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Förord 
 
Vi vill tacka de reportrar som har medverkat i undersökningen och tagit sig tid att svara på 

våra frågor. Det har varit intressant att lyssna på deras synpunkter. Vi vill även tacka Elisabet 

Ljungberg för bra handledning under arbetet. 
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Sammanfattning 
 

Elitidrott dominerar sportbevakningen i Sverige, både i papperstidningar, i tv, i radio och på 

webben. Lagidrott tillmäts extra stort intresse. Det är flera hundratusentals svenskar som varje 

vecka följer det som händer i de högsta serierna i fotboll, ishockey, innebandy, handboll och 

bandy. 

Men hur är det som sportjournalist att bevaka denna elitidrott på nära håll? Hur är det att 

skriva kritiskt om den som du mycket väl kan komma att träffa redan nästa dag? Hur är det att 

träffa på ortens stjärnor varje vecka, på matcher, på träningar, på gymmet eller när du handlar 

på snabbköpet?  

Det är vad vi ville undersöka när vi gjorde den här studien. 

 

För att kunna skapa oss en bild av hur sportjournalister på svenska lokaltidningar upplever sin 

yrkesroll ur en pressetisk synvinkel och hur de förhåller sig till de lokala elitlagen valde vi att 

göra intervjuer med sju journalister. Dessa fanns på tidningar från Kristianstad i söder till 

Skellefteå i norr och hade olika bakgrund, både idrottslig och journalistisk.  

 

Vår undersökning visar att de utvalda sportjournalisterna är noga med att inte agera supporter 

till de lag de bevakar. Den visar också att närheten till klubbar och läsare emellanåt kan väcka 

vissa funderingar, men att det inte i någon större utsträckning påverkar deras arbete. De 

intervjuade journalisterna i vår undersökning är, trots att föreningarna är viktiga för både 

tidningen och för den lokala identiteten på orten, inte rädda för att publicera negativa nyheter 

om föreningarna. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
 
Sporten utgör en relativt stor del av innehållet i en tidning. Den berör även de läsare som inte 

är intresserade av sporten. Därför är det viktigt för tidningsredaktörer att behandla sporten 

seriöst och ge den en viktig plats i tidningarna. 1 Elitidrott är en viktig del av den lokala 

identiteten för människor över hela landet och det som dominerar sportjournalistiken på de 

orter som har ett elitlag. 2 Men hur ser bevakningen av den lokala elitidrotten ut? Hur 

förhåller sig sportjournalisterna till de elitlag som de är satta att bevaka? 

 

I artikeln ”Den hotade sportjournalistiken” från tidningen ”Sport & Affärer” belyser Gunnar 

Persson att sportjournalister sällan tar upp några djuplodande insikter. Han nämner en 

händelse som rör hedersordföranden i Edsbyns IF, bandylag med flera SM-guld, som dömdes 

till fängelse för förskingring.3 Nyheten rapporterades av tidningen på orten, på nyhetsplats – 

inte på sporten4.  

 

Gunnar Persson hävdar i sin artikel att sportjournalisterna i många fall har slutat vara 

oberoende och kommit för nära dem man är satt att bevaka.  

 

I sin studie ”Sport and the media: the emergence of a major research field” skriver Alina 

Bernstein och Neil Blain att relationen mellan idrott och medier är viktig att studera eftersom 

sporten har blivit en stor och populär del i medieinnehållet och att studier om sport och 

medier tar upp så många viktiga allmänna frågor gällande mediestudier. 5 

 

I svenska journalisters riktlinjer ”Spelregler för press, radio och tv” står det att journalister ska 

värna om den journalistiska integriteten, vara fria och självständiga i sin rapportering och 

jobba för att undvika misstankar om att utomstående kan påverka eller ha inflytande över det 

                                                
1 Kervin 1997, sid. 55 
2 Wallin 1998, sid. 41 2 Wallin 1998, sid. 41 
3 http://www.expressen.se/sport/edsbyn-ordforanden-domd-till-fangelse/, läst den 17 januari 
2013. 
4 http://helahalsingland.se/ovanaker/edsbyn/1.1076543-brottsmisstanke-mot-ulf-jarvefelt, läst 

den 17 januari 2013 
5 Bernstein/Blain 2002, sid. 1 
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journalistiska innehållet.6.  Hur fungerar detta på lokala tidningar, där man ofta träffar dem 

man är satt att bevaka och inte sällan gör intervjuer med samma personer år efter år? 

2. Utgångspunkter 
2.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur sportjournalister på svenska lokaltidningsredaktioner ser på sin 

yrkesroll utifrån ett pressetiskt perspektiv. Vi vill också se om journalisterna anser att den 

lokala identiteten påverkar dem i bevakningen av ortens elitlag - och i sådana fall hur den 

eventuellt påverkar. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

Vilken roll tycker de lokala sportjournalisterna att elitlagen spelar i den lokala identiteten – 

och anser de att den har något inflytande på den journalistiska bevakningen? 

 

Finns det skillnader mellan tidningar på större och mindre orter? 

 

Vilka pressetiska dilemman anser lokala sportjournalister att de kan ställas inför? 

 

Hur tydliga är sportjournalisterna med eventuella sympatier för olika lag som de bevakar? Om 

de är tydliga med sympatier, anser journalisterna att det påverkar deras arbete - och i sådana 

fall hur?

                                                
6 https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv 
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3. Tidigare forskning 

 

Denna uppsats tar avstamp i forskning kring journalistisk och etik. Dels finns en strikt 

yrkesetisk ram i “Spelregler för press, radio och tv", men det finns dessutom både forskning 

kring etik med journalistik som specifikt forskningsområde och forskning i journalistik som 

generellt forskningsområde - men med fokus på etik. 

I den sistnämnda kategorin faller Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedts studie 

"Journalistikens etiska problem" (1996). Forskarna fastslår här att lokaltidningarnas närhet till 

samhället och dem de skriver om, verkar ha betydelse för vilken typ av bevakning som sker, 

samt vilka olika former, och hur hög grad av hänsyn en redaktion tar i beslutsprocessen 

angående vad som ska publiceras och inte. Det handlar ofta om rykte, socialt kapital och goda 

relationer med prenumeranter och källor som man är beroende av. 7 Vidare hävdas att den typ 

av breda, sakliga och okontroversiella bevakning som kommer av dylika hänsynstaganden, 

gör att lokaltidningsjournalisten inte sällan ikläder sig rollen av en hantverkare. 8 (Ekström, 

Nohrstedt s. 159-160) Denna term har enligt Ekström och Nohrstedt lånats och 

vidareutvecklats utifrån Thorsten Thuréns artikel ”Problem i den journalistiska etiken”. 

Thurén utvecklade de två första idealtyperna som omnämns och förklaras nedan, medan de 

efterkommande fem är Ekström och Nohrstedts egna bidrag till kategoriseringen av 

journalister som yrkesgrupp: 

 

1. Skjutjärnet - Den som jagar stora avslöjanden och sätter den svagare parten i första 

rummet. Om valet står mellan att berätta en historia grundligt och sakligt, eller skarpa vinklar 

och stora rubriker, så vinner alltid uppmärksamheten. Det mest påtagliga etiska dilemma som 

han/hon ställs inför är den personliga integriteten för de individer som, under tragiska former, 

förekommer i artiklar. Om det gäller makthavare, intresseorganisationer och liknande är det 

sällan ett problem, men människor som är att betrakta som utsatta och används som så kallade 

"case" kan däremot innebära svåra etiska överväganden i samband med publicering. Häri 

ligger anledningen till att denna idealtyp sällan återfinns inom landsortspressen. Avståndet till 

den man skriver om är nämligen ett sätt att slippa en del av dessa publicistiska dilemman.  

 

                                                
7 Ekström, Nohrstedt 1996 sid. 159 
8 Ibid sid. 159-160 
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2. Hantverkaren - Den som söker balans i sin rapportering, vill spegla verkligheten för sina 

läsare, ser objektiviteten och minimeringen av risken för att stöta sig med läsare och 

bevakningsobjekt som viktigare än att vara först och få uppmärksamhet. Ofta är hantverkaren 

en reporter som arbetat en tid inom lokalpress – dessutom ofta på samma redaktion. Lojalitet 

är ett viktigt ord i dennes vokabulär, inte minst gentemot den han/hon skriver om. 9 

 

3.  Den samhällsengagerade - Den som försöker ta reda på de bakomliggande processerna 

och samhälleliga faktorerna bakom en nyhet och anser ytlig journalistik fördummande samt 

ser sig som självmedveten. Illusionen av objektivitet finns inte hos denna idealtyp och 

han/hon anser att journalistkåren har ett kollektivt ansvar att vara på det klara med att all 

journalistik utgår från värderingar. Ett problem är att den samhällsengagerade journalisten 

ofta tenderar att fokusera rapporteringen kring dem som är likasinnade. 

 

4. Ämnesspecialisten - Den som kan sitt ämne och har en tro på att med dessa kunskaper, 

saklighet, källkritik och allsidighet, kunna nå ut till sin publik utan dramatik och hårda 

vinklingar. Ur ett etiskt perspektiv ser denne sällan sitt arbetssätt som ett problem. 

 

5. Berättaren - Den som skildrar det han/hon anser viktigt. Vill fånga sin publik och är noga 

med att välja vilka detaljer som är bra för att göra just detta. Detta ideal förekommer sällan 

inom dagspressen eftersom den lägger stor vikt vid att informera. 

 

6. Dramatikern - Den som är tv-mediets svar på berättaren. Tangerar gärna kulturens linjer i 

skapandet av ett inslag. 

 

7. Nyhetstillverkaren - Den som sätter snabba nyheter för att fylla sin produkt. Nyhetens 

enkelhet och förutsägbarhet prioriteras framför allsidig rapportering. Etik är för många 

nyhetstillverkare en icke-fråga. 10 

 

Samtliga dessa idealtyper förhåller sig på ett eller annat sätt till etiska frågor i samband med 

en publicering. Nedan följer tre olika teoretiska utgångspunkter för att analysera sådana. 

 

                                                
9 Ekström, Nohrstedt sid. 129 
10 Ibid, sid. 128-135 
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3.1 The Potter box 
 
En modell som är användbar när det gäller att bedöma etiska ställningstaganden är ”The 

Potter box”. Det är en modell som har utarbetats av Ralph B. Potter J:r och går ut på att varje 

etisk analys börjar i en bestämd händelse.  "The Potter box" belyser tre faktorer som styr de 

etiska val som görs utifrån en händelse. Det handlar om värderingar av konsekvenser, 

åberopande av etiska principer och val av lojaliteter. Enligt Lennart Weibull och Britt 

Börjesson, som tar upp det i sin bok "Publicistiska seder", går "The Potter Box" ut på att varje 

händelse värderas av olika människor och vilka konsekvenser det får då den presenteras i 

medier. 11 "The Potter box" bör också ses som en cirkel som inte består av enskilda frågor 

utan mer som ett system som är sammanlänkat och där frågor ställs i förhållande till varandra. 

Den kan också användas som ett riktmärke för nyhetsredaktioner hur de ska utforma sin 

policys kring publiceringar. 12 

 

I sin modell går Potter, enligt Weibull och Börjesson, också igenom att varje val av etiska 

principer handlar om uttryck för journalisternas lojaliteter. När två etiska principer kommer i 

konflikt då konsekvenserna av att en nyhet ska publiceras uppstår en intressant situation enligt 

Weibull och Börjesson. De etiska val som då görs kommer tydligt att markera var 

journalistens lojalitet står.  

 

Denna lojalitet handlar i stor utsträckning om journalisternas beroende av sina källor. 

