade profilerade reportrar eller inte. De sportredaktioner vi valt 

att undersöka, använder sig i varierande grad av profilering för sina sportjournalister. 

Eftersom att populationen av de profilerade sportjournalisterna är väldigt liten vore det 

problematiskt att sätta ett minimikrav för hur många personer vi behöver intervjua och i 

slutänden skulle det kunna leda till att vi har ett skevt urval. Vi valde därför att intervjua en 

sportchef och en sportreporter från de tre redaktionerna.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi började med att göra en förstudie av de olika tidningarna i Norrland för att bilda oss en 

uppfattning om dem. Vi tittade på ägarstrukturer och vilka koncerner tidningarna ingår i. Men 

även på det material de producerar, vilka som producerar det och om dessa reportrar lyfts 

fram på sporten startsida. Syftet var att bekanta oss med tidningarna och se om vi kunde 

urskilja någon profilering av reportrar. Sedan utformade vi två frågeformulär, ett till 

sportcheferna och ett till sportreportrarna (se bilaga ett, respektive bilaga två). De båda 

frågeformulären innehöll till stor del samma frågor, men skiljde sig något för att passa deras 

respektive roller. 

 

Sedan tog vi kontakt med sportcheferna på respektive tidning. Vi intervjuade dem på telefon 

och bandade samtalen. Avslutningsvis frågade vi cheferna om vem de tycker är deras mest 

profilerade reporter för att se om det stämde överens med den uppfattning vi hade fått genom 

vår förstudie. I två fall av tre stämde detta överens och vi tog kontakt med den reportern. Men 

i fallet Västerbottens-Kuriren/Folkbladet var den reporter vi upplevde mest profilerad inte 
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anställd utan frilansare. Sportchefen betonade även att de inte hade någon reporter som var 

mer profilerad än någon annan och alla gjorde samma saker. Därför valde vi att kontakta en 

av de fem medarbetarna på sporten, som är anställd. Intervjuerna med reportrarna gjordes 

också över telefon och bandades.  

 

När intervjuerna var genomförda transkriberade vi dem. Därefter kodade vi materialet efter 

studiens tre frågeställningar där varje fråga fick en egen färg. Vi färgkodade de svar vi tyckte 

berörde respektive frågeställning för att sedan lägga samman svaren. På så sätt fick vi en 

tydlig bild av vilka svar vi fått in och kunde se både tydliga mönster, men även på de punkter 

som redaktionerna skiljde sig åt. 

5. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat och analys. Resultatdelen innehåller de mest 

relevanta citaten från studiens intervjuer. Första frågeställningen som studien ämnar att 

besvara är hur chefer och reportrar på sportredaktionerna upplever att man jobbar med 

profilering.  

 

Det är vanligt förekommande att reportrarna på sportredaktionen har olika ansvarsområden, 

som de profileras inom. Som exempel skriver Sanna Svanebo på Östersundsposten mest om 

längdskidåkning medan hennes kollegor har andra fokusområden. Hon säger att de, genom att 

specialisera sig på olika områden och visa upp det i tidningen, hoppas kunna närma sig sina 

läsare: 

 

”Där jag jobbar så går man mer och mer åt det hållet att man vill få fram de enskilda 

reportrarna mer, att det är jag som bevakar Ragunda till exempel har vi nu, det har vi 

även visat upp i tidningen. Så läsaren kanske kan lära känna oss på något sätt och också 

att de vet att det är hon jag ska prata med, hon jag ska kontakta, hon har koll, liksom den 

biten. Att det är bara den typen av grejer jag vill läsa i tidningen, ja men då läser jag bara 

det och då har man ändå en slags kontakt och person man kan kontakta, veta att det här 

ska jag läsa av den här personen för jag vet att hen skriver om de sakerna jag är 

intresserad av.” 

 

 Även Per Sandberg, sportchef på Piteå-Tidningen, berättade att deras reportrar har olika 

fokusområden som de profileras inom och att det är personlighet som styr:  
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”Vissa personer kan man säga, är profiler, mycket är kopplat till deras personligheter. Att 

de dels har mycket kunskap men också kanske är lite mer karismatiska, utåt stickande, 

alltså syns och hörs mer och tar debatter. Mycket är egentligen kopplat till personlighet 

såklart. Sen försöker vi profilera oss lite på så sätt att vi har, även om vi är en mindre 

redaktion, har vi vissa områden som vissa personer bevakar mer än andra. Så vi har vissa 

som kanske bevakar lite mer hockeynyheter, andra bevakar lite mer fotbollsnyheter, och 

på så sätt kan man en profilering dels gentemot läsarna, att dom bör känna igen att den 

här personen brukar dra fram ganska mycket nyheter om det. Sen får man det också 

gentemot tipsare och så att de har kontakt med folk, inom klubbarna och lagen, att det blir 

en profilering på så sätt. Att håller man mycket kontakt med folk inom just den idrotten så 

bygger man upp en relation också med människor som kan vara bra att ha när det gäller 

att få in tips eller andra saker.” 

