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Problem definition and purpose 

In 2015, the newspapers sports columns is filled with opinions and analyzes of the events 

foretold by self-proclaimed experts, sports journalists at the newspapers, This is done to 

market themselves and their employer, create a relationship with their readers and stand out 

from the competition. In this thesis we researched two Swedish tabloids, to try to establish 

whether there has been a notable change in opinions on the sports sections during the last 

twenty years.  

Method and material 

Quantative content analysis of sport pages of Swedish tabloids Aftonbladet and Expressen 

during 4-10 November 1995, 2005 and 2015. By identifying how many of the published 

articles that can be categorized as opinions, and by measuring those articles in square 

centimeter, we are using graphs and tables to show how the opinion-based material has 

changed fron 1995 until 2015.  

Main result 

The thesis shows an increasing in opinions and opinion based journalism in Swedish tabloids 

sport pages over the course of a twenty-year period.  
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Inledning 

Den 29:e mars 2015 publicerades ett filmklipp som fick svensk hockey att koka av ilska
1
. 

Under uppvärmningen i matchen mellan Rögle och Västerås åkte Andre Deveaux fram till 

Per Helmersson och drämde till honom med klubban i knävecket. Krönikörer, journalister 

och experter. Sportskribenterna på Sveriges kvällstidningar var upprörda, irriterade och 

förbannade. “Försvinn från svensk hockey”, “Stäng av honom på livstid”, “Jag hoppas att vi 

aldrig mer får se honom på en ishockeyrink”, var några av slagorden som användes mot 

Rögles Andre Deveaux från Sportbladets hockeyprofiler. (Garpenlöv, Wennerholm och 

Alfelt, 2014)
2
. Även Sport-Expressens journalister tog tydligt ställning. Krönikören Mats 

Nyström skrev: “Deveaux bör inte spela hockey” (Nyström, 2014)
3
 och incidenten 

rubricerades som “det galna” eller “det fula överfallet”
4
.  

 

Den här händelsen är bara ett av många exempel på när sportjournalister driver opinion och 

tar ställning. Enligt pressetikens regler och objektivitetsprincipen ska journalister i regel 

rapportera sakligt, opartiskt och neutralt men i takt med den ökande konkurrensen på 

mediemarknaden har kolumner, krönikor och kommentarer blivit ett allt viktigare medel för 

tidningarna att fånga läsarnas intresse - och i längden: att fortsätta tjäna pengar.  

 

 

Vetenskaplig problembakgrund 

Digitaliseringen har gjort att nyheter till väldigt stor del blivit gratis. Alla människor med 

internet-uppkoppling har tillgång till i stort sett all världens medier och med hjälp av RSS-

flöden och mobil-applikationer kan varje enskild person få individanpassat nyhetsmaterial 

tillgängligt dygnet runt.  

 

Om nyheter praktiskt taget är en fri vara som cirklar runt i alla medier,  

vad ska då läsare, lyssnare och tittare betala för? Svaret, från chef- 

redaktörer och medieekonomer, brukar bli: kommentarer, analyser,  

förklaringar, kvalificerade åsikter. Här ingår den rena åsiktsjournalistik  

                                                
1
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/rogle/article20546133.ab 2015-03-29, hämtad 2015-12-02 

2
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/rogle/article20546211.ab 2015-03-29, hämtad 2015-12-02 

3
 http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-deveaux-bor-inte-spela-hockey/, 2015-03-30, hämtad 

2015-12-02 
4
 http://www.expressen.se/kvp/sport/deveaux-far-sparken--efter-galna-overfallet/ 2015-03-30, hämtad 2015-12-02 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/rogle/article20546133.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/shl/rogle/article20546211.ab
http://www.expressen.se/sport/kronikorer/magnus-nystrom/nystrom-deveaux-bor-inte-spela-hockey/
http://www.expressen.se/kvp/sport/deveaux-far-sparken--efter-galna-overfallet/
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som vi finner i ledare, kolumner och recensioner - alltså opinionsjournalistik. 

(Nordenson, 2011: 11-12) 

 

Opinionsjournalistiken har med andra ord blivit en allt viktigare del för tidningarnas 

varumärken och ekonomi. Det är ett sätt för tidningarna att skilja sig från konkurrenterna, att 

skapa en mer personlig relation till läsarna och ett sätt för dem att marknadsföra sig själva.  

 

I studien ämnar vi genomföra en kvantitativ innehållsanalys av sportbilagorna på 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Vi avser att ta reda på hur mängden 

opinionsmaterial förändrats över tid på sportsidorna. Får opinionsmaterial mer utrymme i dag 

än för 20 år sedan? Vilken typ av åsiktsbaserat material är vanligast; krönikor? 

Kommentarer? Vad beror den eventuella förändringen på? 

 

Syfte  

Det övergripande syftet är att ta reda på hur mängden opinionsmaterial och åsiktsbaserad 

journalistik har förändrats på sportsidorna i Sveriges två kvällstidningar under en 20-

årsperiod. Samt att kunna redogöra varför.  

 

Frågeställningar 

1. Hur stor plats får opinionsjournalistiken på Expressens och Aftonbladets sportsidor 1995, 

2005 respektive 2015? 

 

1.1 Hur mycket plats får krönikor på sportsidorna 1995, 2005 respektive 2015? 

1.2 Hur mycket plats får kommentarer på sportsidorna 1995, 2005 respektive 2015? 

1.3 Hur mycket plats får rankningar på sportsidorna 1995, 2005 respektive 2015? 

1.4 Hur mycket plats får speltips på sportsidorna 1995, 2005 respektive 2015? 

 

2. Vilka orsaker kan ligga till grund för den eventuella förändringen? 

 

2.1 Kan digitaliseringen påverkat resultatet? 

2.2 Kan kommersialiseringen påverkat resultatet? 
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Bakgrund 

 

Aftonbladet startades 1830, började med reguljär sportbevakning hundra år senare och 

tidningens egen sportbilaga Sportbladet lanserades 2000. Konkurrenten Expressens första 

upplaga gick ut i handeln 1944 och bilagan SportExpressen introducerades 2001. I dagens 

medieklimat är de två överlägset störst i Sverige vad gällande sportbevakning. Aftonbladet 

har i november 2015 en räckvidd på knappt 3,5 miljoner läsare
5
. Expressen når, tillsammans 

med editionerna Kvällsposten och Göteborgs-tidningen, 1,6 miljoner läsare.
6
  

 

Vi har valt att analysera innehållet från en vecka utan några stora mästerskap eller slutspel, 4-

10 november är datumen med nedslag i åren 1995, 2005 och 2015.  

 

 

Teori och tidigare forskning 

1. Teori 

1.1 Kommersialisering efter digitalisering 

 

Internets påverkan på journalistiken har debatterats sedan dess intåg under början på 1990-

talet. Med den tydliga statistiken som visar vilken artikel det klickas mest på tidningarnas 

nätupplagor, får redaktörer och journalister en mycket tydlig uppfattning om vad som drar 

mest intresse (Nygren & Carlsson, 2008:279). Till skillnad från tidigare, då handlade det för 

kvällstidningarnas del om antalet sålda lösnummer den dagen. Konkurrensen tidningarna 

emellan blev tydligare, i stället för att räkna upplagor och sålda tidningar började de 

redovisade antalet sidvisningar för tidningen den dagen eller timmen ifråga 
7
. 

I dessa nya tider och möjligheter för alla att publicera sig själva på internet lanserades också 

flera olika former av medier, exempelvis bloggar, som gjorde det svårare för de etablerade 

tidningarna att behålla sin tidigare självklara ställning. Medieforskaren Jesper Strömbäck 

                                                
5
 http://www.aftonbladet.se/siffror/ 

6
 http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/ 

7
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20964791.ab 2015-06-14, hämtad 2015-12-14 

http://www.aftonbladet.se/siffror/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20964791.ab
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skriver om detta i sin publikation från mediekonferensen i Ålborg 2005 och vilka följder den 

då relativt nya situationen kan få. 

 

Det ökade utbudet av olika former av medier har emellertid inte följts av någon motsvarande 

ökning av den tid människor lägger ner på att konsumera medier. Det innebär att kampen om 

människors uppmärksamhet i stora drag utgör ett nollsummespel. Det någon vinner förlorar 

någon annan. 

(Strömbäck & Jönsson, 2005:7). 

 

Det talas därför om en kommersialisering av medierna, främst efter avregleringen av tv- och 

radiomonopolet under början av 90-talet, lett av regeringen med Carl Bildt i spetsen.
8
 

När sedan internet etablerades brett några år senare blev det en tydlig kamp av annonspengar 

för medieföretagen. Som redan nämnt ovan så fick drabbades de även av hårdare konkurrens 

från nya medier, i och med nya möjligheter för gemene man att publicera sig fritt. I 

förlängningen blev följden annat marknadsmässigt tänkande, som tvingades fram hos 

redaktionsledningar landet över. (Strömbäck & Jönsson 2005:2) 

Svenska journalister själva inser och anser att det marknadsmässiga drivkrafterna inom 

journalistiken har ökat under det närmaste decenniet. Fyra av fem uppger i en 

enkätundersökning att de marknadsinriktade tendenserna är den största skillnaden inom 

mediebranschen på senare år. (Asp et al, 2012:62) 

Två modeller finns för att belysa skillnaden i medieföretagens inställning före och efter dessa 

två stora förändringar på mediemarknaden. De kallas marknadsmodellen (the market model) 

och public service-modellen (public sphere model) (Underwood 1993; Mcmanus 1994; 

Croteau & Hoynes 2001; Hamilton 2004; Strömbäck & Jönsson 2005; Nord & Stúr 2009) 

 

                                                
8
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-fri-radio-och-TV_GD02K401/?text=true hämtad 2015-12-14 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-fri-radio-och-TV_GD02K401/?text=true
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(Croteau & Hoynes, 2001:39) 

 

Strömbäck menar att åsikter, opinion och tolkningar ökar som en direkt följd av 

kommersialiseringen. 

 

Samtliga medier kan det ta sig uttryck genom att den tolkande journalistiska formen får ökat 

utrymme på bekostnad av den beskrivande journalistiska formen (jfr. Patterson 2000a; 

Patterson 2000b; Strömbäck 2004). Därigenom får journalisterna större möjligheter att 

dramatisera det som nyheterna handlar om, samtidigt som dessa tolkningar är ett sätt att 

förstärka den journalistiska självständigheten i förhållande till källorna. Det kan också vara 

en relativt sett billig journalistik – jämfört med att åka ut och intervjua ett antal källor kostar 

det mindre i både tid och pengar att använda sig av en journalist vars lön mediet ifråga ändå 

måste betala. 

