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Sammanfattning 

 

Objektivitet anses vara en central del av journalistik i en demokratisk och västerländsk värld, som 

bör vara ett vägledande ideal för de yrkesverksamma i deras arbete med att samla och presentera 

information. Deras professionella uppgifter består bland annat av att återge en sann bild av 

verkligheten, att visa lojalitet mot medborgare samt att vara opartiska och oberoende. Kritik 

riktas stundtals mot journalisters brister i att presentera nyheter som fullt ut följer objektivitetens 

principer, med argument om att journalistiken påverkas negativt av ökade kommersiella intressen. 

Sport är en genre inom nyhetsrapportering som har ett lågt anseende och utesluts från mer 

prestigefylld journalistik, som detta till trots är populär att konsumera ur ett publikperspektiv. 

Denna undersökning har haft sportjournalistikens låga status tillsammans med människors 

förhoppning om att fylla särskilda behov med hjälp av sportkonsumtion, som utgångspunkt för 

att vidare studera objektivitet inom området. Med detta som bakgrund ämnar studien att klargöra 

och belysa om publiken har förväntningar på objektivitet i sportjournalistik och i sådant fall vilka 

förväntningar. 

 

Metoden som tillämpats för att kunna undersöka publikens åsikter kring ämnet är kvalitativ, detta 

i syfte om att skapa djupare förståelse för publikens attityder och uppfattningar. Fyra 

fokusgruppsintervjuer har genomförts där de personer som intervjuats har representerat en grupp 

sportintresserade unga vuxna i åldern 20–30 år, med totalt 24 deltagande, samtliga bosatta i 

Karlstad, Sverige. 

 

Resultat av studien visar att publiken gör skillnad på vilka krav som kan ställas på att följa 

journalistiska etiska riktlinjer utifrån; medial kanal, enskilda sportjournalister, public service, 

kommersiella kanaler och lokal- och nationell nyhetspress. Ett samband kan i denna studie 

synliggöras mellan publikens uppfattning om sport som en nyhetskälla av lättsam och 

underhållande natur, som således skapar lägre förväntningar på att objektivitetsidealet efterföljs. 

Det bör poängteras att olika faktorer inom journalistisk objektivitet, förväntas att uppnås av 

publiken med väldig variation. Trovärdigheten hos sportjournalister tenderar att bedömas av 

publiken efter huruvida de uppgifter och resultat som presenteras är korrekta medan ett 

oberoende mot de som bevakas anses vara mycket svårt och ovanligt att uppfylla.  

 



  

 

 

 

En annan viktig aspekt som belysts i studien är att sportjournalistik berörs av det geografiska 

läget för nyhetsredaktionen, där ett prioriterat medialt utrymme för lokala och nationella lag 

tillsammans med redaktionernas beroende av goda relationer till föreningar och lag, uppfattas 

som orsaker till bristande objektivitet. 

 

 

Nyckelord: Objektivitet, sportjournalistik, publiken, förväntningar, uses and gratifications, soft 

news och hard news  



  

 

 

 

Abstract 

 

Objectivity is considered to be a central part of journalism in a democratic society and the 

Western world, which should be a guiding norm for the professionals in their efforts to gather 

and present information. Journalists’ professional tasks include presenting facts, showing loyalty 

to citizens, being impartial and independent. Criticism is sometimes directed at journalists' 

shortcomings in presenting news that fully complies with the principles of objectivity, with the 

contention that journalism is negatively affected by increased commercial interests. Sports is a 

genre in news reporting that seems to be unappreciated in the journalistic field and often 

excluded from more prestigious journalism, which is nevertheless popular from an audience 

perspective. The low status of sports journalism and peoples hopes of fulfilling certain uses and 

gratifications from the consumption of sports news, form the basis of this study. With this as a 

starting point, this study aims to clarify and illustrate whether the audience has expectations of 

objectivity in sports journalism and, if so, what expectations. 

 

The method used to study the publics’ view on the subject is of qualitative character, in order to 

create a deeper understanding of the audience's attitudes and perceptions. Four focus group 

interviews have been conducted where the people that have been interviewed, represents a group 

of young adults between the ages of 20–30. All of the 24 participants had an interest in sports 

and they’re all residents in Karlstad, Sweden. 

 

The results of the study shows that the audience makes a difference as to what requirements can 

be made to follow journalistic ethical guidelines which is based on; media channel, individual 

sports journalists, public service, commercial media and local and national news press. This study 

shows that the public's perception of sports as a light-hearted and entertaining news source, is a 

significant factor that leads to creating lower expectations towards how the objective principle is, 

and should be, followed. It should be emphasized that different factors in journalistic objectivity 

are expected to be achieved in sports journalism, with great variety. The credibility of sports 

journalists tends to be judged by the audience according to whether the data and results 

presented are accurate, while an practice of independece towards sources, editors and the 

audience is considered very difficult and unusual to accomplish.  



  

 

 

 

Another important aspect highlighted in this study is the finding that sports journalism is affected 

by the geographical location of the newsroom, where a prioritized reporting for the local and 

national teams, together with a editorial reliance on good relationships with sports clubs and 

teams, is perceived as reasons for lack of objectivity. 

 

 

Keywords: Objectivity, sports journalism, the audience, expectations, uses and gratifications, soft 
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet redogör jag för studiens problembeskrivning och bakgrund, samt varför 

ämnet är intressant inom området ur både ett samhälleligt och inomvetenskapligt perspektiv. 

Därefter följer en presentation av studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar samt en 

beskrivning av uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problembeskrivning och bakgrund 

 

Det grundläggande skälet som kommit att påverka ämnesvalet för denna studie var ett eget 

personligt intresse för sport likväl som journalistik. Till följd av en litteraturöversikt kring 

journalistisk objektivitet fördes jag in på forskningsområdet och kopplade samman det till sport 

som nyhetsgenre. Begreppet objektivitet beskrivs som en hörnsten i det journalistiska arbetet 

(Kovach & Rosenstiel, 2007) men är stundtals starkt ifrågasatt och omdiskuterat. Objektivitet 

inom nyhetsrapportering och journalistik är ett väl utforskat område, framför allt utifrån ett 

perspektiv av de yrkesutövande (Tuchman, 1972). Journalistens främsta lojalitet bör enligt 

Kovach & Rosenstiel (2007) vara mot medborgare, vilket leder till frågan om vilken syn publiken 

har på objektiv journalistik och hur de uppfattar att en objektiv norm efterföljs inom 

professionen. Ryan (2001, s. 5) hävdar att; “Objective journalists are accountable to their 

audiences, to the highest ethical and professional standards of objective journalism”. Är detta en 

allmän uppfattning som även kan påvisas hos publiken och appliceras på publikens förväntningar 

av nyhetsrapportering? Nyheter diskuteras många gånger som en helhet, vilket Lehman-Wilzig 

och Seletzky (2010) ställer sig kritiska till eftersom det finns flera olika genrer inom benämningen 

‘nyheter’ och det finns skillnader i hur dessa konsumeras av mediepubliken (ibid.). En 

problematisk aspekt i forskningssammanhang, är att objektivitet framför allt har undersökts inom 

det traditionella nyhetsfältet, där kategorier som nöjes- och sportjournalistik uteslutits. 

Kategorisering av nyheter delas stundom upp mellan prestigefyllda sådana som politik, ekonomi 

och sociala företeelser (Lehman-Wilzig & Seletzky, 2010, ss. 37–38) och de som inte innehar 

samma status och kännetecknas som triviala nyheter, som vanligtvis exemplifieras av 

underhållning och sport.  
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Det blir naivt att tro att människor attraheras till all nyhetsrapportering med förhoppning om att 

bli upplysta och informerade medborgare, eftersom somliga söker sig till journalistik för att 

underhållas (Gravengaard, 2013, s. 95) och för att fylla de behov som finns hos mediepubliken. 

Sport tillhör en populär nyhetsgenre ur ett publikperspektiv som dock saknar ett högt anseende i 

en journalistisk hierarki vilket bland annat Rowe (2004) resonerat kring. Oates och Pauly (2007) 

beskriver brister i sportjournalisters förmåga att följa etiska riktlinjer, vilket påverkar 

sportnyheters status negativt. Denna börda blir således problematisk eftersom publiken 

uppskattar spännande berättelser kring sport, vilket bidrar till att nyhetsproducenter vill leverera 

sådana, möjligtvis till priset av felaktig verklighetsframställning (ibid.). Till kritikers förtret kan 

sportjournalistik trots allt relateras till samhälleliga intressen som kulturella, politiska och 

ekonomiska sådana, vilket enligt Boyle (2006) visar på betydelsen av rapportering inom genren. 

Med det sagt, utgör sportjournalistik även en viktig funktion inom underhållning, vilket blir 

betydelsefullt för konsumtionen av andra nyheter eftersom sport kan vara en ingångsport till 

ämnen såsom politik och ekonomi. Studier har nämligen visat att människor som generellt sett 

inte har intresse för att konsumera nyheter i traditionell bemärkelse, ändå exponeras för dessa 

typer av nyheter, bland annat via internet och tv-sändningar vilket i sin tur bidrar till passiv 

inlärning (Tewksbury, Weaver & Maddex, 2001). Detta är ett faktum som argumenterar för 

genrens viktiga funktion och dessutom är det betydelsefullt ur ett samhälleligt perspektiv att 

människor blir underhållna eftersom människors mediekonsumtion styrs av intresse och behov, 

vilket uppmärksammas i teorin om uses and gratifications (McQuail, 2005). Det går inte att 

bortse från att den funktion som sportnyheter har för publiken måste undersökas för att 

överhuvudtaget kunna studera vilken syn publiken har på objektivitet i sportjournalistik. Det är 

viktigt i syfte om att förstå publiken, deras åsikter och därmed även deras förväntningar på 

sportrapportering. 

Med hänsyn till ovanstående diskussion, uppkommer flera frågor som motiverar min studie. Är 

den professionella normen av objektivitet viktig för samtlig nyhetsrapportering, eller kan 

undantag göras för sportjournalistik? Kunskapsluckor finns att fylla inom publikens syn på 

journalistisk objektivitet och i synnerhet inom den specifika genren sport, vilket påvisar varför 

vederbörande studie är aktuell och relevant. Å ena sidan, vad betyder det för vårt samhälle och 

den roll som journalistiken har, om publiken anser att etiska riktlinjer inte tillämpas i stor 

utsträckning hos sportjournalister? Kan publikens syn på sportjournalistens professionella uppgift 

förstärka en redan kritisk bild om att genren inte är av lika hög journalistisk kvalité som 

traditionell nyhetsrapportering? 
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Å andra sidan, vad betyder det för sportjournalistikens status om publiken hävdar att 

rapporteringen förväntas vara objektiv samt att det finns en uppfattning om att detta efterföljs?  

Valet av forskningsproblem inom medie- och kommunikationsvetenskap bör enligt Østbye, 

Knapskog, Helland och Larsen (2013, s. 34) grundas i ett tema som ger information om 

betydelsefulla aspekter inom medier, deras budskap eller publik. Jag vill mena att samtliga kriterier 

uppfylls i mitt fall. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar i avsnitt 1.2. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka förväntningar publiken har på objektivitet i 

sportjournalistik och i synnerhet att klargöra om publiken anser att sportjournalister förhåller sig 

objektiva. Nedan presenteras de frågeställningar som studien ämnar besvara men det bör 

poängteras att den förstnämnda forskningsfrågan har funktion som en förberedande 

frågeställning, då det huvudsakliga intresset för studien har varit att undersöka förväntningar på 

objektivitet i sportjournalistik. Detta kräver dock en bakgrund mot vilken funktion sportnyheter 

har för människor, i syfte om att skapa förståelse för publiken. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka behov tillfredsställs hos publiken i och med att konsumera sportnyheter? 

• Vilka förväntningar har publiken på objektivitet i sportjournalistik? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Denna studie fokuserar på ett publikperspektiv och därför utesluts undersökning av journalisters 

synvinkel. Objektivitet i journalistik är ett brett område som även är överforskat, vilket är en av 

anledningarna till att studien avgränsats till sportjournalistik. De motiv och behov som finns 

bakom nyhetskonsumtion av sport har även påverkat avgränsningen, vilket argumenteras för i 

avsnitt 2.3, tillsammans med faktumet om en generell uppfattning gällande sportgenrens låga 

status. Det bör även poängteras att inget specifikt medium undersökts utan fokus har funnits på 

det område som benämns sportjournalistik.  
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Till följd av begränsningar i tid och resurser har studiens urval fokuserats till en publik unga 

vuxna i åldern 20–30 år, samtliga bosatta i Karlstad med omnejd. Studiens utformning är inte 

beroende av geografiskt läge, vilket innebär att den likväl kan utföras på annan ort. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen har författats i sju kapitel varav det första har inletts med problembeskrivning och 

bakgrund där ett resonemang förs kring journalistisk objektivitet och sport som nyhetsgenre, 

tillsammans med den funktion som sportjournalistik har för publiken. En motivering till varför 

denna studie är intressant inom området medie- och kommunikationsvetenskap presenteras. Ett 

avsnitt behandlar studiens syfte och frågeställningar och introduktionskapitlet avslutas sedan med 

de avgränsningar som gjorts för undersökningen. Det andra kapitlet inleds med en presentation 

av det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien för att sedan redogöra för tidigare 

forskning inom området. Vidare följer kapitel tre med motivering för och beskrivning av den 

metod som tillämpats, en redovisning av tillvägagångssätt, studiens urval samt reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet och etiska forskningsaspekter. I kapitel fyra presenteras de resultat 

som framkommit tillsammans med analys och kapitlet är uppdelat i åtta avsnitt baserat på 

teoretiska utgångspunkter. Resultatet diskuteras sedan i det femte kapitlet för att sedan följas av 

ett sjätte kapitel med redogörelse för de slutsatser som kan dras, där även förslag till framtida 

forskning behandlas. Slutligen beskrivs studiens implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv i 

kapitel sju. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien och de tre teoretiska 

perspektiven är; journalistisk objektivitet, soft news och hard news samt uses and gratifications. 

Dessa utgångspunkter har funktion som ett ramverk för studien, i syfte om att skapa djupare 

förståelse för mitt forskningsområde. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning inom 

det bestämda området. 

 

2.1 Journalistisk objektivitet 

 

Objektivitetsbegreppet i journalistik definieras av Ryan (2001, s. 3) som följande: 

 

It is no accident that the evolution of journalistic objectivity parallels that of scientific 

objectivity, for the objective journalism shares the core values of the scientific method. 

The overarching value for the objective journalist (or scientist) is the collection and 

dissemination of information that describes reality as accurately as possible. 

 

Begreppet objektivitet fungerar i mångt och mycket som ett vägledande ideal vars syfte är att visa 

journalister hur de ska arbeta med att samla information och presentera nyheter (Skovsgaard, 

Albæk, Bro & de Vreese, 2013, s. 23). Det som bör påpekas är att objektivitetsidealet främst 

gäller den journalistik som vi känner till i vår västerländska värld vilket bland annat framkommit i 

omfattande jämförande studier (se Hanitzsch, 2007). Komplexiteten kring objektivitet illustreras 

av publiken likväl som medieproducenter, där de senare nämnda anser att kommersiella krafter 

alltmer bidrar till att journalistikens syfte går förlorat (Deuze, 2005, ss. 52–53). Journalisters 

möjlighet att upprätthålla idealen kring objektivitet och korrekt fakta i ett konstant nyhetsflöde är 

utmanande, där det visats att sensationsjournalistik har kommit att öka (Cushion, 2013, s. 60). 