 

Inom vilket område reportrarna blir profilerade styrs mycket av deras personlighet och vilka 

intressen de har. Det finns flera exempel på när reportern själv har ett stort intresse för en 

sport och därför blir profilerad inom det området. Lokalredaktionerna i studien arbetar alltså 

inte aktivt med att profilera reportrar, utan de anser att det är något som kommer genom att 

man nischat in sig och blivit expert på ett ämne. David Pettersson, reporter på Västerbottens-

Kuriren och Folkbladet, tycker egenskaper och skicklighet som journalist ska styra vem som 

blir profilerad: 

 

”Jag tror att det viktigaste är att ha bra nyheter och att det journalistiska ska gå före. 

Sedan kan man absolut vara en profil genom att göra ett bra journalistiskt arbete också. 

... Att bli profil för att man gör väldigt bra journalistiska grejer och avslöja nyheter och 

sådär, kan man ju förstå, Mr Madhawk, Johan Svensson har blivit en profil för att han är 

väldigt bra på att avslöja hockeynyheter. Och det är ju klockrent, det är ju drömmen att 

ha en sån på en redaktion. Men det är lite svårare att sticka ut på det sättet än att sticka ut 

och ha många åsikter.” 

 

Personliga intressen och personlighet styr alltså om man blir en profilerad reporter inom en 

viss kategori. Detta kan kopplas ihop med Holton och Molyneuxs studie från 2017 som visar 

att den mer nischade och expertis-baserade journalistiken ökat efter den ekonomiska kris som 

drabbat journalistiken globalt (s. 198). När redaktionen tvingats skära ner på personal har 
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journalister behövt specialisera sig på ett område, för att visa att de är värdefulla för 

mediehusen. På så sätt har makten förflyttas från mediehusen till journalisterna själva (Holton 

& Molyneux, 2017, s. 198).  

 

Även om respondenterna beskriver att reportrarna har sina respektive fokusområden de 

profilerar sig inom är det tydligt att de inte bara kan skriva om en sport. Sportredaktionerna 

beskriver att de har ett litet antal medarbetare och att alla därför måste kunna rapportera om 

alla ämnen. Det är även nödvändigt att kunna skriva flera typer av texter och klara av olika 

roller i en livesändning. Andreas Olsen, sportchef på Östersunds-Posten berättar att trots att 

de nu har en olika fokusområden, måste alla reportrar kunna rapportera om allt: 

 

”Tidigare var det mer så att alla ska bevaka allt och alla ska kunna lite om allt. Och det 

är ju så fortfarande också, det är mer eller mindre att måste på en lokal redaktion, det går 

inte att säga att division 1 ishockey kan jag ingenting om, det kan inte jag bevaka, det har 

vi inte möjlighet till utan alla måste kunna bevaka allt. Men nu har vi mer profilerat de 

som är mer insatta på vissa lag eller idrotter hårdare, och det känns som en bra modell.” 

 

Peter Hegethorn, sportchef på VK/Folkbladet, förklarar hur det fungerar på deras redaktion: 

 

”...Vi har väl inte heller någon plan på att ha någon ökad personkult av någon enskild 

individ. Som vi var inne lite på, det är inte så att vi har en exklusiv krönikör som skriver 

lejonparten av alla krönikor. Vi är en liten sportredaktion med fem medarbetare så det är 

klart att alla måste kunna skriva nyhetsartiklar, reportage, feature och krönikor.”

       

Andreas Olsen, sportchef på Östersundsposten, tycker att lokaltidningars mindre resurser 

utgör den stora skillnaden gentemot rikstäckande tidningars profilering. Han upplever att de 

stora tidningar har möjligheten att ha reportrar som bara skriver tyckande texter och gör sig 

ett namn på så sätt: 

 

“Den stora skillnaden är, enligt mig, att på kvällstidningarna finns det utrymme för att ha 

tyckare som är mer profilerade än bara tyckare. I vårt fall blir det att samma reporter är 

både programledare i en sändning, expert i en sändning, skriver krönikor, skriver 

nyhetsartiklar, och gör alltihop. Och det är ju en svår ekvation många gånger. Du ska ju 
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inte egentligen vara så att den som är nyhetsreporter som ska bevaka saker på ett 

objektivt och rättvist sätt ska tycka också. Men det blir lätt så i lokaljournalistiken.” 

