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Abstract/Sammanfattning 
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Language: Swedish 

Within the journalistic profession lays a commonly accepted normative view stating that objectivity 

is an ideal to seek. The aim of this bachelor is to study Swedish sportswriters on local newspaper 

and their views of journalistic objectivity, and themselves in comparison to the traditional ideals. 

We want to study how local sportswriter work against their ideal and if factors like age and 

education affect their view of themselves and ther ideal. 

We have done eight semistructured deepinterviews that all build on theories and studies of the 

traditional ideal of journalists. The interviewed are all sportreporters, at four different newspapers. 

We have done active selection of participants based on age and education. The result shows a great 

resemblance regarding the ideal, both between the participants in our study and compared to the 

traditional ideals. We have chosen to summarize the ideals our participants had in a couple of key 

words. Our result also shows that the ideal is pretty much the same regardless of age, but that there 

might be reason to believe that there is a difference in how well it works in practice. 

Keywords: Objectivity, sports, sports journalism, journalism, local newspaper, ideals, interview 

 

Det finns inom det journalistiska hantverket en allmänt vedertagen normativ bild av att objektivitet 

är något eftersträvansvärt. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den bild lokala 

sportjournalister i Sverige har av journalistisk objektivitet och sin egen yrkesroll i förhållande till de 

traditionella idealen. Vi vill undersöka hur lokala sportjurnalister arbetar mot sin idealbild och om 

faktorerna ålder och utbildning kan tänkas spela in i självbilden. Vi har genomfört åtta 

semistrukturerade samtalsintervjuer som alla bygger på teori och rådande forskning om den 

traditionella idealbilden för journalisten. De intervjuade är alla lokala sportjournalister på fyra olika 

redaktioner, där vi gjort ett medvetet urval gällande ålder och utbildning. Resultatet visar på en stor 

överensstämmelse när det gäller idealbilden, både mellan respondenterna och gentemot den 

normativa bilden. Vi har valt att sammanfatta det ideal våra respondenter givet oss i några ledord. 

Resultatet visar också att idealbilden är ganska lik över generationsgränserna, men att det däremot 

kan finnas anledning att tro att det skiljer sig i hur väl den efterlevs. 

Nyckelord: Objektivitet, sport, sportjournalistik, journalistik, lokaltidningar, ideal, intervju 
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1. Inledning 

De senaste 80 åren har sport varit den enskilt största specialvinjetten i svenska dagstidningar och en 

tiondel av all svensk dagspress består av sport. Det finns det en vardag på lokala sportredaktioner 

där journalisterna i stort sett dagligen bevakar lag och individuella idrottare som den stora delen av 

läsarkretsen ofta är supportrar till, och i vissa fall journalisten själv växt upp som anhängare till. 

Den traditionella idealbilden av journalistik som fastställts i forskning och nu lärs ut på skolor har 

alltid hållit normer som objektivitet och oberoende högt. Men det finns också forskning som visar 

att sportjournalistiken är både lokalpatriotisk och nationalistisk, alltså värden som går tvärtemot 

denna idealbild. 

 

Mot den bakgrunden är det berättigat att fråga hur lokala sportjournalister ser på objektivitet, sam 

sin syn på sig själva ser ut i förhållande till den traditionella självbilden – och även ställa frågan om 

objektivitet överhuvudtaget är eftersträvansvärt, särskilt eftersom vi inte har kunnat hitta någon 

forskning om sportjournalistik som tagit upp dessa ämnen tidigare. Överhuvudtaget är det svårt att 

finna studier rörande sportjournalistik och förhoppningsvis kan vår studie ge ingångar till framtida 

forskning.   

 

2. Problembakgrund 

Här redogör vi för hur sportjournalistiken och idrotten förändrats under årens lopp. Men också för 

hur de journalistiska idealen växt fram över tid, samt den kritik som riktats mot hur 

sportjournalistiken bryter mot den normativa uppfattningen kring journalistens yrkesroll.  

 

2.1.1 Idrott och sportjournalistikens historik 

Sportjournalistik började dyka upp i tidningarna kring sekelskiftet. Då sågs idrotten som ett verktyg 

för att minska klassklyftorna och dessutom något som gynnande folkhälsan. I samband med OS i 

Stockholm 1912 fick idrotten ett publikt uppsving.1 Mästerskapet blev kallat “Solskensolympiaden” 

och året därpå fick idrottsrörelsen sitt första generella statsanslag2 och intresset för sport i tidningen 

ökade bland läsarna.3 1921 fanns över 1000 idrottsföreningar i landet4 och under 20- och 30-talet 

                                                 
1 Wallin, Ulf. Sporten i spalterna 1895-1995. Nordicom Information. 2000, 30. 
2 Riksidrottsförbundet. Idrotts-Sverige. En presentation av Riksidrottsförbundet. 2010, 6.  
3 Wallin, Sporten i spalterna 1895-1995, 30.  
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växte sportens plats i tidningarna. Sporten fick då en egen vinjett och krönikörer började dyka upp. 

Tidningsutrymmet användes till interninformation från förbunden eller till förhandsartiklar, med 

syfte att locka läsarna till att se en särskild tävling. 

 

 Från och med 30-talet har sportavdelningen varit den största specialvinjetten i svenska tidningar5  

och i dag är hela tio procent av landets dagspressjournalister inriktade på sport. 1995 utgjorde 

sporten 20 procent av det redaktionella utrymmet i tidningar som Norrbottens-Kuriren och 

Arbetarbladet.6 I dag har utvecklingen tagit ytterligare ett steg och landets två stora kvällstidningar, 

Aftonbladet och Expressen, publicerar dagligen en separat sportbilaga.  

 

Samtidigt har även idrottens plats i samhället ökat. År 2010 räknade Riksidrottsförbundet in att den 

svenska idrottsrörelsen bestod av 69 specialidrottsförbund, med cirka 20 000 idrottsföreningar. 

Hälften av landets alla invånare beräknades vara med i en idrottsförening och ungefär 650 000 tävla 

på nationell mästerskapsnivå.7  

 

2.1.2 Journalistikens professionalisering – en tillbakablick 

I 2006 års pressutredning fastställdes det att medierna har tre uppgifter. Att informera, granska och 

vara ett forum för debatt.8 Detta innebär ett demokratiskt ansvar. För att samhället ska fungera 

måste information spridas till invånare och makthavare, medierna kan inte enbart erbjuda 

underhållning, reklam eller propaganda.9   

 

Så har det dock inte alltid sett ut. När den svenska dagspressen växte fram i början av 1900-talet var 

den starkt förknippad med politiska partier, vilket märktes genom tidningarnas innehåll. På 1920- 

och 30-talet valdes till exempel bara vissa politiska möten ut för bevakning och som skulle 

refereras. Men trenden vad gäller den opartiska innehållsprioriteringen skulle komma att förändras. 

Under andra världskriget tillsattes chefer för de stora svenska tidningarna i olika myndigheter för att 

påverka vad pressen skulle skriva rörande kriget – med både politiken och pressens goda minne - 

vilket gjorde att de partipolitiska inslagen minskade.  

 

                                                                                                                                                                  
4 Riksidrottsförbundet, Idrotts-Sverige. En presentation av Riksidrottsförbundet, 6. 
5 Wallin, Sporten i spalterna 1895-1995, 31.  
6 Ibid, 39.  
7 Riksidrottsförbundet, Idrotts-Sverige. En presentation av Riksidrottsförbundet, 6. 
8 Hadenius, Stig, et al. Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 9 uppl. Stockholm: Ekerlids förlag, 

2009, 27.   
9 Nord, Lars och Strömbäck Jesper. Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur, 2004, 19. 
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Under efterkrigstiden visade heller inte pressen samma vilja att följa den egna tidningens 

partipolitiska sida. Från 50-talet fram till början av 1970-talet, där kårens professionalisering sker, 

präglas den svenska journalistikens utbrytning från politiskt färgade nyheter av flera olika faktorer 

som rättsröteaffärerna, strukturomvandling baserad på socialt ansvar gentemot de läsare som tappat 

”sina” tidningar och nya prioriteringar i nyhetsarbetet.10 

 

2.1.3 Sportjournalistiken och elitkällor 

 Professionaliseringen av journalistkåren har lett till att ”nyhetsproducenter”, alltså den som ”står” 

för nyheten,11 tvingas tänka strategiskt för att nå ut med sina budskap. Flera studier visar också att 

officiella, högt uppsatta elitkällor oftast får komma till tals i journalistiken därigenom.12  

 

Denna utveckling går också att se inom sportjournalistiken. År 1995 bestod 72 procent av 

Aftonbladets sportartiklar av manlig elitidrott, 12 procent av kvinnlig idrott och 1 procent av manlig 

breddidrott.13 Här kan man då dra sig till minnes de siffror som presenterades av 

Riksidrottsförbundet ovan – slutsatsen är att vanliga människor lämnas utanför.  