Detta är ett begrepp som beskriver ett fokus på rapportering av spektakulära och 

uppseendeväckande nyheter, vanligtvis i fel proportioner till betydelsen av händelsen, som brukar 

ta plats på löpsedlar (ibid.). Vidare har det framkommit att medier drivna som public service inte 

är påverkade av denna utveckling i samma utsträckning, eftersom de inte har några kommersiella 

mål (ibid.). 
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Singer (2011, s. 64) resonerar kring varför tilltro till journalister överhuvudtaget är viktigt ur ett 

samhälleligt perspektiv och drar slutsatser kring att den tillgängliga, fria information som 

journalister tillhandahåller är grundläggande för en funktionell demokrati. Vidare hävdar Singer 

(ibid.) att journalister uppnår tillit hos publiken om publicerad information är pålitlig och påvisar 

ett socialt ansvar. I takt med teknologisk utveckling och ett förändrat medielandskap så har 

definitionen av vem som är journalist och inte kommit att bli viktig (Singer, 2011). Den utökade 

möjligheten för alla att publicera information bidrar till att professionella journalister alltmer 

kommer att klassificeras efter hur väl de följer yrkets professionella och etiska riktlinjer (ibid.). 

Kovach och Rosenstiel (2007, ss. 5–6) har listat grundläggande faktorer som ska prägla det 

journalistiska arbetet, vilka sammanfattar definitionen av objektivitet i praktiken; 

 

• Journalistikens främsta skyldighet är sanningen. 

• Dess främsta lojalitet är gentemot medborgarna. 

• Journalistikens kärna är förmågan till verifikation. 

• Den måste vara oberoende från dem som bevakas. 

• Den måste fungera som en oberoende bevakare av makten. 

• Den måste erbjuda ett forum för offentlig kritik och kompromiss. 

• Den måste sträva efter att göra det säregna intressant och relevant. 

• Den måste ge nyheterna rätt proportioner. 

• Journalistiken måste ge sina utövare en möjlighet att använda sitt personliga samvete. 

(översatt i Nygren, 2015, s. 69). 

 

Med dessa professionella uppgifter presenterade är objektivitet till trots, ett omdiskuterat och 

stundtals ifrågasatt begrepp (ibid.). Kritiker hävdar att det är en omöjlighet att uppnå fullständig 

objektivitet eftersom alla människor präglas av kulturella och sociala värderingar, vilket har 

betydelse för hur vi förhåller oss till olika ämnen (Skovsgaard et al., 2013, s. 25), där journalister 

inte ses som ett undantag. Den objektiva normen beskrivs av Skovsgaard (2013, s. 96) i flera fall 

som orealistisk med argument om att ”news is a construction of reality rather than a description 

of reality” där stöd hämtas från bland annat Tuchman (1978) och Poerkson (2008). Det har även 

framkommit att journalister har skilda förhållningssätt till objektivitet beroende på inom vilken 

journalistisk genre de arbetar (Skovsgaard, 2013, s. 107). Bland de som rapporterar kring politik är 

detta ideal viktigare att eftersträva än hos dem som verkar inom andra intresseområden (ibid.), 

däribland sport. 
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Därmed finns även en benägenhet att utifrån kritisera journalister inom politik i större 

utsträckning för partiskhet och för ensidiga skildringar (ibid.). Ett objektivt förhållningssätt tas 

bland annat uttryck i arbetet med ett refererande till fler källor och faktakontroller i större 

utsträckning (ibid.). Journalister har i och med deras yrke, skyldigheter till medborgare som enligt 

Kovach och Rosenstiel (2007, s. 53) stundtals måste gå före arbetsgivarens intressen, men som i 

slutändan resulterar i ekonomisk vinning för medieföretag. Wahl-Jorgensen och Hanitzch (2009, 

ss. 296–297) beskriver huvudsakliga problem som förekommer vid tillämpning av journalistisk 

objektivitet och dilemmat med att förhålla sig etiskt korrekt i alla avseenden; 

 

• Korrekthet och verifikation 

• Oberoende och samtidigt visa lojalitet mot redaktörer, källor, och publiken 

• Vilseledning och fabrikation 

• Bilder och bildmanipulation 

• Källor och konfidentialitet 

• Särskilda (utsatta) situationer 

• Etiska riktlinjer hos olika mediekanaler 

 

När den journalistiska yrkeskåren blir utsatt för kritik, används objektivitetsbegreppet som en 

strategisk försvarsmekanism för att visa på deras rätt (Tuchman, 1972). Detta tilltag har positiv 

inverkan för journalisten hävdar McQuail (2005), eftersom publiken har tillit och förtroende för 

att dessa normer efterföljs. Om tilliten hos nyhetskonsumenter skulle gå förlorad till följd av 

bristande objektivitet, betyder det dock inte att publikens hängivenhet försvinner (Ryan, 2001). 

Ryan (ibid.) tar journalister i försvar och hävdar att det är nödvändigt att de yrkesverksamma får 

använda en analytisk och tolkande förmåga i sitt arbete, utan att för den delen sakna objektivitet. 

Deras uppgift är att presentera fakta och alla sidor av händelser för att sedan låta publiken skapa 

sin uppfattning om vad som är sant och korrekt. Singer (2011) belyser att journalister har makt att 

välja vad som rapporteras och även kunna välja bort annan information, vilket påverkar 

möjligheterna att återspegla en helhetsbild av verkligheten. Det som skiljer sig nu från förr är att 

publiken finner information på annat sätt, i sådant fall att den saknas hos traditionella 

nyhetskanaler (ibid.). Gravengaard (2013) konstaterar att det finns stora svårigheter med att 

implementera objektivitet i praktiken, eftersom medietexter är konstruerade med varierad 

inramning och utifrån olika vinklar. Journalister representerar, tolkar och konstruerar verkligheten 

i nyhetstexter och därför blir ordval och formuleringar särskilt betydelsefulla i meningsskapandet 

av texterna (Gravengaard, 2013, s. 151).  
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Barkho (2013, s. 7) ifrågasätter om ordval överhuvudtaget baseras på sakliga och objektiva 

grunder, då språket kan användas för att dölja underliggande åsikter i journalistiska texter. Ettema 

(2011, s. 131) framhåller att nyheter presenteras med en särskild inramning för att påvisa vad 

författaren likväl som läsaren anser vara betydelsefullt i livet. Det hela ansvaret för hur nyheter 

sedan tolkas åligger inte endast journalisten, men även den som konsumerar nyheten då denne 

bör närma sig informationen med ett öppet sinne (Kovach & Rosenstiel, 2007, s. 249), något som 

är svårt att åstadkomma.  

 

Det framgår i en genomgång av litteratur att en objektiv definition av objektivitet saknas, vilket 

gör begreppet i sig öppen för tolkning. Det finns heller ingen absolut uppfattning om kravet för 

att uppnå objektivitet är densamma inom varken journalistkåren eller publiken, vilket bidrar till en 

omstridd bild av professionens ideal och normer. Det är dock relevant för denna studie att 

försöka definiera och diskutera objektivitet, eftersom det till syvende och sist är förväntningarna 

på detta journalistiska, etiska förhållningssätt som undersöks. 

 

2.2 Soft news och hard news 

 

Nyheter kan kategoriseras på ett förenklat sätt i två delar, vilket definierades av Tuchman (1972) 

som ‘soft news’ och ‘hard news’. Sortering av nyheter inom dessa benämningar baseras främst på 

en generell uppfattning om vilken status olika genrer anses ha (Lehman-Wilzig & Seletzky, 2010), 

där ‘hard news’ klassas som mer respekterad än ‘soft news’. Reinemann, Stanyer, Scherr och 

Legnante (2011) belyser dock att begreppen är svårdefinierade och att det inte finns en absolut 

uppfattning om hur denna bedömning av nyheter ska göras. Lehman-Wilzig och Seletzky (2010) 

har modifierat kriterierna för ‘soft news’ och beskriver dessa nyheter som sådana vilka bör 

direktrapporteras till följd av ett stort allmänintresse och inte nödvändigtvis för nyhetens 

informativa betydelse. Nyheter och journalistik gällande sociala angelägenheter, politik och 

ekonomi tycks ha ett högt anseende hos journalistkåren likväl som publiken (ibid.). Generellt sett 

anses ’hard news’ även ha en hög grad av trovärdighet hos publiken, vilket grundas i 

uppfattningen om att redogörelsen av händelser stämmer väl överens med verkligheten (Hill, 

2007, s. 216). Sport är en populär genre som i stor utsträckning konsumeras av publiken, men 

ändå utesluts från mer prestigefylld nyhetsrapportering (Rowe, 2004) och hamnar därför under 

benämningen ’soft news’.  
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Det finns skillnader mellan hur internationella och nationella nyheter värdesätts i jämförelse med 

rapportering kring sport vilket enligt Hill (2007) har att göra med hur publiken rangordnar 

nyheternas betydelse. Vidare hävdar Hill (ibid.) att nyhetsinnehållet påverkas av vilken medial 

kanal det presenteras på, där även tiden på dygnet har betydelse för val av form och innehåll, 

vilket Lehman-Wilzig och Seletzky (2010, s. 41) överensstämmer med. Patterson (2000) beskriver 

‘soft news’ som sensationella nyheter med fokus på kända personer, vilket kan relateras till 

idrottsstjärnor och profiler. Reinemann et al. (2011, s. 231) ifrågasätter forskare som utgår från att 

man kan bedöma nyheter utifrån ämnesområde och därmed kategorisera samtligt innehåll efter 

informations- eller underhållningsvärde. De hävdar att; 

 

[...] assigning certain topics to the hard and soft category in advance may be misleading 

because seemingly soft topics may be framed as socially relevant or hard news might be 

presented as light-hearted, entertaining and with a focus on their ‘soft’ aspects”. 

 

 

Baum (2003) hävdar att somliga människor undviker att konsumera ‘hard news’ med argument 

om att det stjäl tid från annat innehåll som är underhållande. Genom att vända sig till mer 

lättsamma nyheter kan deltagare i publiken kombinera nöje med införskaffning av information 

(ibid.). Lehman-Wilzig och Seletzky (2010, s. 40) bekräftar att publikens intresse för ‘soft news’ 

har att göra med det väntade underhållningsvärdet. I studier utförda av Prior (2003) har resultat 

visat att människor som uppskattar ‘soft news’ även har intresse för lokala nyheter medan ett 

generellt nyhetsintresse saknas. Det har dock visats att människors konsumtion av ’soft news’ 

vanligtvis leder till oavsiktlig exponering för ’hard news’, som därmed bidrar till passiv inlärning 

gällande andra samhälleliga frågor (Tewksbury et al., 2001). Hill (2007) har undersökt hur 

publiken värdesätter nyheter och resultat visar att, i sammanhanget kallat ’hard news’, uteslutande 

är den genre som anses vara mest allmänviktig för majoriteten av de människor som deltagit i 

studien (ibid.). Det har även framkommit att publiken litar på olika nyhetskällor, baserat på att 

filtrera dessa efter kommersiella källor och sådana inom public service, där public service anses ha 

som uppgift att informera och undervisa allmänheten (Hill, 2007, s. 68). Publiken gör en 

bedömning av trovärdiga nyheter efter graden av hur verklighetstroget informationen 

presenteras, där ’hard news’ klassificeras som en genre med hög tillförlitlighet (Hill, 2007, s. 215). 

Forskning som visar hur publiken värdesätter nyheter inom sport är väsentlig kunskap såtillvida 

att sportjournalistik är det bestämda området inom journalistik som undersöks i denna studie.  
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Valet att forska kring sportjournalistik baseras även på detta faktum eftersom samtliga nyheter 

inte kan definieras som en helhet, vilket bidrar till att objektivitetsbegreppet är intressant i relation 

till sport som genre. I nästkommande avsnitt behandlas teorin om uses and gratifications.  

 

2.3 Uses and gratifications 

 

Publikforskning utgörs till stor del av att undersöka vilka effekter medier och medieanvändning 

har på publiken. Teorin som benämns uses and gratifications berör ett motsatt perspektiv; att 

mediepubliken är aktiv, delaktig och gör medvetna val utifrån behov, intresse och tycke 

(McQuail, 2005). Dessa teorimodeller baseras på ett grundantagande om att mediekonsumenter 

har förväntningar, åsikter och erfarenheter beträffande medialt innehåll och hur nyttjandet ska 

gynna egna behov vid ett särskilt tillfälle (Sullivan, 2013, s. 105). McQuail och Windahl (1979, s. 

78) beskriver antagandet som “[...] att människor i sitt massmedieutnyttjande styrs av de 

belöningar lyssnandet, tittandet och läsandet förväntas ge”. Med utgångspunkt i denna ansats, 

söker medieforskare förståelse för hur publiken fungerar och varför (Sullivan, 2013, s. 113). 

Blumler och Katz (1974) påvisar elementen i följande modell av uses and graticifations; 

 

They are concerned with (1) the social and psychological origins of (2) needs, which 

generate (3) expectations of (4) the mass media and other sources, which lead to (5) 

differential patterns of media exposure (or engagement in other activities), resulting in (7) 

other consequences, perhaps mostly unintended ones… (ref. i McQuail & Windahl, 1993, 

s. 134). 

 

De flesta forskare som arbetat fram modellen uses and gratifications överensstämmer om att de 

begrepp som medräknas är behov, motiv, belöning och funktion (Windahl & McQuail, 1979, s. 

79). En välciterad beskrivning av de behov som människor ämnar uppfylla kan hämtas från 

McQuail, Blumler och Brown (1972, s. 160) vilka sammanfattat är; information, personlig 

identitet, integration och social interaktion samt underhållning. De beskriver att människor söker 

information med förhoppning om att lära sig något eller för att söka rådgivning. Den personliga 

identiteten kan stärkas av att återfinna värderingar hos sig själv eller skaffa sig en bättre självbild.  
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Människor kan relatera till varandra genom att ta reda på hur omständigheter ser ut för andra, 

vilket är grundläggande för sociala relationer. Underhållning uppfyller behov i form av 

tidsfördriv, tillfällig flykt från vardagliga problem, avslappning eller sexuella behov (ibid.). 

Människors möjlighet till att själva göra val av vilket medialt innehåll som konsumeras är av 

intresse inom detta teoretiska perspektiv. McQuail (2005, s. 443) hävdar att trots publikens fria 

val av mediekanal och innehåll kan vi bli besvikna på det som produceras eller rapporteras, vilket 

i sin tur innebär att vi stundtals måste ställa oss kritiska till medier och noggrant värdera 

information. Förväntningar på medier kan relateras till människors medieanvändning, och 

värderingar av innehåll skiljs åt beroende på mediekanal och genre (ibid.). Bird (2011) hävdar att 

mediekonsumenter samlar in information och nyheter utifrån vilka historier de vill tro på, för att 

sedan konstruera en egen version av händelser. 