 

David Pettersson, reporter på Västerbottens-Kuriren och Folkbladet i Umeå, upplever också 

att den lokala sportreportern har fler roller att klara av än vad reportrar har på en rikstäckande 

tidning. Han säger att det är oundvikligt att de olika rollerna korsas på en mindre redaktion: 

 

”Det finns de mediebolag som tydligt visar vem som skrivit en krönika till exempel och det 

är nog väldigt viktigt att vara tydliga med det, för det kan bli vanskligt om det är svårt att 

förstå när det är någon som tycker något eller om det är mer en nyhetsgrej...... det kan 

vara svårt att förstå ett någon kan tycka saker och sedan granska, det bästa är väl om 

man har olika, att någon tycker till om saker och andra granskar....men det är väl nästan 

en omöjlighet när det är små redaktioner som det är på lokal nivå att det ska kunna vara 

så.” 

 

Ett sätt att profilera sina reportrar är genom krönikor. Bosse Lundkvist som har jobbat på 

Piteå-Tidningen i många år säger att krönikörer är en bärande del i profileringen av reporter 

på lokala redaktioner: 

 

”Just krönikörerna på en lokaltidning, präglar ganska mycket lokaltidningar. En 

krönikors uppgift är egentligen att kasta ut ett fläskben och så ska läsarna hugga på det 

förstår du. Jo det beror ju på vilka krönikor man skriver, vad de handlar om, om du 

skriver undervisande eller mästrande krönikor eller tycker till krönikor, eller politiska 

krönikor. Men visst en viktigt grej på lokaltidningar skulle jag säga är, det är en 

utomordentlig viktigt grej att ha bra krönikörer. Speciellt för lokaltidningar, absolut då är 

det en profilering.” 

 

Forskning har visat att den opinionsbaserade och tyckande journalistiken är en genre som 

växer kraftigt (Esser & Umbricht, 2014; Knapskog et al., 2016; McNair, 2008; Nord & Stür, 

2009; Salgadao & Strömbäck, 2012; Wahl-Jorgensen & Hanitsch, 2009, Roosvall & 

Widholm, 2019). Men ingen av redaktionerna i studien har någon uttalad strategi för vilka 

som skriver krönikor. Det är upp till reportrarna själva om de vill skriva tyckande texter, även 

om det är något som uppmuntras från cheferna. Sanna Svanebo, reporter på ÖP, säger att det 

skulle kunna skrivas fler tyckande texter än vad det görs i dag: 
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”Alla får väl skriva en krönika, men jag skulle säga att det är få som skriver krönikor. 

Men det uppmuntras mer än vad folk kanske gör det. Cheferna ser jättegärna att vi gör en 

krönika eller att vi skriver tyckande för det skapar en diskussion och ett intresse och ett 

engagemang. För visst du har en nyhet, men det blir så mycket mer effekt om man bidrar 

med en krönika. Det händer att vi skriver krönikor och alla får skriva krönikor, men att 

man skulle kunna skriva det oftare.” 

 

Resultatet visar alltså att de lokala sportredaktionerna i Norrland som studien berör inte 

jobbar aktivt för att profilera sina reportrar i någon högre utsträckning. Tidningens sportsida 

är fortfarande den viktigaste plattformen för att nå sina läsare och för att i viss mån profilera 

sina reportrar. Sportredaktionerna använder sig inte av profilerade journalister för att anpassa 

sig till det nya medieklimatet, vilket tidigare forskning har visat (Hedman, 2017, s. 4). 

 

Den andra forskningsfrågan syftade att undersöka vilken betydelse cheferna och reportrarna 

på de tre redaktionerna anser att profilering har. Cheferna på lokaltidningar tycker att 

profileringen har ett stort värde då det skapar en relation mellan tidningen och läsarna. Alla 

redaktioner anser att profilerade reportrar lätt kan få tips och kontakter inom den sport de 

bevakar. Genom att ge läsaren ett ansikte och namn på reportern så vet de vem som är 

avsändaren, och då även vem de kan höra av sig till med tips. Då de är verksamma i mindre 

städer upplever de även att det är lätt att bli igenkänd på stan och kan där stöta på sina läsare 

som kan tipsa om nyheter. Peter Hegethorn, sportchef på Västerbottens Kuriren och 

Folkbladet, beskriver värdet att vara ett känt namn bland läsarna och invånarna på orten man 

är verksam:  

 