Källorna kan helt enkelt ha önskemål om vad som bör publiceras. Detta skapar emellanåt en 

konflikt om man ställer det mot publikens nyfikenhet och krav på öppenhet. 13 

 

3.1.1 Kritik mot The Potter box 
 
Weibull och Börjesson anser att ytterligare några aspekter måste tillföras "The Potter box" för 

att den ska kunna appliceras på den publicistiska processen och vilka etiska 

ställningstaganden som görs. Förutom de tre aspekter som tas upp i "The Potter box" bör 

ytterligare fyra läggas till. Enligt Weibull och Börjesson bör även människo- och 

                                                
11 Weibull, Börjesson 1995, sid. 22 
12 Christians m.fl., 1995, sid. 6 
13 Weibull/Börjesson 1995, sid. 24 
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samhällssyn, gruppintressen, nedskrivna etiska principer, och beslutande respektive 

utvecklande av policy, vägas in. 14 

3.2 Moralisk plikt 
 
Clifford G. Christians, Marck Fackler, och Kim B. Rotzoll, ställer i "Media ethics, Cases and 

moral reasoning" frågan om var våra moraliska skyldigheter ligger när vi gör etiska 

ställningstaganden. De har själva valt att definiera fem olika kategorier för vem eller vilka 

journalisterna bär ansvaret mot: 

1. Oss själva. I många situationer är den bästa lösningen att gå efter sitt eget omdöme och 

behålla sin egen personliga integritet. 

2. Uppdragsgivare och prenumeranter. Om de betalar oss, då har vi väl också en skyldighet 

mot dem? 

3. Plikt mot organisationen man jobbar för. Ofta följs företagspolicys alldeles för bokstavligt 

enligt Christians/Fackler/Rotzoll, men att vara lojal mot företaget är ändå till journalistens 

fördel. 

4. Plikt mot andra journalister. Vilken standard som finns i branschen för hur det är 

acceptabelt att sköta sitt jobb måste tas hänsyn till när man bestämmer hur man ska göra. 

5. Plikt mot samhället. "Allmänheten har rätt att veta", har i stort sett blivit en slogan för 

journalister. 15 

 

3.3 En holistisk yrkesetisk modell 
 
Journalister har möjligheter att göra moraliska val. Ibland kan man förutse konsekvenserna av 

dessa, ibland inte. Journalister ställs emellanåt inför moraliska dilemman där det handlar om 

att bedöma konsekvenser eller principer. Ibland kan dilemmat komma först efter 

publiceringen, när konsekvenserna blir synliga. 16 I sin avhandling "Den moraliska 

journalisten", har Susanne Wigorts Yngvesson arbetat fram olika modeller för journalisters 

yrkesetik. Hon kommer fram till att en holistisk yrkesetisk modell för journalister är att 

föredra. Anledningen till det är att den räknar med tillvaron som både rationaliserbar och icke 

                                                
14 Ibid sid 25 
15 Christians m.fl.1995, sid. 20 
16 Wigorts Yngvesson 2006, sid. 22 
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rationaliserbar.17 Modellen går ut på att moraliska bedömningar görs efter ett helhetstänkande. 
18  

Den holistiska modellen består av åtta punkter: 

 

1. Att ha en välgrundad livsåskådning. Det går ut på att journalisten har en erfarenhet av 

världen som är baserad på erfarenheter samtidigt som den går att försvara rationellt. 

Uppfattningar om tillvaron ska alltid prövas mot kunskap om världen och mot intuition. Att 

personen är journalist har i detta hänseende ingen avgörande betydelse. Risken finns att 

erfarenheter blir vanor som hindrar en prövning av det journalisten säger sig veta. 

 

2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa. Detta innebär att journalisten ska ha en bra 

uppfattning om vad som är sant, hänsynsfullt och rättvist, men också kunna omsätta det i sitt 

arbete. Dessa begrepp bör inte bestämmas enbart utifrån yrkesgemenskapen utan de ska 

kunna försvaras av alla och därmed vara universella. Samtidigt har de en speciell betydelse i 

yrkessammanhang och kan tolkas på flera olika sätt. Journalister bör utveckla förmåga att 

bedöma om man ska publicera eller låta hänsyn gå före, men också att bedöma en situation 

utifrån en annan position än sin egen. 

 

3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen. Det betyder helt enkelt 

att journalisten bör ha samma moral i sitt privatliv som i sitt yrkesliv - och tvärtom. Reportern 

bör förespråka samma försvar för sina egna handlingar som för andras. 

 

4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar. Journalisten bör eftersträva att 

utveckla egenskaper som ärlighet, mod och klokhet, sådant som är värdefullt för 

journalistiken och som stämmer överens med idealen. Journalisten bör också veta vilka 

konsekvenser ett handlande kan ha eftersom även goda intentioner kan få oönskade resultat. 

Vad som är rätt att göra måste värderas i förhållande till faktorer som erfarenhet, kunskap, 

sammanhang och helhet och bedöms både av den enskilda journalisten och de villkor som 

journalisten jobbar med. 

 

                                                
17 Ibid, sid. 301 
18 Ibid sid. 162 
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5. Att respektera människors värde och integritet. Journalister ska inte behandla människor 

som medel för journalistikens ändamål. Journalisten bör därför agera på ett sätt som varken 

kränker värdet hos den intervjuade eller sitt eget värde. 

 

6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt. Det innebär att journalisten inte 

enbart jobbar för sig själv, redaktionen eller ens för samhället. Journalisten arbetar för sin 

medmänniska, vilket innebär ett mått av självuppoffring. Det betyder å andra sidan inte 

journalistiken utplånar sig. Journalisten ska snarare att man ska våga ta risker, utsätta sig för 

medmänniskans krav, vara skapande och våga gå mot strömmen när det behövs för 

medmänniskan. Det kan leda till att journalisten öppnar sig för mångfalden i tillvaron. 

 

7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning. Journalister gör oavsiktliga fel som 

ibland får oönskade konsekvenser. Även om intentionerna var goda kan det få helt motsatt 

effekt. Det kan bero på att journalisten inte förmår att bedöma helheten av ett sammanhang 

eller en kedja av konsekvenser. En journalist bör kunna erkänna sin brist och ta på sig 

ansvaret för ett misstag eller ångra en felaktig handling. 

 

8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttrycksätt. Journalisten ska inte utläsa individer, 

händelser eller sammanhang på kategoriskt eller generaliserande sätt. I stället ska man genom 

erfarenhet och igenkännande lära sig att se mönster och på så sätt tolka skeenden. Men att se 

mönster på journalistens eller yrkesgemenskapens sätt är inte det samma som att tolka 

rättvisande.19  

3.4 Socialt kapital 
 
Den amerikanske forskaren Robert D. Putnam tar i sin studie "Den ensamme bowlaren" upp 

en teori om socialt kapital. Kärnan i den teorin handlar om att sociala nätverk har ett värde. 

Socialt kapital handlar om banden mellan individer och normerna för ömsesidighet och 

pålitlighet som dessa band ger. 20 Sociala kontakter påverkar individers och gruppers 

produktivitet. En person med goda förbindelser i ett samhälle, med svaga sociala band, är inte 

lika produktiv som samma person med starka sociala band. 21 Ett samhälle präglat av 

ömsesidighet är effektivare än ett där misstro råder. Det sociala kapitalet tar många olika 

                                                
19 Wigorts Yngvesson 2006, sid. 302-306 
20 Putnam 2006, sid. 18 
21 Ibid, sid. 20 
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uttryck och former. Det kan handla om släkten, gemenskapen på arbetsplatsen och olika 

föreningar man tillhör. På så sätt kan även gemenskapen runt ett idrottslag räknas inom 

termen socialt kapital. Putnamn skiljer i sin studie på överbryggande och sammanbindande 

sociala kapital. Gemenskapen kring ett idrottslag och även kring den lokala identiteten skulle 

kunna räknas som ett sammanbindande socialt kapital eftersom det bildar en bas för 

ömsesidighet och solidaritet. Den lokala identiteten kopplas till en känsla av samhörighet 

centrerat till hemorten där man bor och eller har sitt ursprung. 22 Idrotten blir viktig eftersom 

den utgör en viktig beståndsdel för den lokala identiteten. 23 

3.5 Sociala strukturer 

3.5.1. Journalister 
 
Etik handlar inte enbart om rena ställningstaganden, utan också om miljön i vilken en person 

arbetar. På en övergripande nivå påverkas journalister av värderingar, traditioner och 

hierarkier på olika vis. Det kan handla om samhälleliga faktorer som ekonomi och 

lagstiftning. Ytterligare en aspekt på generella sociala strukturer är vilken relation medierna 

som samhällsinstitution har till exempelvis rättsväsende, kommuner och landsting. 24 

 

På en annan nivå handlar det om den redaktionella strukturen. Vilka policys har man just här? 

Det behöver inte nödvändigtvis handla om nedskrivna regler, utan kan också handla om 

väletablerade beteenden inom den grupp där arbetet sker. Interaktionen med andra journalister 

och källor påverkar individen, som dessutom har egna erfarenheter och värderingar som 

påverkar ställningstaganden som görs i det dagliga arbetet. 25 

3.5.2 Elitidrottsföreningar 
 
Principer liknande de som journalisternas vardag består av återfinns också i en idrottsmans 

verklighet. Här är kommunen och sponsorerna att betrakta som styrande krafter för klubb, 

ledare och spelare, medan lokal media utgör länken mellan klubben och publiken. En 

exponering som i sin tur innebär ett ökat intresse för idrotten, vilket genererar intäkter för 

sponsorer och kommun. Denna spiral innebär en ökad chans för samtliga aktörer som befattas 

med klubben som produkt, innan den når publiken, att öka sitt sociala kapital och därigenom 

                                                
22 Putnamn 2006, sid. 21-22  
23 Abalo/Danielsson 2008, sid. 35 
24 Ekström, Nohrstedt, sid. 24 
25 Ibid, sid.33 
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också sin betydelse för orten och dess invånare. Även om det sociala kapitalet för med sig 

ekonomisk vinning för både kommun, sponsorer och press är idrottslagen på en ort inte att 

likställa med företag. Än så länge handlar till och med fotbollen, som är Sveriges största sport 

sett till antalet utövare,26  om känslor för laget, staden och regionen. 27  

3.5.3 Lokalpressens betydelse för idrotten som socialstrukturell faktor 
 
Historiskt har pressens roll varit som identitetsskapare. Genom att bevaka spelare och göra 

vissa till profiler på sportsidorna har den en stor del i skapandet av en lokal gemenskap 

mellan människor som varken känner, eller ens nödvändigtvis behöver ha träffat varandra. 28 

Om en forskare önskar undersöka idrottens roll i det moderna samhället, är det svårt att inte 

på samma gång ta medieaspekter i beaktande. 29  

3.6 Nyhetsvärdering och nyhetsurval 
 
Bengt Johansson skriver i antologin ”Medierna och demokratin” att en av de mest 

grundläggande frågorna inom nyhetsvärdering är att försöka förutse vad som intresserar 

mediernas publik. Om något ska bedömas nyhetsmässigt måste man ställa sig frågan, 

intresserar detta den som ska läsa, lyssna eller titta? 30 

 

Vad som blir nyheter är en process med många inblandade faktorer. Eric Fichtelius tar i sin 

bok ”Nyhetsjournalistik – tio gyllene regler” upp nio punkter som är viktiga kriterier för att en 

nyhet ska bli en nyhet. Dessa punkter är att en nyhet ska vara viktig, den ska vara färsk, den 

ska vara okänd, nära, ovanlig, belysa kvarstående missförhållanden, personlig, spännande och 

egen. 31 Den allra viktigaste punkten enligt Fichtelius är att en nyhet ska vara viktig. 

Journalister måste jobba för att rapportera det som har störst betydelse för medborgarna, deras 

liv och möjligheter för att tolka sin omvärld. 