Uses and gratifications är värdefull i publikforskning eftersom fokus finns på människors behov 

av och motiv till mediekonsumtion, vilket är ytterst relevant i syfte om att förstå publiken och 

dess förväntningar på medialt innehåll. McQuail (1997, s. 70) ställer frågan; “why do people use 

media and what do they use them for?” som även kan appliceras på vilka motiv som finns till 

konsumtion av sportnyheter och vilka behov som därmed tillfredsställs. Förutom att deltagare i 

publiken kan ha positiva eller negativa känslor gentemot en mediekanal är en annan aspekt av 

publikens relation till media intressant. Det finns nämligen olika grader av delaktighet eller “[…] 

attachment, which can vary from that of casual spectatorship to a high sense of personal 

commitment to a media person or performance” (McQuail, 1997, s. 119). Kovach & Rosenstiel 

(2007, s. 2) har beskrivit att nyheter är viktiga för människor eftersom de influerar kvalitén på 

våra liv, våra tankar och vår kultur, vilket även argumenterar för varför vi bör bry oss om 

karaktären och klassen på journalistiken. I denna studie har uses and gratifications främst en 

funktion som bakgrund till att skapa förståelse för varför deltagare i publiken väljer att 

konsumera sportnyheter och vilka behov som uppfylls av konsumtionen. Detta har relevans för 

att således kunna föra ett resonemang kring hur sportjournalistiken värderas utifrån ett 

publikperspektiv och för att sedan diskutera vilka förväntningar som finns på objektivitet i 

sportjournalistik. 
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2.4 Tidigare forskning 

 

Sedan uppkomsten av forskning inom media och kommunikation har journalistik i stor 

omfattning studerats (Boyle, 2006, s. 8), men sportjournalistik har länge åsidosatts i vad som 

benämns journalistikforskning (ibid.). Enbom och Carlsson (2015, s. 216) belyser dock en 

uppgång inom forskningsfältet när de påvisar faktum om att studier kring ämnet har ökat. De 

studier som utförts, har främst fokuserat på att undersöka sportjournalisters professionella 

självbild, innehållsanalyser av rapportering och de yrkesverksammas arbetsförhållanden och 

praktiska uppgifter (Lange, Nicholson & Hess, 2007, s. 663). För ett årtionde sedan konstaterade 

Boyle (2006, s. 8) att journalistiken hamnat i en kris där somliga menade att kommersialisering 

och en marknadsdriven mediebransch skapade konflikt. Andra hävdade att förlusten av den 

journalistiska hierarkin i samband med det utökade innehållet på internet har påverkat kvalitén på 

journalistiken negativt. Sportgenren är i mångt och mycket kritiserad och nedvärderad med 

argument om att sportjournalistik inte är en del av seriös journalistik, eller journalistik 

överhuvudtaget (Boyle, 2006, s. 6). En faktor som präglar sportnyheter tillsammans med andra 

nyheter inom kategoriseringen ‘soft news’ är vikten av direktrapportering (Lehman-Wilzig & 

Seletzky, 2010). Dessa krav på aktualitet leder till produktion av nyheter med rapportering som 

sker under dygnets alla timmar, vilket enligt Deuze (2005) kan leda till att nyheterna får dåligt 

djup, genomgår sämre faktakontroll och att perspektiven blir polariserade. 

 

Utöver att det är viktigt att poängtera att det finns olika kategorier av nyheter, så är även det 

journalistiska yrket uppdelat mellan grävande reportrar, kolumnister och kritiker vilket leder till 

en komplicerad bild av nyhetsrapportering eftersom många aspekter bör tas hänsyn till (Hill, 

2007, s. 228). Objektivitetsbegreppet har varit en central del i journalistikforskning i dess vanliga 

mening (Tuchman, 1972; Ryan, 2001) och då med fokus på vad som definieras som ’hard news’, 

alltså mer respekterade genrer inom nyheter. Till följd av att tidigare forskning fokuserats på att 

undersöka journalisters synvinkel, har en snäv bild skapats av objektivitet. Den journalistiska 

självbilden präglas i mångt och mycket av uppfattningen om att de ständigt förhåller sig objektiva 

och de vill gärna visa på varför deras arbete är meningsfullt för den stora allmänheten (Hanitzsch, 

2005, s. 35). Schudson (2001, s. 164) har berört ämnet kring sport och hävdar att objektivitetens 

principer inte efterföljs inom den sportjournalistiska kåren i samma utsträckning som andra 

nyhetsgenrer.  
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Vidare menar Schudson (ibid.) att all journalistik berörs av geografiskt läge, där bland annat 

sportjournalister exemplifieras som hejarklack för lokala och nationella idrottshändelser, vilket 

innebär att dessa lag och sportprofilers fram- och motgångar får större utrymme i nyhetspressen 

på den givna platsen. En överensstämmande uppfattning finns i forskning av Daniel Hallin (1986, 

ss. 116–117) där han beskriver att ”hemmalag” inte behandlas inom ramen av objektiv 

rapportering i journalistik. McQuail (1995, ss. 191–192) belyser en bred kritik mot partiskhet 

inom nyhetsproduktion och beskriver det som att välja en sanning framför en annan, utan att 

ange en förklaring till valet. Oates och Pauly (2007, s. 342) hävdar att det som lockar 

sportjournalister till yrket är faktorer som kändisskapet kring vad som kan beskrivas som 

sportsliga hjältar, publikens symboliska identifikation till särskilda lag samt den speciella “behind-

the-scenes”-förmån som tilldelas journalister i och med deras närvaro på sportevenemang. Vidare 

menar de att det kan finnas likheter mellan sportjournalistik och granskande journalistik när de 

ger exempel på reportage som gjorts för att beskriva de verkliga personerna bakom idoliserade 

och publika idrottspersoner, i syfte om att presentera en sann bild (ibid.).  

 

Tuchman (1972) presenterar hur journalister själva ser på korrekt fakta vilket beskrivs som att 

information ska ifrågasättas genom verifikation från en källa, men att somliga uppgifter även bara 

måste accepteras som sanna baserat på deras professionella bedömning. I studier utförda av Hill 

(2007) i Sverige och Storbritannien har resultat visat att mediepubliken samlats kring 

uppfattningen om att åtminstone public service bör förhålla sig till sanning och objektivitet 

eftersom den statliga verksamheten väntas verka för allmänhetens intressen. Ryan (2001, s. 11) 

hävdar dock att objektiv rapportering inte skapar en sammansatt publik utan att en stor grupp 

människor medvetet attraheras till partiska och uppenbart felaktiga nyheter baserat på egna 

intressen som exempelvis för underhållning eller kunskap som bekräftar en egen agenda. Singer 

(2011, ss. 63–64) hänvisar till omfattande studier som uppvisat resultat av ett missnöje hos 

publiken gentemot medier och journalistik gällande förmågan att presentera sanningsenligt, etiskt 

hållbart och korrekt innehåll. Publikens syn på journalistens roll i samhället har betydelse för 

journalistens självbild, men även för den bild av den demokratiska värld vi lever i, om vi 

fortsättningsvis ska betrakta journalistik som en informativ och granskande kanal vars syfte är att 

verka för allmänhetens bästa (ibid.).  
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I och med antagandet att publiken är aktiv, bland annat enligt uses and gratifications, medför 

även en uppfattning om att de selektivt kan välja ut vilket medialt innehåll som de vill exponeras 

för (Levy & Windahl, 1984). Windahl (1981, s. 176) har dock argumenterat för att föreställningen 

om en aktiv publik; “leads a picture of the audience as superrational and very selective, a 

tendency which invites criticism”, med vilket han menar att andra aspekter som bör tas hänsyn till 

i sammanhanget är att publikens aktivitet kan variera från låg till hög och därmed även graden av 

personligt engagemang. Studier har visat att tv-tittare medvetet söker sig till nyhetssändningar i 

traditionell bemärkelse i tro om att uppfylla intellektuella behov samt för att inhämta information 

som kan vara användbara samtalsämnen i konversationer (ibid.). Tv-tittare har även beskrivit sin 

konsumtion av ‘hard news’ som konstant närvarande i deras liv, vilket både anses ha en lugnande 

effekt och ge en känsla av trygghet (McQuail, 1997, s. 70) men som även ger ökad ångest till följd 

av att de blir exponerade för skrämmande information (Hill, 2007). I ett resonemang som förts av 

Diddi och LaRose (2006, s. 195) framgår det att publiken framför allt konsumerar nyheter på ett 

vane- och slentrianmässigt vis och ofta till följd av att de vill veta vad som pågår i omvärlden. 

Studier har visat att människors uppmärksamhet riktad mot ’hard news’ även har att göra med 

vilken roll individen har i det dagliga livet, som konsument, familjemedlem, arbetare eller för att 

spendera tid (McQuail, 1997, s. 81). Det finns även skillnader på individers preferenser till 

nyheter och underhållning, då tendenser visat att människor som uppskattar ’hard news’ sannolikt 

inte uppskattar ett underhållande värde i nyheter utan snarare tycker om det informativa (Prior, 

2003). En annan grupp som prioriterar underhållning väljer hellre att konsumera ’soft news’, även 

om det bör poängteras att vissa människor har intresse för bådadera (ibid.). 
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3 METOD 

I följande kapitel presenteras, diskuteras och motiveras det för den metod och det urval som 

ligger till grund för studien. Jag förklarar även vilka eventuella problem som metoden medfört 

samt hur tillvägagångssättet sett ut för att samla in det empiriska materialet. Vidare följer även ett 

avsnitt som behandlar studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Slutligen diskuteras de 

etiska forskningsaspekter som tagits hänsyn till. 

 

3.1 Val av metod 

 

Metodvalet bestäms i första hand efter forskningsproblem och forskningsfråga (Larsson, 2010, s. 

54). Forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap präglas till stor del av tolkande 

vetenskaper, bland annat eftersom dessa undersöker mening och innehåll i samtal, texter och 

sociala handlingar (Ekström & Larsson, 2010, s. 15). Baserat på detta har denna studie en 

kvalitativ ansats, eftersom jag söker förståelse för publikens attityder och uppfattningar kring ett 

särskilt fenomen. Genom att utföra intervjuer går det att finna information som i annat fall kan 

vara svår att nå, samt få bekräftelse och kommentarer på annat insamlat material (Østbye et al., 

2013, s. 101) vilket i mitt fall består av tidigare studier och teoretiska utgångspunkter.  

 

3.2 Fokusgruppsintervju 

 

I en studie som ämnar att belysa attityder och uppfattningar hos en publik, fann jag intervjuer i 

fokusgrupp som ett lämpligt val av metod för att besvara min frågeställning. Østbye et al. (2013, 

s. 99) likväl som Larsson (2010, s. 53) hävdar att fokusgruppsintervjuer är en relevant metod för 

att undersöka hur publiken tolkar medialt innehåll och vilka attityder publiken har gentemot 

dessa. En annan fördel med gruppdiskussioner är att sådana gynnar idén om representationen av 

ett samhälle i miniatyr (Mosocivi, 1984 ref. i Wahl-Jorgensen & Hanitzch, 2009, s. 331). En 

fokusgruppintervju är en gruppintervju där deltagare samlas för att belysa olika frågeställningar 

och respondenterna har valts ut efter relevans för studien (Østbye et al. 2013, s. 103).  
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Metoden är användbar för att studera innehåll i diskussioner och samtal där åsikter kan 

synliggöras (Larsson, 2010, s. 80), vilket jag ämnat göra i mina intervjuer. Målsättningen för 

intervjuerna med fokusgrupper har varit att få fram skilda uppfattningar och diskussion kring 

studiens tema, något som är viktigt enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 191) och som 

underlättas av att flera deltagare medverkar i samtalet. Som intervjuare i fokusgruppssammanhang 

har jag fungerat som en moderator vars uppgift har varit att presentera ämnen, ställa relevanta 

frågor, ge möjlighet till diskussion bland samtliga deltagare samt bibehålla god stämning (ibid.).  

Det råder delade meningar inom forskarkåren kring hur många deltagare och grupper som 

fokusgruppsstudier ska bestå av (Larsson, 2010, s. 81). Utöver forskarnas rekommendationer ska 

även universitetets egna riktlinjer följas. En generell regel är dock att utföra tillräckligt många 

intervjuer för att uppnå mättnad i det empiriska materialet (ibid.). Baserat på detta faktum har 

fyra intervjuer utförts i denna studie, tillsammans med riktlinjer från lärosätet. Vid intervjuerna 

har totalt 24 personer deltagit, fem till sju personer vid varje tillfälle, och det anses vara nog 

utifrån en bedömning av insamlat material. Vidare presenteras studiens urval mer ingående i 

nästkommande avsnitt. 

 

3.3 Urval och rekrytering 

 

Den inledande fasen i intervjustudien var att göra en planering av urval vilket förespråkas av 

Larsson (2010, s. 58). Urvalet baseras på studiens syfte och forskningsfråga samt utifrån vad 

respondenterna ska representera (Larsson, 2010, s. 61). Den urvalsteknik som tillämpats i denna 

studie är ett typurval, vilket innebär att personerna representerar en grupp inom det fenomen 

som undersöks (ibid.), som i mitt fall är en publik av sportintresserade personer. Att personerna 

väntades ha ett intresse för sport grundades i att det sannolikt även var dessa som konsumerar 

nyheter kring ämnet via mediala kanaler, vilket är en förutsättning för att i sin tur undersöka 

publikens förväntningar på sportjournalister. Praktiska aspekter har tagits hänsyn till i urvalet, där 

tidsramen och resurser för studien påverkat vilka intervjuobjekten slutligen blivit (Larsson, 2010, 

s. 63).  

Till hjälp för att rekrytera deltagare har ett snöbollsurval även tillämpats, vilket innebär att 

tillfrågade personer blivit ombedda att i sin tur fråga personer i sin omgivning om de vill delta 

(ibid.). För möjligheten till att samla de olika grupperna på ett ställe, har det underlättat att 

personerna i fråga bor i Karlstad med omnejd, en så kallad bekvämlighetsteknik (ibid.). 
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Deltagarna i de genomförda intervjuerna befann sig inom ett åldersspann mellan 20–30 år med 

varierad huvudsaklig sysselsättning, där en tredjedel av de som deltog arbetade medan två 

tredjedelar var studenter. Det finns även en överrepresentation av manliga respondenter i studien 

vilket kan ha att göra med det faktum att män tenderar att vara sportintresserade i större 

utsträckning än kvinnor (Novus, 2015) och därför speglas det i urvalet.  

 

Tabell 1: Fokusgrupper. 

Fokusgrupp Antal deltagare Män/Kvinnor 

1 7 7/0 

2 6 3/3 

3 5 4/1 

4 6 4/2 

 

3.4 Operationalisering 

 

Intervjufrågor bör baseras på teorier, tidigare forskning, erfarenheter och annan information som 

på förhand samlats in (Larsson, 2010, s. 63). Mitt teoretiska ramverk tillsammans med min 

förförståelse inom forskningsområdet har därför påverkat hur frågorna utformats i min 

intervjuguide (se bilaga 1). Østbye et al. (2013, s. 147) beskriver processen med operationalisering 

som att utforma undersökningsfrågor utifrån teoretiska begrepp, för att sedan övergå till 

analysvariabler. I mitt fall leder kunskap om (1) skillnader i hur olika nyhetsgenrer konsumeras av 

publiken, till frågor gällande människors mediekonsumtion kring sport, det vill säga vilka motiv 

som finns bakom och vilka behov som uppfylls av konsumtionen (2) den viktiga betydelsen 

objektivitet har för journalistik som profession, och de svårigheter som finns för journalister att 

tillämpa objektivitet, överförs till frågor kring viktiga faktorer inom begreppet.  
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Teorin om uses and gratifications har tillämpats på inledande frågor om respondenternas 

mediekonsumtion av sport, detta i syfte att kunna förstå publiken och därmed även deras 

förväntningar. Frågor kring objektivitet och hur publiken ser på viktiga aspekter inom begreppet i 

sportjournalistik tar störst plats i intervjuguiden och därmed även i intervjuerna, eftersom det till 

syvende och sist är detta som undersöks. Den komplexa innebörden av objektivitet har inneburit 

att frågor ställs kring ämnet utan att nämna begreppet vid dess namn, med undantag för en 

avslutande fråga i intervjuerna. Nedan presenteras exempel på frågor från intervjuguiden samt 

vilka frågor som väntas besvara vad, detta baserat på teoretiska utgångspunkter. För att se 

samtliga intervjufrågor hänvisar jag till bilaga 1. 

 

 

’Uses and gratifications’ av sportnyheter 

 

• Varför följer ni sport i medierapportering? 
 

• Vad får ni ut av att följa sport i medier? 
 