“Den här kontaktytan, att är man känd bland läsarna och känd på stan och känd på 

läktaren. Det är klart att man har mycket lättare att få kontakt med människor man kanske 

inte annars skulle få kontakt med, lättare att få in tips och värdefulla synpunkter. Jag 

menar det kan vara både beröm, men ris också. Läsarna är väldigt vakna och duktiga på 

att se om någon har någon felaktig faktauppgift eller skriver någonting och det är 

jättebra” 

 

Profileringen har betydelse för redaktionens och reporterns trovärdighet, anser både 

sportchefer och reportrar. I och med att läsaren får en relation till journalisterna får de även ett 
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förtroende för dem. Per Sandberg, sportchef på Piteå-Tidningen, lyfter hur profilering inom 

ett område och ett gott rykte kan öka läsarnas trovärdighet för reportern, och i sin tur öka 

redaktionens trovärdighet: 

 

”Om man tar till exempel hockey. Läsarna vet om den här personen som skriver, de ser 

den här personen som en profil för de vet att den här personen är väldigt insatt i ämnet, 

de här lagen och så vidare. Det är bra för oss som redaktion att vi känner att folk, alltså 

läsarna som tar del av oss har stort ett förtroende för den här personen, som har 

kontakter inom sporten. Det kan på så sätt öka trovärdigheten också för det som skrivs 

eftersom folk har byggt upp en relation till den här profilen och vet att den här personen i 

fråga är att lita på tack vare vad personen skrivit tidigare.” 

 

Lokaltidningarna i studien anser alltså att det finns fördelar med den typen av profilerade 

reportrar och att det bidrar till en större trovärdighet och gör att redaktionen får mer tips. 

Trovärdighetsfrågan är något som tagits upp i tidigare studier också. Pär Andersson, sportchef 

på Expressen, sade att kvällstidningen profileringen varit ett verktyg för att tvätta bort sin 

stämpel som en icke sanningsenlig tidning (Billengren & Pearson, 2017, s. 31). Det är ingen 

anledning som de lokala tidningarna lyfter upp, men trovärdighet och förtroende från läsaren 

anses viktigt. 

Peter Hegethorn, sportchef på VK/Folkbladet tycker att det är viktigt att vara tydlig med vem 

avsändaren som skapat materialet är: 

 

”Rent generellt är det ju viktigt att läsarna har ett ansikte till olika storys. Det blir ju en 

kontaktyta också, inte bara någon slags skryt utan en chans att få in tips och förslag och 

synpunkter och diskussion om sådant vi skriver om. Mest det egentligen, sedan är det ju en 

trovärdighetsfråga också det, att det finns en klar och tydlig avsändare. Vem som har 

skrivit den här artikeln om personen har några synpunkter ska den reportern gå att få tag 

på.” 

 

Andreas Olsen, sportchef på Östersunds-Posten, för ett liknande resonemang kring värdet att 

veta vem avsändaren är: 

 

”Det har varit ett litet problem. Det blir ju lätt anonymt på en tidning. Jag kan tänka mig 

att det blir precis samma sak på radio eller tv-reportrar som sällan syns i bild, men om 
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man profilerar och har byeline och krönikör-vinjetter, experter i tv-sändningar och så 

vidare, så blir det lättare att man får ansikten som blir igenkända och kopplade till det 

lokala sportlivet också.” 

 

Profileringen är inte enbart en nytta för redaktionernas trovärdighet och inflöde av tips. Den 

kan även vara viktigt för den enskilde reportern att vara profilerad i branschen. Sanna 

Svanebo som har skrivit om längdskidor för hela Mittmedia-koncernen och därmed är 

välkänd i längdskidskretsar upplever att hon kan få tips och nyheter tack vare läsarnas 

förtroende. Hon tror att hennes profilering inom längdskidåkning kan vara positivt när hon 

väljer att söka sig vidare i branschen: 

 

”... det kan låta egoistiskt, jag jobbar på en redaktion och jag jobbar för ett företag och 

för hela redaktionen. Men jag tycker det är kul att det framförallt kan leda till, eftersom 

folk kanske kopplar mig till längdskidåkning främst och hon skriver om skidor, då kan 

man kanske få mer ingångar och mer tips, man kan få mer nyheter. Om folk tycker att man 

gör bra journalistik kan ju folk knyta en kontakt till en själv. Det kan ju vara vinstdrivande 

för en själv också och för hela redaktionen egentligen, för det gäller att man skapar ett 

förtroende för läsarna och genom att man får det kan man också få en del på köpet. Men 

sen också för mig själv om man tänker lite egoistiskt är det klart att om man tänker 

framåt, jag kanske inte vill vara kvar här hela min karriär så jag tycker att det är 

jätteviktigt. Jag tycker det är kul att folk kopplar mig till att ”ja men du skriver skidor” 

eller ”du var ju där” eller ”vad bra den där grejen var” och att de man intervjuar också 

att de vet vem man är och den biten, att man inte är någon okänd för dem. Det kan jag 

säga, när jag jämför med då när jag började och idag är jag en helt ny journalist nu, man 

växer ju verkligen in i sin roll och skapar också en trygghets hos en själv att ändå få 

förtroende från andra och lyckas skapa en tillit.” 