 

Samtidigt har idrottsföreningarna förändrats. Många av de föreningar som bedriver elitverksamhet 

har i dag utökat och delat upp sin föreningsstuktur i olika bolag. Om vi tar Elitserien i ishockey, 

Sveriges högsta division, har alla föreningarna i serien bolag kopplade till sig. Oftast rör det sig om 

restaurangbolag, eventbolag och arenabolag – som alla omsätter miljontals kronor. För att ta 

ytterligare ett exempel: Bolagskoncernen Frölunda Hockey Club, som alltså är det nätverk av bolag 

kopplade till hockeylaget Frölunda, hade en nettoomsättning på 124 miljoner kronor under 

verksamhetsåret 2011-05-01-2012-04-30.14 

 

Inom nyhetsjournalistiken har personifieringen tagit en viktig plats som berättarteknik.15 Även här 

handlar det oftast om elitkällor – inom den politiska journalistiken uttalar sig politiker oftast. 

Personifiering är, enkelt förklarat, att konkretisera ett abstrakt sammanhang genom en person.16  

 

Detta går också igen i sportjournalistiken. Tidigare var referatet av en idrottshändelse, låt säga en 

                                                 
10 Hadenius, et al., Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 62-63.  
11 Ibid, 272.  
12 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. Kristianstad: SNS förlag, 2009, 175.  
13 Wallin, Sporten i spalterna 1885-1995, 33.  
14 Frölunda Hockey Club. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01-2012-04-30.  
15 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, 175-178 
16 Ibid, 178-179.  
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hockeymatch, av central betydelse inom sportjournalistiken. År 1925 bestod 80 procent av de 

sportartiklar som Ulf Wallin undersökt i sju tidningar genom 100 år av antingen referat eller 

förhandsartiklar. Hans studie visar också att andelen artiklar där de tävlandes kommentarer efter 

tävlingen, tillsammans med text om själva tävlingen ökat från 1 procent 1925 till 25 procent 1995. 

Artiklar med enbart kommentarer från tävlande existerade inte över huvud taget 1925, men utgjorde 

11 procent av artiklarna 1995.17  

 

Här är det lätt att dra paralleller till den politiska journalistiken. Där får oftast politiker uttala sig och 

bli huvudpersoner. Inom sportjournalistiken ges människor engagerade i miljonbolag huvudrollen 

och får ställa sig i rampljuset.   

 

2.1.4. Den lokalpatriotiska och nationalistiska sportjournalistiken 

Nära sammanhängande med att den professionaliserade yrkeskåren var det granskande idealet, som 

började ta form18 – en process där samhällsjournalistiken bröt sig loss från sitt partipolitiska 

beroende.19  Journalisten ska kunna förmedla ett budskap, ställa motfrågor och ifrågasätta.20 Denna 

utveckling har lett till att journalisterna markerat sin oberoende ställning gentemot 

“nyhetsproducenten”.  

 

Men en liknande utveckling verkar inte ha skett inom sportjournalistiken, enligt forskaren Ulf 

Wallin. I stället verkar sportjournalistiken bryta mot idealen och sitt oberoende: 

 

Lokalpatriotism och nationalism har alltid frodats på sportsidorna. Idrotten 

är kraftigt identitets- skapande och bidrar därmed till lokalpatriotism och 

nationalkänsla. Reportrarna håller på samma lag som läsarna. De gläds med 

läsarna när hemmalaget vinner. Då blir det större rubriker, bilder och texter 

än när laget förlorar. Och framför allt har man alltid skrivit mer om de egna 

lagen och om Sverige än om gästande lag. Genom den lokalpatriotiska eller 

nationalistiska tonen identifierar sig reportern med sina läsare.21 

 

 

Liknande tankegångar går även igen i den statliga utredningen Mediernas vi och dom (SOU 

2006:21), och kapitlet 'Det här är lycka' - om sportjournalistikens inkluderande mekanismer av 

                                                 
17 Wallin, Sporten i spalterna 1885-1995, 32. 
18 Hadenius, et al.,  Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 268. 
19 Ibid, 263. 
20 Ibid, 270. 
21 Wallin, Sporten i spalterna 1895-1995, 40. 
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Göran Eriksson. Han menar att sport är ett utrymme där känslouttryck över det nationella är 

accepterade. I sin undersökning har han studerat kvällstidningarnas två sportbilagor under två 

mästerskap och menar att medierna spelar en avgörande roll i att skapa ett ”vi”. Även om Eriksson 

har studerat det nationella, det vill säga våra landslagsidrottare, så går resonemanget igen i Wallins 

tankar om lokalpatriotism, där reportern identifierar sig med sina läsare.  

 

Det är genom att inkluderas i ett ”vi”, genom att kunna identifiera sig med 

Sverige och det ”svenska”, som människor kan känna glädje över 

idrottsprestationerna (jfr. Schoug 1997).22  

 

2.2 Syfte och frågeställningar 

 

2.2.1 Syfte 

Huvudsyftet med vår c-uppsats är undersöka lokala sportjournalisters syn på sin egen yrkesroll i 

förhållande till den normativa bilden av journalistyrket. 

  
2.2.2 Frågeställning 
Vi bryter ner syftet i följande frågeställningar. 
 
 Skiljer sig lokala sportjournalisters syn på objektivitet från den normativa bilden av 
 yrkesrollen? 
 
 Hur jobbar lokala sportjournalister praktiskt mot sin idealbild? 
 
 Påverkar faktorer som ålder och utbildning resonemanget? 
 

 

3. Teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning 

Här redogör vi för tidigare forskning inom journalistisk objektivitet. Detta är också det teoretiska 

ramverk vi håller oss inom. För att förstå hur objektiviteten verkar inom journalistiken måste vi 

också ta del av hur forskningen resonerat kring begreppet och vilka resultat som framkommit. Våra 

teoretiska utgångspunkter tar även avstamp i hur objektivitet fungerar i praktiken – inte bara som 

ideal. 

 

3.1 Den enskilde journalistens professionalisering och yrkesroll 

                                                 
22 SOU 2006:21. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. Mediernas Vi och Dom. Mediernas 

betydelse för den strukturella diskrimineringen. Stockholm:Fritze, 226.  



  9 

När journalistyrket växte fram i slutet av 1800-talet var det ett lågstatusarbete med dåliga villkor. 

1901 startades Journalistförbundet – som dock hade svårt att hålla ihop på grund de politiska 

partiernas nära koppling till tidningarna samt medlemmarnas olika partisympatier. Men samtidigt 

som branschen bröt sig loss från partikopplingen fick förbundet styrka, medan den enskilde 

journalisten gick från att vara en politisk agitator till att arbeta i allmänhetens tjänst.23  

 

Det är också här man börjar prata om en professionalisering. Vad är då en profession? Det finns 

åtminstone fyra kriterier att utgå från när det gäller den journalistiska yrkeskåren:  

 

1. Kunskapsmonopolet: Sedan 1950-talet har ett flertal statliga journalistiska utbildningar 

funnits och som präglats av en professionell journalistideologi. Eftersom journalister också 

har tillgång till sina medier har man också utarbetat särskilda arbetsmetoder och 

presentationsformer.24 

2.  Altruismen: Tanken om att journalisten är oegennyttig och arbetar för allmänhetens bästa. 

När partikopplingarna försvann ställde sig journalisten på den lilla mannens sida och är en 

tredje statsmakt, som informerar, granskar och avslöjar missförhållanden.25 26 

3.  Utestängning och integritet: Någon legitimering för journalister finns inte, däremot är 

utbildningarna en viktig väg in i branschen. Journalistförbundet har också blivit en starkare 

aktör.27  

4.  Gemensam etik och yrkesregler: Publicistklubben, Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, 

Sveriges Tidskrifter – men också SVT, SR och UR – har tagit fram ett etiskt regelverk samt 

Pressens opinionsnämnd och Granskningsnämnden som ska till att detta följs.28 I 

regelverket, Spelregler för press, tv, radio finns också de ideal som journalistiken bör 

eftersträva nedskrivna. Första punkten är ”massmediernas roll i samhället och allmänhetens 

förtroende för dessa kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling”.29 Där finns också 

formuleringen ”acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva eller annan förmån – och ingå inte 

avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och 

självständig journalist”30. Båda citaten pekar på av vilken central vikt journalistikens 

                                                 
23 Nygren, Gunnar. Nyhetsfabriken. Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld. Lund: Studielitteratur, 2008, 

44-45. 
24 Ibid, 50.  
25 Ibid, 51. 
26 Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne. Journalistikens etiska problem. Stockholm: Rabén Prisma, 1996, 44. 
27 Nygren, Nyhetsfabriken. Journalistiska yrkesroller i en förändrad medievärld, 51-52.  
28 Ibid, 51.  
29 Pressens samarbetsnämnd. Spelregler för press, tv, radio. 2010, 7. 
30 Ibid, 10.  
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oberoende är.31  

 

Kopplat till detta använder sig Ekström och Nohrstedt även av forskaren Thomas Brantes 

professionsundersökningar för att skapa ytterligare ett kriterium, av Brante kallad 

”självlegitimerande komponent”: myten om den säkra kunskapen och myten om neutralitet. Enligt 

Brante antas vetenskapligt säkerställd kunskap om ett särskilt problem vara kännetecknande för en 

profession, men Ekström/Nohrstedt skriver att journalistiken inte gör några sådana anspråk. 