 

Att en nyhet ska vara färsk är en annan punkt som Fichtelius håller högt. Nyhetsvärdet 

minskar med tiden och därför kan en betydligt mindre nyhet slå ut en större om den inträffar 

närmare deadline. Men samtidigt kan ett avslöjande som tidigare är okänt för publiken bli en 

                                                
26 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror 2011, sid. 10 
27 Andersson 2011, sid. 28 
28 Andersson 2011, sid .29 
29 Bernstein, Blain 2010, sid. 4 
30 Nord/Strömbäck 204, sid. 233 
31 Fichtelius 2008, sid. 25-27 
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större nyhet även om den inträffade för länge sedan. Närhet är något som också höjer 

nyhetsvärdet, det som händer nära oss är viktigare än det som händer långt borta. 32 

 

Anders R. Olsson är inne på samma sak i ”Lögn, förbannad lögn och journalistik”. Enligt 

honom handlar det om att fånga så många läsare, tittare eller lyssnare som möjligt och för att 

lyckas med det använda antingen piska eller morot. Det är viktigt att journalistiken är attraktiv 

och tillfredsställer publikens behov. 33 

 
Håkan Hvitfelt tar i sin studie ”På första sidan. En studie i nyhetsvärdering” upp tio punkter 

som ökar sannolikheten att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och bli huvudartikel. 

Sannolikheten ökar ju mer artikeln berör: 

1. politik, ekonomi, samt brott och olyckor 

2. och det är kort geografiskt och kulturellt avstånd 

3.  till händelser eller förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som del av ett tema, 

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor. 34 

 

I en undersökning som genomfördes av flera forskare och doktorander på institutionen för 

journalistik och masskommunikation på Göteborgs Universitet mellan 1989 och 2005 

beskrivs den svenska journalistkåren utifrån flera olika perspektiv. Studien har genomförts i 

fem olika frågeundersökningar och en del handlar om hur journalisterna själva definierar 

nyhetsvärde. 

 

Det vanligaste svaret i undersökningen var att nyhetsvärde styrs av allmänintresse, vilket mäts 

i hur många i det aktuella mediets publik som är intresserade av nyheten. De tre viktigaste 

faktorerna som styr nyhetsvärdet är enligt journalisterna att händelsen är sensationell och 

                                                
32 Fichtelius 2008, sid. 26 
33 Olsson 2010, sid- 41-42 
34 Hvitfelt 1985, sid. 18 
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oväntad, dramatisk och spännande, och intressant för publiken. 35 Journalisterna är enligt 

undersökningen tämligen eniga om vad som gör en nyhet. 36 

3.6.1. Sportjournalistik och nyhetsvärdering 
 
Ulf Wallin skriver i sin studie ”Sporten i spalterna” att sportavdelningen ofta är den största 

specialavdelningen på en tidning, vilket visar att tidningsledningarna fäster stor vikt vid 

sportbevakning. 37 Sedan Wallin publicerade sin studie har däremot en del hänt på den 

punkten. Flera tidningar har slagit ihop sina sportredaktioner, ett sådant exempel på detta 

finns med i denna studie. Gunnar Persson tar i artikeln ”Den hotade sportjournalistiken” i 

tidningen Sport & Affärer upp nedskärningarna på sportredaktioner, som många tidningar tar 

till när sparpaketen inte längre fungerar. Anledningen till det är enligt Persson att förståelsen 

för sportredaktionens arbete, som ofta utförs på kvällstid, är liten hos tidningsledningarna. 

Men Persson menar också att sportredaktionerna delvis har fallit på eget grepp eftersom de 

inte hängt med i svängarna när ämnet – sporten – har blivit alltmer komplext. 38 

 

Enligt Ulf Wallin påverkas urvalet av sportnyheter delvis av reportrarnas personliga intressen, 

i kombination med kunskaper och kontakter inom idrottsrörelsen. Därför sker en viss form av 

specialisering inom sporten och de idrotter som ingen av journalisterna är intresserade av har 

svårare att få synas i rapporteringen. 39  

Rutiner för hur olika händelser eller teman bevakas skapar ett tydligt mönster inom 

sportrapporteringen, hävdar Ulf Wallin. Läsares försök att kontakta sportredaktioner och 

påverka innehållet i bevakningen ses av sportjournalisterna ofta som att det går att likställa 

läsarnas intresse och publikens intresse för olika sporter. Wallins undersökning visar också att 

de idrottsevenemang som lockar stor publik också oftast leder till stor publicitet. Det gör 

nästan automatiskt att sportnyheterna mest inriktas på elitidrott. 40 

  

                                                
35 Asp 2007, sid. 98 
36 Ibid, sid. 102 
37 Wallin 1998, sid. 40 
38 http://www.sportaffarer.se/?sida=visanyhet&nyhet=1245). Läst 17 januari 2013. 
39 Wallin 1998, sid. 40 
40 Ibid, sid. 41 
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4. Empirisk bakgrund 
4.1 Spelregler for press, radio och tv 
 
På Svenska Journalistförbundets hemsida finns riktlinjer för hur svenska journalister bör 

arbeta. Dessa kallas "Spelregler för press, radio och tv" och är uppdelade i publicitetsregler, 

yrkesregler och riktlinjer mot textreklam. 

 

Publicitetsregler handlar mycket om att ge korrekta nyheter, att vara generös med  

bemötanden, att respektera personlig integritet och att höra båda sidor. Här tas vikten av att ha 

en korrekt och allsidig nyhetsförmedling för att behålla allmänhetens förtroende för medierna 

upp. Felaktig sakuppgift ska rättas och den som vill bemöta ett påstående ska ha möjligheten 

att göra det. Det är också viktigt att vara försiktig med namnpubliceringar och publiceringar 

som kan kränka en persons privatliv.  

 

Yrkesreglerna går ut på att värna om den journalistiska integriteten. Detta är avgörande för 

trovärdigheten hos journalister och handlar bland annat om att inte ta emot journalistiska 

uppdrag utanför den redaktionella ledningen. Det handlar också om att inte ta emot förmåner 

eller ingå avtal som kan väcka misstankar om att man inte agerar fritt och självständigt som 

journalist. Inte heller ska man ge efter för påtryckningar från utomstående som har för avsikt 

att hindra eller inskränka publicitet som är berättigad. Journalister ska inte heller använda sin 

ställning för att skaffa sig privata förmåner. Man bör också, till en rimlig gräns, låta 

intervjuade personer veta hur och var deras uttalanden återges samt visa hänsyn mot ovana 

intervjuobjekt.  

 

Riktlinjerna mot textreklam handlar också om att den enskilde journalisten ska värna om sin 

integritet. Det är viktigt för journalister att vara fria och självständiga i sin rapportering och 

undvika att misstankar uppstår om att utomstående kan påverka innehållet eller ha inflytande i 

det som publiceras. Därför är det viktigt att vara vaksam om utomstående erbjuder idéer eller 

förslag till material som är sammankopplat med motprestationer. Man ska också vara försiktig 

när det efterfrågas i förhand om publicitet. Det gäller också att vara aktsam så att inte 

verksamheter, produkter eller arrangemang gynnas.41 

 

                                                
41 https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv 
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5. Metod 
5.1 Metodval 
 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur svenska lokala sportjournalister 

upplever sin yrkesroll utifrån ett pressetiskt perspektiv har vi valt att genomföra sin studie 

med samtalsintervjuer av respondentkaraktär. Anledningen till det är att i en 

respondentundersökning är det just de intervjuade personerna som är intressanta. 42 Eftersom 

vi är ute efter att veta hur varje enskild respondent ser på sin yrkesroll som sportjournalist 

kommer samma frågor till samtliga de utvalda respondenterna. Att låta dem svara fritt på 

frågorna om hur de upplever sin situation är att föredra eftersom det ger möjlighet till mer 

uttömmande och även oväntade svar, vilket en frågeundersökning eller andra kvantitativa 

metoder, inte skulle ge samma möjlighet till. Vi är i undersökningen inte heller ute efter att 

undersöka hur ofta fenomenet förekommer utan vill i stället synliggöra fenomenet, därför är 

samtalsintervjuer den metoden som fungerar bäst för undersökningens ändamål. 43  

 

Då vi båda har varit ute och jobbat en del på olika sportredaktioner runtom i landet har det 

varit viktigt att använda oss av respondenter som vi inte tidigare har någon relation till 

eftersom vi då skapar vetenskaplig distans till dem vi intervjuar. 44 Intervjuerna har utförts på 

telefon eftersom vi bedömde att vi inte hade möjlighet att besöka alla reportrar på deras 

redaktioner. Eftersom vi ville ha samma förutsättningar för alla intervjuer valde vi därför att 

utföra dem på telefon. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade eftersom vi har utgått från en intervjumanual som vi 

bifogar som bilaga till uppsatsen. Vi har följt intervjumanualen i så stor utsträckning det har 

varit möjligt, men de tillfällen som situationen har tillåtit har vi ställt följdfrågor och kanske 

även hoppat över frågor då de redan har besvarats i ett tidigare svar. 

5.2 Urval och avgränsning 
 
Vi bestämde oss för att göra ett strategiskt urval som bestod av typiska fall utifrån de 

förutsättningarna att det rörde sig om sportjournalister på tidningar som har minst två elitlag 

att bevaka. De frågeställningar vi har bedömer vi som generella och populationen tillräckligt 

                                                
42 Esaiasson m.fl. 2009, sid. 258 
43 Ibid, sid. 283-284 
44 Ibid sid. 292 
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homogen för att vi ska kunna dra slutsatser utifrån det resultat vi får i undersökningen. 45 Vi 

väljer att fokusera på lagsporter därför att de spelar en betydande roll, större än de 

individuella, i att skapa en lokal identitet. 46 De lagsporter vi valt att fokusera på är fotboll, 

innebandy, ishockey, handboll och bandy. Anledningen till detta är att de är de största 

sporterna sett till antalet utövare, som dessutom har ligor där lag kan åka ur och flyttas upp. 47 

Basket, som egentligen är den femte största sporten sett till antalet utövare, är en större sport i 

Sverige än bandy, men vi har valt att utesluta basketen från vår undersökning. Anledningen 

till det är att basketligan är stängd. Spridningen på de redaktioner som figurerar i 

undersökningen är stor, både vad gäller upplaga och var i landet redaktionen finns. Detta för 

att se om det finns skillnader på olika ställen i landet.  

 

Vi började vårt urval med att gå igenom på vilka orter elitlagen fanns. Därefter tog vi reda på 

vilka tidningar som är de största på orterna för att avgränsa urvalet. Totalt hittade vi 41 

tidningar som bevakade något elitlag i de aktuella sporterna, av dessa hade 20 tidningar två 

eller flera elitlag att bevaka. Dessa 20 var: Helsingborgs Dagblad, Hallandsposten, Gävle 

Nyhetsbyrå (gemensam sportredaktion för Gefle Dagblad och Arbetarbladet), Östgöta 

Correspondenten, Sundsvalls Tidning, Nya Wermlands-Tidningen, Uppsala Nya Tidning, 

Sport NU (Gemensam sportredaktion för Västerbottenskuriren och Västerbottens Folkblad), 

Dalarnas Tidningar, Jönköpingsposten, Norran, Örnsköldsviks Allehanda, 

Kristianstadsbladet, Skånska Dagbladet, Skövde Nyheter, Vestmanlands Läns Tidning, 

Ljusnan, Norra Skåne, Smålandsposten och Piteåtidningen. 

 

De tidningar som föll bort direkt var Sundsvalls Tidning och Dalarnas Tidningar. 

Anledningarna till det var att vi båda har arbetat för Sundsvalls Tidning i viss utsträckning 

och är bekanta med journalisterna på tidningen. Dalarnas Tidningar föll bort eftersom en av 

oss har haft ett halvårsvikariat där.  

Utgångspunkten var att höra av oss till åtta redaktioner, eftersom åtta respondenter var ett 

lämpligt antal ur akademisk synpunkt. Via tidningarnas hemsidor och artikeldatabasen 

Retriever försökte vi skapa oss en bild om vilka reportrar som skrev regelbundet om de 

aktuella lagen. Om inte vårt förstaval kunde ställa upp hade vi ett reservalternativ som vi 

kontaktade. 