• Finns det skillnader i hur ni konsumerar sportnyheter mot vanliga, traditionella nyheter? 
 

• Vilka mediala kanaler söker ni sportnyheter på? 
 

• Varför söker ni er till de mediala kanalerna? 

 
 

Objektivitet 

 

• Är det viktigt för er att sportresultat och uppgifter är korrekta? (Korrekthet) (Vilseledning och 
fabrikation) 
 

• Är det viktigt att sportnyheter har rätt proportioner? (Rätt proportioner) (Vilseledning och 
fabrikation) 

 
• Tror ni att sportjournalister undviker att ställa obekväma frågor i intervjuer i syfte om att 

ha goda relationer till idrotts-män/kvinnor/ledare? (Oberoende) 
 

• Har sportjournalister några skyldigheter till er som publik? (Lojalitet mot publiken) 
 

• Rapporterar svenska sportjournalister lika mycket om svenska lag eller idrottsprestationer 
som om andra länders lag? (Partiskhet) 

 
• Litar ni på sportjournalister? (Förväntan, tillit) 
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3.5 Tillvägagångssätt 

 

Det finns sju stadier som bör tillämpas i utförandet av forskningsintervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 37) beskriver dessa som; tematisering av intervjuprojekt, planering, 

genomförande av intervju, transkribering, analys, verifiering och rapportering. Denna mall har jag 

följt, där jag i det inledande skedet tematiserat och planerat för studien. Somliga intervjuforskare 

hävdar dock att forskaren bör anpassa forskningsdesignen i takt med nya omständigheter och 

förändringar inom studien, vilket kan innebära nytt urval och nya frågeformuleringar (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 145). I mitt fall har det planerade urvalet ändrats från den ursprungliga idén, 

där tanken var att rekrytera en bred publik i ålder och likvärdig representation av kön. Det har 

även utförts några korrigeringar i intervjuguiden under processen för att kunna samla in 

tillräckligt med empiriskt material. Intervjuguiden har varit en riktning i hur intervjuerna ska 

utformas och gå till, men somliga frågor har inte behövts ställas då respondenterna själva 

introducerat olika ämnen, något som varit viktigt att förhålla sig flexibel till (Larson, 2010, s. 66).  

De två främsta uppgifter som krävde tid och planering i studiens första skede var att rekrytera 

deltagare till fokusgrupperna samt utforma en väl fungerande intervjuguide. Den utmaning som 

uppkom i samband med utförandet av fokusgruppsintervjuerna var att samla intervjupersoner på 

samma ställe vid samma tidpunkt. Jag var medveten om riskerna för detta innan jag eftersökte 

respondenter, eftersom det påvisats i metodlitteratur (Ekström & Larsson, 2010). 

Rekryteringsprocessen blev tidskrävande, men i slutändan föll fokusgrupperna väl ut. Tre av de 

fyra intervjuerna genomfördes i min bostad, främst för att det var smidigt att samla 

respondenterna på en central plats i Karlstad, som jag alltid har tillgång till. En intervju ägde rum 

på Karlstads universitet, där samtliga medverkande var studenter vilket i det fallet påverkade valet 

av lokal. Vid intervjutillfällena fick samtliga deltagare inleda med att skriva under ett dokument 

för samtycke att medverka i intervjun och studien (se bilaga 2). Respondenterna blev 

inledningsvis bjudna på fika som tack för deltagandet och i syfte om att skapa god och 

avslappnad stämning. I samtliga fyra intervjuer upplevdes en trevlig atmosfär och samtalston 

samt ett engagemang hos deltagarna att vilja delta i diskussioner kring ämnet. I grupperna var det 

några som var bekanta eller kände varandra sedan innan, men detta sågs inte som ett hinder utan 

underlättade stundtals för diskussionen. I min roll som forskare hade jag ingen närmare relation 

till någon deltagare förutom en bekantskap i några fall.  
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På det stora hela fördes alla respondenters talan i grupperna, även om det oundvikligen stundtals 

blev så att somliga pratade mer än andra. I dessa fall blev det viktigt att jag gav följdfrågor som 

var specifikt riktade till dem som inte pratat lika mycket. 

Intervjuerna har spelats in med ljud och inte med film, detta med argument om att det inte är 

relevant för min studie att undersöka vem som sade vad, då jag söker mening i gruppens åsikter 

och inte individens. Inspelningarna har lagrats på min dator för att upprepande gånger kunna 

spelas upp och därefter har intervjuerna transkriberats från muntligt till skriftligt språk. 

Intervjuerna pågick i 40–50 minuter, vilket resulterade i transkriptioner på totalt 85 stycken A4 

sidor. Gruppintervjuer har många fördelar, men enligt Kvale & Brinkmann (2014, ss. 191–192) 

bör man vara medveten om att samtalet mellan flera personer kan medföra röriga transkriptioner. 

Generellt sett beskrivs utskrifter av intervjuer som ett tidskrävande arbete men en väl utförd 

transkribering resulterar vanligtvis i ” […] intervjuprojektets hårda empiriska kärna” (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 217) vilket är en grundläggande del i forskningsarbetet. Erfarenhet har för 

mig visat att transkribering tar tid, men min uppfattning är att arbetet har gått relativt smidigt och 

varit nyttigt, framför allt i processen med tolkning och analys. Det bör poängteras att tolkningen 

varit ett pågående förlopp under utförandet av intervjuerna och i arbetet med transkribering. 

Det finns olika tillvägagångsätt vad gäller att analysera intervjuer och den data som därifrån har 

insamlats. Kvale och Brinkmann (2014, s. 237) beskriver tre olika former av intervjuanalys som; 

fokus på mening, fokus på språk och teoretisk analys. Den analytiska strategi som tillämpats för 

denna studie fokuserar på meningen av det som sägs, vilket innebär att meningskodning varit 

relevant för att besvara frågeställningarna. Genom att koda eller kategorisera intervjuuttalanden 

har särskilda teman kunnat urskiljas och en överblick av en stor samling av data har skapats, 

vilket underlättat för presentationen av resultat och analys (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 241–

242). Ett färgschema skapades i kodningsprocessen i syfte om att finna särskilda mönster och få 

god överblick. För att se de tolv teman som kategoriserat materialet i denna studie hänvisar jag till 

bilaga 3, samt ett exempel på en färgkodad transkribering i bilaga 4. En slutlig analys har skett 

först i författandet av uppsatsen, där strukturering och organisering av teman i textmaterialet har 

en avgörande roll (Larsson, 2010, s. 70). I övrigt har en central del i analysen bestått av att tolka 

materialet och finna upprepande mönster, för att sedan göra kopplingar till studiens teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning (Larsson, 2010, s. 71). Vidare presenteras resultat och 

analys av det empiriska materialet i kapitel fyra och diskussion i kapitel fem. 
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3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Det är viktigt att en undersökning kan bedömas som giltig och att kvalitén på studien kan 

säkerställas, en bedömning som kan göras i form av reliabilitet och validitet (Østbye et al., 2013, 

s. 40). Metodvalet i denna studie är fokusgruppsintervjuer där ljudinspelningar utförts, vilket 

bidragit till att reliabiliteten i forskningsprojektet ökat (Østbye et al., 2013, s. 119) eftersom 

missförstånd har kunnat undvikas samt att viktig information inte gått förlorad. Det har varit 

viktigt att under intervjuernas gång verifiera det som sagts för att undvika misstolkning. Med 

detta sagt, åligger ett stort ansvar på min tolkning och analys av det som sägs (Kvale & 

Brinkmann, 2014, ss. 300–301), en aspekt som lett till att tolkningsprocessen genomförts med 

noggrannhet. Reliabilitet mäts även i huruvida forskningsresultaten kan uppnås vid annan 

tidpunkt och av annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 295–296) vilket gör att kvalitén 

och utformningen av intervjuguiden blivit särskilt betydelsefull.  

Att uppnå validitet innebär att man mäter det som planerats att mäta och att insamlade data är 

relevant för problemformuleringen (Østbye et al., 2013, s. 40), vilka är krav som bekräftas i min 

analys och diskussion. Forskning har i detta fall bedrivits som en fallstudie inom ett brett område 

med avsikt om att vinna insikt i mer generella frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 311), mer 

specifikt publikens förväntningar på objektivitet inom sportjournalistik. Problematik som 

påverkar trovärdigheten i resultat från fokusgruppsintervjuer som inte uppstår i enskilda 

intervjuer, kan vara grupptryck och att deltagare inte vågar uttrycka sina åsikter bland flera 

personer (Larsson, 2010, s. 85). Detta har jag haft i åtanke under hela intervjustudien, men 

samtliga personer som ställt upp på intervju har lyckligtvis tagit plats i diskussionerna, även om 

somliga stundtals pratat mindre än andra.   

Diskussioner kring kvalitativa studier och möjligheterna till att överhuvudtaget kunna generalisera 

resultat från dessa är under ständig debatt (Larsson, 2010, s. 76). Det finns därför svårigheter med 

att konstatera ett allmängiltigt resultat, men det som talar för en sådan riktning är bland annat 

upprepande mönster eller svar i utförda intervjuer (ibid.), vilket påträffats och även motiveras för 

i denna studie. Flera respondenter har intervjuats, 24 personer för att vara exakt, och 

förhoppningsvis kan svaren skildra gemensamma uppfattningar, åtminstone hos de medverkande 

respondenterna.  
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3.7 Etiska forskningsaspekter 

 

Ur ett etiskt perspektiv bör forskning och forskningsdesign leda till något gott i ett större 

mänskligt sammanhang och bidra med värdefull kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 297–

298). I mitt fall kan jag argumentera för ny kunskap inom ett mindre utforskat område gällande 

objektivitet i sportjournalistik och framför allt med publikens syn på ämnet. I en intervjustudie 

ska etiska aspekter hanteras under hela undersökningen, där informerat samtycke och 

respondenternas anonymitet är grundläggande komponenter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 99). 

Detta har jag tagit fasta på, och därför har samtliga intervjudeltagare fyllt i ett dokument för 

samtycke (se bilaga 2), och inga namn har omnämnts i det empiriska materialet eller uppsatsen. 

Denna undersökning är en publikstudie och fokusgrupper har intervjuats, vilket innebär att den 

enskilda individens åsikter och uppfattningar inte varit av intresse. Därmed har krav på 

konfidentialitet och om skyddande av personuppgifter (Østbye et al., 2013, s. 127) kunnat 

uppfyllas eftersom identiteten på de intervjuade inte haft betydelse.  

I intervjusituationerna har det varit angeläget att de intervjuade personerna inte utsatts för stress 

eller känt sig kränkta i en diskussion eller av intervjufrågorna, vilket är viktigt enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 99). I fokusgrupper kan även känslig och privat information delges bland 

andra deltagare, vilka är etiska aspekter som jag varit medveten om men givet mitt ämne har 

problematik kring detta inte uppkommit. I en analys av uttalanden finns etiska problem kring hur 

dessa tolkas, vilket kan hanteras med att intervjupersonerna får bekräfta, kommentera eller 

möjligtvis tillrättavisa tolkningen (ibid.). I de fall respondenterna varit intresserade av att ta del av 

transkriberingen, har de fått möjligheten att kommentera, men eftersom uttalanden presenterats 

som gruppens åsikter och stundtals i anonyma citat, har detta inte ansetts vara viktigt. Innan 

intervjutillfället planerade jag i egenskap av forskare, hur mycket information om studien som 

skulle presenteras för fokusgrupperna i förhand (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 105), där 

svårigheten var att inte förlora ett etiskt förhållningssätt eller påverka studiens tillförlitlighet. Jag 

presenterade en kort sammanfattning av forskningsuppgiftens syfte och intervjupersonernas roll i 

studien i det inledande skedet av inspelningarna, då forskaren är skyldig att förhålla sig till 

informationskravet (Østbye et al., 2013, s. 127). Det finns rekommendationer kring att informera 

undersökningsdeltagare var resultaten av studien kommer att publiceras (ibid.), vilket jag 

meddelat och även erbjudit utskick av den slutliga uppsatsen.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras och analyseras de resultat som framkommit i det insamlade 

materialet, vilket är indelat i åtta avsnitt. Det första avsnittet nedan, redogör för publikens 

mediekonsumtion av sport med funktion att skapa förståelse för publiken.  

 

4.1 ’Uses and gratifications’ av sportnyheter 

 

Publikens mediekonsumtion anses vara nära sammankopplat med vilken funktion nyttjandet ska 

ha samt vilka behov som människor förväntas att fylla (Windahl & McQuail, 1979). En 

respondent bekräftar påståendet i relation till sport; “[...] om man är intresserad av ett x antal ligor 

eller sporter så har man vissa källor man vänder sig till och får en uppdatering som tillfredsställer 

något behov” (Respondent, man, fokusgrupp 1). Detta innebär att människor på förhand har 

förväntan på sportnyheter och söker efter medialt innehåll därefter, vilket påvisats av såväl 

Sullivan (2013, s. 105) som Blumler och Katz (1974, ref. i McQuail & Windahl, 1993, s. 134). Det 

finns fyra framträdande behov som kan tillfredsställas av mediekonsumtion och McQuail et al. 

(1972) beskriver dessa på följande sätt; information, personlig identitet, integration och social interaktion 

samt underhållning. 

En återkommande tankegång i intervjuerna för denna studie har varit att ett stort intresse för 

sport leder till att respondenter söker sig till sportnyheter innan de tar del av nyheter i dess 

traditionella bemärkelse; “[...] jag går in på sporten först [...] och sen går jag in på dom vanliga 

nyheterna…” (Respondent, man, fokusgrupp 4). Tewksbury et al. (2001) hävdar att konsumtion 

av nyhetsgenrer såsom sport leder till oavsiktlig exponering för andra nyheter, vilket tycks 

stämma överens med respondenters användning. Påståendet om att passiv inlärning uppkommer 

(ibid.) bekräftas av en respondent; ”[...] om man jämför med politik då, jag är inte så värst 

politiskt intresserad jag men jag får ju reda på sakerna ändå…” (Respondent, man, fokusgrupp 2). 

En respondent beskriver detta som vanligt förekommande och för honom naturligt, och någon 

beskriver sportnyheter som godsaker vilka är prioriterade och är därför viktigast att ha tid för; 

“[...] det andra får man se om man hinner med…” (Respondent, man, fokusgrupp 4).  
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Baum (2003) har beskrivit att vissa människor undviker att konsumera ’hard news’ eftersom tid 

berövas från sådant som roar och uppfattas som intressant, och sport tenderar att fungera som 

sådan underhållning för respondenterna. Levy & Windahl (1984) beskriver att publiken selektivt 

väljer vilket medialt innehåll som ska konsumeras. En kvinnlig respondent förklarar sin 

prioritering av nyheter som; 

 

[...] jag vet ju att jag blir glad av att läsa sport och se på sportnyheter så det är väl mer, jag 

väljer nog det först alltså om jag läser i en tidning så läser jag alltid sport först liksom och 

så tar jag resten sen… (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 

 

En anledning till att många av respondenterna finner det viktigt att ta del av rapportering kring 

sport är för att hålla sig uppdaterad. Viljan till att ta del av sportnyheter är även nära 

sammankopplat med intresset för sport och därför är det betydelsefullt att få veta ny information. 

I enlighet med uses and gratifications söker människor information för att lära sig något och med 

önskan om att fylla ett behov (McQuail et al., 1972). De flesta av respondenterna har en 

regelbunden mediekonsumtion av sport och följer nyhetsflödet via bland annat notiser på 

mobiltelefonerna. En respondent beskriver det som ”Ja men det är viktigt att hålla sig bildad 

också tycker jag, så att man har koll på vad som händer inom sporten då vad som är det 

senaste…” (Respondent, man, fokusgrupp 3). 

