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ABSTRACT 

 
På journalistutbildningar i Sverige sätts objektivitet i fokus och det är en viktig hörnsten 

om man vill behålla sin trovärdighet i sin yrkesroll. Angående sportjournalistik finns en 

vanlig uppfattning att objektiviteten sätts åt sidan till förmån för subjektivt tyckande. De 

som blir mest ifrågasatta är framförallt lokala tidningar som följer ortens lag. Därför vill vi 

undersöka hur journalisterna ser på sin egen objektivitet och om de är medvetna om 

problematiken.  Vi har genomfört två djupintervjuer med lokala sportjournalister 

hemmahörande i Karlstad och Skellefteå. Till grund för detta har vi gjort en textanalys som 

behandlar SM-finalserien i ishockey 2014 mellan Färjestad BK och Skellefteå AIK. De har 

både fått reflektera över sina texter och över objektiviteten i sin yrkesroll. Vi har publicerat 

deras intervjuer tillsammans en kommentar av problemformuleringen. Resultatet visar på 

att journalisterna är medvetna om bristerna men att det finns en subjektivitet som till stor 

del sker på ett omedvetet plan. 

 
Titel: När journalisten blir supporter – en kvalitativ studie av lokala 
sportjournalisters förhållande till objektivitet 
 
Författare: Rasmus Ahlberg, Isak Boström, Adam Lundberg 
 
Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport B, vt 2014 
 
Antal ord i uppsatsen: 9885 
 
Problemformulering och syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka lokala 

sportjournalisters förhållning till rapporterandet av det egna laget. 

Metod och material: En kvalitativ studie med textanalys och djupintervju 
 
Huvudresultat: Två lokala sportjournalisters egna tankar och reflektioner om de 
artiklar de producerat. 
 
Nyckelord: Sportjournalistik, objektivitet, ishockey, lokaltidningar. 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet berättar vi om hur vi närmat oss ämnet i fråga, som rör sportjournalister 

och deras objektivitet. Vi inleder med att klargöra vad vi författare känner till kring detta 

sedan innan. Vi fortsätter med att reda ut det viktiga objektivitetsbegreppet, tittar på 

sportjournalistikens historia och betydelse, ger nutida exempel på hur sportjournalistiken 

debatteras. Vad vi anser är en god och granskande sportjournalistik, för att sedan ge en 

kort bakgrund om just det specialområde vi valt att undersöka. Avslutningsvis förklarar vi 

vårt syfte med undersökningen och vilka frågeställningar vi arbetat utifrån. Trevlig 

läsning. 

1.1.1. Förförståelse och problembakgrund 

Sportbevakningen har utvecklats till ett självklart inslag i svensk press. På våra 

dagstidningars sportsidor kan vi läsa om framgångssagor och besvikelser, vinster och 

förluster. Vi följer vårt favoritlag, läser det senaste om kända idrottsutövare och får reda på 

aktuella resultat och tabeller. Vi gläds och vi våndas, precis som vi gör i livet i stort. Sport 

är viktigt för många och ger dagligen samtalsämnen i kontakten med andra människor. På 

samma sätt som läsare utvecklar en relation till ämnet de läser om, tror vi att de som 

förmedlar informationen också gör det. 

Samtliga författare till den här uppsatsen är trogna läsare av sport. Vi följer själva flera 

favoritlag och har vuxit upp till den speciella berättartradition som finns inom genren. 

Skriven sportjournalistik ser vi som mer underhållande och friare än vanlig 

nyhetsjournalistik. Som ett exempel använder sig sportjournalisterna ibland av spelares 

smeknamn i texterna. På våra respektive hemorter finns några framgångsrika, lokala lag 

som alltid tilldelas ett stort utrymme i tidningen. Lokaltidningarna följer dessa lag året om, 

och vi tycker oss se en öppen och självklar favorisering av hemmalaget i artiklarna. Som 

läsare har vi tidigare inte reflekterat särskilt mycket över detta, troligen på grund av våra 

egna förväntningar om hur det ska vara. Men i och med vårt intåg i den journalistiska 

världen har vi fått en bredare syn på vad sportjournalistikens värderingar kan innebära. 
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På journalistutbildningarna runt om i landet lärs det ut att objektiviteten är en grundpelare i 

yrket. Normalt är det inte acceptabelt att till exempel göra reklam för något eller att ta emot 

gåvor som journalist. Men när vi själva gjorde praktik på olika lokaltidningar upptäckte vi 

att på sportredaktioner, gäller inte alltid dessa ”regler”. Sportjournalisterna har ofta en nära 

och naturlig kontakt till de spelare och ledare som bevakas. Reportrarna går på det lokala 

lagets träningar och matcher, på matcherna bjuds de ofta på fika. Samtidigt finns exempel 

på när lokaltidningen sponsrar det egna laget och åker med det till bortamatcher. Vi ser här 

en klar motsägelsefullhet gällande de normativa aspekterna i yrket och hur de faktiskt 

efterlevs. Många frågor väcktes hos oss och har gjort att vi vill ta reda på om objektivitet är 

viktigt för de lokala sportjournalisterna själva, samt hur de handskas med sin yrkesroll. 

Dessutom vill vi veta om det avspeglas en lokalpatriotism i deras texter. Såvitt vi vet är 

inte forskningen på området särskilt omfattande, vilket gör att de svar vi finner blir extra 

spännande. 

1.1.2. Objektivitet 

Objektivitet och oberoende har länge varit ledstjärnor i journalistyrket. I ett internt 

regelverk, som alla medlemmar i Journalistförbundet förbundit sig att följa 

(Samarbetsnämnd, 2010) ges följande råd till journalister: ”Vi riktar en allvarlig maning 

till varje medarbetare i massmedierna att noga följa reglerna och deras tillämpning, att 

bland kollegor verka för att de efterlevs och att sprida kännedom om dem bland 

allmänheten.” (s.3) I vårt fall är vi intresserade av de regler som kan komma i konflikt med 

sportjournalisternas tillvägagångssätt. En övergripande regel är följande publicitetsregel: 

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för 

dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. (s.7) 
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En allsidig nyhetsförmedling tolkar vi här som att bägge sidor hörs och att ämnet angrips 

från olika håll. Med andra ord ett objektivt förmedlande. En annan intressant regel, baserad 

på våra förkunskaper, är denna: 

Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan 

förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan 

misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist. 

(s.10) 

Här ser vi något som inte alltid hålls av sportjournalister, en möjlig motsättning. Frågan är 

då om sportjournalister ens kan appliceras på objektivitetsbegreppet. I en vetenskaplig 

artikel (Schudson, 2001) behandlas dilemmat, och särskilt granskas de lokala 

sportjournalisterna. 

Särskilt sportreportrar är undantagna från reglerna om 

objektivitet, på olika grunder. All journalistik är etnocentrisk (…) 

med hänvisning till deras egen stad eller region. Sportreportrar 

verkar under normen om objektivitet, men vanligtvis favoriserar 

de öppet sitt lokala lag. (…) Ur ett lokalt perspektiv är 

hemmalagets triumfer och nederlag förmedlade genom en 

entusiastisk uppbackning av laget (egen översättning). (s.164) 

Detta ger oss en vägledning vad gäller urval av sportjournalister. De lokala medarbetarna 

kan ha det vanskligare än riksjournalister att följa värderingarna om objektivitet, därför blir 

de extra intressanta att uppmärksamma för oss. 

1.1.3. Sportjournalistikens historia 

Flertalet av våra källor vittnar om att det inte existerar särskilt mycket forskning om 

sportjournalistik, att den rent av varit eftersatt och haft låg status (Dahlén, 2008). Kanske 

är det på väg att ändras då tendensen är att sportens popularitet når nya höjder. Med 

följande korta historiska genomgång vill vi visa på detta mönster. 
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Wallin (1998) skriver i sin bok om sportjournalistikens utveckling att sportsidorna upptar 

allt mer plats i våra tidningar, en utveckling som hållit i sig sedan andra världskriget. 

Enligt Wallin tillkom några av de första sportsidorna redan på 1860-talets New York, 

medan det i Sverige dröjde till 1920 innan Dagens Nyheter blev första dagstidning att 

införa en särskild sportdel. På det tidiga 1900-talet fanns det ett politiskt motstånd mot 

idrottsrapporteringen i vårt land, främst från arbetarrörelsen. Men det skulle visa sig att de 

tidningar som tidigt satsade på sport, sedermera blev de mest framgångsrika. 