                                                
45 Esaisson m.fl. 2007, sid. 187 
46 Andersson 2011, sid. 16 
47 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror 2011, sid 10 
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Totalt kontaktades tolv personer, av dessa valde sju att delta i undersökningen. De deltagande 

reportrarna presenterar vi i vår resultatdel. 

 

De redaktioner vi har valt är följande:  

 

• Nya Wermlandstidningen (Utgivningsort: Karlstad. Folkmängd: 61 685 48 Upplaga, 51 
900 49– bevakar Färjestad BK (ishockey), som ofta porträtteras som en familj i riksmedia. 
50  

 
• Gävle Nyhetsbyrå (Utgivningsort: Gävle. Folkmängd: 71 033 invånare 51. Gemensam 

sportredaktion för Gefle Dagblad, upplaga 25 10052 och Arbetarbladet, 21 60053) – 
bevakar fem elitlag i tre olika sporter. Två av dem, Brynäs IF (ishockey) och Sandvikens 
AIK (bandy), tog SM-guld våren 2012. 

 

• Östgöta Correspondenten (Utgivningsort: Linköping. Folkmängd: 104 232 54. Upplaga 51 
60055) – Linköping, orten där tidningen ges ut, har två elitlag som tillhör de mest 
sponsrade lagen i sina serier, Linköping HC (ishockey) och Linköping FC (fotboll). 56  

 

• Norran (Utgivningsort: Skellefteå. Folkmängd: 32 775 invånare. 57 Upplaga 23 80058) – 
har ett elitlag som inför säsongen 2013 har tagit klivet upp till högsta nivån, Sunnanå SK 
(fotboll), men också ett lag som tog SM-guld 1979 och har nått minst SM-semifinal de 
senaste fyra åren – Skellefteå AIK (ishockey) 59 

 
• Örnsköldsviks Allehanda (Utgivningsort: Örnsköldsvik. Folkmängd: 28 991 invånare 60. 

Upplaga 16 20061) –ges ut på en ort som förknippas starkt med en enda sport – ishockey. 
62 

 

                                                
48 http://www.ne.se/lang/karlstad/222244, läst 17 januari 2013 
49 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001579, läst 17 januari 2013 
50 
(http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/elitserien/farjestad/article14233506.ab, 
läst 16 januari 2013 
51 http://www.ne.se/lang/gävle/189407, läst 17 januari 2013 
52 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000728, läst 17 januari 2013 
53 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=000148, läst 17 januari 2013 
54 http://www.ne.se/lang/linköping/242552, läst 17 januari 2013 
55 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001450, läst 17 januari 2013 
56 http://www.sportaffarer.se/?sida=22&usida=39, läst 15 januari 2013 
57 http://www.ne.se/lang/skellefteå/307459, läst 17 januari 2013 
58 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001450, läst 17 januari 2013 
59 http://estat.hockeyligan.se/c/TSeasons.aspx. Läst 15 januari 2013  
60 http://www.ne.se/lang/örnsköldsvik/353041, läst 17 januari 2013 
61 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002420, läst 17 januari 2013 
62 http://www.expressen.se/sport/hockey/elitserien/ovik-star-och-faller-med-modo-hockey, 
läst 4 december 2012 
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• Kristianstadbladet (Utgivningsort: Kristianstad. Folkmängd: 35 71163. Upplaga 25 
70064) – en tidning med tre elitlag i sitt bevakningsområde, där två av dem – IFK 
Kristianstad (handboll) och Kristianstads DFF (fotboll) har nått allt större framgångar 
de senaste åren. 

 

• Ljusnan (Utgivningsort: Bollnäs. Folkmängd: 12 842 65. Upplaga 11 60066) – bandy är 
den stora sporten i tidningens bevakningsområde. Fyra bandylag i högsta serien 
kommer från Hälsingland, och två av dem finns i Ljusnans bevakningsområde, 
Bollnäs och Edsbyn. 

 

I vårt urval har vi valt att inte fokusera på redaktioner i Stockholm, Göteborg och Malmö, 

eftersom de tidningarna inte klassas som lokaltidningar. Vi har istället valt olika storlekar på 

orter, från större städer till mindre - där lokaltidningsredaktioner återfinns. På de orter som har 

flera tidningar har vi valt den största tidningen, för att kunna avgränsa urvalet mer. Vi har valt 

orter som har elitlag både på herr- och damsidan, men vi har valt att strunta i 

genusperspektivet som analysverktyg. Detta har vi medvetet valt att göra eftersom vi inte är 

ute efter att jämföra bevakning av manlig och kvinnlig idrott. 

5.3 Metodproblem 
 
Innan arbetet med denna undersökning inleddes hade vi båda erfarenheter av att arbeta på en 

lokaltidnings sportredaktion. Därigenom har vi också erfarenheter av sport som journalistisk 

genre, samt föreställningar om allt från hur nyhetsvärderingsprocesser ser ut - till olika 

kollegors syn på yrkesrollen. Det är således omöjligt att föra i bevis att den bild författarna 

hade, och de personliga erfarenheter de faktiskt har, inte på något sätt påverkat studiens 

resultat. 

 

Vidare utfördes samtliga intervjuer per telefon mellan två parter bestående av en respondent å 

ena sidan, och en författare å andra sidan.  

Den problematik som medföljer när detta sköts genom telefonkontakt och inte vid ett fysiskt 

möte är uppenbar. Det enda sättet att läsa av intervjusituationen blir genom att lyssna. Därför 

blir det också svårare att veta om respondentens möjliga tystnad kommit av eftertänksamhet 

och alltså inte bör brytas med en ny fråga, eller om den helt enkelt uppkommit för att 

                                                
63 http://www.ne.se/lang/kristianstad/231785, läst 17 januari 2013 
64 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=002050, läst 17 januari 2013 
65 http://www.ne.se/lang/bollnäs/132655, läst 17 januari 2013 
66 http://ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=001230, läst 17 januari 2013 
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respondenten gett hela det svar som denne avsett att ge och därför lämpligen borde följas av 

en ny fråga. 

 

Utöver ovan angivet metodproblem kan det faktum att ingen intervju genomförts med oss 

båda närvarande ha varit en försvårande omständighet. Eftersom det i denna undersökning rör 

sig om semistrukturerade intervjuer av respondentkaraktär, hade den kanske gagnats av att 

författarna haft en djupare kunskap om varandras sätt att genomföra en intervju för att 

motverka eventuella validitetsproblem. 

 

5.4 Kvalitetsdiskussion 
 
I detta kapitel tar vi upp saker som rör undersökningens giltighet och tillförlitlighet. Vi 

diskuterar kring hur vi har valt att lägga upp undersökningen och vad vi i efterhand har 

reflekterat över hur vi genomförde den. 

5.4.1. Validitet 
 
Validitet brukar definieras som: överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator, frånvaro av systematiska mätfel och att vi påstår att vi mäter det vi 

mäter. 67  

Utifrån våra frågeställningar vill vi mäta om den lokala identiteten spelar roll för 

sportjournalisterna i bevakningen av ortens elitlag, och om det är skillnad mellan mindre och 

större orter. Vi vill också mäta vilka pressetiska dilemman sportjournalister ställs inför. 

Slutligen vill vi mäta om journalisterna är tydliga med eventuella sympatier för olika lag - och 

om det i sådana fall påverkar dem i deras yrke, och på vilket sätt det eventuellt kan påverka 

dem. 

 

Vi bedömer att de frågor som har ställts är relevanta för undersökningen. Vi har utformat 

intervjumanualen utifrån utgångspunkterna i vårt teorikapitel. Detta för att få så bra 

överensstämmelse som möjligt mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer, 

detta är vad man brukar benämna som begreppsvaliditet. 68 

Det som kan ha påverkat vår resultatvaliditet på negativt sätt är att ingen direkt fråga har 

ställts om journalisterna har blivit hotade i sin yrkesutövning. Vissa respondenter tar upp 

                                                
67 Esaiasson m.fl. 2007, sid. 63 
68 Ibid, sid. 63 
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händelser när de själva eller någon annan på tidningen har upplevt hotfull stämning när vi har 

ställt frågan om vilka eventuella konsekvenser som skulle hindra dem från att publicera en 

nyhet. En rak fråga om journalisten har upplevt hotfulla situationer borde ha varit med i vår 

intervjumanual. 

 

Frågor om hur journalisterna definierar sanningsbegreppet och hur de ser på problemen med 

källkritik borde också ha funnits med i undersökningen.  

Dessa två är exempel på systematiska fel som kan ha haft negativ inverkan på vår 

resultatvaliditet. Vi upptäckte dessa fel när vi gick igenom de svar vi fick på frågan om 

respondenterna hade något att tillägga utöver de frågor vi redan har ställt. 

 

5.4.2. Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga resultaten är., det innebär frånvaro av osystematiska 

eller slumpmässiga fel.69 När det gäller syftet att kunna generalisera till en större population 

har det aldrig varit vårt mål med undersökningen och kan därför inte ses som ett 

reliabilitetsproblem.  

Under våra intervjuer med de utvalda journalisterna har vi använt samma intervjumanual. Den 

har inte korrigerats under undersökningens gång. Däremot har vi gjort intervjuerna var för sig 

och hanterat intervjumanualen på olika sätt. Det har handlat om att vissa frågor i manualen 

har hoppats över eftersom svaret på frågan redan har kommit i tidigare fråga, och även att 

vissa följdfrågor har ställts. Vi har delat upp intervjuerna mellan varandra och har på grund av 

detta inte haft kunskap om varandras sätt att göra intervjuerna. Detta kan ha inverkat på 

undersökningens reliabilitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Esaiasson m.fl. 2007, sid. 63 
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6. Resultatpresentation 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av våra samtalsintervjuer. Vi har valt att dela 

in våra svar i olika teman, Lokal koppling och Yrkesrollen. 

När vi frågade om reportrarnas lokala koppling kom vi fram till tre tydliga teman. Det var 

väldigt vanligt att våra reportrar kom från den ort de bodde på. Vi kunde också se ett tydligt 

mönster att reportrarna hade börjat sin journalistiska bana som frilansare på den tidningen 

som de nu arbetade på. När det gällde journalistisk utbildning kunde vi dela in respondenterna 

i två grupper, de som hade utbildning och de som inte hade det. De som hade utbildning hade 

fått den via folkhögskola. 

 

Medverkande reportrar i undersökningen: 

• Carl-Johan Liljedahl, 31 år, Kristianstadsbladet, tre år på redaktionen.  
 
Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Syftet är att bevaka sporten i närområdet, så 
att den inte glöms bort. Det blir lite så att om inte vi skriver är det stor risk att ingen annan 
gör det". 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "Den ska så klart vara genomarbetad. Jag 
går mycket efter det här klassiska kvällstidningstänket, att handlar det om så kallade 
stjärnor, sex, död eller pengar så lockar det fler till läsning. Det är väl ett standardsvar som 
jag tror gäller även tråkiga mossiga morgontidningar". 

 

• Daniel Sandström, 38 år, Gävle Nyhetsbyrå, tolv år på redaktionen. 
 
Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Det är att berätta vad som händer på det 
lokala planet." 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "Naturligtvis måste det vara något som 
intresserar folk. Det är väl inga konstigheter med det, det måste vara något som folk inte 
känner till." 

 

• Jon Häggkvist, 28 år, Örnsköldsviks Allehanda, fem år på redaktionen. 
 
Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Det finns en bred idrottsverksamhet här. Det 
är många som håller på och har rätt att få veta vad som händer." 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "En bra lokal nyhet ska beröra och tala till 
visst många. På en liten ort kan små grejer vara ganska stora ändå". 

 

• Peter Axman, 54 år, Ljusnan, tjugotvå år på redaktionen. 
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Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Det är att lyfta fram det lokala, den lokala 
sporten, framför allt den som man kanske inte får på andra vägar." 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "Man ska veta att det finns ett stort intresse 
för detta, alltså ska det vara en nyhet inom en sport som engagerar många människor". 

