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Abstract 
 

The purpose of our study has been to investigate how sport reporters, columnists and 

managers handle the journalistic ideal and term objectivity in their everyday work. Our 

interest has been to pinpoint whether our selected sports journalists entitle themselves as 

reporters, columnists or perhaps both. In the circumstances in which these persons entitle 

themselves as both sports reporters and columnists, our purpose is to figure out if it is 

possible for them to maintain the same level of objectivity, that is expected in their work as 

reporters.  

 

In this study we have collected our material through the use of semi structured interviews 

with people whom are active in the field we know as sports journalism. During the two week 

interlude in which the material has been collected we have spoken to seven sport reporters 

and three heads of sports from tree national, Swedish newspapers and one national news 

agency. Since objectivity within sports journalism as a subject matter has not been explored 

thoroughly we have chosen to use common theories regarding journalists approach to 

objectivity. The theories focus in on objectivity, impartiality, commercialization and 

subjectivity in order to explain the shift of roles within sports journalism. 

 

The result of our research shows that each individual journalist´s approach to objectivity tend 

to vary depending on their role and on their employers work procedures. However, they all 

have some tendencies in common, that caused by the media's digitalisation and 

commercialisation tend to restrict their objective ability. The most common themes or factors 

that have shown to determine the level of objectivity in our research are: lack of time, 

controversial degree, cheering journalism, social media and rewrites of local newspapers. To 

what extent these factors affect the journalistic formation in these four newspapers depend on 

their economic prerequisites and relationships of trust. 
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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur reportrar, krönikörer och chefer inom 

sportjournalistiken förhåller sig till objektivitetsidealet i deras dagliga arbete. Vårt intresse 

har varit att ta reda på om dessa sju sportjournalister titulerar sig som reportrar, krönikörer 

eller både och. I fall då dessa personer titulerar sig som både reporter och krönikör har vårt 

syfte varit att ta reda på om skiftet mellan dessa roller går hand i hand med det objektiva 

arbete, som förväntas av dem som reportrar. 

 

I denna studie har vi samlat in vårt material med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

personer som är aktiva inom sportjournalistiken. Under våra två veckors insamlingsarbete har 

vi talat med sju sportjournalister och tre sportchefer på tre nationella svenska tidningar och en 

nationell nyhetsbyrå. Eftersom objektivitet inom sportjournalistiken i synnerhet är något som 

inte har undersökts i större utsträckning har vi tagit hjälp av teorier om journalistik i 

allmänhet för att svara på våra frågeställningar. Teorierna fokuserar på objektivitet, 

opartiskhet, kommersialisering och subjektivitet och genom dem har vi som avsikt att 

förklara skiftande roller inom sportjournalistiken.  

 

Resultatet från vår forskning visar att varje individuell journalists förhållande till objektivitet 

varierar utifrån deras titulerade arbetsroll och deras arbetsplats rutiner och riktlinjer. Dock har 

vi ur våra intervjusvar identifierat gemensamma teman i deras åsikter, som på grund av 

digitaliseringens och kommersialiseringens influenser påverkar deras objektiva 

arbetsförmåga. De tydligaste teman eller faktorer som i denna forskning visat sig kunna 

avgöra graden av objektivitet i sportjournalistiken är: tidsbrist, kontroversiell grad, 

hejarklacksjournalistik, sociala medier och rewrites från lokaltidningar. Hur stor utsträckning 

dessa påverkar utformningen av de fyra tidningarnas journalistik beror i sin tur på deras 

ekonomiska förutsättningar och förtroenderelationer.  

 

Nyckelord:  

Sportreporter, krönikör, objektivitet, subjektivitet, hejarklacksjournalistik, tidsbrist, 

kontroversiellt 
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1. Inledning och problembakgrund 
 

När vi satt där i skolbänken den femte terminen på väg mot att bli journalister sågs den redan 

som en självklarhet, objektiviteten. Den var inte något besvärligt bihang till yrkesrollen och 

begränsade den heller inte. Den var snarare en egenskap som vi anammat utan att ifrågasätta i 

vår yrkesroll. För som reportrar har vi valt bort vårt eget behov av aktivt förändra världen 

genom vår egen röst. Vill vi skapa opinion som journalister blir vi krönikörer. Hade det 

behovet varit större hade vi kanske blivit politiker, men för det är vår roll som reportrar inte 

mindre demokratiskt. Vårt syfte är att lyfta andras röster i samhället och att förse den breda 

publiken med den information de har demokratiska rättigheter att ta del av. Vi som 

journalister, förmedlar denna information. Så lärs det åtminstone ut på journalistutbildningen 

och formuleras även i det Svenska journalistförbundets publicitetsregler kring 

objektivitetsidealet. 

 

Punkt ett:  

”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling”. 

 

Punkt två: 

”Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 

medger, även om de tidigare publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan 

faktaredovisning och kommentar”. 

 

Punkt tretton: 

”Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 

kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på 

att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld” 

(Publicitetsregler, 2017). 

 

När vi å andra sidan lämnar skolbänken och går ur rollen som journaliststudenter och 
blivande sportjournalister, återgår vi till våra personliga sportintressen. Intressen som från det 
ena hållet började på isen i Billingehovs ishall i Skövde och från det andra på gräset på 
Husiegårds Idrottsplats i Malmö. Där föddes intresset, men är vår aktiva idrotts- och 
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supporterbakgrund ett hot mot ett objektivt journalistiskt arbete? Eller är det oundvikligt att 
subjektivitet smyger sig in i sportjournalistiken?  

 

Dessa frågor tog oss vidare in på tankebanor kring en reporters förväntade neutrala och en 

krönikörs förväntade tyckande roll inom den skriftliga sportjournalistiken. Dessa roller tycker 

vi oss se kombineras allt mer hos enskilda reportrar på tidningsredaktionerna. Men finns det 

en tänkbar problematik med att skifta mellan denna objektiva och subjektiva journalistik? 

 

Efter ett tips lyssnar vi på Olof Lundhs podcast i samarbete med fotbollskanalen och avsnittet 

med gästen och den etablerade fotbollskrönikören Simon Bank, anställd av en av Sveriges 

största kvällstidningar. Där tar Bank redan efter elva minuter avstånd från supporterrollen och 

beskriver sig själv som ”nästan psykopatiskt skyddad bakom sin yrkesroll” i sitt 

förhållningssätt till objektivitet. ”Om Sverige skulle avgöra i 90:e minuten av VM-finalen 

med ett offsidemål - då kommer min första reaktion inte vara att jubla utan att se vart 

passningen kommer ifrån” tillägger han (Lundh, 2017).. Det här är den andra sidan av myntet 

och den andra ingång som gör att vi börjar se en uppsats framför oss. De frågor som har 

fångat vårt första och största intresse och har fört oss vidare i vad som resulterat i denna 

uppsats följer: Är det verkligen så svart eller vitt? Definieras man antingen som en objektivt 

arbetande eller subjektivt arbetande sportjournalist? Går det att blanda krönikör och reporter 

rollen? I en tid där vem som helst kan publicera text på internet, kan sport mediernas 

trovärdighet påverkas eller ifrågasättas av dessa motsägelsefulla roller? Det har vi som avsikt 

att ta reda på. 
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2. Syfte & frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att ta reda på hur sportreportrar inom fyra tidningar förhåller sig till 

objektivitet och subjektivitet i sin yrkesroll. Vi vill ta reda på om de utvalda 

sportjournalisternas arbetsroll benämns som krönikör, reporter eller både och. Vi vill även ta 

reda på om dessa benämningar innebär olika förhållningssätt till objektivitet, om ett skifte 

rollerna emellan kan vara problematiskt för bibehållandet av objektiviteten och hur detta 

skifte ter sig i praktiken. Detta genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

sportcheferna om deras förväntningar och krav samt intervjua reportrarna själva om deras 

egen strävan och erfarenhet. Vi tror att det bästa sättet att belysa dessa problematiska begrepp 

är att prata med de som arbetar med sportjournalistik för närvarande. Genom komparativ 

analys av de olika tidningarnas och respondenternas individuella intervjusvar avser vi även 

att ta fasta på faktorer som påverkar och förändrar reportrarnas förhållningssätt till 

objektivitet.  

 

Hur fungerar det att kombinera rollen som krönikör och reporter i praktiken på fyra 

sportredaktioner? 

 

Varför anser de utvalda redaktionerna att ett skifte mellan dessa roller går ihop med 

objektivitetsidealet eller varför inte? 

 

Vilka faktorer i förutsättningarna för sportjournalistiken i dagstidningar gör att objektiviteten 

ökar eller minskar? 
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3. Teori 
Kommersialisering: 

Förr: 
Som vägledning i vårt analysarbete har vi använt oss av Michael Schudsons teori i 

Discovering the News om objektivitetsidealet som han beskriver som en historisk påverkan 

av teknologi, professionalisering, kommersialisering och politik. Schudsons 

kommersialiseringsargument, som vi valt att fokusera på i vår uppsats, utgår från ekonomins 

påverkan på journalistikens relation till sin publik. Bakgrunden i denna teori grundar sig i den 

amerikanska penny pressen under tidigt 1800-tal. Då såldes en tidning för första gången för 

en penny så att fler skulle ha råd och distribuerades på gatorna så att de skulle vara 

tillgängliga för fler. De blev de första politiskt obundna tidningarna, vilket också öppnade 

upp för en större läsekrets. De tidigare tidningarna hade bara funnits till för och sålts för 

samhällets elit via prenumerationer. Idén med att producera en mer objektiv journalistik som 

både intresserade och involverade fler var både för att gynna folkets demokrati och 

tidningens framtida ekonomi. Genom att vara objektiv istället för partisk ökade 

trovärdigheten gentemot läsarna och därmed även möjligheterna att bredda sin publik 

(Schudson 1978, 22-23). I slutet av 1840-talet startades the Associated Press av en grupp 

New York-tidningar. Eftersom tidningarna hade olika politiska agendor var även texterna 

som gjordes av the Associated Press tvungna att vara tillräckligt objektiva för att kunna 

fungera i alla tidningar (Schudson 1978, 4-5). Förr innebar alltså kommersialiseringen av 

journalistiken nästan uteslutande ett främjande av objektiviteten, men detta skulle komma att 

förändras.  

 

Idag: 

Förr menar Bill Kovach och Tom Rosensteil (2014, 69), likt Schudson, att journalister fick 

högre förtroende ju mer objektivt deras innehåll förhöll sig. Men allt eftersom 

industrialiseringen och digitaliseringen haft sin påverkan på kommersialiseringen av 

journalistiken, har framgång likt i många andra branscher, även den börjat mätas i pengar. I 

slutet av 1900-talet industrialiserades journalistiken och blev mer lik företag i sin strävan mot 

effektivitet och ekonomisk vinst, snarare än journalistisk kvalitè (Kovach och Rosensteil 

2014, 69). Bonusar blev vanligt förekommande för nyhetschefer som baserades på tidningens 

intäkter. I takt med att tidningarnas fokus skiftade från att främja den journalistiska kvalitén 
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till att öka sina ekonomiska intäkter sjönk även deras förtroende hos publiken (Kovach och 

Rosensteil 2014, 70). Utmed digitaliseringens framfart mäts nu framgång ofta i hur mycket 

trafik en nyhet drar in på webben, något som Kovach och Rosensteil menar är problematiskt i 

bibehållandet av journalistikens standard. Denna problematik förklarar de genom att en text 

om ett collage-lag som blivit mästare i amerikansk fotboll drar mer trafik än en text om 

vattentillgången i en stad (Kovach och Rosensteil 2014, 71). Tidningarna dras mellan 

producerande av det som drar mest trafik och det som har störst journalistiskt värde. Ännu en 

problematik är bibehållandet och upprätthållandet av en tidnings alla relationer. För att bli 

framgångsrik krävs tidningens lojalitet gentemot både aktieägare, annonsörer och 

moderbolag. Den lojalitet som Kovach och Rosensteil menar måste komma före alla andra är 

lojaliteten gentemot publiken. Det är även den lojalitet i kombination med objektiviteten som 

riskerar att inskränkas utmed digitaliseringens påverkan på tidningarnas kommersialisering 

idag (Kovach och Rosensteil 2014, 71-72). 