 

Huruvida journalister har ett eget varumärke eller inte råder det delade meningar om. Som 

exempel på journalister som har ett personligt varumärke lyfter respondenterna flera profiler 

som är verksamma i rikspress fram av respondenterna, som Aftonbladets välkända krönikor 

Erik Niva och TV4:s stora profil Olof Lundh. Gemensamt för respondenterna är att de 

upplever att journalister med personliga varumärken är mer frekvent på de rikstäckande 

tidningarna. Något som understöds av Schultz och Sheffers studie från 2012 som visar att 
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motivation för att bygga sitt personliga varumärke är högre hos större tidningar än hos mindre 

(s. 70). 

 

Även om respondenterna upplever att det blir allt vanligare att journalister har ett personligt 

varumärke arbetar man inte aktivt för att bygga det på de tre lokala redaktionerna i studien. 

David Pettersson, reporter på VK/Folkbladet, tror att det skiljer sig mellan lokal nivå och 

rikstäckande nivå: 

 

“Många har väl absolut ett personligt varumärke, se på stora namn som Erik Niva eller 

Marcus Leifb. Det kanske inte är lika mycket på lokalnivå. Det kanske är vissa på 

lokalnivå som sticker ut förstås. Gunnar Jonsson här som är vår Björklöven-expert och 

har jobbat här i många år, han är pensionerad men gör grejer för oss ändå. Han känner 

de flesta här i idrotts-Umeå.. Något slags varumärke är väl det, även om jag inte tror att 

man bygger det lika mycket på lokalnivå som kvällstidningar gör, eller tv för den delen.” 

 

Den tredje forskningsfrågan undersöker på vilket sätt använder sportredaktionerna sociala 

medier för att profilera reportrar. Både sportchefer och reportrar berättar i intervjuerna att det 

främst är tidningens egna plattformar som används för att profilera reportrar.  

 

Andreas Olsen, sportchef på Östersundsposten berättar att det är redaktionens egna konton 

som de sprider sitt material ifrån, men att det kan komma att ändras: 

 

”Det vi har valt att jobba med på sociala medier är våra stora konton, både 

Östersundspostens Facebook och Instagramsida, plus att vi har ett separat 

Facebookkonto för sporten. Det är där vi samlar allt material, både nyhetsmaterial och 

tyckande. Men vi har ett litet test på redaktionen, inte på sporten men på en annan del av 

redaktionen där vi har testat att profilera en kommunrapporter på Instagram till exempel, 

och det har vi hittills sett ganska bra resultat så det kan komma att ändras i synsätt där 

också.” 

 

Peter Hegethorn, sportchef på Västerbottens-Kuriren och Folkbladet säger att man även hos 

dem primärt använder redaktionskontot på sociala medier för att sprida material: 
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” Vi har en försiktighet där eftersom att VK:s respektive Folkbladets varumärken skiljer 

sig åt och det är dem två som är våra stora huvudkanaler. Sedan är det helt okej om en 

reporter har ett eget Twitterkonto och tipsar om att nu finns det här. Det är liksom okej, 

men det är inget vi aktivt vare sig jobbar med eller så.” 

 

Hegethorn säger också att de inte har några planer på att förändra sitt användande av sociala 

medier: 

 

”Vi har funderat på det, men som sagt det är ingenting vi tittar på i dagsläget. Vi håller 

oss till huvudredaktionernas kanaler. Vi har ingen plan på att starta någon egen sport-

Facebook eller sport-Instagram eller sport-Twitter. En förklaring till det är att 

sportredaktionen är gemensam för de två tidningarna och det gör ju det också lite 

speciellt eftersom att vi jobbar åt två olika huvudredaktioner så därför håller vi det på de 

två olika huvudredaktionerna.” 