 

• Per Mårtensson, 60 år, Nya Wermlands-Tidningen, fyrtiotre år på redaktionen. 
 
Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Att ge läsarna bra historier, bra nyheter och 
bra täckning av det lokala sportutbudet. Men vi har ju ganska mycket riks- och 
internationell sport också i tidningen". 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "För att den ska bli en bra för oss nyhet ska 
den uppmärksammas i riksmedia. Det ska vara en sak som får folk att haja till". 

 

• Roger Lindström, 60 år, Norran, Tjugoåtta år på redaktionen. 
 
Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Det ska belysa vad som händer i 
hemområdet. Det ska ha utrymme för alla idrotter." 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "Den kan ju avslöja ett missförhållande. Det 
kan lika gärna vara en positiv grej." 

 

• Per Bergsten, 44 år, Östgöta Correspondenten, Tjugofem år på redaktionen. 
 
Det här är syftet med lokal sportjournalistik: "Att berätta det som händer och granska och 
spegla idrotten i vårt bevakningsområde." 
 
Det här kännetecknar en bra lokal sportnyhet: "Det är intresset som gör att det blir en bra 
nyhet. Vi slåss ju mot kvällstidningar om att vara före dem eftersom vi har flera stora lag." 

6.1 Lokal koppling 
 
I detta avsnitt har vi valt att redovisa resultatet från de frågor som behandlar respondenternas 

koppling till orten de arbetar på, vilken relation de har till den lokala idrotten och hur den har 

förändrats sedan de började bevaka idrotten i rollen som sportjournalist. Vi har även valt att ta 

upp svaren på frågorna om vilken idrott de anser ha störst nyhetsvärde för sina läsare och hur 

de märker av det. Under den frågan belyser vi även journalisternas sätt att i sin rapportering 

förhålla sig till ortens elitlag. 

6.1.1 Journalisternas lokala koppling 
 
Det första vi kan konstatera när det gäller respondenternas koppling till den lokala idrotten är 

att den har förändrats för samtliga, om än på olika sätt. De som har bott på orten i hela sina liv 

och även varit del av det lokala idrottslivet har fått ett annat perspektiv då de har breddat sina 
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kunskaper om ortens idrott. För de som kommer utifrån har det inneburit att de har fått lära 

sig en helt ny orts idrottsliga liv från grunden. 

 

Nu har jag jobbat där så länge så nu har man bra kontakt med dem man bevakar. Man 

känner till dem och de känner till mig. Den här förändrats ganska mycket sedan dess. 

– Daniel Sandström 

 

Ett tydligt mönster som vi kan se hos den grupp av våra respondenter som saknar utbildning, 

har varit på samma redaktion över 20 år och börjat med sportjournalistiken som unga är att de 

under tiden har arbetat upp en professionell relation till lagen de bevakar och att den har 

ändrats under tidens gång. 

 

I takt med att man har skaffat sig mer rutin har man också skaffat sig mer integritet. Jag 

håller ju mestadels på med Färjestad och där gäller det ju att "hålla rågången fri" och våga 

sopa till dem när det behövs och ta de striderna som krävs. Det är klart att det är lättare att 

göra nu, det är svårare att göra när man bara är 17 år. 

– Per Mårtensson 

6.1.2 De lokala elitklubbarna 
 
De utvalda respondenterna arbetar på orter som har fler än ett elitlag att bevaka. Det vi kan se 

i vår undersökning är att alla utvalda reportrar tydligt kan peka på att det finns idrotter och lag 

som är viktigare för tidningens läsare och har högre nyhetsvärde än andra lag.  

 

Om Modo spelar bra mår staden bra, och spelar Modo dåligt … 

– Jon Häggkvist. 

 

Exempel på när sporten kan påverka samhället och vara minsta gemensamma nämnare finns 

också i vår undersökning. 

 

Även de som inte är intresserade av sporten förstår värdet av bandyn. 

– Peter Axman 

 

På orter där det finns ett lag som är lite större än övriga, sett till publikintresse, är just det 

laget viktigast för redaktionerna när det kommer till nyhetsvärde. Att ett lag spelar på den 
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högsta nivån betyder inte nödvändigtvis att det har störst nyhetsvärde. Inte heller idrottsliga 

framgångar, som SM-guld, behöver betyda att nyhetsvärdet bedöms som högt. 

 

Vi har ett väldigt bra volleyboll-lag här som vann SM-guld i fjol. Men intresset är inget 

vidare, de har 100 personer på matcherna, eller något sådant. Det är klart att det påverkar 

vår bevakning, sådana saker måste också få styra lite. 

– Per Bergsten  

 

På orter där det finns flera elitlag på samma nivå kan det uppstå en viss problematik för 

journalisterna. Speciellt om elitlagen finns i två orter som det råder viss rivalitet mellan.  

 

Det är millimeterprecision. Det är guldvåg, det ska ligga jämnt. 

– Peter Axman 

 

Reportrar på dessa orter får emellanåt också frågan av läsare vilket av de två konkurrerande 

elitlagen som de håller på. Det har också förekommit att läsare har ringt till redaktionen och 

ifrågasatt vad journalisterna håller på med eftersom läsaren ansett att det personliga 

favoritlaget har framställts negativt i tidningens bevakning. En händelse som har kommit upp 

i undersökningen var när en reporter i ett område med två lag på samma nivå frågade en 

läsare vad som skulle göra honom nöjd med tidningens bevakning av laget. Läsarens svar var 

att det skulle vara om personer från den aktuella orten satt på en redaktion på orten och 

bevakade lagets matcher. 

 

Det genomgående för hur respondenterna märker vad som engagerar deras läsare mest är 

genom att se vad som är mest läst på internet. Det största elitlaget dominerar generellt även 

bland de mest lästa artiklarna på tidningens hemsida – vilket på redaktionen ses som ett kvitto 

på att tidningen har gjort rätt i sin prioritering när det kommer till bevakningen. Att se vad 

som är mest läst på internet är också enligt respondenterna i undersökningen det bästa sättet 

som redaktionen har att mäta hur de märker vilket lag som är viktigast för dem att bevaka. 

 

Vi fick statistik från webbredaktionen om vilka artiklar som var mest lästa på nätet under 

2012. På sportredaktionen tror jag att det var 98 eller 99 av 100 av de första som var 

Modorelaterade på något sätt. Det är helt osannolikt egentligen, men det talar för sig självt. 

– Jon Häggkvist 
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6.1.3 Samspelet mellan journalisterna och elitklubbarna 
 
Hur viktigt är det att hålla distans till dem man bevakar? Är det okej för en sportjournalist att 

vara supporter till den klubben han samtidigt bevakar och hur resonerar tidningsredaktionerna 

kring publiceringar som kan orsaka negativ publicitet för spelare eller ledare i de lokala 

elitklubbarna? Det är några av frågorna vi behandlar under detta kapitel. 

Konsekvensneutralitet är ett viktigt begrepp inom journalistiken. I vår undersökning ställde vi 

en fråga om det fanns några eventuella konsekvenser som skulle hindra dem från att publicera 

en nyhet.  

 

De eventuella konsekvenser som skulle hindra journalisterna från att publicera handlade om 

anhöriga till spelare eller ledare, om dessa skulle råka illa ut finns anledning att överväga att 

inte publicera. Ett exempel som togs upp var att en reporter hade bevittnat ett slagsmål mellan 

två spelare i ett av ortens elitlag. Reportern valde att inte skriva om händelsen, med hänsyn till 

de inblandade spelarna, men också till vilka konsekvenser det skulle kunna få för de 

inblandade spelarnas familjer. 

 

Det hade varit en fantastisk grej för Expressen. Sett till vilka personer som var inblandade 

var det verkligen "hot stuff", men till vilken nytta?  

– Peter Axman 

 

Det finns exempel i undersökningen när respondenterna har upplevt hotfull stämning i 

samband med känsliga uppgifter som tidningen har rapporterat om. Att bli utsatt för direkta 

hot skulle kunna vara en anledning att inte rapportera, men hittills har ingen av dem blivit 

utsatt för det personligen. Det handlar mer om hotfulla stämningar på orten, vilket vid ett 

tillfälle ledde till att en av våra respondenter blev försiktig med att visa att han representerade 

tidningen. Vid ett annat tillfälle fick en annan tidnings chefredaktör däcken på sin bil 

sönderskurna efter att tidningen hade rapporterat känsliga detaljer om en stjärna i ortens stora 

elitlag. 

 

Det hade kanske varit lugnare för oss att inte skriva om det. Men då hade vi tappat respekten 

hos läsarna och jag tror att vi även hade tappat respekten hos Skellefteå AIK om vi skulle 

backa undan. 

– Roger Lindström 
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Att avstå från att publicera en nyhet för att relationen med elitklubbarna skulle störas är inget 

som någon av våra respondenter är rädda för.  Ingen tog upp något exempel som hade att 

något att göra med respekt för en klubb.  

 

Nej, inte ens om vi blir portförbjuda, men så dumma är de inte. 

– Per Mårtensson 

 

När det kommer till att hålla distans till dem man bevakar kan vi se ett entydigt tema hos våra 

respondenter. Att hålla en viss distans till dem man bevakar är viktigt, men total distans är 

omöjligt.  

 

Har du för stor distans, att du skärmar av dig, då får du inte veta något. Det är ett spel det 

där. Det gäller att ha bra kontakt, men samtidigt ha viss distans där de måste förstå att 

berättar de något för mig kan det hamna i tidningen. Man umgås ju inte privat med någon 

som man skriver om, den distansen finns ju alltid. 

– Daniel Sandström 

 

Att föreningarna respekterar journalisternas roller är något som flera i vår undersökning lyfter 

fram som väldigt viktigt. De rutinerade reportrarna i undersökningen poängterar också att 

föreningarna har blivit bättre på att förstå vad som verkligen är journalisternas uppgift. Under 

1990-talet var det enligt svar i undersökningen betydligt vanligare att ledare tyckte att det var 

konstigt att tidningarna skrev något negativt om de lokala lagen. Detta eftersom det enligt 

dessa ledare var tidningens uppgift att ”värna om den lokala klubben”.  

 

Jag har läst lusen av många ledare genom åren och förklarat våra olika roller för dem. "Ni 

måste förstå att vi inte är en klubbtidning, vi är fristående, vi bevakar er. Vi är beroende av 

er, men ni är också beroende av oss". 

– Peter Axman 

 

Men fenomenet verkar inte ha försvunnit helt. Det händer fortfarande på vissa redaktioner att 

de får kommentaren ”vad är det här för negativt, ni ska väl stötta ert lag?”. Resultatet visar 

också att detta fenomen inte är enbart förenat med ett synsätt hos supportrar, utan existerar 

även bland journalister.  
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Man har ju varit på arenor där man blivit rent förskräckt när journalisterna i princip sitter 

upp och hejar och skäller på domaren, och det tycker jag är att gå över gränsen. 

– Roger Lindström 

 

Ingen av respondenterna i denna undersökning anser att det är förenligt med den 

sportjournalistiska yrkesrollen att sympatisera mer med lagen från sin egen ort, som man 

bevakar, än deras motståndare. Att förhållningssättet att sympatisera med dem man bevakar 

skulle finnas i något annat journalistiskt område är inte att tänka på enligt respondenterna i 

vår undersökning.  

 

Du skulle aldrig se någon politisk reporter gå ut och säga vilket ”lag” de håller på, men det 

är ganska vanligt att sportjournalister gör det. 

– Carl-Johan Liljedahl 

 

Något som återkommer under intervjuerna är att respondenterna upplever att det blir lättare 

för dem att utföra sitt jobb på bra sätt om det går bra för lagen de är satta att bevaka. Det 

medför att flera människor väljer att läsa texterna än om det skulle gå dåligt för laget.  

Även bland journalister kan det råda uppsluppen stämning i ett ögonblick av framgång, som 

exempelvis när ett lag tar SM-guld, men när guldet är klart ligger fokus mer på att prata med 

folk, jaga citat och göra en bra tidning.  