 

Objektivitet: 
Michael Schudson menar att det finns tre centrala aspekter i tron på en journalistisk 

objektivitet. De tre aspekterna är följande: 

1. Det finns en objektiv verklighet eller sanning. 

2.  Det existerar mänskliga och subjektiva värderingar men, 

3.  de går att hålla isär i journalistiken (Schudson, 1978, 5,6).  

I sin bok Discovering the news citerar Michael Schudson Sydney Gruson. ”Ren objektivitet 

kanske inte finns, men man måste i alla fall sträva efter det” (1978, 161). Schudson menar att 

objektiviteten blir en typ av legitimitet för journalister som till skillnad från läkare eller 

advokater saknar en yrkeslegitimation (1978, 3). Enligt Schudson är objektivitet tro på fakta 

och misstro till värderingar, men även en journalistisk bedömning om vilken fakta som är 

pålitlig (1978, 6-8).  

 

Objektivitetsidealet bygger enligt Bengt Johansson på att journalistiken i grunden handlar om 

fakta (Johansson, 2015). Med det menas att journalistik skiljer sig från exempelvis fiktion 

och propaganda genom att journalistik behandlar det som faktiskt har inträffat. 

Journalisternas uppgift är, enligt Michael Ryan (2001), att presentera samtliga sidor av en 

händelse, men även att presentera fakta, för att låta publiken skapa sig sin egen uppfattning 
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om vad de tror på eller vilken sida de sympatiserar med. Ryan medger dock att journalister i 

viss mån måste använda sin egen tolkande och analytiska förmåga i sitt arbete. 

 

Ryan (2001, 4) beskriver begreppet och det journalistiska idealet objektivitet som bestående 

av nio kategorier: 

1. Noggrannhet, färdighet, precision och klarhet i insamlandet och spridningen av 

information. 

2. Mottaglighet inför ny information och alternativa förklaringar. 

3. Skepsis mot makthavare och auktoriteter.  

4. Innovation i sätt att undersöka avancerade och kontroversiella ämnen. 

5. Rättvisa, opartiskhet och ointresse i att ingen social eller politisk agenda främjas. 

6. Fantasi, kreativitet och logisk konsekventhet i utformandet av hur historierna berättas 

så intressant och lockande som möjligt.  

7. Ärlighet om personliga preferenser och överkänslighet. 

8. Kollektivitet och verifiering av att resultatet delas med alla. 

9. Universalism i att utkomsten av det journalistiska arbetet inte är utvärderat utifrån 

personliga preferenser.  

 

Ryan (2001, 6-11) beskriver kritiken mot objektivitetsidealet som åtta kategorier: 

1. Objektiviteten är en myt, är ett ouppnåeligt ideal och därför inte eftersträvansvärt.  

2. Att endast söka efter båda sidor för att uppnå objektivitet gör journalister till passiva 

mottagare av information. Här menas att det krävs ett eget moraliskt avvägande av 

journalisten för att avgöra vilken sida som är sann och sedan förmedla det.  

3. Att hela tiden låta båda sidor höras hämmar politisk opinionsbildning. 

4. När makthavare eller andra professioner får komma till tals om sitt område utan att 

ifrågasättas och bara ställas mot den andra parten kan sanningshalten inskränkas.  

5. Reportrar kan påstå sig vara objektiva men välja ut en källas åsikt baserat på sitt eget 

ställningstagande i frågan.  

6. Objektivitet kan användas som en försvarsmekanism hos journalister för att skydda 

sig mot kritik. Detta försvar yttrar sig genom att reportern hänvisar till källorna hen 

citerat snarare än sitt eget ställningstagande.  

7. Objektivitet används för att nå ut till en större publik. 
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8. Objektivitet är ett sätt för media att osynliggöra deras förstärkande av kulturella 

normer och politisk opinionsbildning.  

 

Opartiskhet: 

Enligt Jörgen Westerståhls objektivitetsmodell (1972) är opartiskhet ett begrepp värt att 

notera. När journalister ska konkretisera objektivitetsbegreppet förklaras det genom 

opartiskhet. Med opartisk menas att vid en konflikt behandla alla sidor lika (Westerståhl, 

1972). Grundläggande i den typen av situationer är, enligt Bengt Johansson (2015, 192) att 

använda ordval som inte gör att journalisten på något sätt tar ställning för eller emot någon av 

sidorna. Från början innebar opartiskhet att journalister exempelvis uteslöt politisk 

opinionsbildning. Genom åren har begreppet utvecklats och innebär att journalister ska ge 

alla åsikter chansen att komma fram. (Johansson 2015, 197). En liknande förvandling har 

skett inom sportjournalistiken där det tidigare opartiska matchreferatet nu är utbytt mot en 

objektiv matchtext där källor får komma till tals. 

 

Subjektivitet: 

I takt med den mediala digitaliseringen menar Jesper Strömbäck och Anna Maria Jönsson 

(2005, 7) att det journalistiska innehållet har ökat, samtidigt som tiden läsarna lägger ner på 

det förblivit densamma. Detta upptrissade medieklimat, menar Strömbäck och Jönsson, 

innebär en konstant konkurrens mellan tidningar om läsarnas tid och uppmärksamhet. 

 

Ännu en effekt av internet och sociala medier är svårigheten att lyckas vara först med en 

nyhet. Detta, menar Lars Nord och Elisabeth Stúr (2009, 36) har gjort att sportmedier i allt 

större grad valt att satsa på egna analyser och kommentarer. Detta förklaras av Magdalena 

Nordensson (2011, 12) som ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna. ”Det professionella 

åsiktsmaterialet är ett sätt för tidningarna och andra medier att skapa sig en egen identitet och 

utveckla en fördjupad och mer personlig relation till publiken”. Ett sådant åsiktsmaterial 

beskrivs av Schudson som uteslutande subjektivt. Åsikterna benämner han som reporterns 

egna värderingar som smyger sig in som ”individuellt medvetna eller omedvetna preferenser 

av hur världen borde vara” och verkar därför som objektivitetens motsats (Schudson 1978, 6). 

 

 



 

12	

4. Tidigare forskning 
Objektivitetsideal i yrkesrollen: 
Enligt Jörgen Westerståhl (1972, 5) består objektivitetsidealet av de två grundpelarna - 

opartiskhet och saklighet. Följer vi denna faktabaserade rapporteringsmodell så finns det, 

enligt Ulf Wallin (1998, 119) bara ett sätt för en sportreporter att rapportera. Det vill säga att 

rapportera sporthändelser som referat, som av Wallin definieras som ”de artiklar som i 

kronologisk ordning redogör för vad som inträffat på idrottsarenan”. Nyhetsartikeln å andra 

sidan rapporteras till skillnad från referatet inte i en kronologisk ordning, ”utan vinklas redan 

i inledningen på det väsentligaste eller intressantaste”. Redan under 1920-talet började 

reporterns egna värderingar smyga sig in i nyhetsartiklarna på detta vis. Allteftersom 

idrottarnas egna uttalanden började ta plats placerades reportrarnas egna synpunkter i stället i 

en enskild, kommenterande text. Så menar Wallin att sportkrönikan uppkom. Därefter tror 

han att det blivit allt vanligare och viktigare, i bevarandet av objektivitetsidealet, att skilja 

artiklar och krönikor åt (Wallin 1998, 122). 

 

Kommenterande journalistik: 
Under tidigt 1900-tal började man ana ett skifte inom den svenska sportrapporteringen. Detta 

skifte innebar att ”den torrt registrerade notisen ersattes oftare av en kommenterande 

framställning” (Wallin 1998, 13). I Peter Dahléns forskning (2008) förklaras detta skifte som 

påverkat sportjournalistikens förhållningssätt till objektivitet. Dahlén förklarar problematiken 

kring objektivitetsidealet genom att konkretisera samspelet mellan just sport och medier. 

Kring den språkliga utformningen av sportjournalistiken beskriver Dahlén det raka 

matchreferatet som otillräckligt. Detta på grund av ett växande läsintresse och behov av 

mediernas spegling av idrottens känslomässiga dramaturgi (Dahlén 2008, 84). Mediernas roll 

i förhållande till sporten i samhället förklarar Dahlén som att sprida vidare både den glädje 

och besvikelse den för med sig och på så vis generera ett större sportintresse (Dahlén 2008, 

70,71). 

 

Aktiv journalistik: 
I Raymond Boyle, David Rowe och Garry Whannels kapitel i Stuart Allens antologi (2009) 

beskrivs kulturer kring olika sporter och historiska svårigheter när journalister och sporten 

kommer för nära varandra. De beskriver också problemen med att rapportera objektivt när 

den globala sportindustrin och sportpressen befinner sig i nära affärssamarbeten. Forskningen 
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pekar på konsekvenserna för sportjournalistiken när sportindustrin sätter agendan och gör 

prioriteringar över vilka sportevenemang som bör sändas. De frågar sig om 

sportjournalistiken blivit branschens förlängda arm, då journalister hjälper till genom att 

publicera stora sportevenemang (Boyle, Rowe och Whannel 2009). Det är när relationen 

mellan sportjournalist och yttre samhällsaktör, som idrottsorganisationer eller enskilda 

elitidrottare, inte förhåller sig oberoende som den objektiva journalistiken inskränks. Detta 

menar Ulf Wallin skedde förr genom tydliga samarbeten aktörerna emellan. Sådana 

samarbeten mellan tidning och sportorganisation beskriver han som en effekt av den ökade 

konkurrensen mellan tidningar. På senare tid menar han dock att det blivit vanligare att 

enskilda reportrar kombinerat sin reporterroll med ett supporterskap. Syftet med det 

sistnämnda samarbetet menar Wallin är att förstärka sitt förhållande i sportvärlden och på så 

sätt få tillgång till mer information. Ett sådant förhållande riskerar att göra sportbevakningen 

ensidig och partisk snarare än att bidra till att bevakningen blir kritiskt granskande (Wallin 

1998, 200, 201, 264). 

 

Hejarklacksjournalistik: 
För att förklara den allt mer kommenterande journalistiken använder Wallin termen 

”hejarklacksjournalistik”. Termen beskriver han som - när tidningar hejar fram de lokala eller 

nationella lagen i sina texter om dem. Denna journalistik, menar han, grundar sig i ett 

förutfattat intresse för lagen hos tidningens ”målgrupp.” Exempel på sådana företeelser 

menar han sker i nationella tidningar i rapportering om de svenska landslagen och i 

lokaltidningar i rapportering om de lokala klubblagen (Wallin 1998, 16). Dessa 

nationalistiska känslor för landslagssporten tas även upp av Jesper Enbom och Erik Carlsson i 

deras kapitel i Michael Karlssons och Jesper Strömbäcks antologi (2015).  Här tas 

”fosterlandskärlek i samband med idrott” upp som ett exemplifierat forskningsfokus när 

exempelvis de svenska landslagen sjunger ”Du gamla, du fria” inför landskamper (Enbom 

och Carlsson 2015, 212) som en svensk fotbollsstjärna från 50-talet beskriver som de 

starkaste av ögonblick. Detta tog oss vidare till Billy Ehns, Jonas Frykmans och Orvar 

Löfgrens forskning om nationalitet inom sporten (1993). Där diskuteras denna kollektiva 

samhörighet som för individer samman under den svenska fanan i sportsammanhang. 