I en innehållsanalys av fyra svenska dagstidningar under senare delen av 1900-talet 

(Östberg, 1993) påvisas att sportutrymmet i tidningarna ökat med mellan 41 och 103 

procent. På samma gång ökade den svenska befolkningens egna idrottande, vilket kan ha 

ett samband med det mediala uppsvinget. En analys av sportmaterial i svensk dagspress 

under en 100-årsperiod (Wallin, 1998) visar också på ett större utrymme för sporten i både 

lokal- och regionalpress, samt morgon- och kvällstidningar. 

Att sporten blivit ett viktigt inslag i dagspressen även på senare tid nämns i en introduktion 

till forskning kring sport och media (Dahlén, 2008) där författaren tar upp Aftonbladet och 

Expressens satsningar på sportbilagor. 

1.1.4 Exemplifiering 

I och med vår förförståelse på området så har vi uppfattningar kring vad som är en god, 

opartisk sportjournalistik, och vad som inte är det. Den goda delen består, enligt oss, av 

grävande och undersökande journalistik. När sportjournalister går på djupet och inte endast 

refererar och skriver ”bra” om det egna laget, bevisar de att de upprätthållit sin kritiska 

ställning. Ett exempel är när tidningen Norran, en av de tidningar vi själva undersökt, 

rapporterade (Karlsson, 2012) om en ishockeyspelare på den lokala orten som frystes ut 

efter ett klubbyte. Rapporteringen ledde småningom till att klubben fick betala böter för 

kränkande behandling (Lindberg, 2013). 

De mindre goda exemplen har varit svårare för oss att peka ut. Om vi lämnar det rent 

textmässiga, som återkommer i en senare del, går det till exempel inte att se vad för något 

som tidningen avstår att rapportera om. I våra intervjuer med sportjournalister har vi fått 
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höra historier om när lokaltidningen valt att inte skriva om när spelare i ortens lag gjort 

snedsteg på fyllan. Samtidigt finns andra, likande fall, där den valt att publicera. Frågan vi 

då ställt oss är om det finns en gräns för vad tidningen vill skriva, rent objektivt. Vart den 

eventuella gränsen går är dock omöjligt att säga och skulle vi försöka ge svar på det 

uppstår bara spekulationer. Emellertid pågår det stundom en debatt i frågan om 

sportjournalisters självständighet och opartiskhet (Thomsen, 2013). Exemplet gäller tv-

programmet Uppdrag gransknings avslöjande om dopningen inom skidsporten, där det i 

avsnittet riktas kritik mot sportjournalisters bristande granskningsförmåga. 

 

1.1.5 Underlag för undersökningen 

I den kommande textanalysen har alla texter inhämtats från tidningarna Norran och Nya 

Wermlands Tidningen. Norran är en liberal sexdagarstidning som utkommer i Skellefteå 

(NE.se, 2014). Tidningen följer ishockeylaget Skellefteå AIK noggrant, både i tidningen 

och via en blogg. Konservativa Nya Wermlands Tidningen ges ut i Värmland, Dalsland 

och Västerdalarna, och är en av Sveriges största landsortstidningar (NWT, 2014). 

Redaktionen finns i Karlstad, där ishockeylaget Färjestad BK också är hemmahörande. 

Texterna vi analyserat, vilka även är underlag för våra intervjuer, rör finalserien i slutspelet 

i ishockey, för herrar. Där möttes 2014 Skellefteå AIK och Färjestad BK. Finalserien 

spelades i bäst av sju matcher och det lag som först vann fyra matcher, korades till svensk 

mästare. Detta år stod Skellefteå AIK som vinnare, efter att ha vunnit matchserien med 4-0 

(Eriksson, 2014). 

1.2.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka lokala sportjournalisters förhållning till 

rapporterandet av det egna laget. 
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1.2.2 Frågeställning 

För att uppnå syftet arbetar vi utifrån dessa frågeställningar: 

* Vad uppvisar journalisternas texter i fråga om opartiskhet och objektivitet? 

* På vilket sätt skiljer sig rapporteringen mellan två lokaltidningar av samma händelse? 

* Hur ser journalisternas egen syn på objektivitet ut? 

* Hur påverkas journalistens yrkesroll av den nära relationen till klubben och dess spelare 
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2. Teori och tidigare forskning 

Här presenterar vi den forskning som vi använt som underlag till vår rapport. 

Vi inleder med en översikt på liknande forskning och fortsätter sedan med en överblick av 

objektiviteten i journalistiken i stort. 

 

2.1.1 Bristande underlag 

Redan 1985 konstateras det i en arbetsrapport att forskningen kring mediers 

sportbevakning är bristfällig.  

 

”Trots diskussion om sportreportaget finns det anmärkningsvärt få studier kring 

sportnyheter i press, radio och tv. Det har talats om hur sport breder ut sig, att sportens 

omfattning möter motstånd bland läsare, lyssnare och tittare men det finns mycket litet 

redovisat i frågan. Varken omfattning av eller inriktning på sportnyheterna har presenterats 

systematiskt. Detsamma gäller utnyttjandet av sportnyheterna i medierna”. (Strid & 

Weibull, 1985) 

 

Situationen verkar se liknande ut idag. Trots idogt letande har vi inte funnit särskilt mycket 

forskning på området.  

2.1.2 Liknande studier 

Vi har inte hittat någon liknande kvalitativ studie. Det finns dock flera kvantitativa studier 

som har utgjort underlag och inspiration för vår undersökning.  

 

En av dessa är boken ”Sporten i spalterna” av Ulf Wallin. Det är en genomgång av hur 

sportjournalistiken i Sverige har utvecklats under en hundraårsperiod. Boken baseras på en 

analys av fler än 26 000 sportartiklar i sju olika svenska tidningar mellan åren 1895-1995. 

Den har gett oss en historisk blick på hur sportjournalistiken har förändrats genom åren. 

Den har gett oss inblick i hur sportjournalistiken har förändrats från rena matchreferat till 

”vanliga” artiklar och varför de har förändrats. 

 

Det som Ulf Wallin upptäckte i sin forskning är bland annat nedanstående citat om 
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matchrapporteringen. 

”Från och med 1975 förändrades innehållet på sportsidorna radikalt. Artiklarna handlade 

allt mindre om själva tävlingarna och andelen förhandsartiklar fortsatte att sjunka, vilket 

den började göra redan 1935. Istället ökade andelen blandat oerhört snabbt. Det visar att 

artiklar som inte enbart handlade om tävlingen/matchen utan också innehöll de aktivas 

kommentarer hade fått sitt definitiva genombrott” (s.80-81) 

2.1.3 Yrkesrollen 

Sportjournalistiken idag innehåller även den mycket fokus på de aktiva och deras syn på 

händelseförloppet, före, under och efter matchen/tävlingen. Därmed tror vi att 

journalisternas personliga relation till spelarna har blivit viktigare.  

Annan forskning visar att även relationen till klubbledningen och pressavdelningen hos 

idrottsföreningarna har blivit viktigare. Detta beskrivs i en brittisk lärobok om 

sportjournalistik (Toney, 2013) 

”You will rely on those who work in press departments and PR agencies. In the same way 

they will rely on you. But however, it´s worth remembering that when you are starting out 

and don´t have any contacts, they will control your access. So make a good impression and 

try your best to make them like you.” (s.105) 

 

Samma beskrivning görs här. (Wallin, 1998)  

”I och med professionaliseringen av idrottsrörelsen och genom att den journalistiska rollen 

har förändrats, har också sportjournalistiken också förändrats de senaste decennierna. 

Många elitklubbar fungerar numera nästan på samma sätt som vilka andra företag som 

helst. Det innebär att de också får räkna med en annan behandling av journalisterna än 

tidigare. Samtidigt har såväl klubbar som enskilda idrottsmän av kommersiella skäl blivit 

alltmer beroende av god publicitet.” (s. 184-185) 

 

En annan är arbetsrapporten ”Sportjournalistik. - en innehållsanalys av fyra dagstidningar 

1961 - 1991” av Thomas Östberg. Rapporten är precis som ”sporten i spalterna” en 

innehållsanalys av svenska dagstidningar. I den här är det dock i ett mindre tidsspann, 30 

år. 

I den här rapporten kunde vi bland annat utläsa att sportbevakningen i Sverige ökat precis 
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som man kan se en ökning av idrottande och motionerande svenskar under samma 

tidsperiod.  