Däremot hävdar de att neutralitet är grundläggande för journalistiken som profession, och att 

objektivitet, opartiskhet, saklighet och korrekthet uttrycks i professionens ideologi.32    

 

3.2 Westerståhls objektivitetsmodell 

Statsvetaren Jörgen Westerståhls definition av objektivitetsbegreppet, som kom 1972, tog sitt 

avstamp i Sveriges Radios avtal med staten. Avtalet sade att radio och tv skulle bedriva en saklig 

och opartisk nyhetsförmedling. Hans modell utgår från fyra krav på nyhetsförmedlingen, sanning, 

relevans, balans och neutral presentation, fördelade på två punkter, saklighet och opartiskhet. 

 

 

OBJEKTIVITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:1. En bild av Jörgen Westerståhls definition av objektivitetsbegrepp (1972,5).33 

 

1. Sanningskravet är det viktigaste av dem alla – utan det är de andra kraven ointressanta.  

2. Relevans innebär att man ska ge en nyhet den uppmärksamhet som är skälig – och 

Westerståhl menade att relevansen bedömdes genom att nyhetens uppmärksamhet i den 

                                                 
31 Ekström & Nohrstedt, Journalistikens etiska problem, 17. 
32 Ibid, 44.  
33 Westerståhl, Jörgen. Objektiv nyhetsförmedling. Göteborg: Akademiförlaget, 1975, 5. 

Saklighet Opartiskhet 

Balans/icke
-partiskhet 

Neutral 
presentation

Sanning Relevans 
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egna förmedlingen inte fick skilja för mycket gentemot andra nyhetsförmedlares.  

3. Med balans menas att nyhetsförmedlingen ska ge olika parter utrymme.  

4. Kravet på neutral presentation syftar till att journalisten inte får ta ställning för en part 

eller använda exempelvis värdeord. 

 

Westerståhls modell är relevant för vår studie eftersom den anses ha haft stor betydelse för den 

svenska journalistiken.34 

 

3.3 Objektivitet som ideal 

 Men Jörgen Westerståhls modell har också kritiserats. De olika delarna i hans begrepp nämligen 

kan gå emot varandra. Verkligheten kan vara obalanserad och en balanserad beskrivning av ett 

sådant skeende skulle då ge en falsk bild av verkligheten. Enligt Jesper Strömbäck är ett 

objektivitetsbegrepp som tar hänsyn till journalistikens förhållande gentemot den omgivande 

verkligheten att föredra, framför ett som ställer krav på det journalistiska innehållet utan hänsyn.  

 

Han menar att man kan se en distinktion mellan tre olika former av verklighet.  

• En objektivt och fysiskt existerande verklighet.  

• Mediernas verklighet. 

• Människors subjektiva bild av verkligheten.35  

Genom att sätta upp det här scenariot kan journalistisk objektivitet ses som en strävan att försöka nå 

sanningskravet:  

 

Journalistikens bilder av verkligheten bortom medierna kan 

överensstämma mer eller mindre med den objektiva verkligheten 

som sådan. Därför kan journalistisk objektivitet ses som en strävan 

efter att i journalistiken lyckas beskriva den objektiva verkligheten 

som sådan så nära och sant som möjligt – utan att för den skull tro att 

man någonsin kommer att lyckas fullt ut.36 

 

 

Produktionsvillkor och form gör att medierna inte kan återge den objektiva verkligheten – man 

måste göra ut ett urval. Objektiv journalistik handlar heller inte journalisterna och hur de kan 
                                                 
34 Hadenius, et al., Massmedier. Press, radio, tv i den digitala tidsåldern, 257-259. 
35 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt. En studie av innebörden av begreppet granskande journalistik. 

Sundsvall: Demokratiinstitutet, 2003, 14.  
36 Ibid, 14.  
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gömma sina egna värderingar – utan den handlar om hur de journalistiska metoderna möjliggör för 

journalisterna att kunna beskriva den objektiva verkligheten så sant som möjligt.37 

 

 

3.4 Objektivitet som arbetsmetod 

De amerikanska forskarna Bill Kovach och Tom Rosenstiel är inne på liknande tankegångar som 

ovan. De menar att betydelsen av ordet objektivitet är missförstådd. Tanken om journalistisk 

objektivitet utvecklades i början 1900-talet, när man insåg att de aktiva journalisterna var partiska, 

om än omedvetet. Objektivitet fungerade då som en arbetsmetod där information och fakta kunde 

kontrolleras och undersökas för att avslöja partiskhet, om än personlig eller kulturell sådan.  

 

Vid tiden för förra seklets början talade branschen om realism snarare än objektivitet. Realismen 

innebar att journalisten plockade fram fakta, disponerade den i en artikel och därmed infann 

sanningen sig. Men i samband med den ryska revolutionen kritiserade bland annat den amerikanske 

mediekritikern Walter Lippman nyhetsbevakningen av händelserna i Ryssland och menade att den 

var föremål för personliga åsikter. Han hävdade att journalistiken måste röra sig mot ett mer 

vetenskapligt håll, och arbeta med bevis som går att verifiera.38  

Kovach och Rosenstiel menar att verifikation, som en metod för att nå objektivitet, är en av 

journalistikens viktigaste beståndsdelar. Så här tycker de att en praktisk tillämpning kan se ut:  

 

1. Never add anything that was not there.  

2. Never deceive the audience.   

3. Be transparent as possible about your methods and motives.  

4. Rely on your own original reporting. 

5. Exercise humility. 39 

 

Den första punkten innebär att man inte får hitta på något som inte har skett. Den andra påminner 

om den första, men med tillägget att man som journalist bör tydliggöra en korrigering av ett citat, 

som exempel. Punkt tre syftar till att journalisten bör förklara varför en viss information finns med i 

en text/inslag och varför man ska tro på informationen – så att publiken får chansen att ta ställning 

självständigt. Den fjärde punkten innebär att man inte bör snegla över på andra mediers uppgifter 

om man inte själv kan verifiera dem. Punkt fem betyder att journalisten ska vara ödmjuk inför sitt 

                                                 
37 Ibid, 14. 
38 Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. The elements of journalism. What newspeople should know and the public should 

expect. New York: Three Rivers Press, 2001, 72-73.  
39 Ibid, 78.  
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eget kunskapsförråd och inte dra förhastade slutsatser.40 

 

Denna forskningdel är intressant för oss eftersom den riktar in sig på att sätta upp regler för hur 

journalisten ska arbeta rent praktiskt för att uppnå objektivitet. Därmed kan vi möjligtvis också dra 

paralleller till de svar vi får i vår undersökning.  

 

3.5 Objektivitet och oberoende 

Men Kovach och Rosenstiel stannar inte där. Enligt dem är inte neutralitet, till skillnad från i 

exempelvis Westerståhls begrepp, en kärna i objektiviteten, utan det är verifikationen (som det går 

att läsa ovan). Inom journalistik finns krönikörer med åsikter inom de flesta avdelningar: nyheter, 

ekonomi – men också sport. Men vad skiljer då exempelvis krönikörernas åsikter från propaganda? 