 

Studiens resultat visar att de tre sportredaktionerna inte använder sig av sociala medier i 

någon stor utsträckning för att profilera sina reportrar. Sportcheferna uppmanar sina reportrar 

att dela artiklar på sociala medier, men då på redaktionens egna konton. Andreas Olsen, 

sportchef på Östersundsposten: 

 

”Jag har nog aldrig bett någon reporter dela något från sitt privata konto. Utan det sker 

på eget initiativ i så fall och där resonerar jag i alla fall att vi har byggt så pass stora 

konton, med så pass stora följarskaror, på våra officiella konton att det ger mer skjuts att 

sprida saker där. Men det är såklart att det uppmuntras att dela vårt material, men det är 

inget som är uttalat eller något som jag eller någon annan chef sagt till någon annan att 

göra.” 

 

Reportrarna själva använder inte sina egna konton på sociala medier för att profilera sig. 

David Pettersson, reporter på VK/Folkbladet, berättar att han delar sina artiklar och nyheter 

på redaktionens egna konton och inte på sina egna: 

 

 “...det gör jag men bara via företagets sociala medier. Jag använder inte mitt namn så... 

det är mest Facebook, nu har vi inte någon på sporten utan just eftersom vi har två olika 

tidningar har vi haft lite svårt med vilken artikel man ska länka till i så fall. Därför har vi 
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haft så att vi lägger ut på Folkbladet respektive VK:s allmännas facebook. Sedan får vi 

också använda oss av instagram, Folkbladets och VK:s alltså. Det gör vi inte så mycket. 

Mycket på grund av tidsbrist.” 

 

Redaktionerna använder sig främst av tidningens allmänna Facebookkonto och 

sportredaktionens konto för att dela sitt material. Gemensamt är att alla får mest spridning på 

Facebook med hjälp av tidningarnas respektive Facebookkonton. Men där sker ingen 

profilering av någon specifik reportrar, utan alla reportrar har tillsammans hand om kontot 

och delar artiklar de vill och tror kan få spridning. Peter Hegethorn, sportchef på 

VK/Folkbladet, berättar hur de jobbar med sociala medier: 

 

“...både i rikstäckande tidning och andra medier finns det flera exempel på de som är 

ganska aktiva på flera kanaler och pushar sina profiler. Det används även sociala medier 

och såna saker för att lyfta fram de här skribenterna och det gör inte vi på det sättet. Vi 

lyfter fram en del utvalda artiklar via tidningens favebook men vi använder inte det för att 

pusha en enskild reporter” 

 

Bosse Lundkvist, reporter på Piteå-tidningen, berättar att han inte använder sig av sociala 

medier i sitt yrke: 

 

”Vet du vad jag är grymt, grymt, grymt speciell där. Oj oj, jag går in och läser, jag har 

inga egna konton och inga jag följer på det sättet för jag har inget behov. Varenda polare 

säger ”du måste ha Facebook, det är där du hittar alla nyheter”, för mig är det precis 

tvärtom. De nyheter som jag har haft, flera riksgrejer, mycket Luelå, Skellefteå Hockey 

och Piteå Dam. Det är sådana saker som de aldrig lägger ut på Facebook innan allting är 

klart, för då kan de direkt spåra källa. Jag skulle vilja säga tvärtom, att de stora 

nyheterna som jag har haft både lokalt och riks, de är ganska många genom åren. Jag har 

inte fått något från sociala medier utan snarare tvärtom.” 

  

Ingen av redaktionerna i den här studien använder Twitter för att profilera någon specifik 

reporter. Västerbottens Kuriren och Folkbladets sportsida har inget Twitterkonto 

överhuvudtaget. Flera berättar att de upplever att de inte har så stor användning av Twitter, då 

de inte når samma spridning som de gör på Facebook. Andreas Olsen, sportchef på ÖP, säger 
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att de inte har så mycket att hämta på Twitter, men tror att de skulle få mer spridning där om 

de profilerade sina reportrar mer: 

 

”Det jag menar med att vi har varit dåliga är att ingen av oss har som individer valt att 

profilera oss hårt på Twitter, och där har vi ju sett att vi inte har så mycket att hämta på 

Twitter. Sen kan det där gå hand i hand med att vi kanske skulle få fler som intressera sig 

för vår journalistik på Twitter om vi hade haft profilerade reportrar så jag ska inte liksom 

ha det som svepskäl så.” 

  

Däremot använder Per Sandberg, sportchef på Piteå-Tidningen och som även skriver eget 

material, Twitter för att nå ut med sin journalistik. Han är den enda av respondenterna som 

använde sig av sitt egna Twitterkonto: 

 

”Jag har Twitter där jag twittrar en del. Så det är lite mer för att komma ut och vissa att 

här finns vi, lite PR och reklam bara för att vi ska synas. På så sätt är det klart att det är 

mer nu än var det var för sju-åtta-tio år sedan, så är det ju.” 