2.1.4 Språket 

Forskning om språket som används av sportjournalister finns det relativt mycket forskning 

om. En utav dessa forskningsrapporter är ”Sportspråkets personnamnsbruk” (Lindstedt, 

1989) 

Författaren tar upp de namnens känslomässiga funktion i sportspråket.  

”De affektiva namnens användning i sportspalterna i pressen utgör ett karakteristiskt 

stildrag för sportspråket som genre. Ur en något annan synvinkel kan användningen av de 

affektiva namnen också ses som utslag av en bestämd funktion som skribenten vill uppnå. 

Genom användningen söker skribenten åstadkomma en viss effekt och en viss form av 

referens till den enskilda individen. Användningen av ett affektivt namn signalerar flera 

olika saker till läsarna, bland annat attityder och grupptillhörighet.” (s.50) 

 

I sportartiklar är det vanligt att det används smeknamn på spelare och ledare. I vår 

textanalys har vi upptäckt att det används relativt flitigt på sportsidorna i jämförelse med 

andra avdelningar i tidningen. 

Många har dock varit kritiska mot den alltför familjära språkanvändningen. (Lindstedt, 

1989).  

 

En förändring som sportjournalistikens bevakning genomgått är att den blivit alltmer 

dramaturgisk i sitt språk.  

”En central aspekt av sportjournalistikens genomslag i dagspressen efter sekelskiftet 1900 

var att den alltmer började ta sig formen av känslomässig följetongsdramatik vilken på 

samma sätt som andra melodramatiska, äventyrsinriktade, heroriserande och per definition 

folkligt inriktade populärgenrer utvecklar vissa estetiska mönster i form av berättarmässiga 

konventioner, dramaturgiska lagar, moraliska principer och ett uttalat rättvisepatos.”  

Boken tar också upp att tidningarnas uppgift blev i större grad att förstärka den 

gemensamma emotionella upplevelsen som tittarna fått förmedlat på TV dagen före.  

Det direkta tilltalet blev mer frekvent förekommande i och med att reportrarna fick en mer 

personlig roll på tidningen. Dessutom har rubriker av typen ”Brynäs guldhjälte i tårar” ökat 
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för att anspela på läsarens känslor. (Dahlén, 2008, s.84) 

 

Sportspråket har en tradition av att använda sig av “nördigt” språk som ibland endast de 

insatta kan förstå. (Brändh, 2001) 

”Sportspråket är - mer eller mindre välförtjänt - känt för sina så kallade klyschor, 

urvattnade fraser som upprepas gång på gång. Några exempel: 

”Vi tar en match i taget.” 

”Bollen är rund.” 

”I Örebro SK var det jämnt överlag.” (Angående spelarkritik.) 

Meningar som inte har någon som helst substans. Men flosklerna lever kvar. Bland tränare 

och spelare får man ibland känslan av att de tror att det är uttalanden av det här slaget som 

läsare och tittare vill ha. Extra roligt blir de (sic) vid felsägningar eller missuppfattningar. 

Några exempel (sanna eller påhittade ska jag låta vara osagt): 

Tränaren i sin analys: ”Jag tycker att XX och NN komplicerade varandra bra på mittfältet.” 

Eller: ”Vi är inne i en djup cirkel.”  

Jag måste medge att jag själv tagit till dessa billiga floskelknep vid flertalet tillfällen (dock 

i de rätta versionerna, ska påpekas). Men det har också sina förklaringar. Klockan är den 

största motståndaren på en sportredaktion. Reportrar och redigerare jobbar ständigt under 

en stor tidspress.”(s. 158-159) 

2.2.1 Objektivitet  

Jörgen Westerståhl, statsvetare, vars definition av objektivitetsbegreppet kom 1972. 

Den baserade sig på Sveriges Radios avtal med staten. I avtalet stod att radio och TVs 

nyhetsförmedling skulle vara saklig och opartisk. Modellen som synes nedan, utgår från 

fyra krav på nyhetsförmedlingen. Relevans, sanning, balans och neutral presentation. 

Dessa är fördelade på två punkter, saklighet och opartiskhet. 

Westerståhl, Jörgen. Objektiv nyhetsförmedling. (Westerståhl, 1972). 
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”Att skildra en händelse helt neutralt i media är av flera skäl omöjligt och när det gäller 

idrott och underhållning är detta inte heller önskvärt. För att höja läsvärdet skildrar därför 

journalisten idrottshändelser ofta ur till exempel idrottsmannens eller sin egen synvinkel 

(personligt). (Östberg, 1993.)  
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3. Metod 

 
Vi har valt att använda två metoder i vår uppsats. Dessa två är textanalys och 

djupintervju. Anledningen till att vi tagit två metoder är att de kompletterar varandra för 

vårt syfte. Genom att exempelvis bara arbeta med textanalys så skulle uppsatsen färgas för 

mycket av våra egna åsikter. Nu kan vi låta journalisterna själva förklara ordval, vinkel 

och hur texterna har uppkommit. Journalisterna ifråga får då agera som experter och 

förklara för oss hur de tänker kring objektivitet och sin egen journalistiska gärning.  

Genom att bara använda intervjuer är vår farhåga att journalisterna skulle färga vår 

uppsats med sin egen uppfattning. Texterna blir vår grund att stå på när vi genomför våra 

djupintervjuer. 

 Vi har arbetat efter ett schema där vi letar efter värderande ord, teman, smeknamn och 

speciellt fraser där journalisterna lägger in egna värderingar.  

Som det uttrycks i en bok som tar upp metoder inom kommunikationsvetenskapen .. 

”På en textnära nivå kan man ringa in ord, fraser, grammatiska konstruktioner och 

språkliga mönster som speglar textens perspektiv, alltså från vilket håll textvärlden målas 

upp och på vilka sätt sändarens närvaro markeras i texten, och modalitet, det vill säga hur 

sändaren markerar sin inställning till något texten påstår.” (Ekström & Larsson, 2010)  

 

3.1.1 Textanalys 

 Först presenterar vi vår textanalys. Texterna som analyseras är från tidningarna Nya 

Wermlands-Tidningen (NWT) och Norran mellan den 15 april 2014 till den 22 april 2014. 

Nya Wermlands-Tidningen är tidningen från Karlstad och skriver om Färjestad BK. 

Norran är tidningen från Skellefteå och skriver om Skellefteå AIK. Vi har i respektive 

tidning analyserat sportsidorna och därefter gjort ett urval där vi analyserat de artiklar som 

handlade om SM-finalserien i ishockey då den varit högaktuell. Vi valde att följa just SM-

finalserien eftersom vi vet att båda lokaltidningarna kommer att följa den väldigt nära och 

skriva många artiklar om samma händelser vilket ger oss mycket material att analysera. 
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3.1.2 Djupintervju 

Vi har i textanalyserna kollat vilka reportrar som skrivit mest artiklar. Dessa reportrar var 

Per Mårtensson (NWT) och Adam Savonen (Norran). Vad gäller upplägget har vi hämtat 

mycket av vår kunskap från en handbok i metoder inom kommunikationsvetenskap 

(Ekström & Larsson 2010): ’’Samtalsintervjuer är normalt uppbyggda kring ett begränsat 

antal teman. De bör utgöra var sitt avsnitt eller frågeområde i intervjumanualen. Inom varje 

frågeområde formulerar man sedan temat underliggande frågor, förslagsvis från breda 

öppna frågor till mer konkreta frågor’’(s. 64). Det kan vara känsligt för journalisterna att 

bli kritiserade för sina egna texter och ordval. Därför följer vi rekommendationen från 

samma bok att känsliga frågor lämnas till slutet av intervjun. Under intervjun kommer vi 

att börja med breda frågor allmänt om sport och objektivitet. Under den inledande delen av 

intervjun kommer de att få tycka till och dela sina uppfattningar om objektivitet i 

allmänhet och sportjournalistik i synnerhet. Vi kommer utgå från motsättningen med att en 

lokaltidning ofta har en nära relation till bygdens idrottslag och i vissa fall även ett uttalat 

stöd för laget. Efter den delen av intervjun kommer vi att gå genom delar som rör 

tidningen, såsom eventuella avtal tidningen har med idrottslagen. I Norrans fall så finns det 

även ett sponsoravtal mellan tidningen och Skellefteå AIK. I den senare delen av intervjun 

kommer vi att gå igenom texter som reportern själv har skrivit. Då kommer de att få 

förklara och själva reflektera över uttryck och ordval de valt att använda i artiklarna. 