Behovet av denna kollektiva, nationella samhörighet beskriver de även som en anledning till 

varför det finns ett avsevärt läsintresse för subjektiv journalistik om landslaget (Ehn, 

Frykman och Löfgren 1993, 213). För att denna sammanföring av människor ska vara möjlig, 
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menar Jesper Fundberg (2003) att det måste ske ett gränsdragande. Fundberg menar att 

känslor och tankar kring det egna landslaget som ett ”vi” endast skapas i ett dikotomt 

förhållande till motståndarna som ”de andra” (Fundberg 2003, 132). 

 

Klickjournalistik: 
Att sensationalism i olika former varit en faktor i mediernas kommersiella utveckling är 

ingen nyhet (Schudson 1978, 5). Redan när matchreferatet övergick till nyhetsartikel började 

händelserna vinklas allt mer på dramatik, elitpersoner och värdeladdade ämnen. Denna 

ekonomiskt gynnsamma trend kan dock ses som ett hot mot den objektiva sportjournalistiken 

(Wallin 1998, 253). Detta beskrivs som en ofrånkomlig effekt av mediernas digitalisering, 

där den objektiva utmaningen ligger i att kunna erbjuda både informativ och underhållande 

journalistik mot bakgrund av mer kommersiellt styrda medier (Boyle, Rowe och Whannel, 

2009).  
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5. Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer med aktiva inom 

sportjournalistiken. För att förstå vilka fördelar och nackdelar det finns med den här metoden 

har vi tagit hjälp av Monica Dalen (2015). Ett huvudmål med kvalitativ forskning är att förstå 

hur människor ser på fenomen i deras sociala verklighet. Vidare handlar det om att få en 

klarare uppfattning om hur de vi intervjuat anpassar sig till världen de lever i och i det här 

fallet, arbetsplatsen de arbetar på. Dalen menar att begreppet livsvärld är ett passande 

begrepp i och med att det fokuserar på människors upplevelse snarare än att beskriva under 

vilka förhållande de lever (Dalen 2015, 15-16). Med vår uppsats syfte i åtanke ansåg vi detta 

val av metod vara bäst lämpat. Med denna metod kan vi generalisera i resultatet gällande vårt 

eget, insamlade material. Resultatet kan således inte generaliseras för medier och anställda 

utanför vårt bestämda urval. Våra intervjuade respondenter hänvisar vi till vid namn i 

resultatdelen med avsikt att påvisa vår egen transparens som forskare, påvisa skillnaderna 

individer, roller och tidningar emellan och av den enkla anledningen att våra respondenter 

talade oförhindrat även utan anonymisering. Dock har vi valt att endast benämna dem genom 

deras roll och på vilken tidning de arbetar i vår resultatsammanfattning. Detta med anledning 

av att vi inte anser att deras namn är intressanta i det överblickande resultatet, utan endast i de 

konkretiserade detaljer som påvisas i resultatdelen. 

 

Intervjuformen har varit semistrukturerad intervju, vilket enligt Dalen är den vanligast 

förekommande intervjuformen. Under semistrukturerade intervjuer utgår man från en 

intervjuguide och riktar samtalet mot ämnen som forskaren eller forskarna har valt ut sedan 

tidigare (Dalen 2015, 34-35). Fördelen med denna metod är att respondenten ges stor frihet i 

att uttrycka sina tankar. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat 

få längre och utförligare svar än om vi använt oss av exempelvis en enkät. (Bryman 2011, 

415). När kvalitativa studier genomförs är det enligt Dalen (2015, 37) viktigt att spela in 

intervjuerna och ha dem tillgängliga för uppspelning framöver, vilket vi har gjort med våra 

mobiltelefoner.  

 

Vi har organiserat uppsatsens upplägg genom en tematisk metod. Det betyder att vi har valt 

ut ett antal teman som varit återkommande under vårt insamlingsarbete och som vi anser 

tydligast belyst uppsatsens problemformulering (Dalen 2015, 86). I varje tematiserad kategori 

har vi sedan valt att lyfta fram enskilda citat som vi anser framhäver essensen av resultatet 
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inom varje tema. På så vis avser vi att konkretisera vårt resultat för läsaren. Monica Dalen 

menar att de citat som väljs ut ska fånga det väsentliga, som både tjänar som exempel för 

majoriteten eller minoriteten. (Dalen 2015, 107-108). Vi vill poängtera att där tidningarnas 

åsikter skiljer sig åt har vi valt citat som är väsentliga för dessa olikheter och/eller som kan 

tjäna som exempel för flera på respektive tidning.  

 

Vi har valt ut följande teman som kategorier i vår uppsats: krönikör, reporter eller kanske 

kröniporter, objektivitet, subjektivitet, conflict of interest, sociala medier, tidsbrist, 

kontroversiell grad, rewrites från lokal sportjournalistik, hejarklacksjournalistik och 

ekonomisk inverkan. Dessa har varit de mest förekommande samtalsämnena under våra 

intervjuer, som våra respondenter till stor del själva tagit sig in på med hjälp av våra frågor. 

Det är även teman som vi anser bäst belyser det aktuella samtalsämnet. Mindre, men 

förekommande teman har vi istället grenat ut i diverse underkategorier. När svaren mellan 

redaktionerna inom samma tema skiljer sig, tydliggör vi detta genom att lista upp svaret från 

varje redaktion. Men när svaren på redaktionerna är detsamma, skriver vi detta i löpande text. 

Enligt Dalen (2015, 86) kan antalet uttalanden säga en del om vilka teman som är viktigast 

och därmed var fokus i uppsatsen ska läggas. Vidare menar Dalen (2015, 88) att de teman 

som varit vanligt förekommande utformar huvudkategorierna i uppsatsen. På detta vis har 

även vi gått tillväga.. 

 

5.1 Urval 
Vi har intervjuat sportchefer och sportjournalister på Dagens Nyheter, TT-Nyhetsbyrån, 

Expressen och Kvällsposten. Anledningen till att valet föll på tidningar och inte tv eller radio 

är att tendensen vi har sett, med ett skifte mellan en objektiv och en subjektiv roll, har varit 

mest framträdande på tidningar. Vår uppfattning är att inom tv är rollerna mer statiska, som 

exempelvis kommentator eller expert. En stor del av dessa antaganden grundar sig i vår egen 

förförståelse som både journalister och sportintresserade av hur diverse sport medier 

fungerar. Under intervjuerna har vi strävat mot ett öppensinnat mottagande av ny information 

för att se bortom denna medvetna förförståelse. (Dalen 2015, 17). Anledningen till att vi 

främst valt nationella tidningar grundar sig i vår kommersiellt teoretiska utgångspunkt i 

förhållande till storstadsmediernas höga konkurrenskultur.  
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Totalt har vi intervjuat fyra sportchefer/ sportansvariga och sju sportjournalister som arbetar 

på två kvällstidningar, varav en har nationellt fokus från Stockholm och en har fokus på 

Södra Sverige från Malmö, en nationell nyhetsbyrå i Stockholm och en morgontidning i 

Stockholm. Det vill säga två journalister och en ansvarig per tidning. Vi har inte haft något 

fokus på genusperspektiv i studien, men i urvalet av journalister har vi valt att intervjua en 

man och en kvinna på varje redaktion. Anledningen till det är att vi har försökt anskaffa ett så 

könsrepresenativt urval som möjligt bland våra elva intervjupersoner. Detta särskilt eftersom 

vi endast haft ett alternativ, en sportchef per redaktion och samtliga av de chefer vi träffat är 

män. Vi har valt tidning, men inte sportchef i och med att det bara finns en sportansvarig per 

tidning. Sedan har sportchefen i sin tur frågat sina anställda vilka som kan tänka sig att ställa 

upp på intervju. Följande personer deltog i vår studie: 

 

Pär Andersson- Sportchef på Expressen 

 

Anna Friberg- Sportreporter och krönikör på Expressen 

 

Mattias Tengblad- Sportreporter på Expressen 

 

Johan Dolck Wall- Sportansvarig på Kvällsposten 

 

Elisabeth Lindbäck- Sportreporter och Ishockey krönikör på Kvällsposten 

 

Jan Peter Andersson- Sportreporter och handbolls krönikör på Kvällsposten 

 

Petter Nilsson. Sportansvarig på TT-Nyhetsbyrån 

 

Lasse Mannheimer- Sportreporter på TT-Nyhetsbyrån 

 

Ingela Ahlberg- Sportreporter på TT-Nyhetsbyrån 

 

Martin Fransson- Sportchef på Dagens Nyheter 

 

Lisa Edwinsson- Sportreporter på Dagens Nyheter 
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5.2 Bortfall 
Eftersom Svenska Dagbladet var snabba med att meddela att de inte har någon egen 

sportredaktion så uteslöts de lika fort ur vårt urval. Som en ersättare till denna morgontidning 

hoppades vi på att få prata med Sydsvenskan, som ett komplement till Dagens Nyheter och 

som en andra morgontidning i vår undersökning. Tyvärr valde de att tacka nej, på grund av 

tidsbrist enligt dem själva. Det bör också föras till protokollet att vi har intervjuat en reporter 

mindre på Dagens Nyheter på grund av uteblivet svar. 

 

I startgroparna av vårt forskningsarbete och i förberedelserna inför intervjuerna hade vi en idé 

om hur vi skulle konkretisera begreppen objektivitet och subjektivitet för våra 

intervjupersoner. Dessa förberedelser innebar att vi valde ut två texter som var reporter hade 

producerat; en krönika och en artikel om möjligt annars två nyhetsartiklar. Tanken bakom 

detta underlag var att se till att vi skulle få var enskild reporter/ krönikör att prata mer konkret 

om sina arbetssätt. Då vi snabbt fick en känsla av att reportrarna var kapabla att prata utifrån 

sina erfarenheter gällande objektivt och subjektivt skrivande utan dessa, beslöt vi oss för att 

inte använda oss av texterna i någon större utsträckning.  

 

5.3 Genomförande 
Expressen var snabba med att ge respons och med att boka in de tre intervjuer vi efterfrågat. 

Men utifrån den första motgången och uteblivandet av Svenska Dagbladet insåg vi att vi 

skulle tvingas tänka om gällande vårt urval. Vi behövde alltså tänka om från urvalsmodellen 

med två tänkta morgon- och två kvällstidningar. Därför valde vi att utesluta Sportbladet som 

en effekt av den förlorade morgontidningen i Stockholm. Då beslutade vi oss för att bredda 

vårt urval geografiskt och tänka utanför Stockholm. Eftersom vi hade en kvälls- och en 

morgontidning från Stockholm så försökte vi istället få tag på motsvarande i Malmö. Efter att 

ha mottagit ett ja från kvällstidningen och ett nej från morgontidningen i Malmö sprack även 

detta upplägg. I detta skede väcktes ett intresse istället för TT-Nyhetsbyrån, då de ständigt 

kom på tal under våra intervjuer. Efter våra intervjuer konstaterade vi att vi nu hade två 

tidningar med större objektivitetsfokus och två med lite mindre. Vi kom även fram till att vi 

med ett nytt synsätt kanske till och med hade fyra objektivitetsnivåer på fyra tidningar. Med 

andra ord så kände vi, trots ett nytt upplägg, att vi skulle kunna få fram ett intressant resultat.  
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Tid och ort: 
Vi genomförde våra samtalsintervjuer mellan den 15:e-  och 27:e november 2017. Totalt har 

vi genomfört elva intervjuer varav fyra har varit med sportchefer och sju har varit med 

reportrar eller krönikörer. I den mån det har varit möjligt har vi gjort intervjuerna med 

respondenterna från respektive tidning i följd efter varandra. Åtta av elva intervjuer har 

genomförts i Stockholmsområdet, medan resterande tre har genomförts i Malmö. Vi har 

intervjuat respondenterna på deras respektive arbetsplats. I den mån det har varit möjligt har 

uppsatsens båda författare gemensamt deltagit under intervjutillfällena. Var intervju har varat 

cirka en halvtimme. När vi har gjort våra intervjuer har vi haft en rad frågor som vi har utgått 

ifrån som ni kan se i bilaga 1. Det vill säga samma frågor till samtliga av reportrarna/ 

krönikörerna och samma frågor till samtliga av cheferna. Värt att poängtera är att 

intervjuerna har flutit på som samtal för att göra intervjupersonerna så bekväma som möjligt, 

med reportrarnas ombytta intervjuroll i åtanke. Detta har vid olika tillfällen lett till att 

frågorna ställts i olika ordning. Det eftersom vissa av dem har pratat på mer om ett specifikt 

ämne än en annan och vissa av frågorna har vävts samman i deras breddade svar.  
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6. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet för studien. Resultatet redovisas utifrån utvalda och 

återkommande samtalsteman. Dessa teman är ämnen som varit vanligt förekommande i 

intervjuerna med respondenterna. De citat som har valts ut är de som tydligast förmedlar 

deras ställningstagande. 