De båda forskarna har formulerat en nyckelprincip som lyder: ”Journalister måste upprätthålla ett 

oberoende gentemot sitt bevakningsområde”. De hävdar att oberoendet måste gå före opartiskhet 

och neutralitet. För att återigen ta upp exemplet med krönikörer – en sådan är aldrig neutral. Kovach 

och Rosenstiel menar att även för en krönikör ligger trovärdigheten i värden som verifikation, 

hängivenhet till korrekta uppgifter och en vilja att upplysa publiken. Även om det är fullt möjligt att 

engagera sig i en fråga privat så ger det svårare arbetsförhållanden och publik, källor samt 

motståndare blir tuffare att övertyga.41  

 

3.6 Tuchmans fyra punkter 

Även forskaren Gaye Tuchman  har undersökt, i sin artikel Objectivity as strategic ritual (1972), 

hur objektivitetsnormen omsätts i praktik. I undersökningen observerar hon arbetet på en 

amerikansk tidningsredaktion med en läsekrets på 250.000 personer. Hon menar att objektiviteten 

används som en strategi för att uppnå ansvarsfrihet och undvika kritik. Enligt henne arbetar 

journalisterna på tidningen med objektivitet genom fyra strategiska tillvägagångsätt:  

 

1. Presentera en motsatt möjlighet. En person som hävdar ett “sant” sakförhållande utan att det 

är kontrollerbart skapar problem. Reportern kan naturligtvis klargöra att det är den enskilde 

personen som påstår att sakförhållandet existerar, men det avslöjar inte huruvida påståendet 

är sant eller inte. Därtill kan också reportern anklagas för att vara partisk, låt säga vid en 

politisk nyhet, om inte den andra sidan också får utrymme. Förslaget är att låta ytterligare en 

röst få verifierar sanningshalten i påståendet, exempelvis någon motpart. 

                                                 
40 Ibid, 79-86.  
41 Ibid, 96-97. 
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2. Presentera stödbevis. Reportern kan samla in stödbevis som stödjer det påstådda 

sakförhållandet, eller “sanningen”. Men då måste bevisen vara av sådan art att de anses 

allmänt accepterade.  

 

3. Smart användning av citat. Reportrarna låter citera andra människors åsikter för att 

distansera sig själva, och sina egna åsikter från storyn.  

 

4. Artikelns struktur. Den viktigaste informationen vid en händelse ska komma först i artikeln – 

och sedan avtar den nödvändiga informationen ju längre man läser. Alltså “den hårda faktan 

först”.42  

 

Tuchmans undersökning är intressant för oss av liknande anledningar som Kovach och Rosenstiels 

lista, den ger konkreta bilder av objektivitet i praktik. Men i Tuchmans fall lutar hon sig på 

observationer, ett annat empiriskt värde än Kovach och Rosenstiel. De svenska forskarna Ekström 

och Nohrstedt använder också Tuchman som exempel på en av de forskare som genom deltagande 

observationer försökt skapa begrepp för att få den journalistiska etiken i praktiken – och då särskilt 

objektivitetsidealet.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Tuchman, Gaye. Objectivity as a strategic ritual. An examination of newsmen's notions of objectivity. The american 

journal of sociology, vol 77, nr 4, 1972, 665-671.    
43 Ekström, Mats & Nohrstedt Stig Arne. Journalistikens etiska problem, 21.   
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vi genomfört vår studie. Vi kommer också motivera de 

olika val vi gjort för vår studie, samt hur vi hanterat den problematik vårt metodval medfört. 

Slutligen redovisar vi hur vi tänkt analysera materialet samt vår förståelse gällande området. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi upplever att vår frågeställning är svår att mäta i siffror och dessutom finns det stor risk att 

intressanta svar förbigår oss om vi väljer en kvantitativ ingång.44 En kvalitativ metod kan ge 

kunskap om en företeelse eftersom varje enskilt fall som studeras är ett uttryck för det man valt att 

undersöka.45  

 

Vårt syfte är att ta reda på vilken bild sportjournalister själva identifierar sig med.  

Det kan till exempel vara så att en reporter som växte upp som supporter till ett lag är utpräglat 

negativ i sin bevakning för att bevisa att han inte ger laget fördelar för sig själv och läsare, och 

därmed lämnar svar som inte ryms inom ett kryssval i en enkät. Vi kommer därför använda oss av 

samtalsintervjuer.  

 

4.2 Samtalsintervjuer 

Anledningen till att vi väljer samtalsintervjuer är att de är en bra väg för att skapa en bild av hur 

människor själva ser på sin värld.46 Den existerande teorin inom vårt område behandlar dels den 

traditionellt journalistiska idealbilden och olika definitioner av begreppet objektivitet.  

 

Intervjuerna är av respondentkaraktär eftersom vi är ute efter de medverkande journalisterna bild av 

situationen och skapa oss en bild av olika syner på våra frågeställningar. Hade vi istället valt att 

fokusera på till exempel en jämförande studie där vi vill kontrollera olika redaktioners arbetssätt 

                                                 
44 Esaiasson, Peter, et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts 

juridik, 3 uppl., 2007, 283.  
45 Eneroth, Bo. Hur mäter man vackert. En grundbok i kvalitativ metod. Göteborg: Graphic systems, 1984, 77. 
46 Esaiasson, Peter, et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 285-286. 
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hade det varit befogat att kalla studien för en informantundersökning.47  

 

Vi har valt ett en semistrukturerad modell och intervjuguiden kommer att vara uppbyggd på 

följande sätt: De öppnande frågorna kommer till stor del att handla om personens egen bakgrund 

och förhållande till exempelvis lag de nu bevakar. Detta för att mjuka upp samtalet men också för 

att kunna få en bakgrund till vårt resultat.48 Därefter följer de tematiska frågorna där den intervjuade 

väldigt fritt kommer få utveckla sina tankar kring objektivitet, öppningsfrågan i den här delen blir 

helt enkelt ”hur ser du på objektivitet?” Här finns det så klart utrymme för, och ett behov av, 

uppföljningsfrågor.49 I anslutning till de öppnare frågorna kommer mer direkta frågor där vi 

försöker konkretisera problemet,50 till exempel: ”Är det okej att umgås privat med någon man 

bevakar? Äta middag eller ta en öl?”.  

 

Intervjun avslutas med att intervjupersonen själv får tillägga något, om de så önskar.  

Vi har utgått från teorin och aktivt kopplat våra frågor till tidigare forskning. Då till exempel 

sanningsbegreppet är centralt i Westerståhls modell51 kopplar vi en fråga direkt till det genom att 

fråga om sanning är ett absolut krav, vilket han då menar.  

 

4.3 Anonymitet 

Vi kommer att låta samtliga respondenter i undersökningen vara anonyma. Det finns både fördelar 

och nackdelar med det här valet. Vi känner att anonymitet i vår studie varken kommer vara negativt 

för trovärdigheten eller försvåra vårt analysarbete.52 

 

Anledningen till att vi anser det rimligt att välja är ett anonymt alternativ är att respondenterna ska 

kunna tala öppnare om problemet, vi tror helt enkelt att de i skydd av anonymitet till exempel är 

mer benägna att prata om egna ”snedsteg” eller normbrytande åsikter. Det bygger dels på vår egen 

uppfattning i frågan, dels på samtal med andra verksamma journalister.  

 

4.4 Urval 

Den här studien undersöker inte ett givet fall utan vill i stället skapa en bredare uppfattning om 

problematiken kring objektivitet inom lokal sportjournalistik. Av resurstekniska skäl måste vi 

                                                 
47 Ibid, 296-297.  
48 Ibid, 298.  
49 Ibid, 298.  
50 Ibid, 299.  
51 Westerståhl, Jörgen. Objektiv nyhetsförmedling, 5. 
52 Esaiasson, Peter, et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 290. 
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begränsa vårt urval men i den här typen av studie är det heller inte nödvändigt att prata med så 

många som möjligt då vi inte eftersträvar ett generaliserbart resultat.53  

 

Det vi vill uppnå är ett resultat som ger en möjlig bild av hur svenska sportjournalister på 

lokaltidningar förhåller sig till sina bevakningsområden och även få flera infallsvinklar av 

problemet. Förhoppningen blir att detta ska kunna ligga till grund för ytterligare forskning inom ett 

område som vi upplever är relativt eftersatt inom forskning, trots det stora antalet läsare. Eftersom 

resurserna sätter vissa hinder känner vi oss manade att göra ett strategiskt urval av våra 

analysenheter. Vi tycker ändå att vi fått en relativt god geografisk spridning. 

 

Vi kommer att luta oss mot ett urval av typiska fall.54 Anledningen är att vi anser att svenska 

sportjournalister är en relativt homogen grupp och svaren kan ge indikation om hur det förhåller sig 

även på andra redaktioner. De variationer som kan finnas försöker vi fånga in genom vårt 

strategiska urval där vi särskiljer tre olika egenskaper. Vi vill få en spridning på ålder, utbildning 

och erfarenhet. Till exempel kan det vara så att en journalist med utbildning tenderar att visa större 

objektivitet.55 

 

Vårt urval kommer att se ut som följande: vi väljer att intervjua åtta sportjournalister på fyra 

lokalredaktioner. Anledningen till att vi har valt lokaltidningspress är för att deras redaktioner oftast 

har ett ”eget” lag. Till skillnad från rikspressen, som skriver om alla Sveriges elitidrottare, följer 

lokalpressen endast de från det egna närområdet. Avsikten med att ha två journalister från samma 

redaktion är att lättare kunna få en uppfattning om vad som är journalistens egen uppfattning och 

vad som sitter i väggarna. Inom redaktionen kommer vi även försöka hitta intervjuobjekt med en 

tydlig åldersskillnad. I ett idealiskt scenario ska personer av alla åldrar vara representerade och 

hälften av dem ska ha utbildning. 