 

3.1.3 Frågeformuläret 

Vi har valt att konkretisera våra frågor så mycket som möjligt för att spara tid åt oss och 

journalisten ifråga. Förhoppningen är att de direkt ska kunna svara på frågan utan att vi 

behöver ge oss in i långrandiga förklaringar. En annan viktig del är att inte ställa alltför 

ledande frågor utan försöka hålla oss neutrala i den aspekten.  

Vi har valt att endast arbeta med öppna frågeställningar för att få så uttömmande svar som 

möjligt.  

I början kommer journalisten att få berätta om sig själv och sin egen yrkesroll. Han 

kommer att få svara på frågor om hur hans jobb har sett ut genom åren, hur yrket har 

förändrats över tid, skillnader till ”vanlig” journalistik och hur han ser på sportjournalistik. 
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Efter dessa inledande frågor har vi fått en bakgrund av reportern och hans personliga 

tankar om objektivitet inom sportjournalistiken. Därför kommer det bli enklare att göra en 

analys av hans svar i intervjun. Dessutom är det bra att ha en lättare inledning på intervjun 

för att få intervjuobjektet att känna sig trygg. En typisk fråga i den inledande delen är 

”vilka tänker du ingår i din läsarkrets?”. Med den frågan så tänker vi att vi ska få svar på 

hur han identifierar sig med sina läsare. Till exempel om han känner sig som en del av 

skaran som en slags vi känsla eller om han endast ser sig själv som en förmedlare. Utifrån 

denna del kommer vi snabbt in på huvuddelen på intervjun som har med objektiviteten i 

praktiken och hur sportredaktionen ser på den i jämförelse med nyhetsjournalistiken. Den 

här delen syftar till att ta reda på tidningens och journalistens upplevelser av objektivitet i 

det dagliga arbetet. Vi kommer här presentera vår teori att lokal sportjournalistik kan få 

brister i objektiviteten eftersom många lokaltidningar har ett uttalat stöd för den lokala 

idrottsföreningen. Här kommer sportjournalisten att få reflektera över den egna tidningens 

syn på opartiskhet eller brist på denna. En typisk fråga för detta segment är ”Hur diskuteras 

objektiviteten på sportredaktionen?”. Med den frågan ställs vår förförståelse i kontrast till 

reporterns egen uppfattning om redaktionens arbete. Här kommer vår ursprungliga 

frågeställning att testas på vårt intervjuobjekt och förhoppningsvis leda till en intressant 

diskussion. Typiska följdfrågor som kan uppstå är exempelvis ”Varför diskuteras 

det/varför diskuteras det inte?”, ”hur skiljer sig diskussionen i så fall med 

nyhetsredaktionens?” eller ”vad har tidningen för policy i dessa frågor?”.   

Den sista delen i frågeformuläret gäller vår textanalys och vi hoppas på att få höra hur 

journalisten resonerat kring sina egna fraseringar och ordval. Där kommer vi att ta upp 

konkreta exempel i artiklarna som vi reagerat på. Tidigare frågor kan då leda oss in på 

huruvida journalisternas egna värderingar stämmer överens med hans/hennes rapportering. 

Ett typexempel är när NWT-reportern beskriver Färjestadsmålvakten Fredrik Pettersson 

Wentzels match som en ”mörk upplevelse”. Vi anser att det är ett onödigt kraftuttryck att 

använda i sportsammanhang. 
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3.2.1 Förberedelser inför intervjusamtalet 

Vi har utgått från ”Metoder i kommunikationsvetenskap” där följande går att läsa 

”Provintervjuer rekommenderas där det är möjligt för att testa intervjumanualen. Här kollar 

man om frågeformuleringarna fungerar och om frågor saknas eller är överflödiga.” 

Vi testade våra frågor på en bekant till oss. Efter att vi genomfört provintervjun kom vi 

fram till ett system där vi har en person som leder intervjun, en som sitter bredvid och 

antecknar samt spelar in. Den tredje personen håller sig i bakgrunden och gör 

observationer för att efter intervjutillfället komma med konstruktiv feedback till de som 

skötte frågeformuläret.  

Vi har valt att inte någon särskilt noggrann research på våra intervjuobjekt. De är valda 

endast på grund av att de är mest förekommande i respektive tidnings sportsidor. Vi tror att 

det gynnar oss att vi kommer till intervjun utan förutfattade meningar om de vi ska fråga 

ut. Kontakten sköttes inledningsvis via mejl för att sedan leda till telefonsamtal där det 

diskuterades val av tid och plats. Lyckligtvis fick vi intervjutid med våra förstaval på dessa 

två tidningar och de verkade båda entusiastiska inför uppgiften. De fick själva välja 

tidpunkt och plats för intervjun. Båda kommer att intervjuas på respektive 

tidningsredaktion. Det optimala vore att där hitta en avskild plats där intervjun kan 

genomföras ostört. Vi hoppas att få tid med journalisterna i ungefär en timme.  

3.2.2 Problem med metoderna 

Till att börja med var insamlingen av material ett aber. Vi saknade anknytning till 

Värmland och saknade prenumeration på NWT. I fallet med Norran var det däremot 

enklare att få tag i tidningarna som behövdes, detta eftersom två av uppsatsförfattarna 

kommer från det området. Men genom att inleda en månatlig prenumeration på NWT på 

nätet, fick vi tillgång till de aktuella tidningarna och kunde genomföra insamlandet.  

Vi fick också föra en diskussion om våra textanalyser och hur vi skulle värdera begreppet 

opartiskhet, vad som var subjektivt eller inte. I och med att det gäller lokaltidningar så tog 

vi i beaktning att dessa ändå rapporterar på ett sätt som representerar orten och dess 

befolkning. För att ta ett exempel så spelar förre långtida Färjestadsspelaren Jonas Frögren 

numera i Skellefteå. När han nämns i NWT så beskrivs det som att han spelar i 
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”motståndarlaget”. Detta är en rimlig frasering, anser vi, eftersom journalisten skriver från 

Färjestads synpunkt, och då är Skellefteå de facto motståndare. Journalisten identifierar sig 

härmed med sin egna läsare.  

Ytterligare ett dilemma är att de två journalister vi intervjuat inte skrivit alla de artiklar vi 

valt att analysera. De får därför ta ställning till texter som även andra journalister på de 

aktuella tidningarna skrivit. Det tror inte vi är ett större problem, då vi använder 

intervjupersonernas expertis inom sportjournalistiken för att få ett större grepp på 

problematiken kring opartiskhet.  

Ett problem vi kan stöta på är att journalisterna känner sig anklagade och hamnar i 

försvarsställning när vi tar upp deras ordval och fraseringar. För att motverka detta så har 

vi valt att formulera frågorna på så vis att det förhoppningsvis inte inträffar. Vi vill vara 

tydliga med att vi använder journalisterna som experter inom ett större område än just små 

påpekanden om deras val av ord. Enligt oss så är journalisterna en del av en större massa 

och med hjälp av deras svar kan vi få en ingång till vad som gäller för skrået i stort.  

Eftersom det inte verkade finnas särskilt mycket tidigare forskning inom detta område så 

har vi fått en tunn grund vad gäller metodval och frågeställningar. Vi har inte kunnat utgå 

från någon annans undersökning eller resultat. Detta har lett till att vi inte kunnat hämta 

inspiration från någon annans forskning i vårt arbete.  

Det har blivit mycket upp till våra egna tankar om sportjournalistik som används i vår 

uppsats. Där kan vi se ett problem eftersom att vi måste lita väldigt mycket till vår egen tes 

och egna erfarenheter. Vi ser därför undersökningen som teoriprövande utan tydlig utgång 

där vårt resultat snarare kan användas till fortsatt forskning på området. 
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4. Resultat 

Här presenterar vi de mest relevanta svaren i de djupintervjuer som vi genomfört med 

journalisterna Per Mårtensson (NWT) och Adam Savonen (Norran). Efter vissa frågor har 

vi valt att infoga en kommentar för att förklara sammanhang för de inte helt initierade 

läsarna. Vi analyserar även deras svar gentemot textanalyserna vi gjort av deras artiklar. 

Samtliga frågor och svar finns att tillgå i bilaga 1. Kapitlet inleds med en faktaruta med 

bakgrundsinformation om journalisterna för att vi ska kunna tolka deras svar utifrån deras 

yrkeserfarenhet, utbildning och bakgrund. 