(Strömbäck & Jönsson, 2005:19) 

 

 

Rivaliteten och kampen om läsarna är särskilt tydlig mellan Sveriges två stora kvällstidningar 

Aftonbladet och Expressen, som vi valt att fokusera på i vår studie. I och med den nya 

konkurrenssituationen på tidningarnas sajter blev det än viktigare för medierna att profilera 
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sig på olika sätt. Det blev svårare för de etablerade tidningarna att vara först med nyheter med 

den ständiga uppkopplingen och sociala medier, därför började de använda sig allt mer av 

analyser och kommentarer (Nord & Stúr, 2009:36). Ett grepp som sedan länge använts för att 

profilera tidningen är de egna skribenterna, som genom sitt personliga tilltal i sina texter 

förhoppningsvis kan locka återkommande läsare. Krönikor, kåserier eller kolumner, som 

vanligtvis skrivs av samme skribent på en given plats i tidningen. Skillnaden mellan dessa 

arbetsbeskrivningar har diskuterats, men det står klart att de alla strävar efter ett personligt 

tilltal med läsarna. 

 

Det professionella åsiktsmaterialet är ett sätt för tidningar och andra medier att skapa sig en 

egen identitet, skilja ut sig från konkurrenterna och utveckla en fördjupad och mer personlig 

relation till publiken. 

(Nordenson, 2011:12) 

 

Inom just sportbevakningen, som vi fokuserar på i vår studie, har det länge varit 

förekommande med experter som tycker och kommenterar händelserna. I radiosportens 

begynnelse, 1930, hade Sven Jerring och Erik Bergvall ett program där de kommenterade 

veckans händelser, kallat Sport och idrott. (Dahlén, 1999:127) 

 

Åsikterna inom sportjournalistiken nämns också i regeringsrapporten från 2006, Mediernas vi 

och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. 

 

En viktig aspekt av sportjournalistiken i detta sammanhang är de (både till antal och storlek) 

omfattande krönikorna som förekommer. De är en plats där särskilda tyckare får komma tals 

[sic] med hyllningar eller ge ris åt utövarna.” Eriksson, 2006:232 

 

Således kan kommersialiseringen och följden utav den leder till att det blir mera åsikter på 

sportsidorna, hänvisas till detta teoretiska resonemang. 

 

 

1.2 Affektiv disposition 

 

Genom att ventilera sina tankar och känslor om de tävlande inom olika idrotter har medierna 

en makt att påverka vad publiken i sin tur “ska” tycka och känna. Inom psykologin lanserades 
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teorin Affective disposition theory (ADT) av forskarna Dolf Zillmann och Joanne Cantor 

1972. Teorin utgår från att när människor ser på någon form av underhållning, en film, en tv-

serie eller pjäs, så vill man sortera in karaktärerna i onda eller goda och har tidigt en bestämd 

uppfattning i hur man vill att filmen ska sluta. Zillmann utvecklade sedan teorin till att gälla 

även åskådare till sport (Zillmann, Bryant, & Sapolsky, 1989). Zillmann menar att när någon 

tittar på exempelvis en fotbollsmatch, är det ofta förutbestämt vilket lag den enskilde vill ska 

vinna matchen. Åskådaren har favoritspelare i sitt eget lag och oftast ett hatobjekt att lägga 

energi på, det kan vara en spelare i motståndarlaget eller domaren. Detta kan i sin tur 

utnyttjas av medierna, som bygger på stämningen före och efter match med att påpeka brister 

eller styrkor i de medverkandes karaktärer. Genom att spela på de känslor som åskådarna har, 

tjänar också sportjournalisterna och i förlängningen tidningarna på detta. 

Oavsett om läsarna håller med skribenten eller inte, finns ändå ett incitament att klicka in på 

tidningens sajt för att läsa. Om de engagerade åskådarna tycker att journalisten i sin text varit 

orättvis mot laget de supportar, eller skrivit något om en spelare de inte håller med om, eller 

tycker att artikelförfattaren är “spot on.” 

 

Många har en favoritkolumnist och slår upp tidningen med förväntan på att läsa vad hon 

eller han tycker idag. Eller omvänt har man kanske en en kolumnist som man retar sig på och 

bläddrar fram till hans eller hennes spalt med samma förväntan för att möta den där 

skribenten som man vill mäta sina åsikter och sin världsbild mot. Kolumnister skapar 

läsartrohet, vilket är ett starkt kommersiellt argument för en tidning att hålla sig med den 

typen av skribenter. (Nordenson, 2011:154) 

 

 

 

 

 

1.3 Nya plattormar, nya möjligheter 

Med de sociala mediernas intåg har också de flesta tidningar en möjlighet för läsarna att 

kommentera artiklarna, (Hadenius et al, 2011:422) vilket också leder till att åsikterna, 

kontroversiella eller ej, drar till sig klick och interaktivitet från läsarnas sida. 

Det som klickas mest, säljer mest och medieföretagen tjänar på annonspengarna detta 

inbringar. (Nygren et al, 2008:32) 
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Den nya publiceringsformen sedan internets intåg förde också med sig förändringar i 

arbetssättet för journalister och redaktörer. (Nygren et al, 2008:60) 

Det blev möjligt med ljud- och rörlig bild som ett komplement till texten, samt att de sociala 

medierna som Facebook och Twitter blev en viktig del i det dagliga nyhetsarbetet för att hitta 

potentiella “stories”. 

 

Tidigt in på 00-talet så etablerade tidningarna sig gradvis på nätet. Först var det bara 

kortare versioner av det som fanns i papperstidningen, efter det var det likadana artiklar och 

så småningom började medieföretagen utnyttja de nya möjligheterna genom att länka till 

andra sidor, avancerade bildspel samt ljud och videoklipp. (Rowe, 2011:66) 

 

I enkätundersökningen Svenska journalister 1989-2011 (Asp et al, 2012) har forskarna frågat 

hur ofta journalisterna använder sig av sociala medier i arbetet. 69 procent uppgav att de 

använder sig av sociala medier minst en gång i veckan. (ibid:50) 

De nya teknologiska möjligheterna, samt att idrottarna som sportjournalisterna följer, började 

använda sociala medier gav det en helt annan inblick i deras privata liv och det blev tacksamt 

för sportjournalisterna att utnyttja detta. 

 

Traditionellt sett så har sportjournalister oftast använt sig av statistik från matcherna som 

grund för sina artiklar. Sedan sociala mediers intåg så har journalister och läsekretsen 

tillgång till mer information om idrottsmännen än någonsin tidigare. Schultz och Scheffer 

(2010) menar att denna utveckling av sportjournalistiken kommer att leda till en hybrid-

modell som involverar både den traditionella rapporteringen och delar från sociala medier. 

(Lewis & Weaver, 2015:220) 

 

Andra fördelar för tidningarna sedan populariteten ökade för verktyg som Facebook och 

Twitter är relationen med läsarna kan byggas på ytterligare. Dialogen mellan journalister och 

läsare blir mer informell och direkt. De kan även marknadsföra sin produkt lättare och på så 

sätt få in mer klick på sajten med en exempelvis en braskande rubrik som leder till ett tv-

klipp på tidningens sajt. (Boyle, 2012:49) 
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2. Tidigare forskning 

Ulf Wallin, Sporten i spalterna, 1998 

Utgångspunkten för vår studie är hämtad från Ulf Wallins bok Sporten i spalterna, där Wallin 

gått igenom över 26 000 artiklar rörande sport som publicerats mellan 1895-1995 i sju 

svenska dagstidningar. Wallin (1998:21) utgår från tre övergripande syften i sin studie:  

1. Att beskriva hur sportjournalistiken vuxit fram och utvecklats i den svenska 

dagspressen  

2. Att förklara varför sportjournalistiken har utvecklats som den gjort och varför den ser 

ut som den gör  

3. Att studera hur de journalistiska formerna och uttryckssätten har förändrats.  

Wallins omfattande studie går igenom sportjournalistiken under en hundraårsperiod i sju 

olika tidningar och kan ses som en grundpelare inom svensk sportjournalistikforskning. 

Boken redogör allt från sportjournalistikens första notiser under slutet av 1800-talet till “pop-

skribenternas” intåg på 1980-talet. Ett litet urval av det som Wallin valt att studera är: 

“sportsidornas innehåll och karaktär”, “sportmaterialets geografiska spridning” och 

“sportavdelningens nyhetsorganisation”. Det som emellertid är mest intressant och relevant 

för vår studie är hans genomgång av presentationen av sportmaterialet och utvecklingen av 

artikeltyper (1998:118).  

 

“De olika attityder till arbetet som sportjournalist och till idrottsrörelsen som funnits har 

resulterat i olika journalistiska uttryckssätt eller former. Dessa har också förändrats till följd 

av konkurrens från framför allt TV:s sportsändningar.” (Wallin, 1998:118) 

 

Wallin har indelat sportjournalistikens olika texter i 21 olika artikeltyper för att kunna 

förklara hur sportjournalistikens innehåll framställs. I och med denna sortering har han även 

haft möjlighet att kunna jämföra hur stor andel av utrymmet de olika artikeltyperna fått på 

sportsidorna och kunnat jämföra det mellan olika årtionden. Eftersom att vi enbart valt att 

titta på opinionsjournalistik är det fyra av Wallins artikeltyper som är relevanta för vår studie: 

kommentar, krönika, tips och trav samt statistik och ranking. Wallins artikeltyper ligger till 

grund för vår fördelning av opinionsmaterialet vilket förklaras mer ingående under 

metodkapitlet.  
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Thomas Östberg, Sportjournalistik - en innehållsanalys av fyra dagstidningar 1961-1991.  

Thomas Östberg har i sin studie inte gått igenom andelen opinionsmaterial på sportsidorna 

men han har, precis som vi, gjort en innehållsanalys. Han har gått igenom sportsidorna i fyra 

dagstidningar under 30 år och studerat hur stort utrymme sport får i tidningen, vilka sporter 

som förekommer mest och hur det förändrats över tid. Han har även studerat 

sportjournalistiken ur ett nyhetsvärderingsperspektiv för att se vilka händelser ur verkligheten 

som blir en sportnyhet.  

 

Andreas Käck & Gustaf Sahlen, Stolpe ut för bredden, 2012, Södertörns högskola 

Vidare finns det en mängd med C-uppsatser inriktade på sportjournalistik. En vi tog till oss 

var Stolpe ut för bredden - En analys av innehåll, urval och nyhetsvärdering i 

sportjournalistik (Käck & Sahlen, 2012). De har använt sig av samma metod, men i stället för 

att räkna opinionsmaterial har de räknat vilka sporter som får mest utrymme i Aftonbladet 

under en viss tidsperiod. 