 

Vi kommer dock i första läget prioritera åldern. Gränsen dras vid 40 års ålder men vi eftersträvar en 

så stor spridning som möjligt. Vi fick några nekande svar från personer i vårt ursprungliga val men 

lyckades till slut hitta personer som överensstämmer med vår målbild. 

 

 

                                                 
53 Ibid, 176.   
54 Ibid, 187.  
55 Djerf-Pierre, Monika & Wiik Jenny. Journalistiken och journalisterna. I Medierna och demokratin, Lars Nord & 

Jesper Strömbäck (red), 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 191.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att ha en öppenhet för tolkningen av frågorna hos respondenterna och noga notera 

skillnader för att använda dem till framtida frågor och eventuellt komplettera i framtiden.56 Det som 

vi framför allt fick justera under intervjuernas gång var den exakta formuleringen av frågorna.  

 

Om vi till exempel frågade efter ett journalistiskt ideal kunde det ge svar så som nyfikenhet och 

mångsidighet. Det är visserligen mycket fina egenskaper för en journalist men det var inte den typ 

av ideal som vi efterfrågade till vårt resultat. 

 

Genom att tydliggöra det kunde vi undvika onödiga utsvävningar i de senare intervjuerna. 

För intersubjektiviteten är det viktigt med en tydlig intervjumanual men också ur vilket perspektiv 

man analyserat datamassan.57 Det är med andra ord viktigt att vi tydligt visar vilka begrepp vi 

använt oss för att få fram vårt resultat. Detta försöker vi tydliggöra i analysdelen. 

För att uppfylla kravet på vetenskaplighet kommer frågorna baseras på luckor vi hittat i den rådande 

litteraturen inom området,58 vilket vi redan behandlat på tidigare plats i metoddelen.  

 

Innan studien inleddes sammanfattade vi våra egna erfarenheter av arbete på lokala sportredaktioner 

samt vår förförståelse gällande objektivitetsbegreppets betydelse och problematik.59 Detta för att vi 

lättare skulle kunna rannsaka oss själva och på så sätt undvika att vi färgar materialet. Vi har 

dessutom i största möjliga utsträckning (sex av åtta intervjuer) valt att göra dessa på plats och inte 

över telefon.  

 

Vidare har vi konsekvent undvikit journalister som vi har en personlig relation med. I några fall här 

den ene av oss haft en relation till respondenten, vilket lett till att den andre fått göra intervjun. I den 

ursprungliga urvalsprocessen valde vi bort personer som vi båda har en personlig relation till. 

Vi lät intervjupersonen själv välja en plats där intervjun skulle genomföras för att de skulle känna 

sig så bekväma som möjligt.60 Detta ledde till att två av våra åtta intervjuobjekt valde att genomföra 

intervjun på telefon på grund av tidsbrist (de kunde passa in det under en resa). Övriga sex besökte 

vi på de redaktioner där de arbetade.  

 

                                                 
56 Eneroth, Bo. Hur mäter man vackert. En grundbok i kvalitativ metod, 68. 
57 Ibid, 68.  
58 Esaiasson, Peter et al., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 290.  
59 Ibid, 289-290.  
60 Ibid, 302.  
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4.6 Analys 

Efter åtta genomförda intervjuer kände vi hade uppnått en teoretisk mättnad. I stora drag kom 

många svar igen, gällande utvecklingen på området och definitionen av begreppet samt synen på 

hur det förhåller sig i branschen i stort. Då vi kände att någon ytterligare avgörande information inte 

skulle tillföras inledde vi istället analysarbetet.61 För att få ett överskådligt grepp av de definitioner 

som finns av begreppet objektivitet och dess betydelse har vi valt att använda oss av en 

kartläggningsmetod. 

 

Det innebär att vi delar upp ämnet, begreppet, i olika kategorier och sedan bryter ner dessa i olika 

dimensioner. Dessa dimensioner bryter man i sin tur ner i olika kvalitéer som i praktiken består av 

citat ur vår studie som belyser olika förhållande.62 63 Själva analysarbetet gick i praktiken till så att 

vi först gick igenom varje transkribering och markerade ut de citat vi tyckte var intressanta för vår 

studie. I anslutning till det fetade citatet skrev i en kommentar om varför den kunde vara intressant, 

till exempel genom att styrka eller motsäga någon del ur vår teori. 

 

Därefter ställde vi upp de ovan nämnda kategorierna. I vårt fall blev det oberoende, balans och 

sanning. Dessa valdes dels för att de är tydligt kopplade till vår teori, dels för att de var viktiga delar 

i de intervjuer vi genomförde. Därefter pusslade vi med det resultat vi hade för att se vilka olika 

aspekter det fanns av begreppet. Utöver detta analyserade vi även förändringen på synen över tid 

samt eventuella skillnader i de två grupperna vi avgränsat i urvalet (över/under 40, med/utan 

utbildning). 

 

4.7 Förförståelse 

Vi har båda likartade bakgrunder. Vi började som inhoppare på de lokala sportredaktionerna i våra 

respektive hemstäder och jobbade oss upp till sommarvikariat och mer ansvarkrävande frilansjobb.  

Vi har båda studerat journalistik på Mittuniversitetet och praktiserat på kvällstidningen Expressen. 

Vi upplever båda att det finns ett objektivitetsproblem inom den lokala sportjournalistiken. Detta 

påverkar det journalistiska hantverket negativt vilket vi anser vara ett problem. 

 

Detta grundar vi bland annat på att sportjournalistiken gått från att vara en ren kulturjournalistik, det 

vill säga analyser och refererat, till att idag bevaka en mångmiljonbransch som påverkar många 

                                                 
61 Ibid, 294. 
62 Ibid, 306-307. 
63 Eneroth, Bo. Hur mäter man vackert. En grundbok i kvalitativ metod, 144.  
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människors vardag i stor utsträckning, inte minst små barn. Det vi måste vara öppna för är dels att 

vår egen syn på objektivitetens betydelse är överdriven, liksom att det kan finnas andra definitioner 

av begreppet. Dessutom har vi jobbat på väldigt liten del av landets redaktioner, vilket gör att det så 

klart kan finnas många andra verkligheter än den vi upplevt.  

 

 

 

5. Resultat  och analys 

I resultat och analys redogör vi får den information vi fått fram i vår undersökning. För att få ett 

flyt och en tydlighet i resultatet kommer analysen att göras i samma avsnit, så att läsaren direkt kan 

uppfatta vilken analys som är rimlig att göra av ett givet resultat.  

 

5.1 Respondenterna 

Som vi har beskrivit i metoddelen har vi valt att hålla våra respondenter anonyma. Vi vill ändå 

redogöra för dem i den utsträckning det är möjligt. Detta är en så pass detaljerad presentation vi kan 

ge av våra redaktioner och våra respondenter utan att riskera att röja deras identitet. 

 

1. Sportredaktion på mellanstor svensk ort. Gemensam sportredaktion mellan två lokaltidningar: 

 

A. Mångårig sportjournalist med 30 år bakom sig i yrket. Verksam på samma tidning hela tiden, 

med sport som huvudområde. Uppväxt på orten. Har inte läst någon 

journalistutbildning. Intervjuades personligen på redaktionen. 

 

B. 35-årsåldern. Utbildad på folkhögskola. Jobbat på andra lokaltidningar och kvällstidningar men 

uppväxt på orten där tidningen ges ut. Intervjuades via telefon. 

 

      2. Lokaltidning med stort upptagningsområde och fler olika editioner. Bevakar flera elitlag: 

 

C. 35-årsåldern med fem-tio år bakom i yrket. Ettårig journalistutbildning på universitetsnivå 

bakom sig. Tidigare yrkesverksam på både lokaltidning och kvällstidning, alltid inom sport. 

Intervjuades personligen på redaktionen. 

 

D. 55-årsåldern. Snart 40 år bakom sig i yrket. Ingen utbildning, började frilansa redan som 13-
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åring. Har hela tiden jobbat med sport som sitt bevakningsområde. Intervjuades  personligen på 

redaktionen. 

 

 3. Ensam lokaltidning på mellanstor svensk ort. Bevakar flera elitlag: 

 

E. 30-årsåldern. Universitetsutbildning inom mediekommunikationsvetenskap. Tidigare verksam på 

kvällstidning och telegrambyrå. Kommer ej från staden där han är yrkesverksam. Intervjuades via 

telefon. 