 

 

 

 

4.1.1 Djupintervjuer 
AS= Adam Savonen (Norran) 

PM=Per Mårtensson (NWT) 

K=Kommentar från artikelförfattarna 

 
 
 
 
 
 

Namn: Adam Savonen  
Tidning: Norran 
Ålder: 39 
År i yrket: 16 
Kommer från: Född i Umeå, 
uppväxt i Karlskoga.  
Utbildning: Medie- och 
kommunikationsvetenskap. 
Följer: Mest Skellefteå AIK, 
Skellefteå FF (fotboll), Sunnanå SK 
(fotboll), Morön BK (fotboll).  
Favoritlag: Har hyst en del 
sympatier för Bofors, Björklöven och 
Luleå. 

Namn: Per Mårtensson 
Tidning: Nya Wermlands Tidningen 
Ålder: 61 
År i yrket: 45 
Kommer från: Karlstad 
Utbildning: Lärling på tidningen 
under 18 månader 
Följer: Färjestad BK, BIK 
Karlskoga, Jonas Blixt (golf) 
Favoritlag: Leeds United 
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Hur länge har du följt SAIK/Färjestad BK? 
AS: Jag har följt SAIK sedan 2006, då jag flyttade hit. Men jag har haft bra koll på laget 

sedan jag bodde i Umeå 1996.  

PM: Sedan 1969. Så jag har sett alla 20 SM-finalerna sedan dess. Alla slutspel sen -69. 

Elitserien kom ju 1975, så det är en djävulens massa matcher. 

K: Den stora diskrepansen här är deras bakgrund. Där Per har bott och arbetat i samma 

stad i hela sitt liv. Adam har tvärtom växt upp i både Karlskoga och Umeå och har 

således inte den naturliga kopplingen till laget han nu följer. 

Hur nära följer du dem? 
AS: Extremt nära, vi byggde upp en kultur kring vår hockeyblogg. Tidigare gick jag på 

mer eller mindre alla träningar. Nu delar vi på bevakningen mellan flera personer. Jag 

vågar påstå att vi är den redaktion som bevakar ett lag närmast i hela Sverige. 

PM: Ja, det är ju nästan ett heltidsjobb. Det är ju inte säsongsbundet längre, utan det 

händer saker även under sommaren, så det är ju det jag håller på med mest.  

K: Norran hockeyblogg startade 2005 och blev snabbt en av Sveriges mest lästa 

sportbloggar. 

Skulle du säga att du ”håller” på SAIK/Färjestad BK? 
AS: Jag vill inte säga det. Men jag har en relation till alla spelare. När de vinner en match 

är miljön på ett sätt, vid förlust är den en annan. Att besöka ett vinnande omklädningsrum 

är 100 gånger roligare än ett förlorande, så det är som en arbetsmiljöfråga. Det klart du 

får sympati för dem när du ser hur hårt de jobbat, så det blir för deras skull men också på 

ett egoistiskt plan. Vid vinst är spelarna lätta att prata med, och går de långt i slutspelet 

får vi skriva mer. Den lokaljournalist som säger att den är helt objektiv ljuger, för det 

strider mot våra förutsättningar.  

PM: Egentligen är jag inte särskilt intresserad av sport, förutom boxning då. Det är bara 

när jag kommer in här på redaktionen som jag blir intresserad. Men jag sitter aldrig 

hemma och tittar på någon sport. 

Vilka tror du ingår i din läsekrets? 
AS: Huvudsakligen så är det inte rena hockeyfans som läser. Det handlar istället om 

människor som gillar SAIK. 

PM: Jag vill gärna locka in dem som normalt inte läser sport, de andra har jag ju gratis 

så att säga, där spelar det ingen roll vad jag skriver egentligen, de läser det ju ändå. Hur 

dåligt det än är eller hur bra det än är. Men om du kan hitta riktigt bra storys, får du in 

andra människor. Det tycker jag det är det primära för mig som journalist. Inte bara 

skriva för hockeynördarna.  

K: På bägge orterna så är ishockey den största sporten och klubbarna har en stark lokal 

förankring. 

Ingår du i den kretsen själv? 
AS: Jag skriver ur ett Skellefteåperspektiv, så det blir naturligt att fokusera på vad de gör 

eller inte. Det blir inte så mycket fokus på motståndarlaget.  
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Anser du att du skriver till hockeykunniga eller andra? 
AS: Jag tycker kundvården är viktig, vi har vår fasta läsekrets. Alla ska kunna förstå 

texterna men det är inte på nivån att jag förklarar vad offside är. Det blir på en viss nivå, 

men får heller inte bli för avancerat. Jag försöker hitta en nivå för de någorlunda 

intresserade.  

Vad anser du är god sportjournalistik? 
AS: Att förhålla sig neutralt, att aldrig ducka för en story som kan vara viktig för 

allmänheten. Det gäller att ha förmågan att, även om du är insyltad, behålla ett kritiskt 

förhållningssätt. När det sker en så kallad snackis, som inte är till sportens fördel, ska du 

kunna lyfta upp det.  

PM: Jag tycker att det är när man kan se skogen för alla träden. Jag menar, är du för 

nördig så skriver du bara för de här som är jätteintresserade, men om du kan vidga och 

bredda perspektivet kan du nå en läsarkrets som vanligtvis inte läser sportsidorna. Det 

tycker jag är utmärkande för bra journalistik.  

K: En snackis är något som diskuteras bland människor på stan och i fikarum. 

Hur har bevakningen förändrats sedan du började i yrket? 
AS: Jag tycker att det blivit mer journalistkunnande, kravbilden blir högre på de som 

jobbar. På 90-talet fanns det många journalister utan utbildning, de blev rekryterade 

eftersom de kunde mycket om ett lag till exempel, skrivkunnandet kom i andra hand. Det 

var mer ”ut och skriv bara”, det skrevs förhandsartiklar, vilka spelare som skulle lämna 

klubben etc. Men det fanns mycket inom journalistiken som de inte kunde förstå, på den 

punkten är det idag en högre nivå.  

PM: Ja, när jag började så var det matchreferat. I matchminut 43 hände detta och så 

vidare. Men då visades ju inte matcherna på TV, så referaten publicerades i tidningen 

istället. Den och den gjorde mål i den och den minuten. Det existerar ju inte längre, den 

typen av journalistik. Utan nu jobbar vi på ungefär samma premisser som 

kvällstidningarna. Hitta något som har hänt under matchen och göra en bra vinkel på det.  

K: Här finner vi det intressant att poängtera att båda intervjuobjekten märkt av stora 

skillnader i yrket, även om Adam Savonen började sin bana nästan 30 år efter Per 

Mårtensson. 

Får du mer kritik när du skriver för webb? 
AS: Ja, vi har haft kommentarsfält på tidningens webb med total anonymitet. Då kan folk 

skriva vad som helst. Jag har sluppit det värsta, med hot. Däremot kommer det mycket 

onyanserad kritik, med jämna mellanrum. Det finns två sidor av myntet, jag skrev en gång 

om att HV71:s lagbygge var ett haveri, då hörde fans av sig och sa åt mig att skriva om 

mitt eget lag. Nu måste du registrera dig på vår webbplats för att kommentera artiklar, då 

blir det en annan miljö.  

PM: Ja, absolut. Man får mycket mejl från de uppe i Norrland, som läser mina artiklar, 

som kan vara förbannade.  
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K: När vi formulerade denna fråga tänkte vi huvudsakligen att det skulle gälla lagens 

egna supportrar som hade synpunkter på artiklarna. Det visade sig dock mestadels gälla 

motståndarlagets supportrar som har åsikter de vill framföra. 

Hur påverkas objektiviteten av att följa laget så nära? 
AS: Vi på Norran har inget uttalat supporterskap, vilket är en vanlig uppfattning hos folk. 

Skulle det bli så är det inte bra. SAIK är bygdens lag, jag hänger hos dem i princip varje 

dag under säsongen, det blir ofrånkomligt att jag får en bra relation till ledare och 

spelare. Det har påverkan, vare sig du vill eller inte. Jag eftersträvar att inte synas att jag 

är tight med dem, det är i alla fall min ambition. Förutsättningarna inom yrket gör dock 

att påverkan är ofrånkomlig.  