 

Magdalena Nordenson, Opinionsjournalistik: Att skriva ledare kolumner och recensioner, 

2011 

Den här boken handlar inte på något sätt om sportjournalistik men den har varit en 

grundpelare för att förstå vad opinionsjournalistik är. Den förklarar hur 

opinionsjournalistiken uppkom i 1700-talets London och hur den kom till Sverige genom 

Lars Johan Hierta år 1830 (Nordenson, 2011:36-37).  

Boken förklarar även vad som är opinionsjournalistik; vad som kännetecknar kolumner 

(kolumner benämns allt som oftast som krönikor inom sportjournalistik). Nordenson visar 

exempel på mönster för kolumnen som artikeltyp och genom dessa mönster försöker 

författaren förklara dess definition. (Nordenson, 2011:154) 

Det viktigaste av Nordenson material för vår studie är förklaringen om varför 

opinionsjournalistik är viktigt för tidningarna och hur det har förändrats över tid. Den visar på 

citat från Kvällspressens redaktörer och strategier som medierna själva har presenterat om 

opinionsjournalistikens betydelse. Här förklaras både ekonomiska aspekter samt vikten av 

förhållandet mellan skribent och läsare. (Nordenson, 2011: 154-155) 
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3.1 Historik 

3.1.1 Historiskt perspektiv om artikeltyper i allmänhet 

En stor del av vår undersökning består i att dela in sportsidornas opinionsmaterial i olika 

artikeltyper. På så viss kan vi presentera diagram och tabeller baserade på kvantitativt 

material som visar på opinionsmaterialets förändring över tid. Under detta avsnitt följer vad 

som tidigare forskats kring olika artikeltyper med opinions- och sportmaterial som 

utgångspunkt.  

 

Frekvensen av olika artikeltyper på svenska tidningssidor har förändrats kraftigt mellan 

årtiondena. Från 1895 fram till 1935 dominerade notismaterialet kraftigt. Med notis menar 

Wallin texter som är kortare än sju spaltmeter och under sportsidornas inledande decennier 

stod notismaterialet ofta för över 50 procent av allt producerat sportmaterial. Under samma 

period var också referatet - en artikel som i kronologisk ordning förklarar vad som inträffat 

på en idrottsarena - ett vanligt sätt att beskriva sporthändelser 

Sedan 1935 och framåt har dock antalet notiser och referat stadigt sjunkit. 1995 utgjorde 

notiserna så lite som 16 procent av allt sportjournalistiskt material och referaten förekommer 

knappt överhuvudtaget längre. Istället är det nyhetsartikeln som blivit den tydligt 

dominerande artikeltypen. Sedan 60-talet har nyhetsartikeln stått för över hälften av allt 

producerat material och kurvan har stigit för varje årtionde. (Wallin, 1998:119) 

 

Nyhetsartikeln förklarar även den vad som hänt under ett idrottsevenemang men skiljer sig 

från referatet på så sätt att den inte berättas i kronologisk ordning. Den vinklas redan i 

inledningen på det viktigaste eller mest intressanta och innehåller allt som oftast de 

inblandades kommentarer. Från 70-talet och framåt har även nyhetsartikeln alltmer inriktat 

sig på tävlingens eller matchens höjdpunkt och ofta utelämnat vissa händelser under 

tävlingens/matchens händelser som bedöms som ointressanta. (Wallin, 1998:119) 

 

 

En tidning som tidigt satsade mest på nyhetsartiklar istället för referat var Aftonbladet. Redan 

1905 innehöll tidningen en övervägande del nyhetsartiklar. Aftonbladet var också en av de 

tidningar som tidigt började använda sig av intervjuer i sina sporttexter. Fram till 1935 

förekom knappt intervjuer överhuvudtaget på svenska sportsidor men storstadspressen, vilket 

inkluderar Aftonbladet och Expressen, innehöll i regel flest citat från de inblandade. Dock var 
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det inte förens 1965 som intervjuerna blev så pass vanliga att de förekom regelbundet på 

sportsidorna. (Wallin, 1998: 121-122) 

 

3.1.2 Historiskt perspektiv om krönikan och annan opinionsjournalistik 

 

För att ta reda på hur opinionsjournalistiken uppkom får vi leta oss tillbaka till 1700-talets 

London. På ett av alla stadens caféer bildade skriftställarna Joseph Addison och Richard 

Steele tidningarna The Tatler, The Spectator och The Guardian. Nyhetsförmedlande skrifter 

hade förekommit tidigare men dessa tidningarnas stil var någonting nytt. De skrev 

underhållande och personligt om samhällsföreteelser. (Nordenson, 2011:35) 

 

Den svenska opinionsjournalistiken tog fart först 1830 då Lars Johan Hierta grundade 

Aftonbladet. Aftonbladet var en politisk tidning som slogs för liberala idéer där spalterna 

utmanade makthavarna.  (Nordenson, 2011:36) 

 

Sportkrönikan förekom för första gången i svenska tidningar 1920. Det uppkom som ett 

komplement till reporterns kommentarer och skrevs i regel av sportchefen. Till en början 

ingick ofta reportens kommentarer och bedömningar i referatet men när nyhetsartikeln med 

tiden blev allt vanligare valde man att placera journalistens egna reflektioner och 

kommentarer i en separerad artikel. Att skilja på nyheter och eget tyckande har blivit allt 

vanligare även på sportsidorna. (Wallin, 1998:122)  

En tendens inom sportjournalistiken från 1980 och framåt är att sportsidorna blivit allt mer 

underhållande. Den frispråkiga krönikan var en stor bidragande orsak till detta och 

framförallt Expressen och Aftonbladet använde sig av nya stilistiska grepp på sportsidorna. 

Expressen anställde Mats Olsson och Aftonbladet Lasse Anrell som hade i huvuduppgift att 

fånga nya, unga läsare till sportsidorna. De väntades skriva tufft, underhållande, provokativt 

och ungdomligt. De väntades skriva om det som skedde i idrottensvärld och blanda in 

influenser från pop-världen, båda var tidigare så kallade pop-skribenter. En föregångare till 

Anrell och Olsson var Torsten Tegnér från Idrottsbladet som gärna skrev stilistiskt samt 

blandade ihop idrotten med kulturella evenemang. Reportrarnas egna kommentarer, analyser 

och krönikor har successivt fått större utrymme under 1900-talets gång.   

(Wallin, 1998: 224-225) 
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Definitionen av en krönika eller krönikör förklaras olika av olika personer men 

sportjournalisten James Toney har i sin bok “Sports journalism, the inside track (2013:89),  

valt att definiera sportkrönikörens roll på följande vis:  

 

“Krönikören sitter ofta bredvid reportern och har som roll att ge läsaren andra perspektiv. 

Det finns egentligen inga regler för dess konstruktion men en bra krönikör kan förvandla 

sakprosa till poesi, visa på mod, inte vara vara rädd för att ta risker och ovanpå det; kunna 

underhålla.” (Toney, 2013: 85) 

 

James Toney har arbetat som sportjournalist på flera engelska, rikstäckande tidningar och är 

idag chefredaktör för sportsajten sportsbeat.co.uk. I hans bok, Sports journalism, the inside 

track, beskriver han vad det innebär att skriva en krönika.  

Att skriva ett matchreferat handlar om att titta på det som händer i matchen, välja ut det 

viktigaste och sedan få ihop allt till en sammanhängande text. Intervjubaserade texter handlar 

om citat. Han menar att det är betydligt svårare att skriva en krönika.  

 

 You might arrive with some ideas that you want to develop, but really  

 are you are just looking at a blank screen and hoping to be hit by a   

 freight train of inspiration. There is no science, no formula for success - 

 good colour writing is just good writing and good writing is incredibly  

  difficult to produce. (Toney, 2013: 90) 

 

Det finns alltså egentligen inga direkta regler för vad en krönika är men i grunden handlar en 

krönika om att sätta händelser i ett större perspektiv. Det handlar också om att skriva 

välformulerat. Att använda sig av kontraster. Att blanda humor och allvar är också vanligt 

förekommande i en krönika. (Toney, 2013:90) 

 

Att använda sig av stilistiska grepp, att kunna förklara hur en idrottshändelse påverkar 

samhället i stort och att ha en förståelse för hur en idrottsframgång eller -motgång kan 

komma att påverka framtida generationer är ofta kännetecken för en krönikör. Simon Bank 

har arbetat som krönikör på Aftonbladet i flera år och när han fick i uppdrag att skriva om 

den sista omgången i 2015 års upplaga av Allsvenskan i fotboll skrev han:  

 

Alla helgons dag i Malmö, alla Änglars dag i Göteborg, alla supportrars  
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dag i allsvenskan. Det är dagar som den här som vi vet att vår fotboll är  

bättre än andras.
9
   

 

När han skulle berätta om simmaren Sarah Sjöströms framtidstro lät det:  

 

Nu ska hon till Rio för att försöka ta den där OS-medaljen hon drömmer  

om, men nu har hon just visat att hon drömmer om lite mer än så.  

Någon ska bli drottning av Brasilien också.
10

  

 

 

Så här skrev han om de alltmer stigande övergångssummorna på internationella 

fotbollsspelare. 

 

Men världens rikaste människor kastar miljarder efter halvdana fotbollsspelare 

medan det står lastbilar fulla av lik i vägrenen i Österrike – blir inte vulgariteten  

för konkret då? För sinnesomvälvande? Smaken av kräk i munnen?
11

 

 

 

4. Metod 

 

4.1 Tolkningsregler för artikeltyper 

Vår studie avser att göra skillnad på opinionsmaterial och faktabaserad journalistik. Således 

har vi som grund delat in materialet i dessa två kategorier. När vi sedan har lyckats urskilja 

opinionsmaterialet har vi därefter gjort en mer detaljerad indelning vilket innefattar fem 

kategorier:  

 

Krönika 

Kommentar 

Rankning 

Speltips 

Insändare 

                                                
9
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article21679536.ab, 2015-10-31, hämtad 2015-11-20 

10
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article21470080.ab, 2015-09-24, hämtad 2015-11-20 

11
 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article21341647.ab 2015-09-01, hämtad 2015-11-20 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article21679536.ab-
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article21470080.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article21341647.ab
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I detta kapitel kommer vi att redovisa våra tolkningsregler för olika artikeltyper. Som motvikt 

använder vi Ulf Wallins definition som finns i hans studie Sporten i spalterna. 

 

För att göra vår mätning så tillförlitlig som möjligt har vi satt upp följande regler för hur 

mätningen gått till rent konkret:  

 

Hela annonssidor räknas bort 

Specialbilagor räknas bort 

Ytterkanterna (bunten) på tidningssidorna räknas inte bort. Detta är relevant då vi jämför 

opinionsmaterialets utrymme i förhållande till hela sporttidningen.  

När vi mäter storleken på artikeltyperna räknas inte tillhörande bilder med. Det är alltså 

bara textmaterialet (med undandtag för rankning då betygsikonerna räknas med) med 

tillhörande rubrik som räknas.  