 

F. 45-årsåldern. Fast anställd i 25 år. Merparten av tiden tiden på sporten, undantaget korta utflykter 

till andar delar av redaktionen tidigare. Uppväxt på orten. Intervjuades personligen på redaktionen. 

 

 4. Ensam lokaltidning på en mindre ort. Finns elitlag och även individuella idrottare av hög klass 

på orten: 

 

G. 30-årsåldern. Utbildad på folkhögskola. Jobbat som webbreporter på tidningen några år men ville 

hela tiden till sportredaktionen. Uppväxt på orten. 

  

H. 45-årsåldern. Jobbat på tidningens sportredaktion i 25 år, ingen utbildning. Är uppväxt på orten. 

 

 

Innan vi inleder vår resultatdel vill vi klargöra att vi under våra undersökningar fick uppfattningen 

att objektivitet är något eftersträvansvärt för en lokal sportjournalist. Där blir det i stort sett 

enhälliga svaret ja. Någon respondent ifrågasätter om det verkligen är det utan att kunna motivera 

det ytterligare och någon menar på att objektiv journalistik inte existerar.  

 

Men den sammantagna bilden är dock att det finns ett objektivitetsideal inom yrkeskåren som kan 

liknas vid det Jesper Strömbäck ger. 

  

Journalistikens bilder av verkligheten bortom medierna kan 

överensstämma mer eller mindre med den objektiva verkligheten 

som sådan. Därför kan journalistisk objektivitet ses som en strävan 

efter att i journalistiken lyckas beskriva den objektiva verkligheten 

som sådan så nära och sant som möjligt – utan att för den skull tro att 
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man någonsin kommer att lyckas fullt ut.64 

 

Därefter blir vår uppgift att utifrån den teori vi presenterat och den studie vi genomfört redovisa ett 

resultat gällande objektivitet inom lokal sportjournalistik. För att tydliggöra detta delade vi upp 

objektivitetsbegreppet i tre kategorier som var återkommande i våra intervjuer: oberoende, balans 

och sanning. Även viktigt att notera: I denna del har vi tagit oss friheten att språkligt snygga till 

vissa citat som finns exakt återgivna i transkriberingen. Innebörden är dock densamma. 

 

5.2 Oberoende 

Den mest frekvent återkommande komponenten i objektivitet i de intervjuer vi genomfört är 

oberoende. Strömbäck menar att ”journalisterna måste upprätthålla ett oberoende gentemot sitt 

bevakningsområde”.65 

 

Oberoendebegreppet i vår undersökning kan i sin tur delas in i två dimensioner. Den ena gäller 

oberoende på det privata planet, det andra gäller oberoende på att ett professionellare plan.  

Gällande den privata biten menas att den enskilde journalisten inte får ha en sådan relation till den 

personen han bevakar att det påverkar hur han skriver. 

 

Enligt vår studie finns två sidor av det här myntet. Ett alternativ är att inte undvika en personlig 

relation av den anledningen att dom anser sig kunna hantera detta ändå. Det vill säga, att de ska 

kunna skriva tufft om någon de har en privat relation till. Det finns även de i vår studie som 

förespråkar någon form av privat relation till dem man bevakar, för att öka sitt kontaktnät och på så 

sätt få bättre tips. 

 

Det andra vägen är de som menar att man måste undvika en alltför tät relation med dem man 

bevakar. 

 

”Annars får man nästan byta jobb om man ska börja umgås 

(…) det går helt enkelt inte att skriva illa om folk man umgås 

med, det är jättesvårt. Man är ju bara människa”.  

 

Den här ståndpunkten delades av en annan respondent som gick så långt som att helt avstå 

                                                 
64 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt. En studie av innebörden av begreppet granskande journalistik, 

14. 
65 Ibid, 14.  
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bevakning av ett elitlag i upptagningsområdet då en anhörig spelade där. 

 

Den andra dimensionen av oberoende rör det rent professionella planet. Det handlar så att säga om 

att man vårdar tidningens relation till en idrottare eller en förening utan att för den skull behöva 

vara kompis med någon på ett privat plan.  

 

Flera respondenter beskriver detta som ett problem i branschen. På den raka frågan om de tror att 

det förekommer att lokaltidningar kan titta åt sidan vid vissa fall av tunga nyheter, till exempel 

fyllor eller svarta löner, svara många ja.  

 

Ett konkret exempel är hur en respondent minns när en elitidrottsman i upptagningsområdet körde 

rattfull under en viktig del av säsongen. Vår respondent menar att en lokal konkurrent kände till 

detta men avstod att skriva på grund av den nära relationen med föreningen idrottsmannen 

representerade.  

Det medges även i intervjuer att man ibland kan avstå att skriva något för att inte förstöra en 

relation till någon, om nyheten inte är tillräckligt stor.  

 

”Man har en verklighet att förhålla sig till (…) ibland får man 

vara lite taktisk. Välja vilka broar man vill bränna och inte”  

 

En annan respondent medger att denne vid flera tillfällen avstått ifrån att skriva negativa artiklar om 

personer han bevakar för att bibehålla en bra relation. Den personen syftar på det beroende av 

elitkällor som existerar i branschen.  En lokal sportredaktion ägnar så mycket utrymme åt 

elitlagen/elitidrottarna på orten att den dålig relation kan ge tuffa konsekvenser. 

 

Det man måste komma ihåg är att det finns en stor del av bevakningen för en lokal  

sportjournalist som inte handlar om elitkällor. Det kan till exempel röra sig om fotbollslag i de lägre 

divisionerna som bara bevakas av just den lokala tidningen och inga andra. Det är inga 

mångmiljonföretag och de aktiva i föreningen är sällan heltidsproffs. I den bevakningen menar flera 

av våra respondenter att man kan ha ett annat förhållningssätt än till elitklubbarna.  

 

”Det beror lite grann på hur högt upp i hierarkin dom är. Är det 

en skandal om ett elitlag får man inte blunda för det (…) Är 

det lite längre ned så är man lite snällare även om det till slut 

går för långt ibland”. 
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Den överensstämmande åsikten är att den lokala sportjournalistiken går mot ett större oberoende 

och alla förespråkar att man ur ett idealistiskt perspektiv ska var konsekvensneutral när man skriver.  

Förändringen åskådliggörs till exempel genom att en respondent tidigare jobbade åt en klubb han 

bevakade och körde leasad bil med klubbloggon till redaktionen eller en annan som berättar om en 

kollega som var huvudtränare för ett elitlag samtidigt som han jobbade på tidningen som bevakade 

laget. Detta menar alla är något omöjligt i dag och den lokale sportjournalisten rör sig mer mot den 

”vanlige” journalisten i form av ideal och arbetssätt. 

 

5.3 Balans 

En annan ständigt återkommande komponent när våra respondenter reder ut objektivitetsbegreppet 

är balans. Balansen är också en viktig del i den teori vi använt oss av. Det börjar redan med 

Westerståhl som trycker på balans som en av de fyra punkterna som är nödvändig för att uppnå 

objektivitet.66 I Tuchmans fyra punkter är redan den första punkten att ”presentera en motsatt 

möjlighet”.67  

 

Att låta båda sidorna komma till tals är ett återkommande tema i våra intervjuer. Det finns dock två 

dimensioner av detta. Den idealistiska och den rent arbetspraktiska. Hur ett idealistiskt perspektiv är 

den överensstämmande åsikten att båda sidorna ska få göra sin röst hörd. 

 

”Man måste vara med det (beredd att ge båda sidorna 

chansen), man ska alltid ge den förfördelade his best shot (så 

stor chans som möjligt att försvara sig)”.  

 

Den här åsikten symboliserar den idealistiska synen på frågan i våra intervjuer. Däremot finns det 

rent arbetstekniska förhållanden som spelar in i den här frågan.  

 

Den stora arbetsbördan och den ökade produktionstakten inom medievärlden gör det svårare att ta 

tid att kontrollera saker, menar flera av våra respondenter. Det återkommande reflektionen är att 

man under tidspress väljer den vinkel som först dyker upp i huvudet och att man kanske ibland kör 

en artikel utan gensvar om man inte får tag på någon som kan bidra med det. 

 

                                                 
66 Westerståhl, Jörgen. Objektiv nyhetsförmedling, 5. 
67 Tuchman, Gaye. Objectivity as a strategic ritual, 665-667. 



  25 

”Det är otroligt viktigt (att motparten får komma till tals). Men pratar 

vi om min journalistik blir det inte alltid så, men då beror det i 99 

procent av fallen på att man får tillgång till eller får tag på den 

personen. Vi jobbar som sagt med korta tidsintervall. ” 

 

En respondent, som sitter i en chefsposition på sin redaktion, går dock emot den här bilden. Han 

menar att om man inte får tag på rätt person gällande en viktig nyhet kan man helt enkelt tvingas 

avstå att skriva. 