 

Det är klart att någon näve knöts när Jakob Silfverberg satte det där skottet. Det är inte mer 

än att vi bor i Gävle och Brynäs inte hade vunnit guld sedan 1999. Det är inte så att vi står 

upp på pressläktaren och skriker, långt ifrån, det existerar inte. 

– Daniel Sandström 
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6.2 Yrkesrollen 
 
Ett yrke är alltid förenat med vissa svårigheter, så även för sportjournalister på lokaltidningar. 

En svårighet som visar sig vara tydlig är att klara av att hålla den för arbetet så viktiga 

distansen, samtidigt som rollen som nyhetsjägare ska hålla upprätthållas. Att vara granskande 

och kritisk när man ska träffa dem man bevakar vid flera tillfällen och ha nära till dem är 

svårt.  

 

Det är naturligtvis lättare att slå vilt när man inte har den dagliga kontakten med dem man 

skriver om. 

– Per Bergsten 

 

Att sitta på känslig information som kan uppröra många, men samtidigt veta att det måste 

publiceras för att få till en objektiv journalistik kan ibland göra att man blir fundersam över 

hur vad som är rätt att göra. Men det är ingen av våra medverkande reportrar som känner att 

det gör att man blir tveksam till om man ska publicera nyheten. 

 

Vi går ofta på den devisen, vet vi något så skriver vi det. 

– Daniel Sandström 

 

Dagens snabba informationssamhälle kan göra att publiceringsprocessen av negativa nyheter 

skyndas på. 

 

Händer det något negativt, speciellt nu i dessa tider, ska inte vi tro att vi är ensamma om att 

veta det. Det sprids med vindens hastighet på nätforum. För 20 år sedan hade det kanske 

varit praktiskt möjligt att hålla det hemligt, även om jag inte tycker att man skulle ha gjort 

det. Det är helt omöjligt i dag. 

– Roger Lindström 

 

De pressetiska reglerna är något som respondenterna i vår undersökning sätter värde på. Att 

inte hänga ut någon som har begått ett brott med namn förrän personen eventuellt är dömd är 

något som tas upp i svaren. En av våra respondenter berättar om en spelare i ett av ortens 

elitlag som blev dömd för våldtäkt. När spelaren var misstänkt för brottet skrev tidningen om 
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honom utan att publicera namnet, men när domen föll, spelaren sattes i fängelse och fick 

lämna laget publicerade redaktionen namnet. 

 

Att låta alla komma till tals är en viktig del i pressetiska reglerna, även enligt våra 

respondenter. Ingen säger att det inte är viktigt att båda sidor får uttrycka sina synpunkter, 

speciellt när det kommer till konfliktsituationer. 

När det gäller konflikter rörande situationer där någon är missnöjd med en domare är det ofta 

svårt eftersom domarna, i framför allt ishockey, ofta har direktiv att de inte får uttala sig i 

media. 

 

När någon skäller på en domare är man fastbunden eftersom domarna inte får uttala sig. 

– Roger Lindström 

 

Generellt anser våra respondenter att det inte finns exempel på när den egna tidningen har 

skrivit om något som har rört ortens elitlag på grund av stort allmänintresse, men att 

nyhetsvärdet har varit lågt.  

 

Den diskussionen måste man ha fortlöpande på en redaktion. Naturligtvis tycker jag att om vi 

skriver en artikel har den nyhetsvärde, att den är värd att publicera. 

– Roger Lindström 

 

Exempel saknas däremot inte helt. Under en intervju framkommer det att en tidning hade 

gjort en helsidesartikel om när ortens stora elitlag besökte ett spa. Respondenten själv förstod 

inte anledningen till publiceringen. Han trodde att det eventuellt kan ha spelat in att en 

konkurrerande kvällstidning också skrev om spabesöket. Detta kan den som fattade beslutet 

om lokaltidningens publicering eventuellt ha känt till, vilket kan ha påverkat beslutet om 

publicering. 

 

Samma respondent tar upp ett exempel på då närheten till dem man bevakar också kan göra 

att en redaktion missar nyheter. Under hösten 2012 åkte en av ortens elitklubbar till en strand 

och spelat in en video som påminde om den amerikanska tv-serien "Baywatch", där spelarna 

sprang i baddräkter på stranden. En kvällstidning drog stort på händelsen, medan den 

lokaltidningsredaktion som respondenten tillhör, inte skrev om lagets upptåg överhuvudtaget. 
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Alla på redaktionen visste om det. Vi tipsade varandra om den och satt och tittade på den och 

skrattade. Vi visste om det två veckor före. Man blir lätt hemmablind, vi känner det där laget 

väl och vet att de har gjort många tokiga grejer. Vi höjde inte så mycket på ögonbrynen. Det 

var inget medvetet val att inte skriva om det, det var mer "jaja, de är lika tokiga som vanligt". 

Även om det var ganska banalt hade det stort läsvärde, men vi har faktiskt inte skrivit en rad 

om det. 

– Carl-Johan Liljedahl 

 

Den generella uppfattningen gällande textreklam är att det inte är något direkt problem på den 

egna redaktionen. Det har inte skett några generella diskussioner på de utvalda redaktionerna 

om bevakningen av elitlagen skulle gränsa till textreklam.  

 

Men skulle vi ägna oss åt textreklam är det väl bara bra. Det blir mer folk på matcherna och 

då blir sporten ännu större och mer intressant att skriva om. 

– Peter Axman 

 

Det kan finnas tillfällen när artiklar kan uppfattas som textreklam, förhandstexter inför 

matcher är sådana exempel. 

 

Vi har dragit ner på det här med förhands inför matcher. Nu gör vi bara förhands på våra 

stora lag. Skulle man skriva långa förhandsartiklar, visst man skulle kunna uppfatta det som 

textreklam. 

– Per Bergsten 

 

Ingen av respondenterna tycker att textreklam är ett större problem inom sportjournalistiken i 

stort. Det kan i stället vara tuffare för nöjesjournalister och även i viss mån 

näringslivsjournalister. 
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7. Analys 
 
I denna del kommer vi koppla resultaten från vår undersökning till de teorier vi presenterade i 

teoridelen. Vi väljer att även i denna del använda oss av två teman: Lokal koppling och 

Yrkesrollen. 

 

7.1 Lokal koppling 
Något som blir tydligt när det handlar om den lokala kopplingen är att Robert D. Putnams 

teori om det sociala kapitalet stärker våra resultat i undersökningen. En central del i Putnams 

teori är att gemenskapen kring ett lokalt idrottslag bildar en känsla av samhörighet, framför 

allt på mindre orter. Här spelar också teorin om sociala strukturer in eftersom de etiska valen 

en journalist gör inte bara handlar om rena ställningstaganden utan också om miljön 

journalisten arbetar i.  

I vår undersökning har vi stött på exempel på när idrotten fungerar som en minsta 

gemensamma lokala nämnare. Även de som inte alls är intresserade av idrotten förstår värdet 

av den betydelse som idrotten har just för den aktuella orten. Det lokala samhällslivet kan helt 

enkelt påverkas så pass positivt att när det går bra för det lokala idrottslaget mår orten bra. 

 

Vi har även fått berättat för oss om idrottsledare som inte har förstått när tidningen har 

rapporterat negativt om de lokala lagen. Dessa ledare har sett på tidningen mer som en 

klubbtidning än en tidning som bevakar klubben - och tyckt att det har varit tidningens 

uppgift att "värna om den lokala klubben". Detta problem verkar inte vara lika stort längre, 

men exempel på att det emellanåt dyker upp finns också i vår undersökning. 

 

I undersökningen förekommer även exempel på när hotfull stämning har uppstått på en ort till 

följd av att tidningen har publicerat känsliga uppgifter om ett av ortens lag. Respondenter 

berättar om när tidningens chefredaktör har fått däcken på sin bil sönderskurna, och om när 

stämningen varit så pass hotfull att en enskild reporter valt att inte skylta med att han arbetar 

på den aktuella redaktionen. 

 

Dessa exempel kommer från tidningar på mindre orter. Vi ser det som exempel på att det 

sociala kapitalet och gemenskapen kring lokala elitlag är starkt på mindre orter. Vi har inga 

liknande exempel från de tidningar som ges ut på de större orterna i vår undersökning. Men vi 

kan heller inte med bestämdhet säga att samma fenomen inte existerar även på dessa orter. 
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Det vi däremot kan se både på mindre och större orter är att elitlagen är beroende av pressens 

rapportering. Lokala medier fungerar som en länk mellan klubben och publiken. 

Medieexponeringen innebär ökat intresse för idrotten, vilket ger både sponsorer och klubbar 

intäkter. Alla som har någon koppling till klubben gynnas av medieexponering och därför 

skulle klubbarna förlora på att portförbjuda medier, även om de är missnöjda med vad 

journalisterna har rapporterat. 

 

Ingen av de medverkande i undersökningen har angett att de är rädda för att publicera saker 

som skulle skapa negativ publicitet för det lokala elitlagen. Respondenterna är inte rädda för 

att relationerna till elitlagen och/eller läsarna kan skadas av känsliga publiceringar. 

Allmänintresset och plikten mot att läsarna har rätt att veta är något som ofta återkommer som 

svar i vår undersökning. Det kan kopplas både till Christians/Fackler/Rotzolls modell om den 

moraliska plikten och även till Wigorts Yngvessons holistiska modell där hon tar upp att 

journalister måste tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt, vilket kräver ett visst mått 

av självuppoffring. 

 

De mer rutinerade respondenterna i vår undersökning berättar om att de under åren skapat en 

relation till föreningarna som de bevakar. De har fått allt mer integritet, har numera mycket 

enklare att vara kritiska mot lagen de bevakar och har även blivit bättre på att ta emot kritik 

från dem. Det går att koppla både till Christian, Fackler och Rotzolls punkt om att journalisten 

har en plikt mot sig själv att lita på sitt eget omdöme, men också att man måste vara öppen att 

erkänna sina egna brister, vilket ingår i Wigorts Yngvessons holistiska modell. 

 

Första punkten i Wigorts Yngvessons holistiska modell handlar om att journalisten ska ha en 

välgrundad livsåskådning. Risken finns enligt modellen att erfarenheter kan bli ett hinder för 

journalisten att pröva det man säger sig veta, man hindras helt enkelt att se det som andra ser 

eftersom man ligger så nära det som händer och inte konstant prövar sin bild av verkligheten 

mot hur den faktiskt ser ut. 

Det går att applicera på ett exempel från vår undersökning när en av lokaltidningarna blev 

aningen ”hemmablind” när det kom till rapporteringen. Själva nyheten handlade om när ett av 

ortens elitlag åkte ut till en strand och spelade in en video som var inspirerad av den 

amerikanska tv-serien ”Baywatch”, där spelarna i laget sprang omkring i baddräkter på 

stranden. Redaktionen visste om att videon hade spelats in och satt och tittade på den, men 

skrev ingenting om den. Några veckor senare slog en konkurrerande kvällstidning på stort om 
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videon. Det var aldrig någon medveten plan från lokaltidningen att inte skriva om videon, 

men som vår respondent konstaterar är det lätt att missa nyheter när de man ska bevaka finns 

nära, det kan vara lättare att se nyheten om man betraktar lagen på avstånd. 

 

När det kommer till om det är okej att vara supporter till de lag man är satt att bevaka är alla 

medverkande i undersökningen överens om att detta inte är okej. I denna studie förekommer 

ifrågasättande av huruvida det verkligen gäller hos alla sportjournalister i landet eftersom en 

respondent säger sig ha varit på arenor där han har sett journalister sitta och heja på laget och 

dessutom skälla på domaren. 