 

 

 

4.1.1 Krönikan 

Wallins definition 

Krönika: “Den skrivs av sportchefen eller fast krönikör. Det är en personligt skrivan text, 

där skribenten ofta behandlar flera olika ämnen i samma artikel och där han kan summera 

ex. gårdagens händelser på sportfronten lokalt, nationellt och ibland internationellt. Han kan 

också diskutera situationen på sportfronten såväl idrottsligt (resultat, återväxt mm) som 

ekonomiskt och politiskt. I många fall ges också förslag till lösningar på de eventuella 

problem som behandlas i texten.” (Wallin, 1998: 278)  

 

Vår definition 

Krönika: Krönikan är personligt skriven och utgår allt som oftast från att skribenten själv ska 

komma med åsikter. Skribenten profileras tydligare än i en nyhetsartikel genom att det alltid 

är en bild-byline, ofta är denna byline större. På senare tid är det även vanligt att det redan i 

rubriken visas vem som skrivit texten. Exempel: Garpenlöv: Försvinn från svensk hockey.  
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4.1.2 Speltips 

 

Vad gäller speltips måste det finnas en subjektiv bedömning vid artikeln, texten eller blocket. 

Vi räknar därmed inte med startlistor eller resultatrader som ofta finns på spelsidorna (under 

en SPEL-vinjett). Speltips kan dock förekomma både i form av löpande text och i form av 

uppradningar: exempelvis “1X2”, “Dagens spik” och vinnare i travlopp. Vid vissa startlistor 

finns en kort kommentar till loppet. Där har vi dragit gränsen vid 35 ord för att det ska räknas 

med som opinionsmaterial.  

 

Wallins definition 

Tips och trav:“Till denna kategori räknas allt material som hjälper läsarna att satsa sina 

pengar på olika typer av tips samt på hästar och numera även på lotto. Allt material av 

denna typ i en tidning betraktas som en enda analysenhet.”  (Wallin, 1998:279) 

 

Vår definition 

Speltips: Det grundläggande kriteriet för speltips är att odds ska finnas med i beskrivningen. 

Speltipsen är även baserade på åsikter från en “expert” som råder läsarna för hur pengarna 

ska spenderas på matcher, idrottshändelser och travlopp. Speltipsen finns oftast i slutet av 

tidningen där en vinjett markerar detta avsnittet tydligt.  

 

Trav- och fotbollsservice har länge funnits på de svenska sportsidorna. Redan 1935 började 

information som var relaterat till att satsa pengar på olika evenemang att dyka upp 

regelbundet. Andelen speltips speltips har också långsamt ökat på sportsidorna under 

årtiondena På 60 år hade andelen speltips tredubblats och 1995 stod speltipsen för cirka tre 

procent av allt sportmaterial. (Wallin, 1998:119)  

 

Det brukar sägas att 1982 var året då fenomenet speltips slog igenom på allvar i den svenska 

pressen. SVT hade då under 13 år visat engelsk fotboll i programmet Tipsextra som ofta var 

relaterat till Svenska Spels Stryktipset, där det gällde att försöka tippa rätt på 13 engelska 

fotbollsmatcher. 1982 bedömdes det finnas en publik på drygt två miljoner kring 

spelrelaterad verksamhet. Det var då Göteborgs-posten, i samarbete med Allers, lanserade 

veckotidningen Tipsextra.  Förutom tipsförslag, tävlingar, korsord och allmänna tips- och 

spelreportage innehöll även tidningen fylliga reportage om engelsk fotboll.  

(Den svenska pressens historia IV, 2002:293) 
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4.1.3 Kommentaren 

Wallins definition 

Kommentar: “Är en artikel i vilken den utsände reportern ger sina egna synpunkter på det 

han just sett. Den försöker ge en bakgrund och att för läsaren förklara varför en match eller 

tävling slutade som den gjorde. Kan handla om att tränaren tog ut fel lag eller komponerade 

det på fel sätt. Det är således en artikel som kompletterar referatet eller nyhetsartikeln.” 

(Wallin, 1998:278) 

 

Vår definition 

Kommentar: Utgår, precis som krönikan, från skribentens egna åsikter men är kortare. Inte 

alltid ackompanjerad med en bild byline och är sällan lika stilistisk som krönikan. En 

kommenar är till för att en av tidningens egna “experter” ska komma med ett kortare 

utlåtande om en specifik händelse.  

 

När krönikorna började att dyka upp på de svenska sportsidorna under 1920-talet var de i 

regel skrivna av en fast krönikör eller sportchefen. Subjektiva kommentarer och bedömningar 

ingick allt som oftast i referaten skrivna av reportern. Efterhand, när referatet började att 

försvinna och nyhetsartikeln samt intervjun blev de dominerande artikeltyperna, blev det allt 

vanligare att skilja på nyheter och eget tyckande på sportsidorna. Men det var först under 

1990-talet som kommentaren blev frekvent förekommande på kvällstidningarnas sportsidor. 

För att Aftonbladet och Expressen skulle kunna komma med något eget, och skilja sig från 

TV samt morgontidningarna, skrev sportmedarbetarna egna analyser och bakgrunder. De 

subjektiva, kortare texterna skrevs som separata texter och journalisterna lanserades som 

experter inom olika grenar. (Wallin, 1998:122) 

 

När Aftonbladet och Expressen under slutet av 1970-talet anställde Lasse Anrell respektive 

Mats Olsson hade de en tydlig arbetsuppgift. De skulle agera “pop-skribenter”. De skulle 

skriva subjektivt om sportens värld på ett tufft och underhållande sett. De hade en roll. Att 

vara krönikör. (Wallin, 1998:224) 

 

Digitaliseringen har utvidgat sportjournalistens arbetsuppgifter. Det är inte längre självklart 

att en fast krönikör eller sportchefen skriver krönikor eller annat opinionsmaterial som det 

varit under näst intill hela 1900-talet.  
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På kvällstidningarnas sportsidor idag finner vi flera sådana exempel. Sportbladets Patrik 

Sjögren skriver både nyhetsartiklar
12

, krönikor
13

, blogginlägg
14

 och skriver kommentarer som 

fotbollsexpert.
15

 Detsamma gäller för Sport-Expressens Daniel Kristoffersson.  

 

 

4.1.4 Rankning, listor, plusbetyg och getingar 

Wallins definition 

Statistik och ranking: “Hit räknas statistik av olika slag t ex årets bästa resultat i löpning, 

matchresultat genom tiderna i landskamper mellan Sverige och andra länder, skytteligor, 

poängligor i NHL etc. Ranking kan gälla årets bästa idrottsmän/kvinnor i Sverige eller i 

världen o d.” (Wallin, 1998:279) 

 

Vår definition 

Rankning/lista: Här har tidningens medarbetare själva rangordnat exempelvis idrottare eller 

lag. Förekommer ofta i form av betygsättning eller top-tio-listor. Baseras på siffror, ibland 

med tillhörande korta kommentarer, där tidningen jämför egenskaper mellan idrottare utefter 

egna analyser.  

 

Från mitten av 60-talet och framåt ökade tävlingsverksamheten på elitnivå kraftigt både i 

Sverige och utomlands. Damidrotten växte fram inom allt fler grenar och seriesystemen 

utvidgades med Europacuper, världscuper och slutspel. Detta ställde tidningarnas 

sportredaktioner inför ett betydande problem: platsbrist. Tidningarna tvingades till en mer 

komprimerad rapportering om flertalet matcher vilket resulterade i att det enbart skrevs i 

form av matchfakta: matchens karaktär i ett fåtal rader, målskyttar, domare, publik, 

utvisningar. (Wallin, 1998: 123-124) 

 

Det bristande utrymmet gjorde även att spelarna inte längre fick kritik inne i artikeln utan 

istället i en separat spelarbörs där varje spelare betygsätts efter en femgradig skala. 

Aftonbladet använde sig av plus-tecken medan Expressen använde sig av Getingar. I 

                                                
12

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/frankrike/zlatan/article21876179.ab 2015-12-03, hämtad 2015-12-

03 
13

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article21337832.ab 2015-08-31, hämtad 2015-12-03 
14

 http://bloggar.aftonbladet.se/sillyseason/author/patsjo/ hämtad 2015-12-03 
15

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/championsleague/article20672275.ab 2015-04-22, hämtad 2015-

12-03 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/frankrike/zlatan/article21876179.ab
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article21337832.ab
http://bloggar.aftonbladet.se/sillyseason/author/patsjo/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/championsleague/article20672275.ab
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spelarbörsen ges det ingen skriftlig motivering till varför en spelare tilldelats ett visst betyg. 

Det är meningen att den betygsättande reportern ska ha lyckats fånga in samtliga spelares 

individuella prestation under matchen och därefter bedöma om spelaren varit: världsklass, 

utmärkt, bra, godkänd eller underkänd. (Wallin, 1998: 126) 

 

 

 

4.2 Mätinstrument 

  

När vi har sammanställt vår kvantitativa innehållsanalys över Aftonbladets och Expressens 

sportsidor har vi använt oss av två verktyg. 

När vi analyserat tidningarna från 2015 har vi använt oss av det digitala mediearkivet 

Retriever.
16

 Där finns de senaste årens utgivningar av tidningarna i PDF-format. Tidningarna 

från 1995 och 2005 fanns dock inte tillgängliga som hela tidningar i digital form. Därför har 

vi använt oss av analoga mikrofilmer för att kunna studera sportsidorna i sin helhet även 

under 1995 samt 2005. 

  

4.3 Urval och genomförande 

Vi har valt att använda oss av en beskrivande, kvantitativ innehållsanalys. Vårt syfte var att 

jämföra kvällstidningarnas sportsidor och dess utveckling under en 20-årsperiod, med fokus 

på huruvida antalet åsiktsbaserade artiklar ökat i omfattning. Med detta i åtanke så kändes en 

kvantitativ undersökning mest lämplig för ändamålet. 

  

4.3.1 Material 

Vi valde att fokusera på de två största kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen. Detta 

eftersom de har flest läsare och satsar mycket på sin sportjournalistik, med egna bilagor 

dedikerade enbart till sport sedan början på 2000-talet. 

  

4.3.2 Urval 

Vi valde att avgränsa oss till en vecka i november, då det inte pågår något större mästerskap 

som OS, VM eller liknande. Detta för att kunna utskilja om det finns några olikheter i den 

                                                
16

 http://www.retriever-info.com/sv/?redirect=true hämtad 2015-12-05 

http://www.retriever-info.com/sv/?redirect=true
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dagliga sportbevakningen. Årtalen är valda utifrån digitaliseringens eventuella påverkan på 

tidningarna, samt att det i skrivande stund är 20 år sedan, tio år sedan och nutid sedan dessa 

årtal, vilket känns som en rimlig tidsperiod att undersöka. Båda tidningarna startade egna 

dagliga sportbilagor år 2000, vilket innebar att en betydligt större mängd sportmaterial 

publicerades, vilket innebär att det även finns en relevans att jämföra sportsidorna före och 

efter den utökande rapporteringen. 