 

”Det är otroligt viktigt, man kan inte göra ensidig bevakning (…) Vi 

måste ha fram någon som uttalar sig och i värsta fall får vi ställa 

grejen” 

 

Det finns dessutom en ren skrivteknisk aspekt av det hela. Medielogiken och den typiska 

artikelformen gör en helt balanserad rapportering omöjligt.  

  

”Man får välja vinkel och ibland har man en bättre vinkel och ett 

bättre citat från ena hållet. Då låter man dem prata mer, även om den 

andra får svara på frågan.” 

 

Det är alltså viktigt att konstatera att det som avses med balans här inte är att båda sidor ska få exakt 

lika utrymme utan att båda ska få komma till tals och att en åsikt inte ska få stå oemotsagd. 

 

5.4 Sanning 

Sanning är ett viktigt begrepp när man diskuterar objektivitet. Westerståhl tar upp sanningskravet 

som det viktigaste av alla. Bland de lokala sportjournalister vi pratat med är dock 

sanningsbegreppet inte lika heligt.  

 

Det finns två olika former av sanningsproblem vi stött på under våra intervjuer. Det ena är relaterat 

till källuppgifter. Den speciella terminologin som används inom sportjournalistiken och det 

avståndstagandet det ger från ansvar för sanningshalten behandlas bland annat av Ekstrom och 

Norstedt. 

 

”Genom olika uttryck som är tämligen speciella för just journalistiken 

refererar nyheten till informationskällor, politiska förhållanden, 

makthavare osv. Exempelvis ”högt uppsatta källor”,  ”vi har just 

erfarit… ” eller ”president Clinton”, ”statsminister Göran Persson” 
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och ”diplomatiska aktiviteter ”etc. refererar på olika sätt på 

situationsvärld utanför nyhetsinstitutionen själv och skapar därigenom 

en mening som kan vara mer eller mindre sanningsenlig.68  

 

Inom sportjournalistiken förekommer det att nyheter gällande till exempel spelarövergångar skrivs 

”enligt uppgifter”. Det innebär att en anonym källa tipsat journalisten som väljer att tro på den 

källan även om ingen officiell vill bekräfta att det förhåller sig så. Den typen av artiklar ger en 

intressant syn på begreppet sanning inom lokal sportjournalistik, att den inte är nödvändig.  

 

”Det är det absolut inte (…) det handlar en hel del om underhållning. 

Jag tror att många kastar ur sig någonting när de inte har något att 

skriva om, vad man tror att folk vill ha, när det närmar sig silly season 

(tiden då övergångar genomförs)”.  

 

Gällande den här aspekten av sanning menar ingen av våra respondenter att sanning är ett absolut 

krav även om alla hävdar att de själva strävar efter den.  

 

En återkommande kritik riktas mot kvällstidningar som anses kunna tumma på sanning och 

objektivitet. Flera respondenter är kritiska mot kvällstidningar som de anser får en försvagad 

objektivitet genom att uppförstora nyhetsvärdet i en händelse eller vara alltför spekulativa.  

En respondent medger att det nya medieklimatet så klart också påverkar lokaltidningarna. 

 

”På 70- och 80-talet räckte det att berätta som det var. Nu är det ett 

helt nytt sätt att rapportera. Du är tvungen att skruva det en bit för att 

det ska vara något nytt.” 

 

Denna filosofi överensstämmer tydligt med två av de fem punkterna Kovach och Rosenstiel 

sammanställt som hjälpmedel för att uppnå objektivitet, nämligen att inte lägga till något som inte 

finns och att aldrig lura publiken. En av våra respondenter säger följande om ämnet: 

 

”Jag hade en praktikant här för två veckor sedan och sa åt honom att 

för det första ska du aldrig förvanska verkligheten. Du ska inte 

försöka göra något bättre eller sämre än det är.”  

 

Han poängterade också att man aldrig ska dra sig för att ringa ett samtal som kan ”döda” grejen, det 

                                                 
68 Ekström Mats & Nohrstedt Stig Arne. Journalistikens etiska problem, 227. 
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vill säga ta ner nyhetsvärdet på den genom en dementi. En annan av våra respondenter trycker på en 

annan aspekt som kan få sportjournalister att dra sig från att ringa alla inblandade. 

 

”I realiteten är det så man dra sig för att ringa någon vid övergångar 

och sådant  (…) Man har ju gått på den niten, man ringer och frågar 

och en timme senare kommer ett pressmeddelande eller så har den 

klubbledaren ringt upp andra medier”.  

 

Svårigheten att vara ensam om en nyhet i dagens snabba informationssamhälle gör att journalisten 

kan dra sig för att kontrollera sina uppgifter med alla inblandade personer. Det finns ytterligare en 

aspekt av sanningsbegreppet vi stött på är när det handlar om att återge verkligheten. Den här 

problematiken tar Jesper Strömbäck upp.69 Hans fördelning av den fysiskt existerande verkligheten, 

mediernas verklighet och människors subjektiva bild av verkligheten är något som våra 

respondenter tangerar vid.  

 

”Man ska ha en åsikt och stå för den. Visst kan man säga att ett 

längdhopp är bättre eller sämre, för det vet man precis hur långt det är. 

Men om spel är bättre eller sämre (…) Det är helt subjektiv fråga, fast 

jag försöker göra det objektivt från mitt sätt att se.”  

 

5.5 Sammanfattning av synen på objektivitet 

De intervjuer vi genomförde gav oss en förvånansvärt överensstämmande bild av vad 

objektivitsbegreppet kan innebära för en lokal sportjournalist. Den bilden var relativt 

överensstämmande med de ideal som presenterades i vår teoridel. 

 

Det tydligaste var det faktum att många tryckte på oberoende. Det finns så klart flera dimensioner 

av detta. Vissa menade att man alltid ska skriva allt oavsett effekter det kan få på relationer till dem 

man bevakar och helt undvika att umgås privat. Andra menade att det kunde vara okej att ha en 

personlig relation och kanske någon gång vara lite smart i sin publicering.  

 

Däremot så var även de väldigt tydliga med att man måste kunna skriva negativt om den man 

känner privat och att man inte får backa från att rapportera viktiga nyheter även om det kan ha 

mycket negativa effekter på relationen till dem man bevakar.  

                                                 
69 Strömbäck, Jesper. Medierna som fjärde statsmakt. En studie av innebörden av begreppet granskande journalistik, 

14. 
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Här medgav någon att de ibland undvikit att skriva men de flesta förnekade att det skulle förhålla 

sig så. Däremot var det en vanligt förekommande åsikt att det förhåller sig så i branschen, det vill 

säga att journalister tittar åt andra hållet när något negativt inträffar för att bevara en relation eller på 

grund av sympatier med en person eller en förening. 

 

Balansen var lika förekommande som oberoende och här var samstämmigheten ännu större. Båda 

sidor ska få komma till tals, även om vinkeln kan ligga på den ena sidan. Språket ska inte vara 

överdrivet och man ska heller inte undvika att ringa samtal som kan ”döda en grej”. Det har var 

också den aspekt av objektivitet där de intervjuade upplevde minst problem i branschen, det vill 

säga att båda sidor ofta får komma till tals. 

 

Till slut kommer sanningen, som är det svåraste begreppet. Strömbäck menar att det bara går att 

återge en bild av verkligheten och detta stämmer synnerligen i vissa fall av sportjournalistiken, till 

exempel när man ska skriva referat eller sätta betyg. Däremot finns det andra aspekter av 

sportjournalistiken som är lättare att konkretisera, till exempel om en spelare är klar för en ny klubb 

eller om han kallat sin tränare för idiot bakom stängda dörrar. Här menade våra respondenter att 

sanningen självklart ska eftersträvas, men att det i praktiken inte förhåller sig så i branschen. Flera 

menade att det ofta tummas på sanningsbegreppet för att få till en mer säljande nyhet. 

 

Slutsatsen man kan dra av detta är att idealet den lokale sportjournalisten har inte behöver vara långt 

ifrån exempelvis den politiske reporterns ideal. Det blir svaret på frågan hur den lokale 

sportjournalisten ser på sin egen yrkesroll kontra den normativa bilden av journalistfrågan.  

De anser att man bör arbeta mot den idealbilden genom framför allt en balanserade och oberoende 

bevakning. Däremot är frågan berättigad om detta efterlevs fullt ut i alla lägen.  

 

5.6 Förändring inom yrkesrollen 

När vi under våra intervjuer försökte fastställa synen på objektivitet var en återkommande åsikt att 

kårens mentalitet förändrats väldigt mycket jämfört med tidigare. 