Att journalisten ska hålla sig neutral och inte agera exempelvis supporter till laget han är satt 

att bevaka har mycket att göra med Wigorts Yngvessons modell om att journalisten ska 

eftersträva goda egenskaper och goda handlingar. Journalisten bör utveckla egenskaper som 

är värdefulla för journalistiken och stämmer överens med de journalistiska idealen. Det är 

också viktigt att journalisten vet vilka konsekvenser ett handlande kan komma att ha. Att 

öppet visa sympati för ett lag kan ha besvärliga konsekvenser för en sportjournalist eftersom 

det lätt kan leda till att läsarna ifrågasätter om reportern är neutral och professionell i sin 

bevakning av just det laget. Det är också viktigt för en tidning att inte dra sig för att rapportera 

händelser som kan skapa negativ publicitet för en klubb eftersom det kan komma att skada 

förtroendet för tidningen både hos läsare och hos klubben tidningen är satt att bevaka. 

 

Däremot är merparten av reportrarna i undersökningen helt inne på att det är till fördel för 

dem i deras yrkesutövning om lagen de bevakar vinner matcherna eftersom det då blir lättare 

och roligare för dem att jobba och att artiklarna blir mer lästa när lagen har framgång. 

 

7.2 Yrkesrollen 
 
När vi tittar på svaren från vår undersökning och jämför med modellen om de sju olika 

reportertyperna hittar vi flera delar som gör att teorin om reportern som en hantverkare stärks, 

då flera tendenser av hantverkaren finns hos våra respondenter. För hantverkaren är det viktigt 

att få en balans i nyhetsrapporteringen. Han/hon lägger stor vikt vid att vara objektiv och att 

inte stöta sig med sina läsare, hellre än att vara först och få uppmärksamhet. Hantverkaren är 

ofta en lokal journalist som har jobbat väldigt länge på samma redaktion. 
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En tendens vi kan se hos våra respondenter, som har tydliga drag av hantverkaren, är strävan 

efter millimeterrättvisa i bevakningen av ortens elitlag. Ett annat svar som förekommer i 

undersökningen är att det är viktigt att låta alla sporter synas i bevakningen. Våra 

respondenter är helt överens om att båda sidor alltid måste få komma till tals i bevakningen, 

åtminstone så länge det finns en konflikt, vilket är ett tydligt tecken på att balans är viktigt för 

dem.  

Ett annat exempel vi kan se på att våra respondenter har tendenser av att vara hantverkare är 

att de tar upp att det kan vara svårt att hålla distansen till dem man bevakar. Ett vanligt svar är 

att det är svårt att vara kritisk och granskande samtidigt som man ska hålla en god relation till 

klubbarna man ska bevaka eftersom man träffar dem så ofta. Att vara kritisk och granskande 

är enligt de svar vi har fått betydligt lättare för tidningar som inte har dem man är satt att 

bevaka i sin absoluta närhet. 

Närheten till klubbar och läsare påverkar till viss del också publiceringen av känsliga 

uppgifter. Det är inte så att det hindrar våra respondenter från att publicera sådant som kan 

väcka upprörda känslor, men medvetenheten finns alltid där. Medvetenheten kan också 

skynda på publiceringen av negativa nyheter eftersom det inte går att räkna med att 

redaktionen är ensam om att veta vad som har hänt. 

 

Grundinställningen hos de reportrar vi har intervjuat är att vet redaktionen något så publicerar 

de också uppgifterna. Våra respondenter har respekt för de pressetiska reglerna och sätter 

värde på att inte hänga ut personer som exempelvis har begått brott förrän de eventuellt blir 

dömda. Detta kan kopplas ihop med Wigorts Yngvessons punkt om att journalister bör låta 

yrkesmoralen harmonisera med den personliga moralen, men också med att journalisten inte 

ska kränka den intervjuades värde eller för den delen inte heller sitt eget värde. Det handlar 

också om att journalisterna ska arbeta för sanning och rättvisa, veta vad som är rättvist och 

hänsynsfullt och omsätta det i sitt arbete.  

 

Det tydligaste draget vi kan se där de medverkande reportrarna inte stämmer in på bilden av 

idealtypen hantverkare är det faktum att ingen av dem visar genom sina intervjusvar att de 

skulle känna någon sorts lojalitet mot klubbarna de skriver om. Även om distansen kan vara 

svår att hålla nämner våra respondenter aldrig att de känner lojalitet mot klubbarna de 

bevakar, det är hos läsarna och det journalistiska uppdraget som lojaliteten ligger. 

Detta beskriver Christians, Fackler och Rotzoll i sin modell om den moraliska plikten. Som 

journalist har man flera olika plikter, mot sig själv, mot läsarna, mot organisationen man 
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arbetar för, mot andra journalister och den standard som finns i branschen för hur man ska 

arbeta. 

 

Idealtypen berättaren förekommer sällan inom dagspressen enligt den modell som vi har 

hänvisat till i vår teoridel. Men enligt vår undersökning kan vi se exempel på när tendenser av 

berättaren dyker upp hos våra respondenter. Ett svar som förekommer i undersökningen är att 

det är viktigt att berätta bra historier. Ett tydligt drag som berättaren har är också att den vill 

fånga sin publik. Ett svar som också dyker upp i vår undersökning är att det klassiska 

kvällstidningstänket, att en nyhet blir mer läst om den innehåller "stjärnor, sex, död eller 

pengar" även kan appliceras på lokaltidningar. Att en nyhet blir bättre om den väcker intresse 

även på riksplanet och att det är viktigt att vara bättre än kvällstidningarna gällande de lagen 

som är intressanta både på det lokala planet och på riksplanet är också ett svar som 

förekommer. 

 

En annan idealtyp som vi kan se tendenser av i vår undersökning är ämnesspecialisten. Ett 

exempel på drag av ämnesspecialisten hos våra respondenter är att de upplever att de har fått 

bra koll på de lag som de bevakar efter att ha arbetat lång tid som sportjournalister på sina 

respektive orter. En annan del som stärker ämnesspecialistens närvaro i denna undersökning 

är att de vill nå ut till sin publik med hjälp av sin ämneskunskap och samtidigt göra det utan 

dramatik och hårda vinklingar. Ett svar som förekommer i vår undersökning är att 

kvällstidningar ofta vinklar nyheter alldeles för hårt. 

 

De övriga idealtyperna för en reporter, skjutjärnet, den samhällsengagerade, dramatikern och 

nyhetstillverkaren, hittar vi inga tendenser av hos våra respondenter. 

 

En viktig del i de pressetiska reglerna är riktlinjerna mot textreklam. Ingen av respondenterna 

tycker att det är något större problem i deras redaktioners arbete, men flera av dem anser att 

det i viss mån kan appliceras på allt som görs, speciellt när det kommer till förhandsartiklar 

inför matcher. Även här kan teorin om sociala strukturer spela in eftersom vad som är 

accepterat att göra handlar om hur det ser ut just på den aktuella redaktionen. Det finns 

exempel i undersökningen på tidningar som har valt att dra ner på förhands och bara skriver 

sådana artiklar inför de större lagens matcher.   

Ralph B. Potter Jr:s etiska modell "The Potter Box", som den beskrivs av Britt Börjesson och 

Lennart Weibull, går ut på att de val som en journalist gör när det kommer till en publicering 
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styrs av tre faktorer. Det handlar om värderingar av konsekvenser, åberopande av etiska 

principer och val av lojaliteter. I vår undersökning kan vi peka på att mycket av detta 

stämmer. De journalister som vi har intervjuat säger sig till stor del vara konsekvensneutrala, 

men de funderar även över vilka konsekvenser en publicering kan få och låter den inte gå ut 

över personer som inte har med själva rapporteringen att göra, som exempelvis 

familjemedlemmar. Etiska ställningstaganden görs också, framför allt när det kommer till att 

inte hänga ut personer som är misstänkta för brott. Lojaliteterna ligger främst hos läsarna och 

det journalistiska uppdraget. 
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8. Slutdiskussion 
8.1 Slutsatser 
 
I slutdiskussionen diskuterar vi resultatet utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Vårt 

syfte var att undersöka hur sportjournalister på svenska lokaltidningsredaktioner ser på sin 

yrkesroll utifrån ett pressetiskt perspektiv, samt om den lokala identiteten påverkar 

journalisten i bevakningen av ortens elitlag - och i sådana fall hur den eventuellt påverkar. 

 

Vilken roll spelar elitlagen i den lokala identiteten för sportjournalister – och har den 

något inflytande på den journalistiska bevakningen? 

Elitlagen är viktiga för de sportjournalister vi har intervjuat och de tidningar som de arbetar 

för. Det kan vi slå fast i den här undersökningen. Alla medverkande respondenter pratar om 

att de märker av elitlagens stora betydelse för tidningens läsare och för utgivningsorten på 

något sätt. Det kan handla om hur det märks på antalet klick på tidningens hemsida, men det 

kan också handla om att läsare hör av sig till tidningen med synpunkter på tidningens 

bevakning av lagen. Det påverkar reportrarna till den graden att tidningen tycker att dessa lag 

har högst nyhetsvärde. 

 

Finns det skillnader mellan tidningar på större och mindre orter? 

Vi kan inte utifrån denna undersökning bestämt säga att det är skillnad mellan stora och små 

orter. Vi har flera tydliga bevis på att den lokala identiteten och gemenskapen kring ett elitlag 

är stort på små orter. Några lika tydliga exempel finns inte på de större orterna som vi har 

undersökt, men vi kan inte heller med bestämdhet säga att gemenskapen kring lokala elitlag 

inte är stor även på större orter. 

 

Vilka pressetiska dilemman kan sportjournalister ställas inför? 

Det vi kan se utifrån vår undersökning är att det finns en rad pressetiska dilemman för lokala 

sportjournalister. Det som tas upp som exempel är att sitta inne på känslig information och 

våga skriva det. Våra respondenter är medvetna om att det kan röra upp känslor hos 

människor när tidningen publicerar känsliga uppgifter, men det är inget som hindrar någon av 

dem från att publicera. Närheten till publiken och vissa svårigheter att hålla distansen till dem 

man bevakar är ett vanligt svar i undersökningen. Våra respondenter har överlag god kunskap 

om och respekt för de pressetiska reglerna och vet vad som är okej att publicera. 

Journalisterna i undersökningen är noga med att inte hänga ut personer som är misstänkta för 
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brott innan de eventuellt har blivit dömda. De sätter också vikt på att inte oskyldiga, 

exempelvis familjemedlemmar, ska drabbas vid känsliga publiceringar. Ingen av de 

intervjuade journalisterna säger sig undvika publiceringar för att minska risken för att stöta 

sig med de klubbar som bevakas. Medvetenheten om hur dagens snabba 

informationssamhälle ser ut och att det inte finns några garantier att tidningen är ensam om en 

nyhet är enligt vår undersökning en bidragande orsak till journalisternas vilja att publicera, 

trots risk för olika konsekvenser. Vikten av att publicera negativa nyheter för att inte tappa 

respekten hos läsare och dem man är satt att bevaka nämns också i undersökningen. 

 

Hur tydliga är sportjournalisterna med eventuella sympatier för olika lag som de 

bevakar? Om de är tydliga med sympatier, påverkar det deras arbete - och i sådana fall 

hur? 

Ingen av de medverkande journalisterna i undersökningen tycker att det är okej att öppet visa 

sympatier för lag man bevakar. Om man skulle agera supporter för det laget man är satt att 

bevaka, skulle det påverka den journalistiska trovärdigheten enligt vår undersökning. Att visa 

viss glädje när det går bra för laget man är satt att bevaka är okej enligt undersökningen, men 

det får inte gå så långt som att man ställer sig upp på pressläktaren och jublar, eller liknande. 

Samtidigt går det att utläsa av undersökningen att sportjournalisterna tycker att det går lättare 

för dem att arbeta och att det också är roligare om det går bra för laget, detta eftersom texterna 

blir mer lästa då än om det går dåligt. 

8.1.1 Egna reflektioner 
 
Att respondenterna på de tidningar som ges ut på mindre orter tydligare än kollegorna på 

större orter lyfter fram elitlagens stora betydelse för orten tycker vi är väntat. Detta av den 

anledningen att det på större orter finns ett större utbud av aktiviteter som ger socialt kapital 

och att ett idrottslag därmed inte lika tydligt fungerar som en gemensam nämnare. 