  

4.3.3 Insamling 

Under själva datainsamlingen har vi använt oss utav Google kalkylark, en enklare version av 

Microsoft Excel. Anledningen är simpel, det är lättare att dela dokumenten mellan varandra 

samt att spara arbetet. Ingen risk att datan ska försvinna vid en hårddiskkrasch till exempel. 

Kodscheman (datamatris) är bifogade som bilaga. 

Vi beställde Aftonbladet och Expressen på mikrofilm från 1995 och 2005. För 2015 

utnyttjade vi mediearkivet. Förklaringen till detta är att vi upptäckte skillnader i mediearkivet 

beträffande layout på tidningarna, beroende på årtal. Artiklarna från 1995 finns sparade i 

mediearkivet, men utan bilder eller någon uppfattning om hur det såg ut rent formmässigt i 

tidningen. Det blev således svårt att avgöra vilken kategori vissa artiklar skulle hamna. 

  

4.3.4 Metodproblem 

Vi hade stora problem med hur själva analysarbetet skulle gå till. Vår tanke var ursprungligen 

att utgå från Ulf Wallins Sporten i spalterna. Det blev svårt att fortsätta med dennes studie till 

punkt och pricka. Wallin gick igenom samtliga analysenheter på mikrofilm, medan vi var 

tvungna att blanda artiklar som letades upp via mediearkivet och mikrofilm. Först var tanken 

att leta upp samtliga tidningar via mediearkivet, men tidningarnas form och layout skiljde sig 

så pass mycket mellan årtalen att det var i princip omöjligt att genomföra en analys som 

uppfyllde kraven på intern validitet.Dessutom fanns inte tidningarna från 1995 respektive 

2005 som hela pdf-tidningar i mediearkivet. 

Vidare så räknar Wallin ut vilket material som förekommer mest med hjälp av 

spaltcentimeter. I tidningarna från nutid med Sportbladets och SportExpressens moderna 

layout går det ibland inte att utskilja var spaltlinjerna går. Texterna är frilagda runt en bild 

eller intryckta i ambitiösa grafiska projekt som går över två sidor. Efter inspiration från C-

uppsatsen Stolpe ut för bredden (Käck & Sahlen, 2012) bestämde vi oss istället för att räkna 

med kvadratcentimeter. Då uppstod nya problem, var skulle vi dra gränsen för vad som skulle 
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mätas? Efter överläggning togs beslutet att bara räkna med text i största möjliga utsträckning. 

Bilder, bildtexter, grafik och tabeller räknar vi inte med i artiklar vi bedömer som 

opinionsmaterial. Mätningen börjar från där texten börjar, inte efter spaltlinjer eller 

tidningssidans början. Efter beslutet att räkna kvadratcentimeter insåg vi att räkna en månads 

sportbilagor, från tre årgångar, var aningen för mycket med tanke på den tidsram vi har för 

uppsatsen. I stället valde vi att avgränsa oss till en vecka per år. 

Se bifogad bild för en tydlig visuell förklaring på hur vi mätt det vi bedömt som 

opinionsmaterial, nedan en krönika från Aftonbladets Mats Wennerholm och en från 

Expressens Patrick Ekwall. 
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4.3.5 Sammanställning 

Material delades upp mellan oss, en arbetade med mediearkivet och den andre med 

mikrofilm. Som mätinstrument använde vi linjaler och mikrofilmsmaskinens inbyggda 

mätsticka. Största problemet vid mätningen var sidorna tillägnade spel. För ett otränat öga var 

man tvungen att vara mycket noggrann för att kunna utskilja vad som skulle räknas till 

opinionsmaterial. Startlistor, det vill säga ren och skär fakta, blandas med tips i en salig röra. 

För att kunna avgöra vilken kategori som artikeln ska sorteras in i eller om artikeln i fråga 

överhuvudtaget ska räknas in i vårt kriterium för opinionsmaterial, måste texten först tolkas 

enligt vissa bestämda tolkningsregler (se sida 13-14) innan det går att sortera in den i rätt 

kategori. (Esaiasson et al, Metodpraktikan, 2012:198). 
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4.3.6 Kvalitet 

Vår bedömning är det insamlade materialet håller en mycket god kvalitet kopplat till syftet 

och frågeställningar. Ursprungstanken var att undersöka om det blivit mer åsikter inom 

sportjournalistiken sett över en längre tidsperiod. Med vår uträkning kan vi visa procentuellt 

hur mycket av kvällstidningarnas sportsidor som består av opinionsmaterial. 

  

  

 4.4 

Reliabilitet, validitet, intersubjektivitet 

 

4.4.1 Validitet 

Validitet handlar om att ha en god överensstämmelse mellan sin teoretiska definition och den 

operationella indikatorn, det vill säga hur man arbetar för att mäta (operationalisera) sin 

teori. (Esaisson et al, 2012:54) 

Den teoretiska definitionen var förmodligen det svåraste med denna studie. Vi anser ändå att 

teorin, digitalisering, kommersialisering och affektiv disposition går att koppla till resultaten 

av undersökningen. Hur dessa fenomen påverkat journalistiken på Sveriges största 

kvällstidningar, i delen åsiktsjournalistik. Digitaliseringens påverkan går att diskutera 

eftersom aftonbladet.se startade redan 1994, ett år före vår studie. Dock hade endast 10 

procent av svenskarna använt sig av internet två år senare, så det känns som ett rimligt 

påstående att inte särskilt många var internetanvändare 1995.
17

 Således anser vi att 

digitaliseringens påverkan på åsiktsjournalistiken håller en god validitet.  

Kommersialiseringen av medier påbörjades i stort med avregleringen av tv-monopolet i 

början på 90-talet (Strömbäck & Jönsson, 2005:2). Därför är 1995 ett intressant årtal att 

studera ur den synpunkten, i kommersialiseringens början. Att det har påverkat 

sportjournalistiken går inte att förneka, med Aftonbladet och Expressens satsning med nya 

sportbilagor i början på 2000-talet. Hur har de nya publiceringsformerna påverkat tyckandet 

på sportbilagorna sedan det beslutet togs? Det anser vi kunna visa genom vår undersökning 

på ett tydligt sätt. Därmed har vi också uppnått en god validitet gällande 

kommersialiseringen. 

Det svåraste var att hitta en teori som operationaliserar vad ökningen av krönikor innebär för 

medierna. Zillmanns (1989) teori Affective disposition theory: Applied to sports spectatorship 

                                                
17

 https://www.iis.se/docs/Internet_15_%C3%A5r.pdf hämtad 2015-12-16 

https://www.iis.se/docs/Internet_15_%C3%A5r.pdf
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beskriver varför människor intresserar sig för sport och de känslomässiga reaktionerna som 

följer med det. Det finns andra forskare som bidragit till att förklara varför och hur 

supporterskap till ett visst lag uppstår och varför det är så viktigt för många människor 

världen över. (Raney, 2004a, 2004b; Raney, 2006b; Peterson & Raney, 2008). Raney (2006b) 

menar att det framför allt handlar om förväntningar innan idrottsevenemanget som den största 

orsaken till att människor tittar och konsumerar sport via medier. Att medierna, framför allt 

sportjournalistiken, tjänar på detta genom att spela på åskådarnas känslor för att väcka 

engagemang och locka läsning (Lewis et al, 2015:232) går därmed att slå fast. Följaktligen en 

god validitet gällande den operationella indikatorn för att mäta antalet krönikor. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

Att ha hög reliabilitet innebär att mätningen har en hög grad av tillförlitlighet och inga 

slumpmässiga mätfel har förekommit, det vill säga att man får samma resultat vid upprepade 

mätningar (Barmark & Djurfeldt, 2009:52). Vi har delat upp materialet mellan oss och räknat 

tre årtal och tidningar var, så det är jämn arbetsfördelning. För att motverka låg reliabilitet har 

vi sedan bytt och räknat en gång till på varandras respektive tidning och årtal. Därefter 

kontrollräknat siffrorna i tabellerna två gånger vardera, för att ha så hög reliabilitet som 

möjligt.  

 

4.4.3 Intersubjektivitet 

 

Intersbjektivet innebär att forskningen ska vara värderingsfri, transparent och replikerbar 

(Esaiasson et al, 2012:25). Genom vår beskrivning och förklaring av, i eget tycke, tydligt 

definierade tolkningsregler samt bifogade datamatris och matematiska formler, så anser vi att 

studien bör kunna replikeras av en forskare och nå samma resultat.  

 

 

5. Resultat och analys 

Det analyserade sportmaterialet i Sveriges två kvällstidningar mynnade ut i totalt 645 sidor 

eller närmare 59 kvadratmeter. Av det materialet stod opinionsmaterialet för 94 sidor eller 

närmare sex kvadratmeter. Om man ser allt sportmaterial som en tvårums-lägenhet kan man 

säga att opinionsmaterialet 1995 inte tog mer plats än spisen, 2005 hade det växt sig över 

skåp, lådor och matbord och 2015 fyllde opinionsmaterialet hela köket.  
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Utan att ens påbörjat analysarbetet kunde vi se att det skulle vara stor skillnad mellan årtalen. 

Främst eftersom sportbilagorna inte existerade 1995, utan det var ett godtyckligt antal 

sportsidor beroende på vad som hade hänt och vad som skulle hända inom sportvärlden. 

Exempelvis, den 7 mars 1995 var det endast fyra sportsidor i Expressen. Tio år senare var det 

lägsta antalet 16 sidor sport i Expressen. 

 

Resultaten redovisas i text, tabeller och cirkeldiagram. I cirkeldiagrammen presenteras 

resultaten i procent för att tydliggöra jämförelser mellan olika företeelser som ä relevanta för 

vår studie. I diagrammen redovisas resultaten i antalet sidor eller i kvadratcentimeter för att 

kunna visa på en mängdförändring övertid. Förtydligande finns vid varje tabell.  