 

Övriga respondenter använde inte ett personligt Twitterkonto i någon större utsträckning. De 

använder sig inte av Twitter för att uttrycka egna åsikter och marknadsföra sig, vilket 

forskning tidigare har visat (Sheffer & Schultz, 2010, s. 478). Tidigare svensk forskning visar 

däremot att en landsortstidningen använder sig av Twitter i mindre utsträckning än en 

rikstäckande tidning (Olofsson, 2013, s. 38). 

 

Även om de lokala redaktionerna har börjat använda sig av sociala medier för att sprida sitt 

material så är alltså inte syftet att profilera någon reporter i dessa kanaler. Reportrarna 

använder inte sociala medier för att bygga sitt egna varumärke utan delar främst sina artiklar 

på tidningens sociala kanaler. Det skiljer sig från tidigare forskning som visar att journalister 

använder sig av Twitter för att bygga sitt egna varumärke och inte redaktionens (Olausson, 

2018, s. 2380). Om man utgår från den sociala medielogiken har studiens redaktioner påbörjat 

en anpassning och försöker nå ut med sitt material på sociala medier, men det finns ingen 

strategi för att profilera reportrar på dessa plattformar. Redaktionerna är överens om att de 

skulle kunna använda sig av sociala medier mer för att nå ut med sitt material, men inte 

nödvändigtvis för att profilera sina reportrar.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Det finns tre slutsatser att dra utifrån studiens resultat. Den första slutsatsen är att de tre lokala 

sportredaktionerna inte aktivt profilerar reportrar. Det finns profiler på alla undersökta 

tidningar, men enligt redaktionerna har de inte blivit det genom ett aktivt och strategiskt 

byggande av ett personligt varumärke, utan genom ett specialområden och eget intresse som 

intresserat publiken. Reportrarnas egna intressen och kunskaper har varit avgörande för vilka 

som blivit profilerade. Varför det blivit så har enligt tidningarna att göra med att de har 

begränsade resurser och inte kan ha en reporter som bara skriver tyckande texter. Som 

reporter på en av dessa tre sportredaktioner måste man fylla fler roller än bara som krönikör. 

 

En annan slutsats som går att dra av resultatet är att trots att profilering bevisligen kan vara 

gynnsamt för tidningar som försöker anpassa sig till det nya medieklimatet, så krävs det 

resurser som pressade lokaltidningar inte har. Lokaltidningar har som bekant drabbats hårt av 

digitaliseringen och den lösning som har presenterats i form av profilering fungerar inte för de 

mindre sportredaktionerna vi undersökt. De starkaste profiler vi stött på är de som jobbat i 

tiotals år på samma tidning och på så vis byggt upp en stort förtroende hos läsarna. Det skiljer 

sig från tidigare forskning som visar att SportExpressens sportchef väljer vem som skriver 

krönikor och blir profilerad (Billengren & Pearson, 2017, s. 31). Men en tydlig likhet mellan 

den forskningen och vår studie är värdet av att ha profilerade reportrar. De chefer vi pratat 

med lyfter också profilering som ett sätt att öka redaktionens trovärdighet och skapa en 

relation till läsarna. Det går även att urskilja en fördel med att vara en profilerad reporter på 

en tidning i en mindre ort. Där kan reportrar enkelt träffa sin läsare i orten, på evenemang och 

på stan, och genom att vara ett igenkänt ansikte få tips.  

 

En tredje slutsats som går att dra av studien är att redaktionerna som undersökts inte i 

huvudsak använder sociala medier för att profilera reportrar. Sociala medier används för att 

sprida redaktionellt material i de officiella kanalerna och enligt reportrarna finns det inte 

heller någon uppmaning från chefer att som journalist sprida sitt material i de egna kanalerna, 

likt Billengren och Pearsons studie visade. Till skillnad från tidigare studier som visat att 

Twitter blivit en en viktig megafon för journalister, anses Facebook vara den viktigaste 

sociala kanalen för lokaltidningarna vi undersökt. Flera chefer uppger att Facebook är den 

kanal där de lättast kan dela sitt material och nå sina läsare på. Alla redaktioner sa att de 

kunde bli bättre på att använda sociala medier över huvud taget. Resultatet kan vara en 
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fingervisning i lokala sportredaktioners bristande marknadsföring av sig själva och sina 

reportrar på Twitter. Eftersom att bara en av sex respondenter använde sitt egna Twitterkonto 

för att nå ut med sitt material är det tydligt att det är någonting man inte har satsat på. Det 

saknas uppmuntran från chefers håll att reportrar ska använda sina egna konton och i stället 

läggs fokus på att använda tidningens sociala kanaler. Trots att tidigare forskning visat att det 

är lönsamt för journalister att vara aktiva på just Twitter (Hedman, 2017, s. 4) är det inte där 

fokus ligger på de undersökta redaktionerna. Genom aktivitet på reporterns egna Twitterkonto 

skulle redaktion kunna nå ut och få spridning utanför länsgränserna. Eftersom att det finns 

elitlag eller elitidrottare som intresserar läsare från hela Sverige är det gynnsamt att profilera 

sig som expert på det laget eller personen. På så sätt skulle reportern kunna nå många fler 

läsare och skulle inte heller kräva mer resurser från redaktionerna.  