 

6.1 Krönikör, reporter eller kanske kröniporter? 
 

TT- Nyhetsbyrån: 
TT har inga krönikörer alls på sin sportredaktion. Här är objektivitetsidealet av så stor vikt att 

de väljer att undvika en hopblandning av reporterrollen och krönikörsrollen för att inte riskera 

att subjektiviteten smyger sig in. 

 

”Även om reportern själv och dennes chefer är helt övertygade om att det går att hålla 

isär de bitarna så blir det i slutändan ett trovärdighetsproblem om någon har en väldigt 

stark åsikt i en fråga och sedan på ett balanserat sätt ska behandla en sådan nyhet 

nästa dag. Det ser konstigt ut i mina ögon”.  

Lasse Mannheimer sportreporter på TT 

 

TT:s texter ska kunna fungera i tidningar över hela landet och behöver därför vara så 

objektiva som möjligt. 

 

”Alla som har vårt material ska kunna lita på att det är opartiskt. Ja, de ska inte 

behöva bry sig och tveka på det vi gör.” 

      Ingela Ahlbring sportreporter på TT 

 

Dagens Nyheter:  
DN begränsar tyckandet till en anställd och en frilansande krönikör för att hålla isär rollerna. 

 

”Överhuvudtaget på tidningen så försöker man att hålla ner på krönikörerna för att det 

ska bli tydligare för läsarna vilka som tycker och vilka som bedriver 

nyhetsjournalistik. Detta för att man ska kunna ha den skiljelinjen”. 

 Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 
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Dock menar han att alla reportrar kan förväntas skriva en kompletterande så kallad “inblick” 

till en artikel. En “inblick” befinner sig i ett gränsland mellan artiklar och krönikor på DN då 

den enligt våra intervjupersoner beskrivs som subjektivt konstruerad bakgrundsfakta. 

 

Expressen:  
Expressen fördelar reporter- och krönikör rollen mer fritt bland sina anställda. Det vill säga, 

de har anställda som förväntas klara båda rollerna och de har anställda som endast är 

reportrar. De har dock inga som endast är fast anställda som krönikörer eftersom det inte 

anses vara ekonomiskt hållbart längre. Med andra ord anser de att den skiftande rollen är en 

ekonomisk nödvändighet, trots att det kräver mer av de anställda i fråga.  

 

”De flesta ska ju klara allting. Vi har ju både reportrar och krönikörer, än folk som 

bara är krönikörer, egentligen ingen. Alla som jobbar med journalistik nu tror jag är 

så pass proffsiga att de kan skilja på det där väldigt noga, så det blir aldrig något 

problem. Jag tror det i alla fall”.      

     Pär Andersson sportchef på Expressen 

 

”Du kan sitta i ett sådant här rum med Charlotte Kalla i trettio minuter och sen dagen 

efter ska du kunna och vara beredd på att såga henne om hon åker dåligt. Du ska 

kunna göra en lång intervju med vem som helst och sen nästa gång, samma dag kan 

det vara till och med, ska du vara beredd att i en krönika tycka att personen gör helt 

fel. Kunna ställa neutrala frågor först sen gå över till en krönikör roll och såga eller 

hylla dem. Den gränsen är ganska svår”. 

Pär Andersson sportchef på Expressen 

 

Kvällsposten: 
Eftersom sportreportrarna på redaktionen i Malmö arbetar som ett lokalt komplement till 

Expressens nationella sportredaktion så är de få i antal. Detta betyder att det är ett fåtal 

reportrar som ansvarar för att täcka Sydsveriges sporthändelser. Av denna anledning, menar 

både sportansvarig och reportrarna, att det är en fråga om resurser som ligger till grund för att 

alla reportrar på Kvällsposten även är krönikörer. 
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”Alla här skriver krönikor och artiklar. Det har ju också att göra med att förr i tiden 

när tidningarna hade hur mycket pengar och anställda som helst så kunde man ha den 

lyxen med anställda som bara var krönikörer. Det går ju inte längre. Det är kanske 

inte jättebra ur ett kvalitetsperspektiv, det är klart att man blir bättre på det man gör ju 

mer man gör det liksom”. 

Johan Dolck Wall sportansvarig på Kvällsposten 

 

Fördelningen av rollen som reporter och krönikör fördelas alltså olika på dessa fyra 

redaktioner. På TT finns inget roll skifte att tala om, då deras anställda journalister endast 

arbetar som reportrar. TT anser med andra ord att ett rollskifte inte går ihop med 

objektivitetsidealet. Uteslutandet av krönikörer grundar sig i att deras innehållsanpassning till 

alla mediehus som prenumererar på deras tjänster. Från prenumeranternas håll finns det krav 

på opartisk och objektiv utformning av innehållet. På Dagens Nyheter anses det inte heller 

ske något skifte rollerna emellan, då de begränsar benämningen som krönikör till två 

anställda. På detta vis begränsas subjektiviteten till två personer, med undantag för de 

reportrar som ombeds skriva en så kallad ”inblick”. Inte heller DN anser att ett rollskifte är 

ultimat ur ett objektivitetsperspektiv. På Expressen sker det ett rollskifte, men bara för de 

utvalda anställda som fått förtroendet att skriva krönikor. Här anses skiftet vara krävande 

men oproblematiskt då de anställda bedöms vara kapabla av att skilja rollerna åt. Här finns 

även en medvetenhet om att tidningar inte har råd att anställa renodlade krönikörer längre. 

Detsamma gäller för Kvällsposten, där skiftet sker hos samtliga av de anställda, då de är så 

få. Även här anses det vara oproblematiskt i förhållande till objektivitetsidealet. 

 

6.2 Objektivitet 
Intervjuerna med respondenterna inleddes i regel med frågan ”hur skulle du definiera och vad 

har du för syn på objektivitet inom sportjournalistiken?” 

 

TT- Nyhetsbyrån: 
”Grundregler för objektivitet är att man ska låta båda sidor komma till tals och att 

artiklar inte ska spegla mina åsikter eller att man aktivt ska ta ställning, kanske”. 

        Ingela Ahlbring sportreporter på TT  
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I tal om objektiva riktlinjer talas det endast om SJF:s publicitetsregler på TT. Respondenterna 

har en delad uppfattning om förväntningar på journalistyrket som objektivt, opartiskt och 

neutralt. Huruvida objektivitet diskuteras på redaktionen tycks vara individuellt och 

mestadels bero på intresse nivån till egna initiativ. 

 

”Jag menar självklart att man är objektiv och försöker spegla hela bilden av ett ämne 

eller en kontrovers, så det är jätteviktigt”. 

Ingela Ahlbring sportreporter på TT 

 

Dagens Nyheter: 
”Objektivitet är att kliva in i en roll där man ser saker utifrån. Man ska kunna vara 

fri.”.  

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

Gällande riktlinjer på redaktionen menar båda våra respondenter att de har ett självklart 

objektivt förhållningssätt och därför inte behöver repetera de som finns. När nyanställda 

kommer in diskuteras redaktionens förväntningar och förhållningssätt mer grundligt. 

 

Expressen:  
”I objektiv journalistik för mig är det viktigaste att vi inte tar ställning. Som med 

skandalen med Axén och de mottagna nakenbilderna i fotbollsförbundet, det finns ju 

säkert reportrar här som tycker det är förjävligt, men det får inte framgå i texterna. 

Det får ju framgå i krönikan som vi skriver till”.  

Pär Andersson sportchef på Expressen 

 

Expressen har inofficiella riktlinjer som finns tillgängliga på intranätet för alla anställda men 

de vi pratat med säger sig mest förlita sig på sin egen magkänsla. För tio år sedan, menar 

sportchefen att det fanns en större uppsikt över objektivitetsidealet på redaktionen än det gör i 

dag.  

 

”När jag började här var det mycket mer snack om det. Det var mycket tydligare kring 

just att vara så där extremt objektivt”.  

Pär Andersson sportchef på Expressen 



 

24	

Kvällsposten: 
Här diskuteras inte förhållningssättet till objektivitet på redaktionen, men samma riktlinjer 

finns tillgängliga som på Expressen.  

 

”Jag tror att objektivitet är en viktig ledstjärna att jobba efter men det finns ju inga 

människor i hela världen som kan vara fullständigt objektiva, alla har ju sina 

subjektiva uppfattningar och tankar om saker och ting”.  

Johan Dolck Wall sportansvarig på Kvällsposten 

 

Artiklar: 
Den gemensamma nämnaren i tal om artiklar är att reportern kan få lov att framträda via 

miljöbeskrivningar om det anses vara relevant.  

 

”Det ska verkligen tillföra något om man blandar in sig själv i sin nyhetstext”. 

       Pär Andersson sportchef på Expressen 

 

Det är även något som endast tycks godkännas i fall med längre intervjuer och reportage. När 

det kommer till kortare och rakare nyhetsartiklar förväntas de vara just det, rakt 

rapporterande av fakta. Då finns det inget utrymme alls för reportern att synas. Med detta 

instämmer samtliga av våra intervjupersoner.  

 

Samtliga respondenter är överens om att alla inblandade bör få chansen att komma till tals i 

en artikel. I fall med ”lättare” nyhetsartiklar i form av exempelvis referat från en match, finns 

ett större överseende med att försöka nå båda sidor. 

 

Story tags och blålänkar: 
Idén med storytags i sig är ingen nyhet då artiklar sedan länge kunnat länkas samman på 

samma uppslag i den tryckta tidningen. Informationen ”storytags” är inte obligatorisk och 

behöver därför inte användas till mindre nyheter, som exempelvis bara täcks med en artikel. 

Utan det är gällande händelser som är stora, pågående och ibland kontroversiella som våra 

intervjupersoner säger sig använda funktionen. Då kommuniceras namnet på storytaggen 

mellan reportrarna så att alla vet vilken som gäller till vad. Funktionen knyter alltså samman 

artiklar med olika vinklar av en händelse, något som kan ses som ett redskap för att 
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möjliggöra objektivitet i kollageform. Detta eftersom alla sidor kan få komma till tals, men i 

olika artiklar av ”kollaget”. Om man som tidning kunde förutsätta att läsarna alltid gick in på 

deras artiklar via tidningens webbsida och på så sätt bli serverad alla vinklar som tänkt, så 

skulle funktionen vara ett utmärkt alternativ till objektiv journalistik. Det tycker samtliga av 

våra intervjupersoner. Det som ställer till det för objektiviteten är när en artikel får spridning 

via delningar på exempelvis Facebook och Twitter och separeras från detta uttänkta kollage-

format. Länkar till de andra artiklarna finns ofta med i artikeln längst ner och består, men 

chansen att varje läsare ser och går in via den är inte lika stor som på webben. På så vis kan 

vi konstatera att sociala mediers inverkan på funktionen sätter högre press på objektiviteten i 

var enskild artikel då delningen separerar artiklarna. Delningen fråntar då även story-tags 

potentiellt objektiva funktion. 