PM: Nja, jag tror ju inte att det finns något positivt i att gå i deras ledband, jag tror också 

att det blir en skillnad eftersom jag har varit med så länge, då får man respekt från dem i 

Färjestad. De vet att man kan det bli en cirkus om de försöker sätta sig på mig. Om man 

skulle komma in som journalist i er ålder, och inte är riktigt hårdhudad, så skulle det bli 

svårt. Allra minst här ute, de är ju som en maffiafamilj, här i Färjestad.  

K: Färjestads klubbledning benämns ibland som ”La familia”, vilket grundar sig i att 

journalisterna ser på klubben som en sluten organisation där det sällan sipprar ut 

negativa åsikter, samt att klubbledningen har bestått av samma personer under en längre 

tid, som alla har ett förflutet i föreningen som spelare. 

Hur gör du för att behålla objektivitet? 
AS: Genom att även när det går som bäst, titta på brister. Jag försöker prata med 

människor som inte har SAIK har favoritlag och vara lyhörd. Om alla pratar bra om 

klubben, missar du saker. Därför har jag en fördel med att inte komma från trakten.  

PM: Det är en sådan naturlig del för mig. Jag tycker nästan det är roligare om det blir en 

kontrovers med dem i Färjestad, än om de ringer och ger en beröm. Efter sista SM-finalen 

så var jag faktiskt inte särskilt kritisk mot dem, utan valde att hylla dem istället, med tanke 

på vilket dåligt lag de har haft denna säsong och hur dåligt det hade gått. Så då vände jag 

på det litegrann och då var ju dem i Färjestad väldigt nöjda. Men jag tycker det är 

roligare när det blir bråk med dem. 

Hur har du lärt dig om objektivitet? 
AS: På universitet lade jag grundnivån. På slutet av 90-talet förstod jag vad journalistik 

är. Yrket har utvecklats och bygger på mer kunskap. På VK och Karlskoga-kuriren, 

skaffade jag mig perspektiv. Sen tycker jag viktigt se saker olika håll, för världen är inte 

svart eller vit. Utvisning eller inte? Det är inte skrivet i sten utan upp till betraktaren. 

Objektiviteten finns inte, sett till bakgrund så har du förutfattade meningar som präglar. 

Den eftersträvas men finns egentligen inte. Omöjligt att vara objektiv. Du kan vara neutral 

dock.    

PM: I början var det svårt, men jag körde på. Spelarna var värre förr, idag är de betydligt 

mer professionella i sitt sätt att hantera kritik. Det kan nog bero på att idag är det deras 

heltidsjobb, på den tiden så hade de andra jobb på sidan av också.  
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K: Möjligheten att kunna leva på sin idrott realiserades i början på 1990-talet, då 

lönerna höjdes för spelarna så att de inte längre behövde ett civilt yrke, i alla fall inte om 

de spelade i högsta serien. 

Hur diskuteras objektiviteten på redaktionen? 
AS: Jag försöker diskutera med sportchefen och kolleger. Det handlar om hur vi ska 

förhålla oss till en story och hur vi ska jobba i stort. Om chefen är driven, kan du lyfta 

sådana saker med hen. Det hjälper till att ge perspektiv, följer du ett lag nära blir du lätt 

förblindad. Det är enligt mig tjänstefel att ducka för en story.   

PM: Ja, det händer väl från och till. Men just här har det inte funnits någon egentlig 

anledning, för nästan alla som jobbar här delar min åsikt. Alltså att vi inte är till för att 

vara några megafoner åt idrotten i Värmland. Så det är nog snarare en outtalad policy 

som vi har. En uttalad policy som vi har däremot är att vi inte får engagera oss i någon 

idrottsförening. Jag kunde inte ens engagera mig i min sons fotbolls-och innebandylag, om 

jag skulle behöva granska dem. 

Hur ofta har du kontakt med spelare under säsong? 
AS: På nästan daglig basis.  

Policy för kontakt med spelare? 
AS Nej, det finns inte överhuvudtaget. Om klubben börjar med det, har de tappat förmågan 

att förstå vad de sysslar med. Hockeyspelare är vanliga människor, bara mer exponerade 

än andra. Om du tittar kritiskt ser du att ishockeyspelare inte är några supermänniskor, 

det finns större idrottsmän än dem. Sin status har de fått för att de är högexponerade, de 

får alltså räkna med att det skrivs bra och dåliga saker om dem. Spelare kan ibland vara 

dåliga förhålla sig till det, men i grunden är det klubbens ansvar. Ibland händer det att 

spelare klipper banden till omvärlden, de går inte att få tag på.  Dessutom trycker klubben 

ibland på att media ska gå via ansvarig under slutspel. Gör helst intervjuer vid träningar 

osv.  

PM: Ja, under slutspelet så följer man en manual. Det kan vara till exempel att man inte 

får göra intervjuer med spelarna på matchdagar. Tränaren kan du prata med däremot. Så 

det är mer praktiska saker det gäller, som när presskonferensen är efter matchen och 

sådär. Det är bra att den finns, för då är det ju mycket fler journalister här, från 

kvällstidningarna bland annat.  

K: Klubbarna har här olika rutiner för hur de samarbetar med journalister. Av svaren att 

döma bedriver FBK en mer restriktiv mediapolitik. Kollar man på klubbarnas historik så 

kan man dra slutsatsen att detta beror på att FBK är mer vana att vara i rampljuset då de 

har nio SM-guld och Skellefteå har tre. Därmed kan man ledas att tro att FBK har blivit 

mer restriktiva mot media över tid. Ett lag på uppgång är i mer behov av att dra till sig 

medias uppmärksamhet medan ett lag som varit framgångsrika under en längre period 

snarare kan styra själva hur stor mediebevakning de behöver. 

Vad har du för relation till spelare/ledare?  
AS: När du ser dem varje dag på träningar och matcher kan du stanna och prata väder på 

stan. Det är lite åt kollega-hållet, en bekantskapsrelation.  
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PM: Det är på det planet, att man hälsar på stan, står och pratar en stund. Inga man sitter 

hemma och dricker öl i trädgården med.  

K: Savonen benämner här spelarna i organisationen som kollegor, vilket kan antyda att 

man jobbar åt samma håll. 

Skulle du kunna tänka dig gå på fest med till exempel spelare? 
AS: Det beror på sammanhanget, du måste titta på balansgången. T.ex. om du ”bondar” 

med en polare och så kör han rattfull, sen går du och ljuger för din chef om händelsen, då 

har du passerat en gräns. Nu är det här en liten stad så de flesta vet om vad som hänt. Men 

när jag var yngre var jag mer som en polare med spelarna, jag lärde känna dem, och lärde 

mig hur saker fungerade via dem. Självklart kan det vara ett problem, för när det smäller 

får du inte ducka. Spelar en spelare dåligt så ska du skriva det. Du kommer aldrig vara 

omtyckt av alla, det är en del i jobbet. 

Åker ni samtidigt till matcher med laget och kan det finnas någon fara med det? 
AS: Ja, vi köper in oss i lagets bortamatcher när de chartrar ett flygplan. Fördelarna är 

att det blir både billigare och enklare. Men vi reser ju med inbördes maktförhållanden, 

och det är inte optimalt. Sedan finns det ändå riktlinjer, vi har våra stolar och spelarna 

sina, så det blir naturligt att det blir distanserat på ett respektabelt sätt. Klart är dock att 

det inte är den bästa lösningen.  

PM: Det händer, av ekonomiska skäl. Man blir erbjuden, det blev ju vi på NWT under SM-

finalerna, men jag följde inte med. 

Händer det att du använder smeknamn på spelare i dina texter? 
AS: Jag har försökt tvätta bort det ur texterna. Joakim Lindström ska heta det om det inte 

är citationstecken runt smeknamnet, jag tycker inte det blir snyggt med smeknamn i 

löpande text. Du måste värdera och känna dig för, det ser inte bra ut med en för kamratlig 

anda. Folk kan få uppfattningen att vi är springpojkar till spelarna, och jag vill inte bli 

sedd som det. Sedan är frågan om smeknamnet är vedertaget, hur mycket används det? 

Foppa till exempel, det finns ju bara en Foppa, medan det finns många Peter Forsberg. 