Tre av respondenterna arbetar själva på en idrottsförening och menar att utöver ett personligt 

intresse, ingår det även i yrket att följa idrott och vara uppdaterad. Framför allt anses det vara 

viktigt att känna till lokala och nationella lag och olika sportsliga arrangemang, då det inbringar ny 

kunskap och inspiration. Annan kunskap som inhämtas från sportrapportering är teknik inom 

idrotter, där vissa respondenter menar att man själv kan lära sig ett korrekt utförande av sporter 

man själv är aktiv i. McQuail et al. (1972) har berört detta och hävdat att människor söker 

information i förhoppning om att ta del av rådgivning inom ett givet ämne. En genomgående 

uppfattning hos respondenterna har varit att det även finns sociala intressen som motiverar för 

att följa sport i medier, vilken är ett av de behov som påvisats inom uses and gratifications (ibid.). 

Många av respondenterna umgås med människor, vänner och bekanta, som också är 

sportintresserade vilket bidrar till en önskan att vara delaktig i diskussioner. Liknelser påträffas 

med publikens konsumtion av traditionella nyheter, där inhämtad information ses som 

användbara samtalsämnen (Windahl, 1981, s. 176).  
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Blumler och Katz (1974, ref. i McQuail & Windahl, 1983, s. 134) har visat att sådana behov leder 

till förväntningar på medialt innehåll vilket således leder till engagemang i andra aktiviteter, vilka 

kan illustreras som social interaktion. Vissa respondenter menar att det påkallas en jobbig känsla 

hos dem själva om dem inte kan bidra med åsikter kring olika sportsliga händelser, värvningar 

eller aktiva personer. En respondent förklarar varför han tycker att det är viktigt att vara 

uppdaterad inom sportnyheter; 

 

Nej men för att man ska liksom kunna hänga med i samtalen liksom kring middagsbordet 

och sånt och veta vilka namn som är viktiga för stunden… (Respondent, man, 

fokusgrupp 3). 

 

Det finns även en gemenskap kring att tillsammans titta på sport och i samband med det följa 

medierapportering. Detta blir särskilt tydligt vid mästerskap då respondenterna menar att de 

samlas med vänner till sådana evenemang till följd av ett delat intresse. Flera respondenter 

sammankopplar entusiasm för sportnyheter med ett generellt sportintresse som uppkommit i 

tidig ålder, i samband med att de själva utövat olika sporter. En respondent besvarar frågan med 

varför han konsumerar sport i medier med att; “[...] fotboll är väl en stor del i mitt liv så det är 

nog framför allt därför” (Respondent, man, fokusgrupp 3). Majoriteten av respondenterna anser 

att sportintresset leder till att dem följer medierapportering för att det är underhållande och 

någon beskriver det som en frivillig konsumtion med ett eget, stort engagemang. Baum (2003) 

påvisar att människor söker sig till mer lättsamma nyheter som sport, för att på så sätt kunna 

kombinera nöje med att lära sig något. McQuail (1997, s. 119) illustrerar skillnader i hur delaktig 

publiken är i medierapportering, vilket varierar från flyktig konsumtion till ett personligt intresse 

för en offentlig person eller genre. En respondent menar att han är mer intresserad av sport än 

andra nyheter på grund av; “[...] att man är mer intresserad av personerna, alltså man har lite mer 

koll på idrottsprofilerna och därmed blir dom mer intressanta” (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

En annan respondent beskriver genren sport som en egen värld där saker och ting präglas av nöje 

som skiljer sig från traditionella nyheter och det allvarliga tonläge de ofta präglas av. 

Respondenten bekräftar en syn på sportnyheter som en sådan med lägre anseende och status, 

vilket bland annat uppmärksammats av Tuchman (1972). Lehman-Wilzig och Seletzky (2010) 

hävdar även att sportrapportering uppkommer utefter ett allmänintresse och inte för en stor 

informativ betydelse.  
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För respondenter i denna studie har sport också ett högt informativt värde. Sport tillhör inte en 

prestigefylld nyhetsgenre (Rowe, 2004) men resultat visar att publiken ser sportnyheter som en 

informationskanal. Hill (2007) har funnit att nyhetskonsumtion kan bidra till ökad oro hos 

publiken och en respondent upplever att konsumtion av sport kan vara en flykt från andra 

skrämmande nyheter, med terrordåd som exempel. Respondenten resonerar kring det som 

följande; 

 

[...] så blir det ett litet andrum och kunna gå in i en diskussion som inte har så stor 

världslig betydelse egentligen typ som om Färjestad förlorar en match, det är ju inte hela 

världen men man kan ändå sugas in i det där för en stund liksom, för man tycker att det 

är viktigt och kul att kunna fokusera på något annat än sånt som är viktigt 

egentligen…  (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 

 

En annan respondent överensstämmer med att det är nöjesbaserat intresse som attraherar honom 

till sport, även om han också beskriver det som ett generellt tidsfördriv som ofta tas i uttryck när 

han “[...] inte har något bättre för sig en dag i soffan…” (Respondent, man, fokusgrupp 1). Detta 

beskrivs som en slentrianmässig konsumtion och vanesak, ett förhållningssätt som Diddi och 

LaRose (2006, s. 195) anser har att göra med att människor ständigt vill veta vad som försiggår i 

omvärlden. McQuail et al. (1972) beskriver tidsfördriv som en del av flera behov som kan 

uppfyllas inom underhållning. Flera respondenter instämmer i att sportnyheter fungerar som ett 

tidsfördriv som tillämpas via mobiltelefon i väntan på bussen, i en paus i arbetet eller vid 

städning. Det beskrivs även som underhållande och roligt att följa de lag och sporter som 

respondenterna själva gillar och även varit aktiva inom. Om det hänt något extraordinärt är det 

även flera av respondenterna som själva söker upp information om händelsen via olika mediala 

kanaler, främst för att sådana nyheter är roande. 
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4.2 Publikens förväntningar på sportjournalistikens objektivitet 

 

Följande sju avsnitt behandlar faktorer inom journalistisk objektivitet som anses vara 

betydelsefulla och stundtals problematiska att uppnå. Dessa faktorer är; partiskhet, oberoende, 

korrekthet och verifikation, vilseledning och fabrikation, rätt proportioner, etiska riktlinjer hos 

olika mediekanaler samt bilder och bildmanipulation. De sju avsnitten har ansats i den teoretiska 

utgångspunkten kring journalistisk objektivitet. 

 

4.2.1 Partiskhet  

 

Ett mönster som kan urskiljas från samtliga grupper av respondenter är en uppfattning om att 

lokala likväl som nationella medier har en färgad, det vill säga partisk, rapportering vad gäller lag 

eller idrottsstjärnor som härstammar från den ort eller det land som nyheten gäller. McQuail 

(1995, ss. 191–192) är kritisk till sådan journalistik med argument om att det är att välja en 

sanning framför en annan, utan att uppge motivering till valet. Enligt respondenterna vinklas 

nyheter många gånger med fördel till lokala lag av lokalpressen och svenska landslag av den 

nationella pressen. Schudson (2001) resonerar kring detta som att sportjournalister agerar 

hejarklack och vill belysa egen framgång för orten, vilket i sin tur leder till en bristande objektiv 

förmåga. Om endast en sida av händelser får uppmärksamhet, innebär det även att annan 

information väljs bort, vilket är makt som åläggs journalisten (Singer, 2011) som motstrider den 

grundläggande delen av objektivitet vad gäller att presentera all fakta och alla sidor av händelser 

(Ryan, 2001). Av en respondent beskrivs sportrapportering på följande sätt; 

 

[...] i vissa delar av Sverige, framhåller man basketspelare väldigt stort men här i Värmland 

om man skulle prata om basket skulle man bara prata om basket i USA [...] så det ser nog 

väldigt olika ut geografiskt i Sverige beroende på hur stor sporten är på orten och lite 

sådär (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 
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Publikens åsikter angående varför de tror att medierna väljer att rapportera på detta sätt 

resulterade i två olika anledningar; dels för att medierna skriver om det som intresserar publiken 

“Dom skriver ju om det som folk läser, svårare än så tror jag inte att det är…” (Respondent, 

man, fokusgrupp 1) och dels för att somliga mediekanaler anses arbeta i syfte om att få så många 

“klick” som möjligt på nyhetsartiklar, och detta med kommersiella intressen som bakomliggande 

motiv. Dessa två uppfattningar kan relateras till varandra, då det möjligtvis är kommersiella 

intressen som bidrar till att medierna rapporterar om det som publiken uppskattar. I sin tur 

menar Deuze (2005) att journalistikens syfte går förlorat, eftersom oberoendet hotas. Flera 

respondenter är kritiska till att journalister lockar till läsning på detta sätt. 

Det råder delade meningar hos respondenterna om det anses vara positivt eller negativt att 

sportjournalister vinklar nyheter till fördel eller nackdel för en specifik idrottspersonlighet eller 

lag. Flera respondenter menar att dem helst vill ta del av rapportering från journalister som de 

delar favoritlag med, som därför har en engagerad samtalston samt är särskilt insatt i ämnet. 

Detta kan styrka Ettemas (2011, s. 131) påstående om att journalister gärna skriver med särskild 

inramning om sådant som författaren likväl som läsaren anser vara viktigt. Respondenternas 

uppfattning får stöd av Ryan (2001, s. 11) som hävdar att grupper av människor medvetet tilltalas 

av nyheter med partisk inriktning för att de anses vara underhållande och ge ökad kunskap. Med 

detta resonemang motsäger publikens åsikter, det faktum om att sportjournalister bör vara 

opartiska, vilket påvisas i yrkets etiska riktlinjer (Kovach & Rosenstiel, 2007; Wahl-Jorgensen och 

Hanitzch, 2009, ss. 296–297). Singer (2011) belyser att deltagare i publiken söker sig till andra 

kanaler om denne inte är nöjd med innehållet. Följande citat visar på en respondent som själv 

söker sig till den information som är av intresse; 

 

[...] är det någon som skriver någonting alltså om mitt favoritlag eller något som jag 

brinner för så väljer jag ju hellre den än dom som inte skriver om det eller skriver om 

motståndaren liksom (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 
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Flera respondenter beskriver en uppåtgående trend i att sportjournalister numer är öppna med att 

de hejar på specifika lag som de även rapporterar kring, och att detta även är något som är 

önskvärt från publikens sida för att analyserna då blir mer känslomässiga och underhållande. En 

respondent exemplifierar Erik Niva, sportjournalist hos Sportbladet; 

 

[...] det var Erik Niva som började med det och bara ’jag håller på Tottenham och är 

journalist’ liksom och så tycker alla att det är skitbra för då vet dom liksom vilken vinkel 

eller syn han ser det (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Resonemanget stödjer ännu en gång Schudsons (2001, s. 164) påstående om att sportjournalister 

inte implementerar den objektiva normen i sitt arbete fullt ut. Vidare menar respondenten; “[...] 

att han håller på Tottenham det är ju någon slags charm, man vill ju se honom lite förbannad 

efter att Tottenham åkt på stryk”. Alla respondenter är dock inte överens, då en person anser att 

journalisternas personliga uppfattning inte för tydligt bör lysa igenom; [...] om att man vet att en 

journalist håller på ett speciellt lag eller så då är det viktigt, eller viktigare att dom kanske håller sig 

lite mer neutrala (Respondent, man, fokusgrupp 4). 

En annan aspekt som diskuterats i fokusgrupperna är att vinklad rapportering är mer 

förekommande i vissa mediekanaler och format än andra. Detta anser respondenterna inte vara 

särskilt problematiskt utan tycks vara upp till dem själva att bedöma, och därefter söka 

information på annat håll, det vill säga via kanaler som beskrivs som neutrala. En respondent tror 

att det är svårt för journalisten att framstå som opartisk; “Jag tror att det är svårt att komma ifrån 

också helt och hållet, för om du skriver en artikel så måste du vinkla den åt nått håll och då blir 

den subjektiv oavsett…” (Respondent, man, fokusgrupp 1). Gravengaard (2013) är förenlig med 

påståendet då hon menar att samtliga medietexter är konstruerade med varierad inramning och 

utifrån olika vinklar. Barkho (2013, s. 7) menar att språket även kan tillämpas i försök att dölja 

underliggande åsikter i text och därmed utesluts objektivitet.  
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4.2.2 Oberoende 

 

Att journalistiken bör vara oberoende av de som bevakas konstateras av bland annat Kovach och 

Rosenstiel (2007) vilket innebär att den även har en granskande funktion, något som en 

respondent upplever att sportjournalistik inte uppfyller; “Ja men det är ju sällan den är 

granskande på det sättet…” (Respondent, man, fokusgrupp 1). Respondenterna har diskuterat 

kring huruvida sportjournalister ställer kritiska och obekväma frågor till idrottsprofiler och ledare 

och en generell uppfattning har varit att detta många gånger undviks. Den främsta anledningen 

till att det är så anses vara att journalisterna vill skapa eller bibehålla en god relation till dessa 

personer vilket även konstateras vara betydelsefullt av Oates och Pauly (2007, s. 342) eftersom 

sportjournalister uppskattar den förmånliga kontakten med idrottspersonligheter. En respondent 

resonerar som följande; 

 

Ja absolut på tal om Zlatan så har det väl varit allmänt känt att han har ju kunnat bli 

väldigt irriterad på vissa journalister som ställt fel frågor, så har han ju inte pratat med 

dom på flera år, så det tror jag absolut påverkar vad dom ställer för frågor (Respondent, 

man, fokusgrupp 1). 

 

 

Några respondenter menar att det geografiska läget för tidningen eller nyhetskanalen har 

betydelse för hur mycket en spelare eller idrottsutövare pressas i intervjusammanhang. I de fall 

där den lokala pressen är beroende av en god relation till en lokal förening så ställs inte samma 

frågor som till ett motståndarlag exempelvis. Vissa respondenter talar om en glorifierad bild av 

idrottsutövare i media och att detta uppskattas från ett publikperspektiv, Oates och Pauly (2007) 

har även beskrivit detta som en faktor vilken lockar sportjournalister till yrket. Respondenterna 

vill bibehålla en positiv inställning till sina idoler och förskonas från skandaler kring de 

personerna, och hellre läsa om eventuella sociala insatser. Detta innebär att publiken stundtals 

kan acceptera att en verklighetstrogen och sann bild utesluts i sportnyheter, möjligtvis för att 

bekräfta en egen agenda (Hill, 2007). Bird (2011) hävdar att mediekonsumenter samlar in nyheter 

utifrån vilka historier de anser vara viktiga, för att sedan konstruera en egen version. Publikens 

uppfattning i sammanhanget motstrider den definition av objektivitetsbegreppet som Ryan (2001, 

s. 3) hävdar bör vara en presentation av verkligheten på ett så sanningsenligt och korrekt sätt som 

möjligt. 
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I en stad av Karlstads storlek beskrivs även sportjournalister på lokaltidningarna i några fall som 

vänner med aktiva i större verksamma lag, vilket respondenter diskuterar kring som allmän 

vetskap “[...] dom kan ju liksom vara polare på sidan…” (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). I 

och med detta skapas en konflikterande bild av sportjournalistens förhållningssätt till personen 

ifråga, eftersom denne ska vara oberoende av dem som de bevakar (Kovach & Rosenstiel, 2007). 

Aftonbladet ses till exempel som mer kritiska till det Karlstadsbaserade hockeylaget Färjestad i 

förhållande till värmländska tidningar som Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad, 

vilket bekräftar Hallins (1986, ss. 116–117) påstående om att hemmalag inte behandlas inom 

ramen av objektiv journalistik. En respondent beskriver sin syn på att granskande frågor stundtals 

utesluts; 

 

Alltså det är ju förståeligt på ett sätt för dom vill ju få ut så mycket av den personen som 

möjligt, men det bästa hade ju varit om det inte var så för det blir ju inte egentligen så 

objektivt eller så granskande om det är så… (Respondent, kvinna, fokusgrupp 4). 