 

”Jag tycker ju inte att det är ett jättebra sätt. Jag tycker inte att man ska sätta i system 

att jobba på det sättet, utan varje enskild publicering står i grunden för sig själv”. 

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

Rubrik och ingress: 
Det finns en stor variation på rubriksättning på artiklar mellan våra två resultatbaserade 

kategorier av tidningar: de två kvällstidningarna versus morgontidningen och nyhetsbyrån. 

Samtliga av våra intervjupersoner menar att det förekommer betydligt mer vinklade, ensidiga 

och subjektiva rubrik- och ingress sättningar på kvällstidningarna. Av respondenterna 

beskrivs detta som ett av de tydligaste sätten som kvällspressen tummar på 

objektivitetsidealet.  

 

”Det är klart att man vinklar ju mer i rubriken och sen vinklar man ju in det i 

ingressen. Det blir liksom som en strut, man måste fånga in läsaren”.  

Jan Peter Andersson, reporter och krönikör på Kvällsposten 

 

 

Anledningen bakom detta beskrivs av de involverade reportrarna och cheferna som 

kvällstidningarnas behov av klick och att sälja lösnummer.  
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”Man kan ju se det här med att kvällstidningarna så tydligt är ute efter att sälja 

nyheter och att det ska klickas. Ibland håller de sig ganska långt ifrån den objektiva 

sanningen och tar ganska tydligt ställning”.  

Ingela Ahlbring sportreporter på TT  

 

I sitt försvar för dessa sensationellt vinklade rubriker och ingresser menar kvällstidnings 

medarbetare att objektiviteten kompenseras för i brödtexten, där nyheterna inte vinklas lika 

hårt.  

 

”Vi lovar för mycket, ger andra signaler eller förhoppningar. Det nyanseras mer i 

artikeln, men man nyanserar ju inte rubriker.” 

Elisabeth Lindbäck sportreporter och hockeykrönikör på Kvällsposten 

 

Detta må vara fungerande ekonomiskt och ett sätt att kompensera för den bristande 

objektiviteten i rubrik och ingress. Kritiken från Dagens Nyheter och TT är att en skarpt 

vinklad ingång kan ge läsaren en känsla av att ha blivit vilseledd, då brödtexten kanske inte 

motsvarar förväntan som rubriken trappat upp.  

 

”Det klart att vi alltid försöker sätta rubriker som ska få läsaren att läsa texten, men 

aldrig rubriker som inte har täckning i texten. Läsarna ska inte känna sig lurade när de 

kommer in i artikeln. Så upplever jag det ibland på andra tidningar när man klickar på 

länkar och känner att det här var ju inte riktigt vad rubriken stod för”. 

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

Alla fyra redaktioner beskriver sina visioner av objektivitetsidealet genom utformningen av 

en så kallad ”ideal” artikel. I ett idealt arbete inför en artikel skall båda sidor av en händelse 

kontaktas och få chansen att komma till tals. I en ideal artikel skall båda dessa sidor lyftas 

fram. Dock medger samtliga att detta ideala arbetssätt inte följs i varje fall. När och hur detta 

arbetssätt fallerar tas upp senare i uppsatsen. Ett annat gemensamt ställningstagande på 

redaktionerna är att reporterns åsikter inte hör hemma i en artikel. Vad det gäller objektiva 

riktlinjer finns det både nedskrivna hos tidningarna själva och hos journalistförbundet. Det 

hör dock till ovanligheten att våra respondenter vänder sig till dessa när en fråga uppkommer. 

I sådana fall är den vanligare att en diskussion uppstår mellan medarbetare. Men till största 
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delen förlitar sig respondenterna på sin egen förmåga att avgöra vad som går ihop med 

objektivitetsidealet och inte.  

 

Alla fyra tidningar anser att det att det måste finnas skälig anledning till att en reporters egen 

persona skall synas i sin artikel. Det tydligaste exemplet som tas upp är när en 

miljöbeskrivning kan tillföra något till en längre intervju. I korta nyhetstexter, å andra sidan, 

bör reportern förbli osynlig.  

 

Storytags ansågs vara ett bra komplement till den objektiva journalistiken, men bara om de 

kunde förutsätta att läsarna gick in på artikeln via tidningens webbsida. Eftersom detta inte 

går att förutsätta på grund av att artiklar delas på sociala medier, är blålänkarna till andra 

artiklar i texten det enda som binder dem samman. Med andra ord anser respondenterna att 

funktionerna är ett bra komplement till den objektiva journalistiken, men i nuläget okapabla 

av att ersätta den.  

 

Alla fyra tidningarna anser att rubriker och ingresser tenderar att ha en lite mer subjektiv och 

ensidig ton i kvällstidningarna. Kvällstidningarna själva menar dock att denna ensidiga 

vinkling kompenseras för i den beskrivet objektiva utformningen av brödtexten. Kritiken från 

nyhetsbyrån och morgontidningen syftar till ett skört förtroende till läsarna i fall där rubrik 

och ingress lovar något som inte beskrivs på samma sätt i brödtexten. 

 

6. 3 Subjektivitet 
Den person som har privilegiet att få tycka till på en sportredaktion är den som utsetts som 

krönikör offentligt, oavsett om rollen kombineras med en roll som reporter eller inte. Det 

viktigaste, enligt våra intervjupersoner, är att det tydliggörs vad som är en krönika och vad 

som är en artikel. Detta är något som anses vara lättare gjort i tryck, då den tyckande 

journalistiken alltid begränsats till sin specifika plats i tidningen, som läsare har vant sig vid 

det här laget. På webben och särskilt efter spridning via sociala medier tycks det vara desto 

svårare att skilja den subjektiva och objektiva journalistiken åt.  

 

”På sajten försöker vi göra det väldigt tydligt vad som är en krönika och vad som är 

nyhetstext. Med stora bylines, namnet i rubriken eller liknande”. 

       Pär Andersson sportchef på Expressen  
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Detta sätt att förtydliga tycks kvällstidningen ha gemensamt med både Kvällsposten och 

Dagens Nyheter.  

 

Krönikor: 
I den här kategorin utesluts en av de utvalda fyra tidningar, nyhetsbyrån. Enligt dem 

förhindrar deras högt prioriterade objektivitetsideal dem från att yttra något som helst 

subjektivt ställningstagande. På övriga tidningar är krönikörens främsta uppgift och 

förväntningarna på en krönika att någon tycker till om ett ämne som anses vara ”hett” i 

samhällsdebatten, ju mer kontroversiellt ämne desto bättre. Det hör inte till ovanligheten att 

på dessa tre tidningar som krönikör få förfrågan av sin chef om hen kan tänka sig att tycka till 

om ett ämne. Ibland kan även förfrågan formuleras med ett föreslaget ställningstagande som: 

”Kan du tycka så här?”. För krönikörens egen del handlar det om att själv känna sig bekväm 

med att öppet och med sin byline stå för åsikterna som publiceras. För ledningens del handlar 

det om att åsikterna ska gå hand i hand med tidningens egna etiska ställningstaganden. Detta 

eftersom ansvarig utgivare som det låter bär ansvar för allt som publiceras. Subjektiv 

sportjournalistik i form av krönikor är något samtliga källor säger drar till läsning men något 

som även är tillgängligt för alla med en dator eller mobiltelefon att själva producera.  

 

”Subjektiviteten har ökat de senaste åren, via sociala medier som har gjort att det har 

blivit så starkt. Vi gör ju helt enkelt de saker som funkar bäst och jag tror det är en 

Facebook förklaring”.  

Pär Andersson sportchef på Expressen  

 

Nyheter på silverfat- med färdiga citat: 
Sättet som reportrar har lärt sig arbeta under utbildningarna beskrivs av våra respondenter 

som följande: en händelse inträffar, reportern tar kontakt med de inblandade och ställer 

frågorna. Ett problem som respondenterna tar upp är att nu har digitaliseringen på flera sätt 

passat över bollen till organisationerna och idrottarna själva. Det vill säga att källorna föregår 

reportrarna genom att förse dem med sin version av informationen. Detta genom att 

idrottsorganisationer allt oftare har egna pressansvariga som skickar ut färdiga artiklar med 

utvalda citat med nyheter till redaktionerna.  
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”Det är vår roll att värdera pressutskick. Vi skulle ju aldrig ta ett pressutskick och 

lägga in, men vi kan ju ha det som bakgrundsinformation när vi ringer och sådär. I 

vissa fall händer det att vi plockar citat från ett pressutskick”. 

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

Ännu ett steg i den subjektiva utvecklingen är idrottarnas egna uttalande på sociala medier, 

som likt pressutskick måste synas under kritisk lupp och ofta följas upp. Det som ofta sätter 

ännu en käpp i hjulet, menar våra intervjupersoner, är att idrottarna känner sig färdiga när de 

uttalat sig i exempelvis en tweet och svarar därför inte på fler frågor. 

 

”Idrottarna kan man ändå förstå men jag tycker det är mer skrämmande när stora 

förbund gör det och bara hänvisar till något de skrivit på sin hemsida sen gör sig 

oanträffbara. Då förstår man inte riktigt journalistikens roll”.  

     Lisa Edwinsson sportreporter på Dagens Nyheter 

 

Risken med detta är att reportrarna själva förlorar rodret om vinklingarna på de nyheter som 

dyker upp på sociala medier, som då riskerar att bli subjektiva och rent av gynnsamma för 

idrottarna och organisationerna själva.  

 

”Jag tror att många idrottsintresserade i dag bygger upp en okritisk bild av lag och 

stjärnor eftersom de får det direkt matat i sina flöden. Då kan de ofta se medier som 

granskar eller har ett kritiskt förhållningssätt som fiender till dem”.  

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

Samtliga redaktioner anser att det subjektiva tyckandet bör begränsas till den person som 

definieras som krönikör. Det anses även vara av vikt att förtydliga vem som är krönikör och 

vad som är en krönika på både webb och i tryck. Den enda av de fyra redaktionerna som inte 

producerar krönikor är nyhetsbyrån. För övriga tre har krönikorna blivit ett sätt att särskilja 

sig från konkurrenterna. Detta har blivit ett allt större behov efter att digitaliseringen har 

förkortat nyhetsvärdet och slumpen blivit en av faktorerna i vilken tidning som är först med 

en nyhet. Därför har det blivit viktigt för dessa tre tidningar att ha en åsikt när ett så kallat 

”hett” ämne dyker upp i samhällsdebatten och i det här fallet i sportsammanhang. Ännu en 

förändrad förutsättning utmed digitaliseringen av sporten beskriver samtliga som när 

sportorganisationer och idrottare själva publicerar sina nyheter på sociala medier. Detta 



 

30	

beskrivs som ett hot mot den objektiva och kritiska journalistiken och kräver att reportrarna 

värderar nyhetens sanningshalt och inte alltid nöjer sig med den information som ges. Här 

menar respondenterna att det är den kritiska och objektiva journalistiken som är av vikt för att 

bibehålla läsarnas förtroende. De menar även att behovet av sådan journalistik eventuellt 

blivit större sedan digitaliseringen gjort onlinepublicering tillgänglig för alla med en dator 

eller mobiltelefon. 

 

6.4 Conflict of interest 
Enligt samtliga intervjupersoner beskrivs det som naturligt att ett sportintresse föds i ett 

favoritlag som ung, då det ofta sägs vara grunden till det sportintresse som byggt upp 

intresset för yrket i sig. Men med objektivitetsidealet så inrotat i yrkesrollen ser samtliga 

intervjupersoner på sina forna supporterskap som oproblematiska. 