 

När det gäller publicering som kan ge negativ publicitet åt ortens elitlag finner vi inte 

respondenternas svar särskilt förvånande. Det genomgående temat är att det inte är något 

problem för journalisterna att publicera negativa uppgifter. Risken att stöta sig med 

föreningarna är inget som bedöms som något att ta hänsyn till och det finner vi helt naturligt. 

Skulle en journalist undvika publicering av rädsla för en förening skulle det gå att ifrågasätta 

om journalisten har en neutral hållning och agerar professionellt. Förhållandena mellan 

journalisterna och föreningarna de bevakar verkar fungera bra och professionellt. De 
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eventuella problem som kan finnas kring hur rapporteringen ska se ut verkar i vissa fall finnas 

hos läsarna, som kan ha åsikter om att tidningarna bör stötta sina lag. Läsare kan också 

emellanåt höra av sig och tycka att tidningen skriver för lite eller för mycket om ett lag. Det är 

också oftast från läsare som eventuella hot kommer. 

 

Ska man peka på något som kan vara överraskande av våra svar i undersökningen kan det 

vara att respondenterna tar upp att det är bättre för dem om det går bra för lagen de är satta att 

bevaka. Vilken annan typ av journalistik skulle eventuellt vara beroende av att det går bra för 

dem man bevakar? En av våra respondenter tar upp det faktum att man aldrig ser en politisk 

journalist gå ut med vilket parti journalisten sympatiserar, men att det är ganska vanligt att 

sportjournalister skyltar med vilka lag de håller på. Politiska journalister känns inte beroende 

av att det ska gå bra för dem som bevakas, deras material läses ändå. Vi tänker att de 

sportintresserade också bör vara intresserade av att läsa om sina lag, även om det går dåligt. 

Det kan vara andra saker som påverkar att materialet inte blir läst när det går dåligt, 

rubriksättning är en faktor som skulle kunna påverka. 

 

Att ingen av respondenterna tycker att det är okej att sympatisera med de lag man bevakar 

finner vi inte konstigt. I det här finns en viss motsägelsefullhet tycker vi. Eftersom 

journalisterna ändå vill att det går bra för lagen för att det underlättar deras bevakning tycker 

vi att det finns ett visst mått av supporterskap i deras hållning. Det är också lite konstigt att de 

inte själva reflekterar över det. Att dessa journalister anser att det inte är okej att öppet hålla 

på ett lag som man bevakar utesluter inte att det fenomenet ändå existerar i någon form bland 

svenska sportjournalister, som en av våra respondenter också är inne på. 

 

Ingen av våra respondenter i undersökningen tycker att textreklam är ett problem för deras 

egna redaktioner, ingen nämner heller ens något tillfälle när det har diskuterats. Ett tillfälle 

när det skulle kunna uppfattas som textreklam enligt våra respondenter är när det handlar om 

förhandsartiklar inför matcher. I undersökningen förekommer fall där redaktioner har skurit 

ner på förhandsartiklar och bara gör det på de större lagens matcher. Det vi då ifrågasätter är 

om inte detta då räknas mer som textreklam då de större aktörerna får förhandspublicitet till 

sina matcher, medan de mindre inte får det? 

 

En reflektion som vi gör är exemplet med redaktionen som missade en nyhet på grund av 

"hemmablindhet". Nyheten rörde ett av de lokala elitlagen, som åkte till en strand och spelade 
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in en video som var inspirerad av den amerikanska tv-serien "Baywatch", där spelarna i laget 

sprang på stranden i baddräkter. Tidningen skrev aldrig något om videon, trots att redaktionen 

kände till det flera veckor innan en konkurrerande kvällstidning gjorde en stor grej om 

videon. Enligt vår respondent var det inget medvetet val av tidningen att inte skriva om 

händelsen. Men vi menar att redaktionen ändå gjorde en viss nyhetsvärdering. Eftersom ingen 

på tidningen reflekterade över att det var en grej att skriva om var händelsen inte tillräckligt 

oväntad för dem. Redaktionsmedlemmarna tittade på videon, skrattade åt den och 

diskussionen på redaktionen var "jaja, de är lika tokiga som vanligt". 

8.1.2. Förslag på kommande studier 
 
En studie som skulle kunna göras föra att jämföras med denna vore att ta helt 

nyutexaminerade sportjournalister, som nyligen har avslutat sina studier på högskole- eller 

universitetsnivå, och undersöka hur de ser på om det är förenligt med det journalistiska 

uppdraget att sympatisera med något lag som man bevakar. Även denna undersökning bör 

enligt oss vara kvalitativ, precis som vår studie. Frågan om det fortfarande finns kvar att en 

journalist inte ska sympatisera med de lag denne bevakar väcktes av en respondent i vår 

undersökning och vi tycker att den är klart relevant. Då vi hittar exempel i vår undersökning 

på journalister som har jobbat länge och saknar journalistisk utbildning tycker vi att 

jämförelsen med helt nyutbildade journalister känns relevant. 

 

En annan studie som kan genomföras är att titta på hur ofta hot mot sportjournalister 

förekommer på mindre orter. Då vi ser vissa tendenser av det i vår undersökning att det är 

vanligare på mindre än större orter, men inte fullt kan belägga det, ser vi behovet av en studie 

som fullt fokuserar på detta ämne. För att kunna säga något om det verkligen stämmer måste 

man jämföra flera orter och tidningar än vi har jämfört i den här studien. Förslaget på en 

studie är att skicka ut en enkät till alla tidningar på de orter som har minst ett elitlag i de 

sporter som vi har valt att genomföra vårt urval med hjälp av i denna studie. En 

enkätundersökning passar bäst av den anledning att det blir lättare att generalisera när man 

kan ställa många och koncisa frågor kring ett visst ämne till många människor. Det blir 

svårare att göra om man ska använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder.70  

 

Vi tycker även att det kan vara relevant att göra en kvalitativ studie där radiokommentatorer 

och experter i radiosändningar ser på sina yrkesroller. Intervjuerna ska fokusera på hur de ser 
                                                
70 Esaiasson m.fl. 2007, sid. 260 
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på svårigheter att vara opartiska under sändningar och om det ens är viktigt – speciellt när det 

kommer till landslagsmatcher. Intervjuerna ska också fokusera på hur respondenterna 

upplever samarbetet mellan kommentator och expert eftersom de har olika roller under 

sändningarna. Anledningen att vi finner just radiokommentatorer intressanta är att de måste 

jobba mycket med målande beskrivningar eftersom publiken inte kan se vad som händer, men 

också att de jobbar i ett väldigt direkt medium under sändningar och att inte har mycket tid att 

fundera på sina formuleringar. 
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11. Bilagor 
11.1 Definitioner 
 
Här definierar vi några begrepp som har förekommit i undersökningen. Dessa definitioner är 

stipulativa och handlar om hur vi väljer att definiera begreppen.71  

 

Elitlag – Lag som spelar i någon av de högsta serierna i de idrotter vi har valt att inkludera i 

undersökningen. 

 

Stängd liga – en idrottsliga där lagen inte flyttas upp och åker ur automatiskt. Lagen får 

ansöka om att flyttas upp och det är förbundet som bestämmer om ett lag flyttas ner. 

 

Lokal identitet – den del av en persons identitet som är kopplad till den ort där denne bor på. 

Konsekvensneutralitet – handlar i denna studie om att inte undvika publicering av känsliga 

uppgifter av rädsla för konsekvenser. 

 

Små och stora orter: Gränsen för små och stora drar vi vid 40 000 invånare. 

 

Sportjournalist – en person som har som arbetsuppgift att rapportera om sport i det 

bevakningsområde där tidningen journalisten arbetar ges ut. 

 

Lokaltidning – en tidning med att begränsat bevakningsområde, antingen till ett landskap eller 

ett län. 

  

                                                
71 Sohlberg/Sohlberg 2009, sid. 117 
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11.2 Brev till respondenterna 
 
Hej XXXXX 

Vi skriver en C-uppsats om hur svenska sportjournalister på lokala tidningar ser på sin 

yrkesroll ur ett pressetiskt perspektiv och hur den lokala identiteten påverkar journalisten i 

bevakningen av ortens elitlag. Nu har vi valt ut ett antal journalister som vi skulle vilja 

kontakta för en telefonintervju.  

Du är en av dem.  

Vi heter Jonas Solberger och Henrik Ahlström och läser det tredje året på 

journalistutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Intervjun beräknas ta max en timme och om du väljer att ställa upp skulle vi vilja kontakta dig 

antingen under den här veckan eller under någon av de kommande två veckorna. Vi hoppas 

att du vill hjälpa oss genom att delta. I så fall får du gärna svara på detta mejl så fort som 

möjligt. 

Om du vill vara med så vill vi att du skickar ett telefonnummer som vi kan nå dig på och en 

tid när det passar bäst att vi kontaktar dig. Om du inte vill vara med vill vi ändå ha ett svar, så 

att vi i stället kan kontakta andra. 

Tack på förhand 

Mvh 

Jonas Solberger och Henrik Ahlström 

Journaliststudenter, Mittuniversitetet. 

11.3 Intervjumanual 
 

Personligt 

 

Namn? 

 

Ålder? 

 

Arbetsplats och redaktionell roll? 

 

Utbildning och karriär i korthet? 

 

Vad anser du att syftet med lokal sportjournalistik är? 
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Intervjupersonens lokala koppling 

 

Hur länge har du bott på orten eller i dess närområde? 

 

Hur länge har du arbetat på redaktion X? 

 

Innan du började på redaktion X, hur såg din relation till ortens lokala idrott ut? 

 

Har den relationen förändrats sedan du började bevaka området som journalist, och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Yrkesrollen 

 

Vilka komponenter skulle du säga krävs för att en lokal sportnyhet ska bli en bra nyhet och 

varför? 

 

Anser du att det är viktigt att ha distans till dem man bevakar? Om ja, hur gör du för att 

upprätthålla distansen, om nej, varför inte? 

 

Anser du att en sportjournalist bör vara öppen eller återhållsam med att visa vilket lag man 

sympatiserar med? Motivera. 

 

Sympatiserar du mer med lagen från din egen ort än andra lag, exempelvis motståndare, och 

hur påverkar det dig i din yrkesroll? 

 

Vad anser du vara svårast i ditt jobb utifrån ett pressetiskt perspektiv, och varför? 

 

Är det alltid viktigt att båda sidor får komma till tals inom sportjournalistiken? 

 

När är det mindre viktigt respektive extra viktigt? 

 
Idrottens lokala koppling 
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Vilken idrott, respektive vilket lag, anser du ha störst nyhetsvärde för din redaktion – och 

varför? 

 

Hur viktig anser du att elitlagen på din ort är för tidningens läsare och hur märker du detta? 

 
 
 
Publicistiska frågor 

 

Hur resonerar ni kring publicering av nyheter som kan innebära negativ publicitet för spelare 

och ledare i era elitlag? 

 

Finns det exempel på tillfällen när ni/du har undvikit publicering för att ni har trott att era 

relationer med klubben och/eller läsarna kan påverkas negativt, eller att det kan ge andra 

konsekvenser? Ge exempel. 

 

Vilka eventuella konsekvenser skulle kunna göra att du/ni avstod från publicering? 

 

Har du/din redaktion någon gång skrivit en artikel som rört ortens lag på grund av stort 

allmänintresse, trots bristande nyhetsvärde? Ge exempel. 

 

Har ni på redaktionen diskuterat om bevakningen kring era elitlag gränsar till textreklam - och 

har du några exempel på när det kan ha skett? 

 

Tror du att sportjournalistik har större problem med textreklam än annan journalistik? Varför 

eller varför inte? 

 

Övrigt 

 

Är det något i det här ämnet som du tycker att vi har missat och som du vill tillägga? 

 