 

 

Andra respondenter är också förstående vad gäller svårigheter för sportjournalisten i 

intervjusammanhang. Om det skulle skapas ett missnöje hos någon spelare, tror respondenter att 

detta kan leda till att förmåner återtas, förmåner som kan innebära medverkan på 

försäsongsträningar eller möjlighet att få tillgång till exklusiva nyheter, vilka samtliga beskrivs av 

som åtråvärda arbetsuppgifter inom sportjournalistik. Några respondenter anser dock att 

sportjournalister ägnar sig åt granskning och stundtals väljer att påvisa en mindre smickrande bild 

av idrottsstjärnor, vilket är förenligt med exempel på granskande sportjournalistik som Oates och 

Pauly (2007, ss. 342–343.) presenterat. En respondent beskriver skandalen kring den svenska 

friidrottaren Ludmila Enqvist som “[...] hon visade sig vara dopad och där blev hon hängd riktigt 

bra i även public service så…” (Respondent, man, fokusgrupp 1). Några respondenter diskuterar 

kring en uppmärksammad händelse gällande en hockeyspelare i Färjestad och menar att 

lokalpressen inte varit särskilt hård i rapporteringen; “Jag tycker att dom var väldigt snälla…” 

(Respondent, kvinna, fokusgrupp 2) och att “[...] det var mer Aftonbladet och Expressen som 

gick på” (Respondent, man, fokusgrupp 2).  
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En respondent beskriver hur denne ser på journalistens uppgift att hantera en intervju med en 

upprörd spelare eller ledare på ett bra sätt; 

 

Men det är ju upp till journalisten också att läsa av situationen lite om man märker att den 

man intervjuar är jätteförbannad så kan man vänta lite [...] så det är väl lite känsla från 

journalisten så tror jag att det blir bra i slutändan (Respondent, man, fokusgrupp 2). 

 

En annan respondent hänvisar till sportjournalistik i USA där han upplever att journalister inte 

bävar för att ställa obekväma frågor utan menar att de resonerar som följande; 

 

[...] att kanske den coachen inte vill ha den frågan efter matchen, men det är mitt jobb att 

ställa den liksom och då tar dom mycket stolthet i att dom faktiskt gör det ändå, även om 

ja dom kanske får en utskällning eller så (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Detta förhållningssätt stämmer väl överens med journalisters uppgift att vara oberoende från dem 

som bevakas (Kovach & Rosenstiel, 2007; Wahl-Jorgensen & Hanitzch, 2009, ss. 296–297). 

En respondent beskriver att denne kan märka att stor press sätts från redaktörer på 

sportkrönikörer, med att producera artiklar som genererar många ‘klick’ på internet och detta 

görs genom att vinkla nyheten åt ett särskilt håll. En ökad kommersialisering bidrar enligt Deuze 

(2005) till att nyheter får sämre djup, saknar faktakontroll och att perspektiven blir polariserade. 

Flera respondenter ser dessa påtryckningar som problematiska för att nyheter därmed blir mindre 

korrekta och rubriker stundtals vilseledande. 

 

4.2.3 Korrekthet och verifikation 

 

Att uppgifter och resultat som presenteras stämmer och är korrekta beskrivs av respondenterna 

som grundläggande för att sportjournalistik ska uppfattas som seriös; “[...] dom måste ju stämma 

annars faller ju trovärdigheten direkt” (Respondent, man, fokusgrupp 1). Journalister erhåller 

förtroende från publiken enligt Singer (2011, s. 64), genom att publicera tillförlitligt och korrekt 

material. Det finns en gemensam uppfattning hos respondenterna att förekomst av 

felinformation i de svenska medierna är ovanlig och i de enstaka fall som detta sker görs det av 

misstag vilket vanligtvis korrigeras omgående. En sådan situation återges av en respondent som 

följande; 



   

33 

 

SVT säger väl fel i stort sett vartenda program. På sporten på morgonen kan dom 

säga det var Los Angeles Kings som mötte New Jersey Devils när det var två andra 

lag som spelade i stort sett (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Några respondenter motsätter sig dock att det är acceptabelt och menar att förtroendet för 

journalisten ifråga förloras oavsett om felinformation korrigeras, med argument om att det är 

dennes eller redaktörens skyldighet att korrekturläsa innan publicering. En respondent anser att; 

“[...] om man rapporterar fel uppgifter så finns det ju ingen som gillar det…” (Respondent, man, 

fokusgrupp 2). Det går även att ställa krav på att journalisten ska vara påläst och själv inse 

felaktigheter innan det är försent, framför allt eftersom respondenterna själva i många fall anser 

sig ha mycket egen kunskap. Utförandet av faktakontroll är enligt Skovsgaard (2013, s. 107) 

mindre prioriterat i sportjournalistik än inom annan journalistik, men tycks vara viktigt för 

publiken. Känslor som framkallas hos respondenterna i de fall uppgifter är felaktiga beskrivs som 

missnöje och ilska; “[...] jag blev tokig trots att dom korrigerade det fyra sekunder senare…” 

kommenterar en respondent (Man, Fokusgrupp 1). En känsla av misstro uppkommer också i 

sammanhang där information inte stämmer då en respondent funderar över att; “[...] då tänker 

man att vad annat är fel, sånt som jag inte har koll på” (Respondent, man, fokusgrupp 1). En 

annan respondent beskriver orsaken till varför det finns förväntningar på korrekt information; 

 

Det är vi som ska vara dom okunniga i det här sammanhanget liksom. Vi ska liksom inte 

göra jobbet åt dom utan det är vi som ska sitta okunniga och dom som ska göra jobbet åt 

oss och komma med fakta (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Det finns dock skillnader i förväntningar på faktabaserat innehåll mot sådant som grundas i 

åsikter som journalisten har. Högre krav ställs på att resultatrapportering är korrekt än analyser av 

exempelvis en match, då flera av respondenterna hävdar att en subjektiv bedömning av en match 

är omöjlig att uppnå. En respondent menar att “[...] allting är subjektivt, han har ju en egen åsikt 

och den kommer ju igenom där…” (Respondent, man, fokusgrupp 1). De har förståelse för att 

även journalister tolkar händelser, vilket Gravengaard (2013) sammankopplar med att 

verkligheten konstrueras och därefter presenteras i nyhetstexter. Skovsgaard et al. (2013, s. 25) 

har även poängterat att alla människor, journalister inräknade, oundvikligen påverkas av sociala 

och kulturella värderingar vilket i sin tur försvårar möjligheten att vara objektiv.  
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En respondent menar att krav kan ställas på graden av rätt och riktig information utifrån mått 

som överensstämmer med journalisters grundläggande uppgifter som beskrivits av bland annat 

Kovach & Rosenstiel (2007) samt Deuze (2005); 

 

Alltså jag tycker har man gått journalistutbildningen så har man iallafall skyldighet att 

återberätta saker korrekt [...] då har man gått med på att vi ska återberätta det som händer 

(Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 

 

Respondenter diskuterar kring att sportjournalister prioriterar att information ska vara korrekt; 

“[...] men annars känns det som att många är ganska måna om att det ska va rätt och riktigt…” 

(Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). En annan respondent menar vidare att det är journalistens 

egenintressen som ligger till grund för det förhållningssättet; “Ja men måna om sitt eget rykte, att 

man vill framstå som att det man säger är rätt…” (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 

 

4.2.4 Vilseledning och fabrikation 

 

Ett återkommande tema som diskuterats bland respondenterna i samtliga intervjuer är en vanlig 

förekomst av rykten, framför allt inom fotbollsjournalistik och i synnerhet under den period av 

spelarvärvningar som benämns Silly season; “[...] jag skulle vilja säga en viss del av året, nästan 99 

procent är rykten om spelarflyttar” (Respondent, man, fokusgrupp 3). En delad åsikt finns om att 

sportjournalisters medverkan i denna ryktesspridning är något man som mediekonsument räknar 

med, något som majoriteten även uppskattar eftersom dessa typer av spekulationer ses som 

underhållande och intressanta. Wahl-Jorgensen och Hanitzch (2009, ss. 296–297) ifrågasätter till 

vilken grad journalister får utöva vilseledning vilket även är sammankopplat med bristen på 

verifierade uppgifter, något som dock inte upplevs som störande av publiken. 

Åsikter förs fram bland respondenter om att det är journalistens eget val att placera sig i olika 

fack inom sportrapportering, där särskilda fack är mer respekterade och tillförlitliga än andra, 

vilket motstrider den generella självbild journalister har gällande förmågan att vara objektiva 

(Hanitzsch, 2007). Respondenter poängterar dock att det krävs en medvetenhet hos publiken om 

att nyheter inom Silly season-rapportering i princip alltid är obekräftade uppgifter vilket blir 

problematiskt för människor som inte är insatta i ämnet och som tror på den felaktiga 

information som publiceras.  
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En respondent menar att sortering av pålitliga och opålitliga sportnyheter vanligtvis sker per 

automatik; [...] man har väl det där filtret i sig på nått sätt, att nu läser jag nog nått som inte 

stämmer till hundra procent (Respondent, man, fokusgrupp 4). Nedan beskriver en respondent 

sin syn på Sportbladets användning av citat som inhämtats från opålitliga källor; 

 

[...] det blir ju väldigt missledande för någon som inte är van, att Zlatan är klar för Inter 

när citatet är helt fabricerat ofta men dom rättfärdigar det för att en annan källa har det 

… (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Det resoneras även kring att det generellt sett finns ett förtroende för sportjournalistik förutom 

de nyheter som tydligt kan utläsas som osanna eller overifierade; 

 

[...] jag litar väl på det som skrivs liksom generellt sett förutom när det är rykten om 

skador och sådär på fotbollsspelare och det är väldigt mycket rykten allmänt så det tar 

man ju med en nypa salt… (Respondent, man, fokusgrupp 4). 

 

Vidare menar respondenten att denne gör skillnad på hur trovärdiga sportnyheter är beroende på 

vilken medial kanal den publicerats på. Innehåll som vanligtvis består av spekulationer jämförs 

något nedvärderande med en “vanlig skvallertidning” där det som skrivs endast ses som 

dumheter. Andra respondenter exemplifierar Sveriges television (SVT) och lokala tidningar i 

Värmland som mediekanaler som endast publicerar verifierade uppgifter, till skillnad från 

Sportbladet som sprider rykten. Hill (2007) har påvisat i studier att mediepubliken har en 

gemensam föreställning om att åtminstone public service bör förhålla sig trogna till sanning och 

objektivitet. Det finns dock i denna studie en uppfattning hos en del av respondenterna att 

kommentatorer i SVT också sysselsätter sig med spekulationer i frågor gällande doping och att 

idrottspersonligheter kan klassas som dopade utan att det finns bevis eller några belägg för det. 

Respondenter ställer sig kritiska till att allvarliga anklagelser inte grundas i verifierade uppgifter.  
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Det bör dock poängteras att anledningen till att de journalistiska riktlinjerna inte efterföljs i 

sammanhanget, kan vara att kommentatorer vanligtvis saknar journalistutbildning, även om SVT 

ändå väntas vara objektiva och oberoende. En respondent beskriver hur denne bemöter dessa 

typer av uppgifter; 

 

[...] ifall det är så känsliga ämnen som att någon är dopad, om jag skulle läsa en rubrik om 

det [...] så utgår jag från att den journalisten har sånt pass yrkesstolthet att han eller hon 

har källor på det innan man skriver det i tidningen (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Det har även betydelse för respondenternas förtroende baserat på vilken journalist det är som 

rapporterar, då somliga anses vara mer pålitliga än andra. Några respondenter tittar vem 

avsändaren av artikeln är innan personen ifråga överhuvudtaget läser innehållet, eftersom en 

bedömning av korrekthet enligt dem på så sätt kan göras. Hill (2007, s. 228) beskriver kategorier 

av journalister som grävande reportrar, kolumnister och kritiker, och att journalistiken därefter 

kan skiljas åt. Respondenterna beskriver tillika skillnader hos sportreportrar och krönikörer, och 

anser att journalister bär ett eget ansvar över att påverka och förbättra publikens tillit. Ett 

återkommande resonemang handlar om att kommersiella intressen påverkar innehållet i 

sportnyheter, där redaktionernas jakt på “klick” är den främsta faktorn som bidrar till uppkomst 

av vilseledning och fabrikation. Trots att publiken har fria val av sportkonsumtion kan de bli 

besvikna på det som rapporteras och därför är det viktigt enligt McQuail (2005, s. 443) att kritiskt 

värdera information. Flera respondenter är kritiska till att locka läsare med ‘clickbait’, vilket 

innebär att sensationella, vilseledande och felaktiga rubriker eller bilder används i samband med 

artiklar; “[...] ett krav det tycker jag liksom är att undvika clickbait, det tycker jag är lite 

omoraliskt…” (Respondent, man, fokusgrupp 3). Kovach och Rosenstiel (2007, s. 53) anser att 

journalister först och främst bör visa lojalitet mot allmänheten och låta arbetsgivarens 

ekonomiska intressen bli sekundära, vilket strider mot publikens syn av hur det hanteras; 

 

[...] det är en kostnadsfråga allting, att tjäna så mycket pengar som möjligt och dom har 

lockrubriker för att folk ska gå in och klicka på det och mer sponsorer, mer 

reklamintäkter… (Respondent, man, fokusgrupp 4). 
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När frågan ställs om hur respondenterna ser på att sportjournalister ägnar sig åt en typ av 

spekulerande journalistik blir ett av svaren att det är märkligt att sportjournalister överhuvudtaget 

får publicera osann information och menar att det är ett sätt att lura människor på. En annan 

person anser att; 

 

Det får va så men det ska tydligt framgå att ’rykten säger’, att det får inte stå att 

korsbandet är av punkt liksom alltså utan man ska väl kunna utläsa ur det att det inte har 

verifierats av någon… (Respondent, kvinna, fokusgrupp 4). 

 

4.2.5 Rätt proportioner 

 

Frågor kring nyheter och dess proportioner i rapportering utvecklades under studiens gång, i takt 

med att respondenterna självmant kom in på ämnet, tillsammans med Kovach och Rosenstiels 

(2007) uppfattning om att journalistiken ska ge nyheter rätt proportioner. Respondenter anser att 

sportjournalister gärna benämner och behandlar händelser som stora nyheter i relation till hur 

känd idrottspersonligheten eller laget är. Detta anses vara sammankopplat med vilket intresse 

publiken väntas ha för det som skrivs, där skandaler kring stora idrottsstjärnor attraherar läsare 

och åhörare, en slutsats som även Patterson (2000) kommit fram till som en präglande faktor 

gällande ‘soft news’. Alla respondenter håller dock inte med om att det endast är dessa typer av 

nyheter som lockar all uppmärksamhet. En respondent menar att hängivenheten hos individen till 

ett specifikt lag eller en sport bidrar till att nyheter som journalisten inte belyser eller anser vara 

viktiga, kan vara det för deltagare i publiken. Anledningen till dessa olika bedömningar beskrivs 

som; 

Alltså jag menar dom tolkar ju också själva på ett sätt när dom refererar, så deras tolkning 

behöver ju inte stämma överens med min nödvändigtvis… (Respondent, man, 

fokusgrupp 3). 