 

”Jag vet inte ens vilket lag jag hejar på. Man tappar det när man jobbar som journalist. 

Man träffar så många nya lag som man får nya insikter i. Om jag var Malmösupporter 

när jag var liten så är det verkligen minimalt kvar. Dels för att man tänker bort de 

känslorna hela dagarna, och dels för att man fastnar för så många nya saker.” 

  Elisabeth Lindbäck sportreporter och hockeykrönikör på Kvällsposten 

 

Trots det har samtliga reportrar mottagit kritik från läsare för ”favorisering” av lag och 

bristande objektivitet. Denna kritik beskrivs dock av Expressens reporter ofta som missriktad, 

då kritiken kan riktas om fel lag. 

 

”Det har hänt flera gånger att jag fått mejl efter en match som jag skrivit om i 

Allsvenskan. Det var någon som skrev någon gång att det är så sjukt uppenbart att du 

håller på AIK din jävla Stockholms journalist. Släpp det! Det Östersund gör är 

fantastiskt”. 

Mattias Tengblad sportreporter på Expressen.  

 

I dag menar samtliga respondenter att den aktiva journalistikens era är förbi, men det tycks 

enligt Kvällspostens reporter finnas ett större överseende med en aktiv inblandning i en 

reporters förflutna. 

 



 

31	

”Jag var engagerad i Trelleborgs FF. Det var jag liksom ändå fastän jag skrev om 

dem. Det var ju så att man skulle fråga om lov hos redaktionsledningen och det fick 

jag men i dag hade det varit betydligt svårare”.       

 Jan Peter Andersson sportreporter och handbollskrönikör på Kvällsposten 

 

Detta överseende inkluderar inblandning i ett lag som en själv spelat i, coachat eller ett lag 

där en varit aktiv supporter och kanske till och med skrivit för lagets supportersajt. Ett 

exempel som har förekommit i våra intervjuer med kvällstidningarna i tal om just subjektiva 

supportersajter under våra intervjuer är Svenskafans.com. Det är en sida ”av supportrar för 

supportrar” som säger sig bidra med den information som medierna förbiser. De säger sig 

svara på frågorna varför? och hur? i match-, klubb- och lagsammanhang men genom sina 

egna eller andra fans åsikter. ”Våra skribenter är INTE opartiska, journalistutbildade eller 

släkt med producenten på TV- sporten. Våra skribenter har följt sina lag i många år, de lider i 

motgång och glädjs i framgång. De är den riktiga expertisen!” enligt dem själva (Dahlén 

2008, 276). Med andra ord producerar Svenskafans motsatsen till objektiv journalistik, men 

ändå kan de intervjuade redaktionerna tänka sig att anställa reportrar som skrivit för dem. 

Förklaringen till detta beskrivs av kvällstidningarnas sportchefer som att när en går in i 

reporterrollen, försvinner ens egna supporterskap. Här menar cheferna att erfarenheten som 

sportslig skribent väger upp för risken att subjektivt supporterskap skiner igenom deras 

journalistik.  

 

”Jag har nog blivit mer fotbollssupporter eftersom jag berört det så lite journalistiskt. 

Det är snarare där mitt fanskap har fått utlopp nu. Det är inte så förknippat med jobb 

för mig som hockeyn är. Det är mer fritid. Kollar jag på Malmö-hockey så tänker jag 

bara på jobbgrejer jag borde göra. Det är liksom förstört så. Man hjärntvättas lite”. 

  Elisabeth Lindbäck sportreporter och hockeykrönikör på Kvällsposten 

 

Kanske är det oundvikligt att som sportreporter komma in i branschen utan en förkärlek till 

ett speciellt klubblag. Men efter att ha tagit sig an reporterrollen tycks ett medföljande 

objektivt ansvar läggas på var reporters axlar, där den klubbfärgade halsduken brukade ligga. 

Gränsen för supporterskap hos en sportjournalist går enligt DN:s sportchef vid att man inte 

kan vara medlem i en förening samt att man inte kan stå i en hejarklack när man går på 

matcher privat. 
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”Det är ju inte förenligt att vara sportjournalist och samtidigt stå i en klack. Man ska 

inte ta ett aktivt supporterskap och man ska tänka på vad man säger och hur man 

agerar”. 

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

Det anses av samtliga respondenter som en naturlig väg in i sportjournalistiken genom ett 

favoritlag i ungdomen. Eftersom respondenterna menar att majoriteten av läsarkritiken för 

partiskhet är missriktad anses detta vara oproblematiskt. Det anses även vara oproblematiskt 

att ha en bakgrund med aktiv inblandning i klubbar och sportorganisationer. Detta eftersom 

reportrarna förväntas anamma objektivitetsidealet när de går in i yrkesrollen. Dock är 

samtliga överens om att ett aktivt supporterskap och arbete i sportklubbar i nutid inte går ihop 

med ett journalistiskt arbete i allmänhet och objektivitetsidealet i synnerhet.  

 

6.5 Sociala medier 
De tre respondenter som titulerar sig som krönikör (och reporter) lyfts även fram genom en 

egen profil på tidningens webbsida. Här porträtteras de genom deras namn i fetad text, med 

en allvarsam, förstorad bylinebild och med deras mest lästa artiklar listade undertill. Med 

titlar som krönikörer är dessa tre journalister även representanter för tidningens åsikter. Med 

denna representation tillkommer ett ansvar även på andra plattformar, som sociala medier. 

Detta eftersom en problematik med profilering kan vara att deras åsikter som lyfts fram 

privat, kan skilja sig från de som tidningen vill stå för. Enligt våra tre intervjuade krönikörer 

(alla arbetande på kvällstidning) och deras två chefer uppmuntras ytterligare profilering via 

sociala medier i uppbyggandet av sitt eget ”namn”. Detta samtidigt som de i sociala medier 

ombeds av cheferna att tillämpa en försiktighet i sitt eget tyckande. 

 

Av morgontidningen och nyhetsbyrån anses det även vara problematiskt att som 

sportreporter, som förväntas arbeta objektivt, tycka till med sin subjektiva åsikt på sociala 

plattformar. Att tycka till privat om ett ämne, kan nämligen uppfattas lika problematiskt hos 

våra intervjupersoner som att skriva en krönika om ett ämne man sedan ska bevaka objektivt. 

 

”En journalist förväntas vara objektiv, men där kan man väl se ganska ofta att 

journalister går ut och tycker en massa saker. Det blir en integritets sak, men 

journalister måste också få vara privatpersoner. Då kan det bli ett bekymmer och jag 
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tycker att man ska ligga lågt i sociala medier av den orsaken. På det sättet att man 

tydligt tar ställning i massa frågor som man själv bevakar”. 

Petter Nilsson sportansvarig på TT 

 

Trots problematiken i gränslandet mellan eget tyckande och redaktionell bevakning tycks 

förväntningarna på sportprofilernas närvaro på sociala medier vara stor.  

 

”Folk ska tycka saker som man inte alls gjorde tidigare. Då skrev man sin text till 

tidningen, lämnade den och gick hem. Nu tittar man kanske på en match eller sitter 

och följer Charlotte Kalla och så skriver man någonting på Twitter, då blir det ju 

egentligen att det blir subjektivt tyckande även för folk som är reportrar som jag är. 

Jag har ju kanske inte som roll att tycka egentligen”.  

Lisa Edwinsson sportreporter på Dagens Nyheter 

 

Enligt respondenterna finns det en problematik kring att reportrar som förväntas vara 

objektiva och skriva nyhetstexter sprider sina åsikter på sociala medier. I grunden handlar det 

om trovärdighet, dels mot publiken, men även mot ens arbetsgivare. Respondenterna menar 

att den mängd åsikter som ständigt produceras i sociala medier är problematiskt i 

kombination med den objektiva journalistiken. 

 

6. 6 Tidsbrist 
Trots att finns en påtaglig strävan mot objektivitet i bakhuvudet hos samtliga av de 

intervjuade sportreportrarna, finns situationer där objektiviteten prioriteras bort. Det vill säga, 

situationer där reportrarna inte kontaktar båda parter som är involverade i en händelse. Den 

största bidragande faktorn till denna bortprioritering har i studien visat sig vara tidsbrist, som 

av samtliga respondenter beskrivs som en ofrånkomlig stressfaktor i det digitala 

medielandskapet. Skulden för denna tidsbrist sägs av samtliga bero på publicering dygnet 

runt och det förhöjda konkurrensklimat som digitaliseringen medfört. 

 

”Det finns nog en risk att mer djupgående och inom citationstecken ‘viktig 

journalistik’ prioriteras bort på grund av tidsbrist och det är klart att det då kan vara 

lättare då att prioritera klicken än den viktiga journalistiken liksom”.  

Johan Dolck Wall sportansvarig på Kvällsposten   



 

34	

 

Detta gör att tidningarna ibland trycker ut en pushnotis enbart innehållande en rubrik och en 

ingress. Resten av texten avses då att fyllas på allt eftersom. I ett sådant exempel är det svårt 

för reportrarna att ens hinna kontakta någon av de inblandade. Så risken för att den första, 

snabba informationen kan beskrivas som ensidig och rent av subjektiv är stor.  

 

”Man sitter där, klockan, man har sjukt mycket att göra, man ska ta hem den här 

texten. Jag tycker inte att det är lika viktigt”. 

Mattias Tengblad sportreporter på Expressen  

 

Tidsbrist, sägs enligt Expressen, Kvällsposten och Dagens Nyheter också vara den tyngst 

vägande anledningen till att våra tre dagstidningar prenumererar på TT’s sportmaterial som 

ett komplement för de matcher de själva inte hinner täcka. 

 

Enligt våra respondenter är tidsbrist den största faktorn bakom slarv med objektiviteten och 

att kontakta båda sidor av en händelse. Vid påtaglig tidsbrist och vid enklare händelser anses 

detta inte vara lika viktigt. 

 

6.7 Kontroversiell grad 
En grundläggande förutsättning för objektivitet är för respondenterna att båda sidor ska få 

chansen att komma till tals. Trots det menar samtliga att det finns situationer då det tummas 

mer eller mindre på detta ideala arbetssätt, beroende på hur kontroversiellt ämnet är.  

 

Gällande kontroversiella händelser, som exempelvis en grov anklagelse, strävar samtliga 

sportreportrarna efter noggrannhet i detta ideala arbetssätt. Om tidningen i ett sådant här fall 

inte lyckats få tag på en av de berörda så är det enligt rutin hos samtliga fyra tidningar att det 

skrivs ut att tidningen försökt att nå personen utan att lyckas. Med så kallade icke-

kontroversiella ämnen, som lättare nyhetstexter, tenderar sportreportrarna att vara mindre 

noggranna med att lyssna efter båda sidor av myntet. 

 

”Om man ska skriva en kort notis om exempelvis en handbollsmatch har man inte 

samma krav på objektivitet. Om vi skriver om till exempel anklagelser om sexism 

inom fotbollsförbundet så vill vi ju prata även med Fotbollsförbundet om det och inte 
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bara de som har anklagat. Det är ju givet. Sen är det ju ibland så att vissa av parter 

inte vill uttala sig överhuvudtaget eller vägrar att svara på ett utstuderat sätt”. 

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

 

En av Expressens reportrar tar upp exemplet om de mottagna penisbilderna från 

landslagsmän, som uppdagades under metoo-kampanjen, som en ”typiskt” kontroversiell 

händelse.  

 

”Jag vet inte vart man ska dra gränsen, men om man ska jämföra med Gunilla Axèn-

grejen så är det stort. Det utspelar sig i Sverige, det är liksom en superskandal. Det är 

jätteviktigt att varje sida ska få uttala sig och så vidare. Det är allt man lär sig på 

journalistutbildningen. Det har man ju i bakhuvudet när man gör en sådan artikel”. 