Vi har valt in följande kategorier i avdelning opinionsmaterial: 

Kommentar, rankning, krönika, speltips och insändare. Allt sportmaterial som inte innefattar 

dessa kategorier, och därmed inte innefattas som opinionsmaterial, har kodats under 

kategorin övrigt.  
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Tabell 5:1 Artikeltyper på sportsidorna i Expressen och Aftonbladet 4-10 november 1995, 2005 

och 2015. Andel i procent av allt publicerat material 

 

 

 

   1995  2005  2015 

 

 

Kommentar:  0,05  0,7  1 

 

 

Rankning:  0,3  1,3  0,8 

 

 

Krönika:  2,5  2,5  5,7 

 

 

Insändare:  0,5  0  0  

 

 

Speltips :  0,3  7,4  14,2 

 

 

 

Totalt opinionsmaterial: 3,65  11,9  21,7 
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Diagram 5:1:2 Opinionsmaterialets utveckling på sportsidorna i 

förhållande till allt publicerat sportmaterial. Vänsteraxeln visar 

på hur många helsidor sport som publicerats sammanlagt i Aftonbladet 

och Expressen 4-10 november.  
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Diagram 5:1:3 Opinionsmaterialets utveckling på sportsidorna 

  i Expressen och Aftonbladet 1995, 2005 och 2015. Vänsteraxeln 

anger hur mycket plats de olika artikeltyperna fått totalt i 

 kvadratcentimeter 4-10 november i båda tidningarna.  

 

Figur: 5:1:4 Andelen opinionsmaterial av allt publicerat sportmaterial i 

Expressen och Aftonbladet den 4-10 november 1995.  
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  Figur 5:1:5 Fördelningen av olika artikeltyper inom det publicerade  

  opinionsmaterialet på Aftonbladet och Expressens sportsidor  

  4-10 november 1995.  

 

 

5.1 1995 

 

5.1.1 1995, Kommentar 

Endast 0.1 procent förekommande i Aftonbladet och inte en enda i Expressen. 

 

5.1.2 1995, Rankning 

Rankning och listor är inte särskilt vanligt förekommande under 1995. I samband med 

matcher delas det ut betyg på en femgradig skala till utövarna, i Aftonbladets fall kallas det 

plusbetyg och Expressen delar ut getingar
18

, en anspelning på tidningens logotyp. I andra fall 

förutom betygsättning vid matcher, är det de profilerade krönikörerna som kan lista 

“veckans…” med valfritt tema. 

 

 

 

 

                                                
18

 http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/03/nar_borjade_expressen_anvanda_en_glad_geting/ 2011-03-10, 

hämtad 2015-12-14 

http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/03/nar_borjade_expressen_anvanda_en_glad_geting/
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5.1.3 1995, Krönika 

I Aftonbladet var Lasse Anrell den största profilen under den här tiden, med sin 

återkommande krönika och inslag som “floskeltoppen”
19

, där Anrell listade citat från veckan 

som gått. Han hade också något som liknande en insändarspalt, där Anrell svarade på frågor 

från läsarna, oftast om något han skrivit om. Således delade vi in denna helsida i tre 

kategorier, krönika, insändare och rankning. Anrells motsvarighet på Expressen var Mats 

Olsson, som också tog upp mycket plats på de relativt få sportsidorna. Vidare var det 

krönikörer om ishockey som förekom, Mats Wennerholm för Aftonbladets räkning och 

Gunnar Nordström för Expressen. Båda två jobbar kvar med samma arbetsbeskrivning 2015. 

 

5.1.4 1995, Speltips 

Tips i ordets rätta bemärkelse var ovanligt 1995. Redovisning av resultat på trav och fotboll 

var ett stående inslag, men det var få artiklar med förhandsinformation om kommande spel. 

På lördagen tipsades om vilken rad man skulle välja på Stryktipset
20

. Anledningen till den 

stora ökningen av spel under nästkommande tioårsperiod går vi igenom under rubriken 

slutsats och slutdiskussion. 

 

5.1.5 1995, Insändare 

Som tidigare nämnt fanns möjligheten att skicka in frågor till Lasse Anrell på Aftonbladet 

och även Expressen hade en spalt med frågor och svar. Den tidens läsarkontakt har sedan 

försvunnit nästkommande år. Interaktiviteten har i stället skiftat fokus till tidningarnas webb 

och ersatts av läsarkommentarer (Hadenius et al, 2011:422) och sociala medier. Det går 

således att härleda till det teoretiska resonemanget om digitaliseringen av mediebranschen. 

 

6.1 2005 

2005 hade webben på allvar börjat slå sig in som en primär nyhetskälla för läsarna. 

Aftonbladet.se hade då åtta miljoner unika besökare per månad. (Alsing, 2005:196) 

 

 

 

Figur: 6:1:1 Andelen opinionsmaterial av allt publicerat sportmaterial 

 i Expressen och Aftonbladet den 4-10 november 2005.  

                                                
19

 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/anrell/floskeltoppen/ hämtad 2015-12-15 
20

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ab-tipstj%C3%A4nst hämtad 2015-12-15 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/anrell/floskeltoppen/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ab-tipstj%C3%A4nst
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Figur 6:1:2 Fördelningen av olika artikeltyper inom det publicerade  

  opinionsmaterialet på Aftonbladet och Expressens sportsidor  

  4-10 november 2005.  

6.2.1 2005, Kommentar 

Ökade sedan 1995, men fortfarande ingen större del av innehållet. Aftonbladet hade på sista 

sidan av tidningen ett avsnitt där de mest kända profilerna på tidningen fick kommentera 

händelser från veckan, i ett panelupplägg. 
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6.2.2 2005, Rankning 

Även denna typ ökade under 2005, främst för Expressens räkning. Betygsättningen fanns nu 

även efter varje elitseriematch i ishockey, därav den största ökningen. Detta kan kopplas till 

det teoretiska resonemanget beträffande affektiv disposition. Det vill säga att medierna 

hoppas på att väcka känslor hos läsarna och utmåla aktörerna som antingen hjältar eller 

syndabockar genom sin betygsättning. Båda tidningarna använder sig utav en sexgradig 

skala
21

 med högsta betyget översatt till “världsklass” och det lägsta betyget “usel.” 

 

6.2.3 2005, Krönika 

Samma procentuella nivå som tio år tidigare. 

 

6.2.4 2005, Speltips 

En kraftig ökning sedan 1995. Vad detta beror på kan finnas det flera förklaringar till. Sedan 

starten av sportbilagorna Sportbladet och SportExpressen 2000 respektive 2001 fick 

sportdelen större utrymme, som tidigare nämnt var lägst antal sidor under beräkningen 16 

stycken. Det kan därför antas att man från redaktionens sida hade fler sidor att “fylla ut” och 

att spelsidorna på grund av den anledningen var tacksamma. Däremot förklarar det inte hela 

ökningen, utan det tolkar vi som en följd av det allt större intresset för spel via internet. Vi 

redogör för betydelsen av detta i nästa kapitel. 

 

6.2.5 2005, Insändare 

Inget liknande koncept med fråga och svar fanns kvar i någon av tidningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21

 http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2015/12/4661/ hämtad 2015-12-16 

http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2015/12/4661/
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7.1 2015 

  Figur 7:1:1 Andelen opinionsmaterial av allt publicerat sportmaterial 

 i Expressen och Aftonbladet den 4-10 november 2015.  

 

Digitaliseringen och den sjunkande pappersbilagan har 2015 slagit igenom på allvar. Det här 

var första året i undersökningen som tidningarnas inkomster var större på webben än i 

papperstidningen. Den sjunkande pappersbilagan har fått lägre prioritet vilket resulterat i 

färre sidor. I genomsnitt var det två sidor färre sport varje dag i Aftonbladet och Expressen 

2015 jämfört med 2005. 

 

Trots att det totalt sett blivit färre sidor sport har opinionsmaterialet ökat. Omräknat till 

tidningarnas verkliga storlek blir det 50928 kvadratcentimeter 2015 jämfört med 31140 

kvadratcentimeter 2005. Om man räknar om det till hur stor del av det totala utrymmet som 

sportmaterialet fått har det skett en nästintill fördubbling; från knappt tolv procent 2005 till 

drygt 21 procent 2015. Den främsta bidragande orsaken till detta är att speltipsen fått ännu 

mer plats. 

 

Att opinionsmaterialet fått så stor plats i tidningen kan kanske förklaras med den förändrande 

strategin för papperstidningen. 
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Figur 7:1:2 Fördelningen av olika artikeltyper inom det publicerade  

  opinionsmaterialet på Aftonbladet och Expressens sportsidor  

  4-10 november 2015.  

 

 

 

 

7.1.3 2015, Kommentar 

Kommentaren förekommer i ungefär samma utsträckning 2015 (4,6 % av allt publicerat 

opinionsmaterial) som 2005 (5,9 %). Det är dock i stort bara i Expressen som kommentaren 

förekommer, där fick den mer än tio gånger så mycket utrymme som i Sportbladet. Utöver de 

återkommande kommentarerna, som exempelvis matchanalyser från gårdagens SHL-omgång, 

satsade Expressen mycket på personifierade kommentarer. De tydligaste exemplen hittar vi 

vid fotbollsgalan, där två reportrar skrev en kortare kommentar om varje pristagare. De 

svarade på om det var “rätt” eller “fel” att de fått priset med en kortare motivering.
22

 Samma 

tidning valde även att bedöma kvalitén och formen på samtliga spelare i Fotbollslandslagets 

trupp inför play-off-mötet med Danmark vilket presenterades som nästan ett helt uppslag med 

tillhörande bilder. I Sportbladet visade 2015 på en fortsatt nedåtgående trend för 

kommentaren. Tidningen valde istället att satsa betydligt mer på listor och rankning. 

 

                                                
22

 http://www.expressen.se/sport/fotboll/alla-vinnare-pa-fotbollsgalan-2015/ 2015-11-09, hämtad 2015-12-15 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/alla-vinnare-pa-fotbollsgalan-2015/
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7.1.4 2015, Rankning 

2015 stod artikeltypen rankning för 3,7 procent av allt publicerat opinionsmaterial på 

sportsidorna, nästan tre gånger så lite som 2005 (10,7 procent). Den främsta anledningen till 

detta är att krönikan fått betydligt mer plats. Dessutom har framställningen av rankningarna 

förändrats på så sätt att bilderna getts mer plats. Tidigare var rankningarna och listorna till en 

större grad textbaserade men under 2015 har de tillhörande bilderna ofta tagit minst lika 

mycket plats. Eftersom att vi endast mäter storleken på den skrivna texten faller det således 

naturligt att det blivit mindre rankning 2015. 

Både Expressen och Aftonbladet tidningarna publicerat ungefär samma mängd material. På 

Sportbladet förekommer nästan uteslutande all rankning på helgdagarna där “London 

Calling” med Peter Wenman står för för den största delen. Vi har valt att kalla det en 

profilerad sida. En helsida i tidningen där en vinjett tydligt markerar att en av tidningens 

profiler får hela utrymmet. Den profilerade sidan är ofta fylld med rankning, kommentarer 

och ibland även en krönika. 

Även i Expressen fick rankning mest plats under lördag och söndag men även i 

torsdagstidningen gavs det rejält med utrymme då krönikören Thomas Wilbacher rankade de 

åtta bästa Champions League-lagen på förstasidan. 