 

Att nyheterna ska presenteras med rätt proportioner anses vara problematisk av respondenterna i 

relation till prioriterad rapportering gällande lokala lag i lokalpress och nationella lag i nationell 

press. En sportslig händelse som är stor och uppmärksammad på den vederbörande orten 

behöver inte få någon plats överhuvudtaget i nationell rapportering.  
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Respondenterna överensstämmer dock om att det är rimligt och förväntas vara på det viset, 

eftersom rapporteringen styrs av allmänt intresse och då får journalisten lov att vara “patriotisk”. 

Resonemanget bekräftar Schudsons (2001, s. 164) likväl som Hallins (1986, ss. 116–117) 

föreställning om att sportjournalister tenderar att vara partiska mot “hemmalag”, vilket således 

leder till kritik om att den objektiva normen inte efterföljs. En respondent anser att alla nyheter 

kring svenskar i världen blir uppförstorade och inte i proportion till vad som egentligen hänt, 

samt att detta berövar plats från annat viktigt som inträffat; 

 

Så fort om det är någon svensk runt om i världen som gör någonting, då blir ju vi 

svenskar väldigt eller det blir ju iallafall uppförstorat eller vad man ska säga (Respondent, 

man, fokusgrupp 3). 

 

Det finns även åsikter kring att sportjournalisten måste bedöma hur angelägen en händelse är; 

“[...] att ta någon liten grej och göra den jättestor [...] det är ju bara trams, men händer det något 

häftigt så är det klart man kan blåsa upp det lite kan jag tycka” (Respondent, man, fokusgrupp 2). 

Det anses också viktigt att skilja på att sportjournalisten kan förstärka en händelse med vissa 

ordval och tonläge, utan att för den delen heja på laget i fråga. En respondent menar att det är 

problematiskt för journalister att förmedla ett och samma budskap till alla läsare via text, 

eftersom det till syvende och sist är en individuell tolkning av artikeln som görs. Ett sådant 

uttalande beskrivs som följande; ”Åh vilket fantastiskt mål!’ och då säger några åh vad du är 

partisk” (Respondent, kvinna, fokusgrupp 2). 

 

Ett återkommande tema i intervjuerna har varit respondenternas syn på, vad som beskrivs som, 

omfattande och överdriven medierapportering kring den svenska fotbollsspelaren Zlatan 

Ibrahimović. Det som framför allt diskuterats har varit att Zlatan, enligt respondenterna, fått för 

mycket utrymme i pressen vilket bidragit till att annan rapportering kring det svenska 

fotbollslandslaget uteslutits. Journalister har makt att prioritera särskilt innehåll (Singer, 2011), 

stundtals på bekostnad av att presentera all fakta och sidor av händelser, vilket är deras uppgift 

enligt Ryan (2001). När Zlatan slutade i landslaget förändrades detta vilket tagits emot på ett 

positivt sätt av respondenterna där en person beskriver den nuvarande situationen som; “Nej 

men det blev en nyanserad bild det var inte alltid en halvtimme om Zlatan varje dag” 

(Respondent, man, fokusgrupp 1). 
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4.2.6 Etiska riktlinjer hos olika mediekanaler 

 

Det tycks finnas ett varierat förtroende hos publiken för olika mediekanaler och därmed olika 

förväntan på korrekt information. Flera respondenter hävdar att det är läsaren eller tv-tittaren 

själv som får bedöma hur trovärdig rapporteringen är; 

 

[...] om man har lite koll på vilken typ av källa man läser och vilken typ av information 

man får, man får vara med på det lite då är det lättare att värdera informationen… 

(Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Det resoneras bland respondenterna att etablerade sportjournalister inte sprider spekulationer till 

exempel, oavsett vilken redaktion dem arbetar på. Vad gäller ryktesspridning så pekas Sportbladet 

och Aftonbladet rent generellt ut som en tidning som sysslar med sådan journalistik. Detta kan 

relateras till att sensationsjournalistik med uppseendeväckande rubriker har ökat (Cushion, 2013, 

s. 60). En respondent tror att det är underhållningsvärdet i nyheter som påverkar vad som 

publiceras i Aftonbladet. SVT och public service å andra sidan väntas presentera fakta och 

verifierade uppgifter. En stor del av respondenterna söker sig till klubblags egna artiklar inför och 

efter matcher. Dessa texter beskrivs dock som lite väl vinklade och därför uppskattas även 

rapportering från traditionella medier, då många respondenter vill ta del av olika perspektiv för 

att få en helhetsbild av sporthändelser. En respondent menar också att klubblagens rapportering 

skiljer sig från mediernas; 

 

[...] även om man håller på laget så kan det vara skönt att läsa, tycker jag, medias 

rapportering om det för där är det någon slags expert som försöker vara objektiv 

(Respondent, man, fokusgrupp 1). 

 

Flera respondenter följer sport via sociala medier som Twitter eller bloggar, vilka är kanaler som 

nås på internet. Flera respondenter söker sig även till fansforum eller supportergrupper, där 

vanliga människor publicerar information, men de vill dock poängtera att detta inte är någon 

kritik mot journalister, utan att det är intressant med olika perspektiv.  



   

40 

 

En respondent tycker inte att samma krav på faktakontroller och hänvisning till källor kan ställas 

på bloggar, även om dessa skrivs av sportjournalister, som ett reportage i sportmagasinet Offside 

till exempel. Skovsgaard (2013, s. 107) har påvisat att dessa journalistiska arbetsuppgifter inte är 

prioriterade i sportjournalistik, även om vissa respondenter tycks förvänta sig att somliga mediala 

kanaler ska uppfylla dessa krav. Public service tas upp som exempel på en verksamhet som 

förväntas vara objektiv i samtliga fokusgruppsintervjuer och bekräftar att mediepubliken håller 

public service till en högre etisk standard (Hill, 2007). En respondent talar om SVT och menar att 

“[...] vissa medier förväntar man sig att dom är objektiva” (Respondent, man, fokusgrupp 1). 

Singer (2011) belyser att det i takt med ett förändrat medielandskap blivit alltmer viktigt att 

definiera vem som är journalist, en bedömning som kan göras utifrån hur väl etiska riktlinjer 

efterföljs. En respondent hävdar att denne inte ser på sportjournalistkåren som en och samma 

grupp utan att det finns olika slags journalistik inom benämningen. Denna uppfattning får 

medhåll av andra respondenter som drar det ytterligare ett steg och skiljer det från journalistik 

överhuvudtaget, kritik som uppmärksammats av Boyle (2006, s. 6), som vanligtvis härstammar 

från journalister inom andra genrer. En respondent resonerar kring det som; 

 

Det känns som att det är det är nästan två olika saker i vissa fall med sportjournalistik och 

vanlig journalistik. Det går liksom inte att säga journalistik och mena båda två känns det 

som (Respondent, man, fokusgrupp 2). 

 

En annan respondent funderar över hur sportjournalister bör tituleras; “Sportjournalister är också 

vackert, det är ett vackert ord men seriösa skribenter, ja det tycker jag…” (Respondent, man, 

fokusgrupp 1). Vad gäller att sportjournalister och redaktioner förhåller sig till objektiva riktlinjer 

i olika hög grad ses inte som ett problem av respondenterna, utan är snarare något som blir 

positivt mottaget; 

 

[...] alla kan ju inte vara Janne Josefsson och gräva hela tiden det går ju inte i alla tidningar, 

då står det ju samma saker överallt så det måste ju ändå vara lite skillnad i vad dom 

skriver och då blir det lite olika objektiv skrivning… (Respondent, man, fokusgrupp 4). 
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4.2.7 Bilder och bildmanipulation 

 

Teorin för studien har växt fram och varit en process, vilket innebär att frågor kring bilder och 

bildmanipulation endast ställts till en av de fyra fokusgrupperna. I två av de andra intervjuerna 

berörde respondenter själva ämnet i diskussionerna. Detta till trots, känns det angeläget att 

presentera de resultat som faktiskt framkommit, även om diskussionerna kring frågan varit 

kortvariga. Respondenter upplever nämligen inte att bildmanipulation är något som förekommer i 

sportjournalistik. Det som dock stundtals inträffar är att bilder används i sammanhang där de inte 

är relevanta, framför allt för att locka till läsning; “Sen kan ju Aftonbladet vara väldigt bra på att 

klistra in bilder som inte har någonting med texten att göra för att fånga intresse…” (Respondent, 

man, fokusgrupp 1). Vidare överensstämmer en annan respondent att bilder i artiklar; 

 

Inte manipulerats liksom, men ibland har dom ju inte med sammanhanget att göra 

egentligen alltså det är en bild på nånting som inte har med artikeln att göra… 

(Respondent, man, fokusgrupp 4). 

 

Detta är inte någon problematik som skapar upprördhet hos respondenterna men några erkänner 

att tillvägagångssättet fungerar i syfte om att attrahera till läsning, vilket kan relateras till det 

tidigare nämnda begreppet ‘clickbait’. Att ta till detta grepp sammankopplas dock med tendenser 

att innehållet i artiklarna i dessa fall består av oseriös och felaktig information och upplevs således 

som omoraliskt av publiken. En respondent beskriver det som; “[...] det här att man går in på 

artikeln man vet att det här är skit det som står och ändå går man in på den artikeln för att bilden 

lockar lite ändå…” (Respondent, man, fokusgrupp 4). Oates och Pauly (2007) har beskrivit detta 

som en vilja hos medieproducenter att leverera spännande och intresseväckande nyheter, 

stundtals till priset av en felaktig verklighetsframställning, som i sin tur påverkar sportgenrens 

status negativt.  
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit i analysen i relation till teori 

och tidigare forskning för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Då den inledande 

frågeställningen för studien haft som funktion som en förberedande forskningsfråga, kommer 

diskussionskapitlet främst fokusera på de resultat som framkommit kring objektivitet i 

sportjournalistik. 

 

I analysen har det framkommit att publiken konsumerar sportnyheter med förhoppning om att 

tillfredsställa ett eller vanligtvis flera behov. Dessa stämmer överens med teorin om uses and 

gratifications och de behov som påträffats har varit de som bland annat McQuail et al. (1972, s. 

160) uppmärksammat; information, personlig identitet, integration och social interaktion samt underhållning. 

Det som tycks vara grunden till att vilja uppfylla behoven är ett stort sportintresse och personligt 

engagemang hos respondenterna, vilket stämmer överens hos samtliga respondenter eftersom de 

rekryterades till studien utifrån det gemensamma intresset. Många respondenter förenar 

nyttjandet av sportnyheter med nöje i kombination med inhämtning av information, vilket 

följaktligen även har positiv inverkan för deras sociala relationer med vänner, familj och bekanta. 

Sportnyheter har således en viktig funktion för människor, eftersom de influerar kvalitén på våra 

liv och därför bör vi enligt Kovach och Rosenstiel (2007, s. 2) bry oss om journalistikens standard 

och karaktär. Publiken har beskrivit att de söker efter sportnyheter baserat på vilka förväntningar 

de har på innehållet, en aspekt som även Blumler och Katz (1974 ref. i McQuail & Windahl, 

1993, s. 134) anser är central vad gäller förståelse för publikens medieanvändning.  

Jag har i studien belyst det faktum om att nyheter inte kan definieras som en helhet utan 

fördelaktigt kategoriseras efter Tuchmans (1972) benämningar ‘hard news’ och ‘soft news’. Synen 

på sport som en del av ‘soft news’, vilket kännetecknas av Lehman-Wilzig & Seletzky (2010) som 

lättsamma och underhållande nyheter, har även påträffats hos publiken som beskrivit sport som 

“en egen värld” och sportnyheter som “av mindre världslig betydelse”. Reinemann et al. (2011, s. 

231) ställer sig kritiska till att nedvärdera nyheter, på ett sätt som de beskriver som missledande, 

till ’soft news’ eftersom dessa nyheter kan ha en betydelsefull social relevans. Det finns dock en 

stor uppskattning hos människor gentemot sportjournalistik, med uppfattningen om genrens 

höga underhållande värde. Prior (2003) har funnit att människor som uppskattar ‘soft news’ även 

har intresse för lokala nyheter, vilket också framkommit i denna studie, där engagemang kring 

lokal sport och lokaljournalistik påvisats.  
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Publiken gör även åtskillnad på sportjournalistik och journalistik inom ‘hard news’ och menar att 

de två inte kan ses som en helhet. Detta är en publik syn som även tycks bidra till att lägre 

förväntningar finns på sport som journalistisk genre och vikten av att följa journalistiska normer. 

Utifrån resultat och analys kan jag fastslå att olika faktorer inom journalistisk objektivitet, 

förväntas att uppnås av publiken med väldig variation. Resultat visar därmed att objektivitet i 

sportjournalistik är ett komplext ämne utifrån ett publikperspektiv, som i mångt och mycket 

motsäger forskning om objektivitet som en självklar del i journalisters professionella uppgifter 

(Deuze, 2005; Kovach & Rosenstiel, 2007). Publikens syn går dock i samklang med Skovsgaards 

(2013, s. 107) påstående om att det objektiva idealet är viktigare att eftersträva inom mer 

prestigefyllda journalistiska genrer än andra.  

Ett samband kan i denna studie synliggöras mellan publikens uppfattning om sport som en 

nyhetskälla av lättsam och underhållande natur, och lägre förväntningar på att objektivitetsidealet 

efterföljs. För det första ställer människor olika krav på objektiv rapportering av olika mediala 

kanaler och enskilda sportjournalister. Det bör tyckas vara oroväckande för den 

sportjournalistiska kåren att det finns så vitt skilda förväntningar på olika redaktioner, eller på 

olika journalister som båda arbetar på samma tidning. Den lokala och nationella pressen 

uppfattas som patriotiska mot lokala och nationella lag, vilket tas i uttryck i prioriterat medialt 

utrymme och i bristande granskning av dessa idrottsstjärnor och ledare. Detta stödjer Schudsons 

(2001, s. 164) tes om att det geografiska läget påverkar sportrapportering och därmed att den 

objektiva förmågan går förlorad. Publikens åsikter visar dock att de uppskattar när 

sportjournalister har uttalade favoritlag, för att de på så sätt vet varför nyheten är vinklad åt en 

särskild riktning. McQuail (1995, ss. 191–192) har belyst kritik mot partiskt inriktad 

nyhetsrapportering, främst baserat på att en motivering till vinkling många gånger saknas, en 

problematik som publiken inte tycks uppfatta hos sportjournalister och deras favoritlag. Detta 

tyder på att sportjournalistik ses som jävig och att publiken även vill ha det så, vilket motstrider 

de professionella och etiska riktlinjer som journalistik väntas präglas av (Kovach & Rosenstiel, 

2007) och även de skyldigheter som journalister bör ha mot publiken (Ryan, 2001, s. 5). Publiken 

tycks hålla public service till en högre objektiv standard än kommersiella kanaler, vilket baseras på 

ett grundförtroende för verksamheten och en uppfattning om att de värnar för allmänhetens 

intresse. Cushion (2013, s. 60) har belyst att public service inte påverkas av en till synes, negativ 

utveckling inom journalistik som av kommersiella skäl kommit att sänka kvalitén på rapportering.  
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Wahl-Jorgensen och Hanitzch (2009, ss. 296–297) redogör för att journalister har svårigheter 

med att vara oberoende och samtidigt visa lojalitet mot redaktörer, källor och publiken. 

Respondenter i denna studie bekräftar problematiken i och med att de upplever att 

sportjournalister undviker att ställa kritiska och obekväma frågor till spelare och ledare i syfte om 

att skapa och bibehålla goda relationer till dem och föreningarna som de representerar. 

Människor visar förståelse för att sportjournalistik är beroende av dessa kontakter, vilket inte är 

förenligt med Kovach & Rosenstiels (2007, ss. 5–6) påstående om att journalistik ska vara 

oberoende av de som bevakas samt bidra med ett forum för offentlig kritik och diskussion. 