                                                               Mattias Tengblad sportreporter på Expressen 

 

Enligt respondenterna ökar strävan efter att vara objektiv vid kontroversiella händelser. Då 

menar samtliga att båda sidor måste kontaktas och ges chansen att uttala sig. Om chansen har 

erbjudits vid flertalet tillfällen under loppet om flera timmar och ibland även dagar, kan 

tidningen nöja sig med den ena sidan. Vid sådana tillfällen är det dock av högsta vikt på 

samtliga redaktioner att det skrivs ut att redaktionen har försökt nå den andra personen utan 

att lyckas.  

 

6.8 Rewrites från lokal sportjournalistik 
Det finns en påtaglig medvetenhet hos samtliga intervjupersoner om lokaljournalistikens 

tendenser att tillägna majoriteten av sitt tidningsutrymme åt deras lag som går bra, och genom 

det till och med riskera att producera ”solskensjournalistik”. 

 

”Om du bor i Skellefteå och bara skriver om Skellefteå AIK dag ut och dag in-går det 

bra för laget går det bra för tidningen”. 

    Lisa Edwinsson sportreporter på Dagens Nyheter 

 

I tal om att göra så kallade ”rewrites” från lokala tidningars sportsektioner rör det sig främst 

om rakt och faktabaserat nyhetsmaterial. Därför tycker sig de intervjuade respondenterna inte 

se några risker som skulle innebära en vidareföring av ett lokalt, subjektivt ställningstagande. 
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”All rewrite vi gör är ren nyhetsförmedling. Den här spelaren är klar för det här laget 

liksom. I de flesta fallen är det ingen fråga om två sidor som måste höras utan det är 

raka nyheter, det här hände och hördes där först”. 

Johan Dolck Wall sportansvarig på Kvällsposten 

 

Samtliga av våra respondenter anser att lokala sporttidningar tenderar att ”försköna” de egna 

lagen i orten. Men då detta är en medvetenhet hos de fyra tidningarna anses detta vara 

oproblematiskt. Ännu en anledning till denna inställning är att tidningarna främst använder 

sig av lokalt tidningsinnehåll när det gäller raka nyheter, eftersom de kom ut där först.  

 

6.9 Hejarklacksjournalistik 
 På lokaltidningar beskriver samtliga intervjupersoner att de lokala lagen ofta hanteras som 

ett slags mini-landslag. Det vill säga, att produktionen görs med antagandet om att 

majoriteten av läsekretsen håller på samma lag.  

 

”Läsarna förväntar sig nästan att tidningen ska backa laget och stå på deras sida. Så 

om det är en skandal ska man helst inte skriva det. Det känns konstigt och främmande 

för mig”. 

     Lisa Edwinsson sportreporter på Dagens Nyheter 

 

Sådana lokala, subjektiva bevakningar jämförs under intervjuerna av samtliga respondenter 

med kvällstidningarnas bevakning av de svenska landslagen och beskrivs med termen 

”hejarklacksjournalistik.” När det kommer till just de så kallade ”landslagskampanjerna” 

anser Dagens Nyheter och TT-Nyhetsbyrån att det är något som kvällstidningarna sysslar 

med och inte de själva. Även respondenterna på kvällstidningarna själva håller med om 

detta.   

 

”Vi som tidning håller ju på Sverige så klart, det är inget snack om det. Det gör ju inte 

DN. Det har ju vi som ganska tydlig skillnad tycker jag.” 

Pär Andersson sportchef på Expressen 

 

Detta beskrivs av samtliga som en eventuell brist i förhållningssättet till objektiv journalistik. 

Kvällstidningarna själva, tillägger dock, att de är lika hårda som mjuka i sitt subjektiva 
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vinklande av landslagen. Här förklarar sportchefen att de som kvällstidning är lika bra på att 

ge hård kritik som de är på att hylla och att deras vinklar är skarpare för att de behöver vara 

det. Det finns med andra ord förväntningar på kvällstidnings reportrar och krönikörer att 

vinkla idrottshändelser som ”svarta eller vita”.  

 

”Jag kan tycka att vi går över gränsen med våra hejarklacksgrejer som ‘Kom igen nu 

Kalla! Kom igen nu vem det nu är, Heja Sverige och glatt humör!’ Det var ju likadant 

innan sociala medier fanns. Vad gjorde vi då? Tryckte upp löpsedlar och tog med ut 

på arenorna. Det är klart, det skulle man ju aldrig se DN eller Svenska Dagbladet 

göra. Det är en frihet som kvällstidningar har att det på något vis är okej”.  

Anna Friberg sportkrönikör och reporter på Expressen  

 

Det finns antaganden hos kvällspressen om att majoriteten av deras läsares intresse ligger i att 

stötta, hoppas på och vilja att det ska gå bra för de svenska landslagen. Eftersom 

kvällstidningar, utan prenumeranter, är beroende av den stora publiken, formas (enligt 

sportcheferna på Kvällspressen) innehållet mycket efter dessa förväntningar. Detta beskriver 

kvällstidningarna som ett redskap för att bygga upp en spänning lagen emellan. Ett sätt att 

skapa den så kallade ”sensationsjournalistiken” som känt säljer lösnummer i hyllan och som i 

fallet med landslaget ger läsaren en känsla av gemenskap. Den subjektivt kollektiva 

beskrivningen av Sveriges landslag som ett ”vi” undviks av både Dagens Nyheter och TT-

Nyhetsbyrån. Den undviks även på samtliga tidningar när det gäller bevakning av klubblag 

både i och utanför Sverige.  

 

En mer praktisk förklaring på att strävan mot objektiv bevakning kan minska i 

landslagssammanhang kan förklaras så enkelt som genom svårigheter att få tag på utländska 

klubbar och spelare. Detta leder då ofta till att reportrarna nöjer sig med de svenska citaten 

eller hänvisar till motståndarnas citat från utländsk press.  

 

Det är tydligt att respondenterna upplever att landslagsjournalistiken skiljer sig från övrig 

sportjournalistik. Med antagandet att majoriteten av publiken håller på samma lag eller 

enskilda idrottare tillåter sig kvällstidningarna, och främst Expressen, att ta ställning för 

Sverige. Anledningen till att Kvällsposten inte faller under denna kategori kvällstidningar är 

att Expressen publicerar landslagsinnehållet i deras ställe. Samtidigt som det finns en 
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medvetenhet bland samtliga respondenter att hejarklacksjournalistik existerar, finns det även 

en uppfattning om att det inte borde vara så ur ett objektivitetsperspektiv. 

 

6. 10 Ekonomisk inverkan 
Tidningarnas ekonomi har i undersökningen visat sig ha största påverkan på redaktionernas 

förutsättningar att förhålla sig objektivt. Eftersom tidningssverige skurit ner på sina 

redaktioner de senaste åren förväntas allt fler sportjournalister producera både krönikor och 

nyhetsartiklar, likt tre av våra elva respondenter. I undersökningen anses det av fyra personer 

vara problematiskt för en journalist att både tycka till och rapportera om samma ämne. Ändå 

sker det på två av de fyra redaktionerna vi har besökt och då på kvällstidningarna. Den 

kritiska synen på den delade arbetsrollen tycks vara bristande trovärdighet i förmågan att 

kunna skilja det objektiva och det subjektiva skrivandet åt.  

 

”På samma sätt som vi behöver göra fler saker och vi ibland fotograferar och gör 

webb-TV och direktrapporterar, så hade det kanske blivit jag som reporter som får 

kommentera det jag bevakar också. Vilket inte känns så bra, tycker jag”. 

Lasse Mannheimer sportreporter på TT  

 

Den meningen delas inte av alla, då det även finns en optimistisk syn på en utvecklad och 

mer multikompetens journalistroll. 

 

”Rollerna blandas mycket mer idag än vad man var öppna med innan. Men jag tycker 

problemet inte är så stort idag”. 

  Elisabeth Lindbäck sportreporter och hockeykrönikör på Kvällsposten 

 

TT-Nyhetsbyrån: 
Här är inkomstkällan prenumerationsavtalen med de tidningar som använder deras material. 

Eftersom dessa prenumeranter förväntar sig ett objektivt material av renodlad, snabb fakta så 

produceras heller ingen subjektiv journalistik på nyhetsbyrån. Enligt våra tre övriga tidningar 

fyller byrån nämligen främst en funktion när det råder tidsbrist på den egna redaktionen. De 

kompletterande krönikorna om en händelse skrivs istället av redaktionernas egna profiler. Det 

betyder att det inte finns någon krönikör på nyhetsbyrån och därför inga roller att blanda 

ihop. 
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”I grunden vore det bra om man undvek det, men jag förstår ju varför det blir så. I 

grunden handlar det om resurser. Det bästa är väl om man alltid kan ha en krönikör 

som kan skriva allting. För oss är det inget större problem för vi har ingen som skriver 

några krönikor, men det är ju jättevanligt både på större tidningar och på lokaltidnings 

nivå att man förväntas göra båda. Och det klart att det är ett bekymmer. Ett, för att det 

är en orimlig arbetsbelastning. Två, för att det klart att det riskerar att flyta ihop. 

Nyhetstext kontra kommenterande text, så jag tycker att man bör hålla isär det men 

jag förstår varför det blir så”. 

Petter Nilsson sportansvarig på TT 

 

Dagens Nyheter: 
Där prenumererade läsare av digitalt och tryckt innehåll är den största inkomstkällan är det 

relationen till läsarna som är av högsta vikt. Eftersom trovärdigheten är A och O i 

bibehållandet av dessa prenumeranter vill redaktionen inte riskera att blanda ihop subjektiv 

och objektiv journalistik. Därför begränsas det subjektiva skrivandet till en fast anställd och 

en frilansande krönikör.  

 

”Vi försöker att ha en väldigt objektiv bild på idrottsvärlden. Vi har en krönikör, 

Johan Esk som är den som kan ta ut svängarna och tycka.” 

Martin Fransson sportchef på Dagens Nyheter 

Expressen: 
Där varje klick och försäljning av lösnummer innebär ett högre förtroende till den största 

inkomstkällan, annonsörerna är det den relationen som är i fokus. Effekten av det är att 

rubriker och ingresser vinklas på sätt som drar in till mest läsning, vilket kan leda till att det 

tummas på objektiviteten i dem. Här är gränsen för krönikör och reporter lite vagare och 

rollerna delas bland flera av de anställda.  

 

”Det är en kvällstidning och känslor är det mycket av. Läsare vill ofta ha känslor och 

är det någon som säger något starkt blir det ofta vinklingen. Så är det ju”.  

     Mattias Tengblad sportreporter på Expressen 
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Kvällsposten: 
Där redaktionens funktion är att producera lokala vinklar som komplement till Expressens 

nationella sportnyheter är personalstyrkan desto mindre. Trots delade annonsintäkter sätter 

detta en hög ekonomisk press på var enskild person att producera och därför är var och en 

både reporter och krönikör.  

 

”På grund av slimmade redaktioner så måste alla vara mer mångfacetterade. Förr 

kunde man liksom ha en sport eller till och med ett lag som man liksom följde på 

heltid. Det går ju inte längre. Det är kanske inte jättebra ur ett kvalitetsperspektiv, 

men det är klart att man blir bättre på det man gör ju mer man gör det”.  

Johan Dolck Wall sportansvarig på Kvällsposten 

 

Enligt våra respondenter påverkar ekonomin tidningarnas möjligheter att hålla isär krönikör- 

och reporter rollen, även om de skulle vilja göra det. Enligt fyra av elva respondenter är det 

problematiskt för objektiviteten att skifta mellan rollerna, ändå sker det på hälften av de 

intervjuade redaktionerna. Den kritiska inställningen till detta syftar till en bristande tro på att 

kunna skilja på det objektiva och det subjektiva skrivandet vid ett ständigt skifte dem 

emellan. Den okritiska inställningen syftar till en tro på en multikompetent journalistroll. 