PM: Det gör jag för de väletablerade spelarna. Jag försöker undvika smeknamn annars 

till de spelare som inte är så kända. Det är möjligt att det kan tolkas som att det blir ett 

personligt tilltal, men för våra läsare tror jag inte det uppfattas så. Det är ingen som säger 

Jonas till Jonas Frögren till exempel, utan han är känd som ”Frögga”. Det är nästan så 

att de har bytt efternamn. Men jag skulle absolut kunna sluta med att skriva smeknamn, till 

exempel tränaren i Färjestad, många skriver ”Leffe” istället för Leif. Det har jag försökt 

undvika. Det har blivit mindre smeknamn om man jämför med hur det var förut, då kanske 

två tredjedelar av laget hade smeknamn.  

K: Det förekom mer smeknamn i NWT:s texter. Det kan förstås bero på att det finns fler 

vedertagna smeknamn bland spelare i FBK. Man kan däremot fråga sig om 

smeknamnen är vedertagna för att media har skrivit dem i varje artikel eller tvärtom. 
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Hur tänker du med att använda dramatiskt språk och klyschor i dina texter? 
AS: Det blir mycket ”tugg ”i hockey, mixed zone-intervjuerna är det värsta exemplet. Till 

exempel ”Vi tog jobbet”, ”åkte skridskor”. Jag känner att jag vill röra om i grytan, gå in 

med ett tankeperspektiv, helst vill jag slå sönder de vardagliga grejerna och hitta nya 

infallsvinklar och se större sammanhang. Jag vill inte bara göra reguljära bevakningar, 

då hamnar man lätt i det ”tugget”.  

PM: Ja jag använder ett visst dramaturgiskt språk. Jag hatar klyschor, tyvärr verkar det 

ha blivit mer av den biten. Speciellt på kvällstidningarna. 

K: Mixed zone är den platsen där media genomför intervjuer i samband med match. 

Har ni genomfört någon granskning på föreningen. Har det i så fall påverkat er 
relation? 

AS: Ett bra exempel är j20-killen, Gustaf Burström, det är en av viktigaste grejer vi gjort. 

Skellefteå har gjort spektakulära framsteg ända sedan 1998, med framgångsrika talanger. 

Därför får vi kämpa för att se grova fel. Det är inte många som säger något kontroversiellt 

om klubben. Men självklart finns det brister. Skellefteås hockeygymnasium och klubben 

hade brutit mot skollagen och mobbat ut en spelare. Hade vi duckat där hade vi satt en 

jättekniv i vår trovärdighet. Vi klev fram, tog tag i storyn, gjorde folk upprörda och det 

blev en del badwill för Skellefteå. Det var ändå en process att det skulle skrivas.  Jag 

upplever att relation sattes på prov, det var smärtsamt för dem. Men de hanterade det på 

ett bra och professionellt sätt.   

P: Ja. Jag har ju många års erfarenhet, och det har aldrig varit så att de har frusit ut mig 

och gett fördelar till den andra tidningen (Värmlands Folkblad). Så det vittnar ju trots allt 

om att man inte behöver vara rädd på att förlora något på att vara kritisk. 

Hur ofta sker sådana granskningar? 
AS: De sker för sällan, eftersom granskningar kostar mycket resurser. Samtidigt måste det 

läggas ned extremt mycket jobb. Vi borde syssla mer med granskande men jag förstår 

varför det inte blir så. Men det är även en prioritering från tidningen. Det finns mycket att 

nysta i om du sätter igång. Idéer saknas inte men tid.  

PM: Inte så ofta som jag skulle vilja, beroende på personalbrist. Det blir en resursfråga, 

då vi har så pass mycket sport att skriva om också. 

K: Sportjournalistiken får ofta motstå kritik för att det sker för lite granskningar i 

jämförelse med andra områden inom journalistiken. 
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4.1.2 Frågor gällande textanalys 

Formuleringarna och exemplen som följer har hämtats från artiklar i tidningarna Norran 

och NWT mellan datumen 14/4 och 21/4. 

 
Skriver du Skellefteå eller AIK? 

K: I tidningen benämns laget både som Skellefteå och AIK. supportrar i staden kallar 

ofta laget endast AIK. Den korrekta benämningen är Skellefteå eller Skellefteå AIK. 

AS: Det här aktualiserades när Skellefteå AIK mötte Solna AIK. Här hade tidningen ingen 

policy, så jag skippade att skriva AIK för förvirringens skull. Kulturellt betingat är 

Skellefteå AIK kallade AIK, och tidningen läses på ett begränsat område, därför benämns 

Skellefteå som AIK, det är vedertaget. Skriver du däremot SAIK blir det ett djävla liv.  

 

 
Du skriver i en artikel ”Domarna tar död på offensiva hockeyn?” Tycker du att du 
tar ställning för Skellefteås spelstil? 
AS: Nej, för det beror på din egen hockeyideologi, hur ska hockey spelas? Här kan du 

tycka vad du vill. Vi i Skellefteå och på tidningen står för en offensiv hockey, i all sport 

tycker du om idrottare som är offensiva, som när boxare går på knock. Jag tycker inte att 

vi här tar ställning på ett dåligt sätt, därför att vår grundfilosofi är att hockey ska vara 

offensiv. Men läser någon från Karlstad detta, uppfattas det såklart på ett annat sätt.  

 
Tacklingen av Gulas. ”Ful smäll” vs ”stjärnsmäll”, hur tänker du? 

K: I den första finalmatchen tacklade Milan Gulas Skellefteås Erik Andersson som blev 

skadad och fick kliva av matchen. Domarna valde att inte ge någon påföljd. Händelsen 

kommenterades i båda tidningarna. Norran betecknade händelsen som en ”ful smäll” 

och NWT som en ”stjärnsmäll”.  
AS: En händelse är alltid en bedömning, det är inte säkert att det finns rätt eller fel. Just 

den här gången var vi insatta, vi fick ”inside information” på att smällen tog i huvudet. På 

plats och på tv-bilder var det svårt att se men vi hade trovärdiga uppgifter. Vi gjorde 

således bedömningen att det var en ful smäll, och det är inga värderingar. Dessutom 

behöver vi inte hänvisa till en källa eftersom det är en kommentar och inte en vanlig 

artikel. Sedan är frågan om smällen hade det lyfts upp om det var tvärtom, att en FBK-

spelare blivit tacklad. Då hade vi garanterat behandlat det annorlunda, för det beror 

mycket på vilken publik man skriver för, vi ställer oss frågan vad som kommer diskuteras 

efter matchen.  
PM: Det var ju på sätt och vis en stjärnsmäll, det går att tolka på olika sätt. Med 

stjärnsmäll så menar jag bara att det var en riktigt hård smäll. Som en stjärnsmäll i 

boxning till exempel. Hade jag skrivit ”en klockren stjärnsmäll” då hade det varit mer 

positivt laddat åt Färjestads håll. Jag hade kunnat använda ett annat ord också. Det är för 

mig ett helt neutralt ord. Jag tänkte knappt på det när jag skrev artikeln. Det blir ju inga 

skönlitterära grejer man skriver, speciellt efter en match så sitter man och skriver under 

stark tidspress, dagarna mellan matcherna så ska man ösa ur sig material från vad som 
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har hänt på träningarna. Då blir det inte särskilt lyckat många gånger, om jag ska vara 

ärlig. Efter en match har man inte tid att sitta och väga orden på guldvåg, utan hoppas att 

rutinen räcker till så texten ändå håller en bra nivå.  

 

”Forsells smittsamma skratt” Hade man beskrivit Färjestadsspelarnas lycka lika 
målande om de hade vunnit? 

K: I Norrans guldbilaga beskriver de glädjescener från Skellefteås omklädningsrum 

efter att SM-guldet säkrats. Formuleringen ”Erik Forsell fyrar av ännu ett otroligt 

smittsamt skratt” används.  Här hamnar vinkeln på Skellefteås vinst. Vi tror inte att lika 

målande ord hade använts om FBK hade vunnit. 

AS: 2011 var vi i Karlstad när FBK vann guld, men jag kommer inte ihåg exakt vad vi 
skrev. Men fokus ligger på SAIK oavsett vilka som vinner. Sådär levande beskrivet hade 

det inte stått i Norran om vi inte exempelvis klivit in i Färjestads omklädningsrum och känt 

en spelare sedan tidigare. Känner du någon, så har du en koppling till den spelaren. 