 

Resultatet är en indikation på hur sportredaktioner i Norrland jobbar med profilering och kan 

vara en fingervisning för hur det ser ut på lokala sportredaktioner i andra delar av Sverige. 

Den visar att de tre sportredaktionerna brister i sin marknadsföring av reportrar på framförallt 

Twitter och att man inte jobbar särskilt aktivt med profilering. Kommande forskning skulle 

kunna undersöka andra delar av Sverige för att se om resultatet är detsamma. Man skulle även 

kunna göra en jämförande studie mellan rikspress och lokalpress, för att se vad det finns för 

skillnader och likheter när det gäller arbetet med profilering. En möjlig kommande studie kan 

också vara att titta mer på innehållet, på både tidningarnas egna plattformar och deras sociala 

kanaler, för att se hur de med hjälp av stora bylinebilder och namn på reportrar i rubriker, 

jobbar med profilering. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär: Sportcheferna 

 

Tema 1: Intro 

- Hur länge har du jobbat som sportchef här? 

- Vad gjorde du innan? 

 

Tema 2: Profilering 

- Hur ser du på profilering av reportrar? 

 - Skulle du säga att journalister har ett eget varumärke?  

- På vilket sätt då? 

 

- Hur ser du på profilering i lokaljournalistiken? 

 

- På vilket sätt tycker du att profilering på lokaltidningar skiljer sig mot rikstäckande? 

 

-Hur ser profileringen ut på er redaktion? 

- Bestämmer du vem som får exempelvis skriva krönikor, eller är det fritt fram för 

alla? 

 

- Har ert arbete med profilering av journalister förändrats de senaste åren? 

 

- Tycker du ni skulle kunna göra något annorlunda i profileringen era reportrar? 

 

- Vilket värde ser du i att profilera reportrar? 

 

- Vad har profilerade reportrar för påverkan på trovärdigheten hos er redaktion? 

 

Tema 3: Sociala medier 

- Hur arbetar ni med sociala medier för att profilera reportrar? 

 

- Uppmanar ni era reportrar att använda sociala medier? 
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- Från deras egna konton eller redaktionens? 

 

- Vilka sociala medier använder ni främst? 

- Varför då? 

 

- Vad är syftet med er användning av sociala medier? 

 

- Tror du att ni kan använda sociala medier på något annat sätt än vad ni gör nu för att 

profilera reportrar? 
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        Bilaga 2 

Frågeformulär: Sportreportrarna 

 

Tema 1: Intro 

- Hur länge har du arbetat på den position du är idag?  

- Vad gjorde du innan? 

 

Tema 2: Profilering 

- Hur ser du på profilering av reportrar rent generellt? 

- Skulle du säga att journalister har ett eget varumärke?  

- På vilket sätt då? 

 

- Hur ser du på profilering i lokaljournalistiken? 

 

- På vilket sätt tycker du att profilering på lokaltidningar skiljer sig mot rikstäckande? 

 

-Hur ser profileringen ut på er redaktion? 

- Bestäms det exempelvis vilka som får skriva krönikor, eller är det fritt fram för alla? 

 

- Anser du att det är viktigt att vara profilerad? 

 

- Tycker du ni skulle kunna göra något annorlunda i profileringen era reportrar? 

 

- Vad har profilering för påverkan på trovärdigheten för dig som journalist och för er som 

redaktion? 

 

Tema 3: Användningen av sociala medier 

- Använder du sociala medier i din roll som journalist? 

 

- Vilket socialt media använder du dig av främst? 

- Varför då? 

 

- Hur använder du som journalist dig av sociala medier? 
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- Använder du dig av dina egna konton eller redaktionens? 

 

- Tycker din chef att du ska använda dig av sociala medier? Isf på vilket sätt? 

 

- I vilket syfte använder du sociala medier? 

- För att skaffa en egen plattform och bygga ditt varumärke som journalist, interagera 

med läsare eller hur tänker du? 
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