Vi har det ovan nämnda exemplet med en journalist som körde en leasad klubb-bil. Faktum är att 

det på uppfarten till tidningens redaktion då stod två bilar med klubbloggon på. Den andre kördes 

av vår respondents dåvarande sportchef, som satt i styrelsen i samma klubb. En annan respondent i 

vår undersökning säger så här: 
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”Tidigare kunde det vara så att dom (klubben xxx) kunde ringa till oss 

och nästan säga ”skriv det här” för det är till vår fördel (…) Det har 

blivit bättre jämfört med hur det var för 15-20 år sedan. Då fick man 

ju höra att vi var hejaklacksledare på klubben i tidningen”.  

 

Den här förändringen som våra respondenter leder in till nästa ämne vi ska behandla i resultatet. 

Vår egen förförståelse var att faktorer som ålder och utbildning kan spela in på 

objektivitetsbegreppet. Därför gjorde vi också en tydlig avgränsning i urvalet där hälften var över 

40 och hälften var under 40. Huruvida ålder och utbildning spelar roll rådde det väldigt delade 

meningar om. En äldre respondent menade att objektiviteten var sämre hos den yngre generationen 

som enligt honom. 

 

”I början på 70-talet var det viktigaste att ifrågasätta allt. Det är inte 

lika viktigt idag. Nu är det snarare viktigare att sticka ut”.  

 

Tron på utbildning skiljer sig också. De äldre och outbildade menar att den inte är nödvändig 

eftersom man kan lära sig genom att samla på sig arbetslivserfarenheter. Även en av våra yngre 

respondenter, som själv läst på högskola, avfärdar utbildningen betydelse och kallar den 

högtravande. Däremot finns det också, bland de yngre respondenterna, en tro på utbildningens 

positiva inverkan på det journalistiska hantverket. 

 

”Många som inte har utbildningen har inte ens reflekterat över 

begrepp som objektivitet och spelregler för press, radio och tv (…) 

Jag tror att utbildningen är nyckeln till väldigt mycket.” 

 

Man kan också anta att utvecklingen kommer driva utvecklingen mot ett mer allmängiltigt 

journalistideal. Detta eftersom de yngre utbildade journalister använder sig av begrepp som tex. 

”spelregler”. Detta lärs ut på utbildningen och när journalisterna sedan sprids till olika redaktioner 

är de stöpta i samma form, till skillnad från tidigare då de direkt började arbeta och således 

formades på den redaktion och avdelning de arbetade på. 

Idealbilden var i stort sett oberoende av ålder och utbildning, däremot är det berättigat att ställa 

frågan om den efterlevs i samma utsträckning i samma utsträckning om man gör en uppdelning 

mellan yngre med utbildning och äldre, outbildade lokala sportjournalister. 
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6. Diskussion 

Här delger vi våra egna reflektioner över det resultatet vi uppnått och de analyser vi gjort av det. Vi 

ger också förslag på vidare forskning.  

 

Det mest intressanta under vår studie kanske är att idealet ligger så nära den mer traditionella bilden 

som vi presenterade i vår teori medan många menar att det i praktiken inte alls förhåller sig på det 

sätt som det borde. 

 

Det finns så klart en problematik i det här. Många av dem vi pratat med är uppväxta på orten där de 

arbetar och var supportrar till lagen de nu ska granska som barn. Det gynnar deras arbetsklimat och 

kanske även deras försäljning om det går bra för laget. Ovanpå detta är det många som skaffar sig 

personliga sympatier eller vänskapsrelationer vilket gör att oberoende verkar vara en väldigt svår 

punkt att uppnå. 

 

Sedan måste man så klart ställa sig frågan i vilken grad det är nödvändigt. Ser man sig som en 

kritiskt granskande journalist är det så klart negativt men om man ser sig som en nöjesjournalist 

vars jobb är att nå ut till så många läsare som möjligt då? Låt säga att man står över en artikel om ett 

bråk i omklädningsrum men i gengäld får tre artiklar om spelarövergångar. Om man generar mer 

läsning i form av sålda ex eller klick, har man då gjort ett dåligt jobb? 

 

Sedan måste man också fråga sig vilka konsekvenser det här får. Om du som krönikör på 

Norrbottenskuriren hejar på Luleå Hockey, gör det då något? Kanske inte jättemycket. Men om du 

som reporter på samma tidning är den, tack vare det nära arbetet mot klubben, som har bäst 

möjligheter att nysta ut eventuella oegentligheter som kan röra hundratals anställda eller tusentals 

idrottande ungdomar i området, är det då fortfarande lika oväsentligt om du är opartisk? 
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Den äldre generation sportjournalister formades under en tid även elitidrotten i stor utsträckning 

bara var en lek. Så är det inte längre idag och det verkar kåren har uppfattat. Däremot verkar det 

inte fungera i praktiken i alla lagen. Hur allvarligt är det? 

 

I vårt resultat ger en respondent exempel på hur en lokaltidning valt att tysta ner en rattfylla från en 

elitidrottare. Tänk om en tidning gjort samma sak med en politiker, hur hade tongångarna gått då? 

 

 

6.1 Förslag på ytterligare forskning 

För att ytterligare utveckla sportjournalistens roll vore det intressant att göra en kvantitativ studie på 

tidningarnas innehåll. Hur stor del av artiklarna handlar om tävlingar och matcher, och hur stor del 

handlar om annat, till exempel ekonomi eller doping. På så sätt kan man också säga något om hur 

nära en sportjournalist ligger en ”vanlig” nyhetsjournalist i arbetsuppgifter.  

Det ligga till grund för forskning om vilken idealbild som är eftersträvansvärd för yrkesgruppen. 

Inte att förväxla med denna undersökning, som tittat på vilken den existerande självbilden är och 

inte vad som borde vara. 

 

Det skulle också vara intressant att undersöka i vilken utsträckning lokala sportjournalister har 

personliga relationer till människor de bevakar, kontra journalister inom andra genrer. Umgås 

sportjournalisten i snitt lika mycket med idrottsmän som kulturjournalisten umgås med skådespelare 

eller nyhetsreportern med politiker.  

Det skulle kunna ligga till grund för ytterligare forskning om hur de olika inriktningarna inom 

journalistyrket skiljer sig ifrån varandra.  

 

Detta är två förslag på forskning som kan kasta bättre ljus över sportjournalistens roll. Som vi 

påpekade i problembakgrunden tar sportjournalistiken en väldigt stor del av det svenska 

medieflödet i anspråk och vi menar att vår studie är en del i att kasta ytterligare ljus på den 

yrkesrollen, något som ovan nämnde förslag kan bidra ytterligare till. 
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Bilaga 

Intervjumanual 

1.Inledande frågor� 

Namn, ålder, roll? 
 
Dra din karriär i korta drag? Hur ser eventuellt utbildning ut? 
 
Varför valde du att bli sportjournalist? 
 
Var yrket som du tänkt dig? 
 
Hur såg din idrottsliga intresse ut innan du började i yrket? 
 
Har det förändrats? 
 
 
2. Tematiska frågor 
 
Vad innebär objektivitet inom journalistik för dig? 
 
Har du alltid sett på objektivitet på samma sätt? Om inte, varför har det förändrats? 
 
Upplever du att synen på objektivitet skiljer sig för sportjournalister jämfört med andra? 
 
Är det nödvändigt för en lokal sportjournalist att sträva efter objektivitet? 
 
Hur ser idealet ut för den lokale sportjournalisten enligt dig? 
 
Hur jobbar du mot objektivitet/din idealbild? 
 
Hur påverkar den täta relationen till idrottare du bevakar ofta ditt arbete? 
 
 
3. Direkta frågor 
� 
Tror du att ålder och utbildning påverkar synen objektivitet inom lokal sportjournalistik? 
 
Vid bevakning av känsligare fall, till exempel svarta pengar eller olämpliga krogrundar, tror du det 
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är möjligt att vissa journalister kan titta åt sidan på grund av en tät relation med laget? 
 
Är det okej att gå ut och ta en öl med någon man bevakar? Umgås privat i hemmet? 
 
Tar man hänsyn till hur mycket andra medier skriver om något när man själv bestämmer hur mycket 
utrymme det ska få? 
 
Kan man dra sig för att skriva något som riskerar att fördärva relationen med laget man bevakar på 
daglig basis? Om det ”inte är värt det”. 
 
Hur viktigt är det att motparten får komma till tals om den inte är lika intressant för läsarna? Ska de 
få samma utrymme? 
 
Hur gör man för att uppnå det rent textmässigt? Om man ser till disposition och så vidare. 
 
 
Hur hanterar man sanningsbegreppet och bekräftandet av påståendet? Till exempel vid ett bråk 

bakom stängda dörrar eller en ännu ej offentlig spelarövergång. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