Att den största delen av rankningen förekommer under helgen beror till stor del på att de då 

spelas mest matcher i fotbolls-Europa. I engelska Premier League, vilken är den liga det 

skrivs mest om i svenska medier, spelas alla matcher nästan uteslutande på helgerna. Det 

förefaller således naturligt enligt … att det då ska förekomma mer tips, tyckande och egna 

jämförelser från “experter”. Utöver det är de profilerade sidorna, där det förekommer en hel 

del rankning, ett återkommande segment som oftast publiceras på någon av helgdagarna. 

 

 

7.1.5 2015, Krönika 

Krönikan är en av de grenar inom opinionsjournalistiken som ökat kraftigt under 2015. 

Visserligen var andelen av allt opinionsmaterial betydligt högre 1995 (69,4 procent) men 

tittar man på hur mycket plats krönikan har fått i förhållande till allt publicerat sportmaterial 

har den ökat från 2,5 till 5,7 procent, alltså mer än en fördubbling. Om man dessutom tittar 

ännu längre tillbaka i tiden, och jämför med Ulf Wallins undersökning i Sporten i Spalterna, 

kan man se att krönikan tillsammans med kommentaren, aldrig nådde högre än fem procent 

(som den gjorde 1945) av allt publicerat sportmaterial. Visserligen analyserade Wallin fler 
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tidningar än vi har gjort i vår undersökning men det visar ändå på en tendens att genren för 

första gången på 60 år ökat markant vad gäller utrymmet på sportsidorna. 

Skillnaden mellan Expressen och Aftonbladet är här inte särskilt stora; i båda tidningarna står 

krönikan för närmare sex procent av allt publicerat material. Även ämnena som krönikan 

diskuterar liknar varandra. Båda tidningarna hade varsin krönika som var kritisk till 

Fotbollsgalan och båda tidningarna hade på ett eller annat sätt krönikor som behandlade det 

Svenska fotbollslandslagets kommande play-off-möten med Danmark. Vad gäller 

jämförelsen mellan tidningarna i övrigt kan man se att krönikan fick som mest utrymme i 

Expressen under söndagen medan Sportbladet gav den ordentligt med utrymme under 

tisdagen. 

Att krönikan tog så mycket plats i Expressen på söndagen berodde till stor del på att 

tidningen varje söndag har ett profilerat uppslag. Den här söndagen fick gästkrönikören 

Patrick Ekwall, känd från TV4, två hela sidor i utrymme för kommentarer, rankning, en 

krönika samt en enorm byline. 

Sportbladet valde istället att låta flera olika krönikörer tycka till om olika företeelser kring 

fotbollsgalan. 

Enligt Magdalena Nordensons Opinionjournalistik skulle en av förklaringarna till den ökade 

förekomsten av krönikor kunna vara att det blivit en allt viktigare del av tidningarnas profil. 

Åsiktsmaterialet är ett sätt för tidningarna att skapa sig en egen identitet, skilja sig från 

mängden och skapa en nära relation till läsarna. “Vi har de vassaste krönikörerna” kan det 

låta i tidningarnas marknadsföring. 

Utöver att tidningarna tjänar på en växande opinionsjournalistik är det även viktigt för 

krönikörerna själva att synas mer och i fler kanaler. En ökande konkurrens i mediebranschen 

gör att det blir allt viktigare för profilerna att upprätthålla sitt namn. Krönikörerna syns i TV-

soffor, gör egna TV-program och diskuterar i radio vilket leder till att de i större utsträckning 

blir kända ansikten. Således är det fler som känner till krönikörerna när de väl syns i 

tidningen. 

En tredje förklaring till den ökande förekomsten av krönikor går att koppla till digitalisering. 

I och med att webben i allt större utsträckning blir publikens primära nyhetskälla måste 

innehållet i papperstidningen förändras och således fylla en annan funktion. När vi får de 

snabba och direkta nyheterna från mobilen eller datorn är det inte längre lika nödvändigt att 

skriva referat och kortare nyhetsartiklar i papperstidningen. Den fysiska tidningsprodukten 

blir i stället föremål för långläsning, sådant som publiken inte i alls samma utsträckning läser 

via nätet. Det leder till att förekomsten av djupintervjuer, reportage och krönikor ökar i 
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papperstidningen. Samtidigt måste även innehållet i papperstidningen anpassas till en äldre 

publik då medelåldern på dess läsare stiger för varje år
23

. 

 

7.1.6 2015, Speltips 

Fenomenet speltips började ta rejält med plats redan 2005 (7,4 procent av allt publicerat 

material) i och med utvecklingen av spelsajterna på nätet. Men 2015 visade det sig att 

artikeltypen skulle ges ännu mer utrymme. Av allt publicerat material på sportsidorna stod 

speltipsen för 14,2 procent och tittar man enbart på opinionsmaterialet stod speltips för två 

tredjedelar av utrymmet. 

Tisdagen den 10 november var sex av totalt 20 sidor helt dedikerade till olika spelförslag i 

Sportexpressen och i Sportbladet söndagen den 8 november stod nio av totalt 22 sidor under 

vinjetten SPEL. Utöver de klassiska spelformerna inom sport som stryktipset och V75 fanns 

det 2015 spelförslag på i stort sett varje internationell fotbollsmatch, varenda travlopp i 

Sverige samt galopptävlingar. 

Att speltipsen fått så mycket mer utrymme 2015 handlar dock inte bara om att det finns fler 

matcher och tävlingar att satsa pengar på, det handlar också om att analyserna blivit mer 

djupgående och att “experterna” på spelsidorna profileras i större utsträckning. V75-

experterna skriver i stort sett varje dag spelrelaterade krönikor och varje enskild häst i varje 

enskilt travlopp får en skriftlig kommentar. Det plockas in gästexperter som ger sina 

spelförslag och de fotbollskunniga spelprofilerna kan presentera tre, fyra eller fem olika 

varianter av spel på samma match. 

Att speltipsen fått så mycket plats på sportsidorna kan ha att göra med att intresset för 

sportspel också har ökat i Sverige. Svenska Spels egna siffror visar att svenskarna 2006 

spelade på sport för totalt 1,8 miljarder kronor, vilket ger ett genomsnitt på 198 kronor per 

invånare under ett år.
24

 Tittar man istället på de färskaste siffrorna, från 2014, visar de på att 

sportspelens omsättning stigit till närmare 5,6 miljarder kronor, vilket innebär 570 kronor per 

person och år. Under åtta år har alltså omsättningen på Svenska Spels sportspel mer än 

tredubblats.
25

 Då ska det också tilläggas att Svenska Spel står för långt ifrån all omsättning 

vad gäller spel på sport i Sverige.  
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 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K03_TI_13_A05TI0903.pdf 2009-03-13, hämtad 2015-12-18 
24

 http://media.svenskaspel.se/sv/wp-content/uploads/2010/10/Ombudsforsaljning_Sportspel_per_lan_och_invanare_2006.pdf 

hämtad 2015-12-18 
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 http://media.svenskaspel.se/sv/wp-content/uploads/2010/10/Totalf%C3%B6rs%C3%A4ljning-Sportspel-per-l%C3%A4n-och-

l%C3%A4nsinv%C3%A5nare.pdf hämtad 2015-12-18 
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Online-betting har växt som fenomen i Sverige och bolag som Bet365, Unibet och Expekt har 

växt sig stora på marknaden. Det är också dessa kommersiella spelbolag som bidrar mest med 

annonspengar till kvällstidningarna (Dahlén, 2008:99).  

 

7.1.7 2015, Insändare 

Precis som 2005 förekom inte artikeltypen insändare 2015. 

 

8. Slutsats och slutdiskussion 

Resultatet av vår undersökning visar en tydlig procentuell ökning av andelen åsikter på 

kvällstidningarnas sportsidor under tidsperioden för vår studie. Syftet med uppsatsen är 

således besvarad. Den resterande delen av vårt syfte, varför detta har skett, går vi igenom i 

nedanstående underrubriker. 

 

8.1 Ökning av speltips 

 

Det statliga bolaget Svenska Spel har ensamrätt på spel i Sverige. Från början kallades 

företaget Penninglotteriet. Då var det privatägd men kontrollerat av staten, sedan övertogs 

verksamheten helt 1943
26

. 

Svenska Spel har visserligen fortfarande kvar sitt monopol, men särställningen har urholkats 

allt mer sedan internets intåg och starten av nya spelbolag. Dessa måste på grund av 

lagstiftningen alla vara registrerade utomlands, men likväl kan de ha svenska kunder. Till 

dessa räknas företag som Unibet
27

 , Expekt, Mr Green och Betsson, som alla har stark 

koppling till Sverige, bland annat har två av dem svenska grundare
28

. De inriktar sig på 

svenska kunder via annonser, både via TV och tidningar. De otydliga reglerna kring det 

svenska spelmonopolet ledde till slut att Aftonbladet och Expressen dömdes 2005 av 

Stockholms tingsrätt för brott mot lotterilagen. Detta för att ha publicerat annonser för de 

utländska spelbolagen Unibet, Ladbrokes och Expekt
29

. Domen överklagades och en 

mångårig tvist pågick innan hovrätten rev den tidigare domen
30

. Under tiden fortsatte båda 

tidningar att publicera annonser för spelbolagen. Under året för domen och tillika vår analys 
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 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ab-tipstj%C3%A4nst hämtad 2015-12-16 
27

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/unibet-group-plc hämtad 2015-12-15 
28

 http://www.dagensps.se/artiklar/2010/06/23/62493635/index.xml 2010-08-23, hämtad 2015-12-15 
29

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13016680.ab 2011-05-12, hämtad 2015-12-15 
30

 http://www.svd.se/fritt-fram-for-spelbolagsreklam 2011-06-22, hämtad 2015-12-15 
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av sportbilagorna, tjänade Aftonbladet mellan 60 och 70 miljoner kronor i annonsintäkter
31

, 

enligt dåvarande sportchef Ronny Olovsson. Expressens intäkter var runt 30 miljoner kronor, 

enligt uppgifter till branschtidningen Resumé. Det kan härledas till vårt resultat, som visade 

att Aftonbladet hade betydligt fler artiklar och tips gällande spel under 2005. 

Under rättstvisten uttalade sig Aftonbladets dåvarande chefredaktör Jan Helin i sin egen 

tidning och slog fast att de var beredda att flytta redaktionen till “London eller Malta” om 

tingsrättsdomen skulle slås fast
32

. Anledningen till detta bör vara de stora annonsintäkterna 

som spelbolagen inbringar. Aftonbladet hade under 2015 ett samarbete med spelbolaget 

Unibet på sin sajt, som manifesterades via en gemensam tv-sändning med speltips från 

Unibet-anställda och Aftonbladet-profiler. Samarbetet fick sedan kritik från Aftonbladets 

egna sportredaktion
33

, som menar att det är oroväckande för den journalistiska integriteten. 