Publiken anser att en granskande funktion vanligtvis saknas i sportjournalistik, vilket leder till att 

det inte heller förväntas. Trovärdigheten hos sportjournalister tenderar att bedömas av publiken 

efter huruvida uppgifter och resultat som presenteras är korrekta. Å ena sidan visar resultat att 

människor anser att krav kan ställas på rätt och riktig information, för annars skapas misstro och 

missnöje, vilket även Singer (2011, s. 64) konstaterat. Det bör dock poängteras att publikens 

hängivenhet mot sportjournalistik inte tycks försvinna även om tilliten i vissa avseenden 

försämras, vilket Ryan (2001) klargjort och som respondenter i denna studie bekräftar. Den 

insikten ses som intressant i sammanhanget, eftersom det visar på att sportrapportering har en till 

synes dedikerad publik, även om det finns kvalitetsbrister i journalistiken. 

Å andra sidan finns en uppfattning om att åsikter och analyser av matcher oundvikligen kommer 

att vara subjektiva eftersom sportjournalistens personliga inställning kommer att påverka 

tolkningen. Ryan (2001) har försvarat journalister och hävdat att de måste använda en analytisk 

förmåga för att kunna återberätta händelser på ett komplett sätt, utan att för den delen förlora 

den objektiva förmågan. Resultat i denna studie har dock visat att publiken anser att 

sportjournalister inte förhåller sig objektiva i sina analyser och så väntas det fortsättningsvis även 

vara. Undantag för krav på korrekthet kan enligt publiken göras gällande spekulationer kring 

spelarvärvningar eftersom det finns en medvetenhet hos dem att det endast är rykten. 

Spekulerande sportjournalistik kan därför uppskattas av publiken på grund av ett, enligt dem, 

högt underhållningsvärde. Rapportering som innefattar allvarliga anklagelser som grundas i 

overifierade uppgifter ställer sig dock respondenter kritiska till och menar att greppet är 

vilseledande samt omoraliskt. I denna studie har en grupp sportintresserade människor deltagit, 

vilket inneburit att de tycks ha en god egen förmåga att urskilja felaktiga uppgifter, något som 

möjligtvis personer utan sportintresse inte kan göra i samma utsträckning. I sammanhanget 

uppenbaras vikten av att sportjournalister inte bör fara med osanning. 
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En aktiv sportkonsumtion i medier verkar leda till ett stort eget engagemang för det mediala 

utförandet, en aspekt som McQuail (1997, s. 119) har belyst, vilket jag sammankopplar med 

förmågan att sedan kunna kritiskt värdera information.  

Kommersialisering har beskrivits som ett hot mot journalistikens syfte (Deuze, 2005, ss. 52–53) 

och publiken har i denna studie berört den konflikterande relationen mellan ekonomiska 

intressen och sportjournalistik. De upplever att sportjournalister skriver om det som intresserar 

människor, dock med kommersiella motiv som bakgrund och därmed försämras den 

journalistiska kvalitén. Kovach och Rosenstiel (2007, s. 53) har redogjort för att journalister 

tillämpar objektivitet i sitt arbete till följd av skyldigheter gentemot publiken, men detta resulterar 

så småningom ändå i ekonomisk vinst för medieföretag. I takt med teknologisk utveckling och 

det utbredda nyhetsflödet på internet, kommer en bedömning av vem som är journalist alltmer 

baseras på hur väl de följer yrkets etiska och professionella riktlinjer (Singer, 2011) där 

objektivitet är ett centralt begrepp. Det är i denna ansats som jag finner att det är problematiskt 

att publiken inte tycks förvänta sig fullständigt objektiv sportjournalistik. Kan detta möjligtvis 

leda en utveckling till ännu mindre objektiv sportrapportering? Ska ett fortsatt ansvar tilldelas 

människor i publiken att bedöma om sportnyheter återges på ett korrekt sätt eller endast består 

av rykten, spekulation och overifierade uppgifter?    
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6 SLUTSATS 

De frågor som varit utgångspunkter för studien och som ämnats besvaras lyder som följande; 

 

• Vilka behov tillfredsställs hos publiken i och med att konsumera sportnyheter? 

• Vilka förväntningar har publiken på objektivitet i sportjournalistik? 

 

Denna studie har undersökt vilka förväntningar publiken har på objektivitet i sportjournalistik. 

Begreppet objektivitet blir ännu en gång ett omstritt och ifrågasatt, men denna gång från en 

underforskad sportkonsumerande publik. Det jag kan utläsa är att publiken är kluven inför att alla 

aspekter inom objektivitet i sportjournalistik bör tillämpas. Trots att det finns en generell 

uppfattning hos respondenterna om att sportjournalister, i teorin, möjligtvis bör förhålla sig 

objektiva i alla avseenden, är detta något som beskrivs som mycket svårt i praktiken. Jag menar 

att resultat i denna studie belyser att objektivitet i sportjournalistik stundtals anses vara 

betydelsefullt men att det inte finns någon allmängiltig förväntan på det. Publiken gör skillnad på 

vilka krav som kan ställas på att följa professionella etiska riktlinjer utifrån; medial kanal, enskilda 

sportjournalister, public service, lokal och nationell nyhetspress. 

Människor tenderar att uppskatta sport och sportjournalistik som underhållning, vilket även tycks 

bidra till bristande objektivitet eftersom det finns en föreställning om att sportjournalister 

rapporterar för publikens skull och det som intresserar dem. Sportjournalister anses därmed 

presentera nyheter utifrån ett prioriterat underhållningsvärde vilket problematiserar för en sann 

verklighetsframställning. Denna studie tydliggör att det finns ett samband mellan sport som en 

nyhetsgenre med lägre anseende, de behov som ligger till grund för publikens konsumtion av 

sport, vilket således påverkar vilka förväntningar som publiken har på att objektivitet tillämpas i 

sportjournalistik. Det blir tydligt att publiken tilltalas av sportjournalistik som uppenbarligen är 

partisk och stundtals felaktig och vilseledande, framför allt för att bekräfta en egen agenda och 

individuella intressen. Det finns en bred förståelse hos publiken för de svårigheter som 

sportjournalistiken står inför, där en funktion som oberoende av de som bevakas, exemplifieras 

som problematisk. Människor anser att medieredaktionernas beroende av goda relationer till 

idrottsföreningar och lag har en fundamental betydelse för kommersiella intressen och därmed 

även för sportjournalistikens fortsatta existens. 
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6.1 Framtida forskning 

 

I framtida studier skulle det vara intressant att utveckla de forskningsfrågor som ligger till grund 

för denna studie, till att göra en mer djupgående jämförande undersökning mellan en yngre och 

en äldre publik och deras förväntningar på objektivitet i sportjournalistik. I och med ett ständigt 

utvecklat medielandskap och sportjournalistikens ökade närvaro på internet, skulle eventuella 

skillnader kunna belysas i hur generationerna ser på ämnet. I denna studie har en grupp unga 

vuxna undersökts, vilket således bidragit till att många av de mediala källor som det diskuteras 

kring har varit internetbaserade sådana. Boyle (2006, s. 8) har belyst att internet haft negativ 

påverkan för kvalitén på journalistiken, där krav på ständig uppdatering och aktualitet försämrar 

sportjournalisters möjligheter till grundläggande faktakontroll och mer djupgående reportage. 

Skulle en undersökning av en äldre publik leda till de resultat som påvisats i vederbörande studie? 

Om det visas att behoven till mediekonsumtion och därmed förväntningar på objektivitet i det 

mediala innehållet ser annorlunda ut hos äldre människor, beror detta möjligtvis på större 

konsumtion av sport via kanaler hos public service? Forskning har visat, vilket även denna studie 

bekräftar, att ett större förtroende generellt sett finns för public service (Hill, 2007) vilket leder till 

frågan om kommersialisering faktiskt skadar sportjournalistikens syfte, i linje med Deuze (2005) 

uppfattning. På ett övergripande plan skulle det fortsättningsvis vara betydelsefullt att klargöra 

vikten av journalistisk objektivitet inom samtliga nyhetsgenrer, eller möjligtvis omdefiniera ett till 

synes föråldrat begrepp i ett föränderligt mediesamhälle. Det går även att ställa sig frågande till 

om sportjournalistens professionella uppgifter skulle kunna omvärderas. 
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7 IMPLIKATIONER PÅ SAMHÄLLET OCH ARBETS-

/YRKESLIV 

Den här studien har bidragit med förståelse för varför människor konsumerar sportnyheter och i 

sin tur vilka förväntningar som finns på objektivitet i sportjournalistik, samt sambandet 

däremellan. Min forskning visar att sportjournalistik inte förväntas vara objektiv i alla avseenden, 

vilket uppfattas både som problematiskt och kan uppskattas ur ett publikperspektiv. En syn på 

sport som en genre utanför traditionell nyhetsjournalistik har förstärkts vilket även kan 

sammankopplas med de krav som därmed ställs på att sportjournalister ska följa professionens 

etiska riktlinjer. En medvetenhet tycks finnas hos publiken att värdera journalistiska källor och 

således göra en egen bedömning om informationen är rätt och riktig. Jag vill mena att människors 

förväntan på objektivitet i sportjournalistik skapar en oroande bild av genren. Den funktion som 

journalistik beskrivs ha i samhället som en granskande och oberoende kraft tycks inte gälla för 

sportjournalistik, vilket leder till frågan om den egentligen bör tillhöra yrkeskategorin 

överhuvudtaget? Ska möjligtvis ett större ansvar åläggas sportredaktioner för att komma till bukt 

med dessa svårigheter, eller ska den marknadsdrivna branschen och publikens intresse få fortsätta 

påverka valet av medialt innehåll och således även hur sportnyheter presenteras? För en redan 

kritiserad och nedvärderad sportgenre, tror jag att kritiken kommer att bestå om än inte växa 

ännu mer. 

 

Jag vill även mena på att min studie kan bidra med värdefulla insikter för sportjournalister. 

Genom att ta del av de resultat som framkommit skulle de kunna bli medvetna om hur de 

uppfattas av publiken och i det längre perspektivet bör det vara av intresse för sportjournalister 

att få förståelse för att den allmänna synen på deras yrke inte nödvändigtvis stämmer överens 

med deras professionella självbild. Jag är dock medveten om att de 24 unga vuxna personer som 

intervjuats inte kan återspegla en hel publik, men de upprepande mönster som framkommit i 

studien kan ändå visa på tendenser hos denna del av publiken som har betydelse för 

sportjournalistik. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 
Intervjun inleds med att hälsa alla deltagande välkomna och följs sedan av en presentation av 
studien som lyder; 
 
Följande intervju är en del av en studie kring sportjournalistik och dess publik, som även ska 
författas till en C-uppsats inom området medie- och kommunikationsvetenskap hos Karlstads 
universitet. Er roll i studien är att representera en grupp sportintresserade personer mellan 20–30 
år, som följer sport via medierapportering. Alla deltagande kommer att vara och förbli anonyma i 
mitt insamlade material och i författandet av uppsatsen. Den här intervjun spelas in, framför allt 
för att missförstånd ska undvikas samt för att viktig information inte ska gå förlorad. Om någon 
vill avbryta sitt deltagande i intervjun går det bra. Intervjun beräknas att pågå i cirka 45 minuter. 

 
Därefter beskrivs upplägget för intervjun och slutligen tillfrågas respondenterna om de förstått 
sin roll i studien, hur genomförandet ska gå till och om de möjligtvis har några andra frågor. 
 
 

 

Inledning: Sportintresse 

 

1.    Vilka sporter följer ni? 

2.    Har du/ni ett favoritlag? 

 

Tema 2: Mediekonsumtion av sport 

 

3.   Tar du/ni del av medierapportering kring sport? 

4.   Varför följer du sport i medier? 

-     Vad får du ut av att följa sport i medier? 

5.    Finns det skillnader i hur ni konsumerar sportnyheter mot vanliga, traditionella nyheter? 

6.   Vilka mediala kanaler söker ni sportnyheter på? 

 

 

Tema 3: Objektivitet i sportjournalistik 

 

7.   Är det viktigt för er att sportresultat och uppgifter är korrekta? 

8.   Är det viktigt att sportnyheter har rätt proportioner? 



   

55 

 

9.   Rapporterar svenska sportjournalister lika mycket om svenska lag eller idrottsprestationer 

som om andra länders lag? 

-     Bör det vara så? 

10.  Är det viktigt för er att sportjournalister är opartiska i sin rapportering? 

11.  Har ni någon gång lagt märke till att idrottsstjärnor eller lag favoriserats i pressen? 

12.  Tror ni att sportjournalister undviker att ställa obekväma frågor i intervjuer i syfte om att ha 

goda relationer till idrotts-män/kvinnor/ledare? 

-     Om det är så, bör det vara på det viset? 

13.   Tycker du att sportjournalister ska respektera idrottsstjärnors personliga integritet? 

14.   Hur mycket ska idrottsstjärnor granskas? 

15.   Har ni sett att bilder manipulerats i sportartiklar eller tv-sändningar? 

-          I sådant fall, vad tycker ni om det? 

16.   Anser ni att sportjournalistik är granskande? 

17.   Anser ni att sportjournalister rapporterar för publikens skull? 

18.   Har sportjournalister några skyldigheter till er som publik? 

19.   Litar ni på sportjournalister? 

-          Varför/Varför inte? 

20.   Är ni bekanta med vad begreppet objektivitet betyder? 

21.   Tror ni att sportjournalistik är mer/mindre objektiv än andra delar av journalistik? 

22.    Är det viktigt med objektivitet i sportjournalistik? 

-       Varför/Varför inte? 

23.  Slutligen; är det något någon vill tillägga? 

 

 

Tack för er medverkan! 
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BILAGA 2 – INFORMERAT SAMTYCKE 

 

 
Mitt namn är Sara Gunnarsson och jag studerar min sista termin på Karlstads universitet. För 
närvarande skriver jag mitt examensarbete inom huvudområdet medie- och 
kommunikationsvetenskap. 

 
I min studie vill jag undersöka sportjournalistik och dess publik, med intresse för publikens syn 
på sportjournalistik. Med det sagt, är er roll i studien att representera en grupp sportintresserade 
personer som även tar del av medierapportering kring sport. Därför ska gruppintervjuer gällande 
ämnet utföras. Intervjun kommer att spelas in, detta för att missförstånd ska undvikas samt för 
att viktig information inte ska gå förlorad. Inspelningarna kommer att raderas när studien 
slutförts. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan, under intervjuns 
gång eller om du i efterhand vill att jag raderar inspelat material. Om du inte längre vill vara en del 
av studien, måste det meddelas innan examensarbetet publiceras. Samtliga intervjudeltagare 
kommer att vara anonyma i det insamlade materialet. Den information som kommer att 
publiceras är gruppens åldersspann och antalet kvinnliga och manliga medverkande. 

 

 

 
Efter att ha läst ovanstående information ger jag härmed mitt godkännande att delta vid en 
gruppintervju för att besvara frågor angående sportjournalistik och medierapportering kring 
sport. Jag tillåter även att intervjun spelas in och är medveten om att allt material behandlas 
konfidentiellt. 

 

 

 

 
 
 
Namnteckning 

 

 
_______________________________________________________________________ 

 

 

 
Ort och datum 

 

 
________________________________________________________________________ 
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BILAGA 3 – KOD-/FÄRGSCHEMA 

 
Nedan visas det färgschema som tillämpats för att kategorisera uttalanden från de transkriberade 
intervjuerna. De fyra översta behandlar uses and gratifications av sportnyheter. De sju nedersta 
behandlar olika faktorer/aspekter inom journalistisk objektivitet. 
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BILAGA 4 – TRANSKRIBERING 

Nedan visas ett utdrag från en transkriberad intervju, som även har kodats efter färgschemat i 

bilaga 3.

  