Rapporteringen blir därför väldigt endimensionell, det blir för lite fokus på andra laget om 

det inte finns en tydlig Skellefteå-koppling. Den delen kan vi sportjournalister jobba 

hårdare med. För det finns andra människor än egna lagets spelare som kan vara 

intressanta att skriva om. Jag försöker att ta kommentarer från motståndare ibland, men 

tidspressen gör det svårt. Jag vill göra det mer. Läsekretsen skulle säkert tycka det var kul 

med en ”second opinion”.   

 
 
Har du lagt in en egen värdering i Leif Carlssons kommentar om publiken i 
Skellefteå? 

K: I NWT har man pratat med Leif Carlsson efter första finalmatchen där han säger till 
tidningen ”Det är härligt när publiken skapar bra stämning, men det ska finnas kunskap 
bakom vad de skriker också”. Per Mårtensson skriver direkt efter: 
Mellan raderna kan man läsa att FBK-tränaren anser att publiken var mer enögd än 
någon annan i ligan 

PM: Jag hörde det på honom, att han hade den åsikten. Han är väl en dålig förlorare, 

förmodligen. För de flesta hyllade ju publiken, eftersom de ordnade en fantastisk stämning. 

Så lite avundsjuka ligger det nog i botten där också. Att inte publiken i Karlstad beter sig 

likadant. Sen att publiken är enögd, var är den inte det? Det är publiken här i Karlstad 

också.  

Per Mårtensson skriver att FBK-målvakten Fredrik Pettersson Wentzel haft en 
”mörk upplevelse”. Hur tänker du kring att använda kraftuttryck i dina texter? 
PM: Det håller vi på med för ofta, det instämmer jag i. Men många gånger när man sitter 

och skriver de här artiklarna så händer det ofta att man inte blir nöjd. Det är skillnad om 

man sitter med ett reportage och väger varje ord på guldvåg. Men om man sitter och spyr 

ur sig det här, så blir det många gånger inte bra. Så det håller jag med om, det blir 

alldeles för mycket kraftuttryck, ”fantastiskt” och ”enormt”. Det gör jag mig skyldig till. 
Det erkänner jag. 
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Du skrev i en krönika att du beskriver Färjestads resa den här säsongen som ”från 
det svartaste mörker till en fullständigt oväntad plats i finalen.” Är det din egen åsikt 
eller den allmänna? 
PM: Nej, i det fallet så stämmer det. Läser du igenom klubbens historia så hände det 

enormt mycket den här säsongen, inte bara på isen heller. De hade en busschaufför som 

hade kört dem i över tjugo år, som drabbades av cancer och dog på tre veckor. De fick en 

jättestor översvämning i hela arenan, Jörgen Jönsson hoppade av som sportchef, Andreas 

Johansson fick sparken som assisterande tränare. Jag har aldrig varit med om så många 

negativa händelser under en säsong. Väger du in det, plus att de hade ett riktigt dåligt lag i 

år, så där tycker jag det var relevant att skriva så faktiskt. Det var den överlägset mest 

oväntade finalplatsen i klubbens historia.  

 

 
Angående tacklingar och skador, tror du att du oftare skriver artiklar när någon 
FBK-spelare har blivit skadad? 
PM: Så blir det ju, eftersom det är vad mina läsare vill läsa om. Man skriver om vad som 

påverkar Färjestad. Det har ingenting att göra med att jag tar ställning, utan om en FBK-

spelare blir skadad så vill folk läsa om det. Vad var det som hände egentligen, hur länge 

blir han borta från spel och så vidare. Det är ren nyhetsrapportering.   

I en artikel kritiserar du FBK:s powerplay, målskyttet och försvarsspelet. Sedan 
skriver du ”då förstår du vad som är prio ett när det nya laget skapas”. Vad menas 
med den formuleringen? 
PM: Ja, jag menar målskyttet och powerplay speciellt. De måste värva målskyttar helt 

enkelt.  

Det känns ovanligt med ett sådant direkt tilltal, att man skriver ”du”? 
PM: Det kan slinka igenom någon gång ibland, att jag skriver så. Det blir ett mer 

personligt tilltal, det är inget jag tänker på. Det bara blev så, helt enkelt.  
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6. Slutdiskussion 

 
I detta avslutande avsnitt tittar vi på om vi uppfyllt vårt grundläggande syfte och fått svar 

på våra frågeställningar. Vi för en diskussion kring varför resultatet blev som det blev och 

vad det betyder. Vi avslutar med att ge förslag på framtida forskning i ämnet.  

6.1.1 Egna slutsatser 

Vårt ursprungliga syfte var att ta reda på hur lokala sportjournalister förhåller sig till 

kraven på objektivitet och hur det återspeglas i deras rapporterande av det egna laget.  

Under våra djupintervjuer insåg vi att objektivitet var något som sportjournalisterna hade 

tänkt på innan. Båda journalisterna kunde se sin yrkesroll från ett perspektiv utifrån och 

kunde ge välgrundade och väl reflekterande svar på våra frågor. Vår grundläggande tes var 

att sportjournalister supportade sitt egna lag och att detta avspeglade sig i journalistiken. 

Denna tes var måhända aningen fördomsfull, upptäckte vi i samtal med journalisterna. 

Som en av journalisterna uttryckte sig under intervjun ”det är omöjligt att vara helt 

objektiv, det går däremot att vara neutral”. Detta för in oss på ett filosofiskt plan, är 

objektivitet egentligen något som överhuvudtaget existerar? För visst finns alltid inbyggda 

värderingar i texterna som skrivs, en stor del av dessa är troligen omedvetna och därför 

svåra att påverka och undgå. Detta stärktes även av våra intervjuer där vi fick svar som 

”det tänkte jag inte på” eller ”det blev bara så”, när vi ifrågasatte en formulering.  

Vi har full förståelse för att lokala sportjournalister måste skriva, till viss del, från sitt eget 

lags perspektiv eftersom läsarkretsen ofta består av supportar till laget i fråga. Läsarna 

förväntar sig ett visst perspektiv på artiklarna som skrivs men det bör ändå gå att 

eftersträva en neutral hållning.  

En intressant iakttagelse som båda våra intervjupersoner gjort var att sportjournalistiken 

som yrke har förbättrats avsevärt under de senaste årtiondena. Förut kunde det räcka med 

att vara intresserad av sport för att få skriva, medan det idag ställs högre krav på 

journalisterna. I denna kravbild ingår ett visst mått av objektivitetstänkande.  

Vi tycker vi har uppfyllt samtliga av våra frågeställningar. Vid vår textanalys hittade vi ett 
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antal fraser och formuleringar som uppvisade subjektiva tendenser. I intervjuerna kunde vi 

sedan höra journalisternas funderingar kring vad de egentligen skriver. Mycket verkar gå 

per automatik, vilket till stor del består av tidspress. Sportartiklar måste ofta publiceras 

samma kväll som dem skrivs, till skillnad från annan journalistik.    

Vid jämförelsen av de olika tidningarna fanns det tydliga skillnader i ordval och vinkel av 

samma händelser. Ett tydligt exempel är tacklingen som benämndes som ”stjärnsmäll” och 

”ful smäll”. Även artiklarna som handlade om domarinsatsen talade sitt tydliga språk.  

Före undersökningen hade vi föreställningen att många av journalisterna hade 

vänskapsrelationer med både spelare och ledare i klubben de bevakar. Det visade sig delvis 

stämma. En av dem kallade relationen för ”kollegial” och den andra menade att det var på 

bekantskapsnivå. Båda två var medvetna om problematiken i relationen mellan journalister 

och spelare/ledare. Det verkade som att de passade sig för att bli för vänskapliga.  

Vi tycker att vår rapport visar att journalisterna ändå verkar ha ett sunt förhållningssätt till 

sin egen rapportering, men att detta inte alltid återspeglar sig i texterna de skriver. Vi 

hittade flertalet fall där journalistiken var subjektiv och där tidningen valde att oftare ta 

ställning för ortens lag. Exempelvis gällande tacklingar, domare, spelstil och vid 

intervjutillfällen.  

6.1.2 Förslag på framtida forskning 
 
Vår undersökning ger en grund till framtida forskning på området. Ett förslag är en 

kvantitativ enkätundersökning där läsarna får tycka till om objektiviteten hos 

sportjournalister. Den rapporten kan även innehålla mer material. En annan rapport som 

man kan skriva kan gälla artiklar från riksmedia, exempelvis att jämföra Aftonbladet, 

Expressen och Dagens nyheter. Då kan även perspektivet utvidgas från lokalt till nationellt 

och se hur rapporteringen ser ut när Sverige spelar landskamper.  
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