Sverigechefen på Unibet, Claes Bergström, bemöter kritiken i branschtidningen Resumé
34

: 

– Medielandskapet förändras och det blir allt viktigare att hitta samarbeten. 

Det känns rimligt att slå fast att spelbolagen med sina resurser blir allt viktigare för 

kvällstidningarna och inflytandet för dem inte kommer att minska. 

Ökningen av speltips går därför att härleda till både digitaliseringen och kommersialiseringen 

av medierna. 

 

8.2 Ökning av krönikor 

Den tydligt märkbara ökningen av krönikor kommer vi att gå igenom i de tre följande 

kapitlen. 

 

8.2.1 Profilering och nya plattformar 

Det är inte bara tidningarna för tidningarna som det är viktigt med profilerade krönikörer och 

opinionsmaterial. Även för skribenterna själva har det blivit allt viktigare att bygga upp sina 

egna varumärken och sticka ut från andra. Innan digitaliseringen var krönikörerna till stor del 

låsta till den enskilda tidningens plattform. De skrev sina två till tre texter i veckan och varje 

söndag hade de sin kolumn på sidan två de skulle fylla. Så fungerar inte mediesfären idag. 

Krönikören måste synas parallellt på olika plattformar och anpassa sitt uttryckssätt därefter. 

                                                
31

 http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2005/12/14/sportbladet-slar-knock-pa-sport-expressen-/ 2005-12-14, hämtad 2015-12-

16 
32

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13016680.ab 2011-05-12, hämtad 2015-12-15 
33

 http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/09/18/uppror-pa-sportbladet-vi-saljer-ut-oss/ 2015-09-18, hämtad 2015-12-16 
34

 ttp://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/09/21/unibet-maste-jobba-mer-pa-tydlighet/ 2015-09-21, hämtad 2015-12-16 
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Tidningarnas chefredaktörer räknar med att profilerna ska synas på bloggar, sociala medier 

och i webb-TV. (Nordenson, 2011:14) 

 

Det blir även allt vanligare att de profilerade skribenterna inte längre är låsta till den enskilda 

tidningsredaktionen. För att bli kända ansikten jobbar de parallellt med flera olika 

mediebolag och visar sig för olika målgrupper. De argumenterar i radio-debatter, de syns i 

TV-soffor och de startar egna TV-program. (Nordenson, 2011:12) 

 

Sportjournalistiken är inget undantag. Ett av de sportprogram som har mest genomslagskraft 

är SVT:s “Sportpanelen”. Under en kvart varje vecka i kanalens morgonprogram 

“Gomorron Sverige”  diskuterar sportprofiler, på ett brett plan till en bred publik, de största 

sporthändelserna under veckan. Förutom SVT:s egna medarbetare är det även tidningarnas 

sportkrönikörer som tar plats i diskussionssoffan. Dagens Nyheters Johan Esk, Sportbladets 

Jennifer Wegerup och Sport-Expressens Mattia Lühr är några som ofta syns i detta program. 

 

Det är även förekommande att sportkrönikörerna kombinerar sitt jobb som skribent med att 

synas i TV-rutan för ett annat mediebolag. Sportbladets Erik Niva jobbar parallellt med 

Viasats sportsändningar
35

, Sportbladets Simon Bank med Kanal5
36

 och Sport-Expressens 

Thomas Wilbacher med Eurosport
37

. 

 

Jesper Strömbäck skriver om fenomenet med kända journalister och marknadsföringen av 

dessa i sin publikation från 2005: 

 

I tidningarna kan det ta sig uttryck exempelvis i form av större bild-bylines, genom artiklar 

med vinjetter såsom "analys" eller "perspektiv" där journalisterna ges frihet att tolka aktuella 

händelser /... 

De mest kända journalisterna får en viktig roll i marknadsföringen av den egna tidningen 

eller den egna kanalen, både inom ramen för det egna medieföretagets PR-verksamhet och i 

mer allmänna sammanhang. (Strömbäck & Jönsson, 2005:19-20) 
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Att det är starkt kommersiellt argument för medierna att hålla sig med profilerade journalister 

har också dykt upp i andra studier. (Kovach & Rosenstiel, 1999; Hamilton, 2004; Nord & 

Stúr, 2009) 

 

Den förändring vi kan se i vår studie sedan 1995 är således kopplad till dels profilering och 

varumärkesbyggande i kommersialiseringens anda. 

 

8.2.2 Jakten på klick 

 

Andelen krönikor i kvällstidningarna har procentuellt mer än fördubblats mellan 2005 och 

2015. Enligt vår uppfattning går det att härleda till samtliga teoretiska resonemang i vår 

uppsats, kommersialisering, digitalisering och ökad användning av affektiv disposition. I 

dagens mediaklimat är det viktigaste att artikeln klickas, kommenteras och delas via sociala 

medier. Redaktionsledningar landet runt håller noga reda på vilken artikel som är hetast för 

tillfället och redovisar siffrorna för medarbetare och läsare
38

 
39

. I konkurrenssituationen är det 

således viktigt att skriva något som väcker känslor och åsikter hos läsarna. Inom 

sportjournalistiken handlar detta naturligtvis om att locka fram reaktioner gällande den nyss 

spelade eller stundande matchen eller de medverkande spelarna och domarna. Att de också 

lyckas med sitt uppdrag finns det ett flertal exempel på. Att de mest välkända exemplen är  

Expressens Mats Olssons sågning
40

 av höjdhopparen Linus Thörnblad från 2009. Krönikan 

skapade en debatt om vad som är okej att skriva om en idrottspersonlighet. När Thörnblad 

avslutade sin karriär 2012 på grund av skador, skrev han artikel på SVT Debatt där han 

hävdade att krönikan från Olsson hade “knäckt honom.”
41

 

 

8.2.3 Krönikans ekonomiska värde 

 

Ett tydligt exempel av krönikans värde för medierna går att hitta i medieforskaren Peter 

Dahléns introduktionsbok för sportjournalistikforskning, Sport och medier från 2008. Dahlén 

skriver om Aftonbladets satsning på ett månadsmagasin, Sportmagasinet, som gavs ut mellan 
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2002 och 2009. Nedläggningen förklaras med att det inte längre “bär sig ekonomiskt”
42

 att 

fortsätta med magasinet. Dahlén skriver följande om Sportmagasinet: 

 

Med bakgrund av den ökade konkurrensen om de manliga läsarna inledde Aftonbladet i 

oktober 2005 en satsning för att skaffa Sportmagasinet en “tuffare” image genom att värva 

två nya krönikörer, Patrick Ekwall, sportreporter och krönikör på TV4, samt simlandslagets 

förre förbundskapten Hans Chrunak. “- De får i uppgift att utmana och ifrågasätta. Vi vill bli 

tuffare i våra krönikor”, menade Sportmagasinets redaktör Jonathan Jeppsson. 

 

Redaktören påpekar att de vill “utmana och ifrågasätta” samt att bli “tuffare”. Det är ett  

talande exempel för det ekonomiska värdet av krönikörer som väcker känslor hos läsarna, i 

en konkurrensutsatt bransch. Med tanke på att uttalandet från redaktör Jeppsson sades 2005 

verkar det som att han var “tidig på bollen” i sin insikt om det ekonomiska värdet av 

utmanande krönikörer. Eftersom vårt resultat visar en ökning av krönikor i den efterföljande 

tioårsperioden, torde utvecklingen fortsätta åt samma håll om vi ser framåt in på 2020-talet. 

 

8.3 Slutdiskussion 

 

Att skumma alla dessa artiklar under de tre tidsperioderna har varit väldigt intressant. Det går 

att skönja en stor skillnad bara genom blotta ögat. Ett tydligt exempel bifogas här nedan, från 

1 november 1995. Nyblivna utlandsproffset, fotbollsspelaren Pontus Kåmark intervjuas av 

Expressens reporter Thomas Pettersson. Kåmark har precis skrivit på ett kontrakt för den 

engelska proffsklubben Leicester. 

 

/… Vad har du gett dig in på egentligen? 

- Jag vet inte riktigt, men just nu känns det bra. 

Vi sitter och pratar på Holiday Inn i centrala Leicester. Pontus berättar 

att han först var tveksam till att åka till England. 

- Vi har varit här så många gånger med Blåvitt, och vi har haft lika 

tråkigt varje gång. Dåliga hotell, tråkiga städer, grått och disigt. 

- För ett tag sedan hade jag inte en tanke på att spela proffsfotboll i 

England. 
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Usch och fy, tänkte Kåmark. 

(Expressen, 1 november 1995. Thomas Pettersson) 

 

I dagens medieklimat hade inte denna artikel skrivits. Faktumet att frågan “Vad har du gett 

dig in på egentligen?” ställs är ett tydligt tecken i tiden. Tjugo år senare är det hundratals 

seniorspelare i fotboll som spelar för en utländsk klubb. Vidare så hade Kåmarks citat om att 

England är “tråkigt, grått och disigt” lyfts fram av svenska såväl som internationella medier, 

ett så pass kontroversiellt uttalande skulle väcka betydligt mer uppmärksamhet i dag än det 

gjorde då. Artikeln hade delats på sociala medier och spridits till svenska och internationella 

fotbollssupportrar. Med andra ord, mycket har förändrats inom sportjournalistiken och den 

svenska kvällspressen under tidsperioden vi undersökt. 

 

 

 

 

8.4 Förslag på framtida studier 

En naturlig tanke skulle vara att genomföra en liknande undersökning, men på fler 

analysenheter. Exempelvis förekomsten av åsikter på sportsidorna i svensk landsortspress 

under samma tidsperiod eller ha ett ännu längre tidsperspektiv. Ett annan studie man kan 

tänka sig är att gå in ännu djupare på sportkrönikan i sig och göra en kvalitativ textanalys av 

själva innehållet. I en sådan undersökning hade det varit intressant att kombinera med 

djupintervjuer av krönikörerna. Hur medvetna är de själva om marknadskrafterna bakom sin 

yrkesroll? Eller skriver de bara vad de tänker på den dagen? Menar de allt de skriver om 

idrottarna, eller är det mesta ett spel för gallerierna? 
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Bilaga 1. 

 

Antal kvadratcentimeter per år och artikeltyp på Expressens respektive Aftonbladets 

sportsidor 4-10 november 1995, 2005 och 2015.  

 

    1995  2005  2015 

Kommentar   44  1708  2348 

 

Rankning   257  3332  1989 

   

Speltips   259  19322  33283 

 

Krönika   2256  6597  13308 

 

Insändare   426   

 

 

Opinionsmaterial totalt 3219  31140  50928 

 

Sportmaterial totalt  89812  260366 234965 

 

 

 

 

 

 

 

 