Men då de ekonomiska förutsättningarna på tidningarna ser olika ut skiljer sig även 

arbetsfördelningen. På TT anser de sig inte ha något behov av krönikörer då deras förtroende 

ägnas deras enda inkomstkälla, de prenumererande mediehusen. På DN begränsar de sig till 

två krönikörer för att tydligt visa att de skiljer på subjektiv och objektiv journalistik. Det för 

att de värderar förtroendet från deras största inkomstkälla, prenumererande läsare högst. 

Även på Expressen värderas förtroendet från den största inkomstkällan högst, vilket i deras 

fall är annonsörerna. Av denna anledning är statistiskt trafik och försäljning av vikt och 

rubriker och ingresser utformas på sätt som ökar exponeringen av artiklar och annonser. På 

Kvällsposten ser både förtroende- och inkomst bilden ut som på Expressen, då Kvällsposten 

producerar Expressens lokala vinklar från Sydsverige. Detta gör att deras anställda är få och 

både objektiv och subjektiv journalistik förväntas produceras av de arbetande.  
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7. Resultatanalys 
Frågeställningar och svar 
 

Hur fungerar det att kombinera rollen som krönikör och reporter i praktiken på fyra 

sportredaktioner? 

Tre av våra sju intervjuade sportjournalister uppger sig ha både en reporter- och en krönikör 

roll på sin redaktion. Resterande fyra titulerar sig enbart som sportreporter.  

 

Reporterrollen går hand i hand med objektivitetsidealet i den mån det går. Rollens 

förhållningssätt påverkas av diverse faktorer men grundidén är ett uteslutande av egna 

åsikter, skymmande av reporterns persona i texten och en strävan efter att få tag på båda sidor 

av en händelse. En reporters arbetsuppgift är att producera artiklar där det egna jaget endast 

får vara synligt i en miljöbeskrivning av vikt. Reporterns åsikt eller ställningstagande, å andra 

sidan, får aldrig framträda. En ideal artikel skall rymma båda sidor av en händelse, men detta 

finns ett överseende med i särskilda fall. Rollen finns på samtliga fyra redaktioner.  

 

Krönikörrollen tar ett tydligt ställningstagande och yttrar ett subjektivt tyckande som ska 

representera både krönikörens och tidningens åsikt. Ställningstagandet kan komma naturligt 

från krönikörens sida, föreslås av chefen eller i samtal dem emellan när ett aktuellt ämne 

dyker upp i sport- och samhällsdebatten. En krönika skall rymma ett handfast 

ställningstagande som både krönikören själv och tidningen skall stå bakom. Rollen finns på 

tre av fyra intervjuade redaktioner. 

 

Skiftet rollerna emellan menar dessa tre respondenter är oproblematiskt då de själva har en 

tydlig bild av objektivitetsidealets koppling till reporterrollen, medan krönikörrollen agerar 

som dess motsats. Skiftet mellan dessa så kallade två ansikten skall kunna ske fort, på 

begäran och utan att den anställde blandar ihop dessa. Hen förväntas kunna skriva en objektiv 

artikel om en händelse ena stunden och skriva en krönika utifrån en stark ståndpunkt nästa. 

Detta menar både dessa tre rollinnehavare och deras två sportchefer. 
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Varför anser de utvalda redaktionerna att ett skifte mellan dessa roller går ihop med 

objektivitetsidealet eller varför inte? 

Den generella slutsatsen gällande redaktionernas förmåga, vilja och tro på att ett objektivt 

förhållningssätt kan bibehållas även vid ett rollskifte är ur denna studie optimistisk hos de två 

kvällstidningarna och skeptisk hos nyhetsbyrån och morgontidningen. Det vill säga att 

kvällstidningarna, som kontinuerligt skiftar mellan dessa roller, anser att det sker utan att hota 

objektivitetsidealet. Medan nyhetsbyrån, som inte har två roller att skifta mellan, anser det 

vara problematiskt. Även morgontidningen, som begränsar tyckandet till två personer, anser 

ett skifte vara problematiskt i bibehållandet av objektivitetsidealet. 

 

Undantaget från denna generella slutsats om redaktionerna är att en reporter från nyhetsbyrån 

har uttalad förståelse för rollskiftet som nödvändigt på vissa redaktioner. Ytterligare ett 

undantag är en reporter från den stockholmsbaserade kvällstidningen som inte ville ta 

ställning i frågan, då reportern själv inte skiftat mellan dessa roller.  

 

Majoriteten av respondenterna på kvällstidningarna och en respondent från nyhetsbyrån 

beskrev alltså rollskiftet som nödvändigt när personalkapaciteten på redaktionerna reduceras. 

Varför de anser detta vara oproblematiskt för objektiviteten beskriver de som att idealet är 

rotat i dem som journalister. 

 

Majoriteten av respondenterna på nyhetsbyrån och samtliga på morgontidningen anser att ett 

rollskifte inte går ihop med objektivitetsidealet. Varför de anser detta vara problematiskt är 

för att de ser objektiviteten som hotad när en journalist både rapporterar och tycker till om 

samma ämne. 

 

Vilka faktorer i förutsättningarna för sportjournalistiken i dagstidningar gör att objektiviteten 

ökar eller minskar? 

Enligt samtliga 11 intervjupersoner anses tidsbrist, kontroversiell grad på händelsen, rewrites 

från lokal sportjournalistik, hejarklacksjournalistik, sociala medier och ekonomiska 

förutsättningar vara faktorer som dagligen påverkar sportjournalisters förhållningssätt till 

objektivitetsidealet. Det vill säga, när tiden är knapp, händelsen inte anses vara 

kontroversiell, när rewrites sker utan ett kritisk avvägande, när läsarna antas hålla på samma 

lag och innehållet formas därefter och när antal klick och försäljning av lösnummer blir 

viktigare än opartisk rapportering och därför formar rubriker och ingresser som ensidiga. 
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Samtliga av de ovan nämnda faktorerna anser våra respondenter bidrar till att objektiviteten 

minskar i sportjournalistiken. Bland samtliga respondenter finns en medvetenhet kring att 

dessa faktorer existerar, men det finns även en påtaglig känsla hos dem om att det inte bör 

vara så. Samtliga hänvisar till faktorerna som en effekt av tidningarnas digitalisering och 

kommersialisering. Av samma anledning menar de att en förbättring av ekonomin skulle 

möjliggöra skilda arbetsroller, mer tid per producerad artikel och ett större fokus på det 

journalistiska, objektiva och opartiska värdet än på antal klick per artikel.  

 

Analys 
Kommersialisering Förr: 

Mot vem eller vilka en tidning har sin främsta lojalitet har enligt vår forskning visat sig ha 

stor påverkan för hur tidningens material utformas. I TT:s fall läses deras material över hela 

landet och eftersom TT:s innehåll ska fungera i alla typer av tidningar blir objektiviteten en 

nödvändighet. Ur detta resultat har vi sett en tydlig koppling till hur The Associated Press i 

New York inledde ett nytt sätt att arbeta i mitten på 1800-talet. Eftersom The Associated 

Press texter skulle fungera i samtliga av New York-tidningarna, var de politiskt ofärgade 

(Schudson 1978, 4-5). På samma vis anser vi, utifrån vårt resultat, att TT-Sporten förhåller 

sig till objektivitetsidealet. TT har med andra ord, för att citera Schudsons teori ”en tillit till 

fakta och en misstro till värderingar” (1978, 6) med avsikt att bibehålla sitt objektiva 

förtroende hos sina prenumererande mediehus. I det ”äldre” resonemanget bidrar alltså 

tidningarnas kommersialisering till en ökad objektivitet, något som har fått en ny klang 

utmed tidningarnas digitalisering.  

 

Kommersialisering idag:  

En påverkan som digitaliseringen har haft på objektiviteten på sportredaktioner och på deras 

kommersialiserade ekonomi är skiftet från att producera ett objektivt innehåll till att 

producera innehåll som läsarna efterfrågar. Efter att tidningarnas ekonomiska förutsättningar 

har förändrats i den digitala åldern har antalet klick blivit av allt större vikt för tidningars 

annonsintäkter. Det är på grund av detta som vårt resultat visar att, framförallt 

kvällstidningarna, utformar sitt innehåll om de svenska landslagen ur ett relativt partiskt 

perspektiv. Genom att heja fram de svenska lagen inför matcher, hylla dem vid framgång och 

kritisera dem vid nederlag förser tidningarna läsarna med innehåll majoriteten av dem 

uppskattar att läsa. Detta översätts till ökad försäljning och ökade klick per artikel. Från 
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denna ensidiga rapportering har vi sett en koppling till hur Kovach och Rosensteil (2014, 71-

72) beskriver att en text om ett framgångsrikt college-lag i amerikansk fotboll troligtvis blir 

mer läst än en text om vattentillgången i staden. På samma vis produceras alltså, efter 

digitaliseringens ekonomiska påfrestningar, mer av det innehåll som efterfrågas och genererar 

mer läsning. Problematiken som Kovach och Rosensteil (2014) beskriver är att tidningarnas 

största lojalitet måste ligga hos läsarna, något som riskerar objektiviteten när digitaliseringen  

styr produktionen allt mer mot efterfrågad journalistik och från den med större journalistiskt 

värde. I resonemanget om digitaliseringens inverkan på tidningarnas ekonomi minskar alltså 

graden av objektivitet utmed sportjournalistikens kommersialisering. 

 

Objektivitet: 

Enligt våra respondenter är objektivitet ett ideal som var enskild reporter bör sträva efter och 

en beskaffenhet som åligger arbetsrollen. Dock finns det en medvetenhet om att var enskild 

reporter tillträder arbetet med subjektiva uppfattningar och erfarenheter som utgör ens egna 

referensramar. I vår forskning har forna supporterskap och aktivt arbetande i 

sportorganisationer och dylikt dykt upp i tal om personliga ställningstaganden och subjektiva 

åsikter i sportsammanhang. Dessa erfarenheter ses som oproblematiska så länge de inte sker i 

nutid och i kombination med det journalistiska arbetet. Med erfarenheterna i bagaget finns 

det en medvetenhet bland respondenterna om att reportrar kanske inte är kapabla av att vara 

objektiva till 100 procent. På samma sätt refererar Michael Schudson (1978, 161) Sydney 

Gruson om att objektiviteten är eftersträvansvärt men att den kanske inte är möjligt att vara 

renodlat objektiv. Anledningen till att objektiviteten ändå beskrivs som en ledstjärna, av våra 

respondenter, förklarar Schudson (1978, 3) som en slags legitimitet för journalister som 

saknar officiell yrkeslegitimation. 

 

I strävan mot objektivitet är våra respondenters högsta prioritet, näst efter att utesluta 

subjektivt tyckande, att låta båda sidor komma till tals kring en händelse. Att låta båda sidor 

få höras i en artikel är något som Michael Ryan (2001, 4) menar beskrivs av  

Objektivitetskritikerna som hämmande av politisk opinionsbildning. Hämmandet av 

opinionsbildning i artiklar är enligt våra respondenter anledningen till att de kan titulera sig 

som reportrar. Utrymmet för sportslig opinionsbildning ges istället i krönikorna på tre av de 

fyra tidningarna vi talat med.  
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Digitaliseringens etablering har enligt våra respondenter öppnat möjligheten för 

idrottsstjärnor att föregå reportrar med att själva publicera sina nyheter på sociala medier. På 

samma vis har pressansvariga börjat föregå reportrarna genom att skicka ut pressutskick till 

tidningarna med färdiga citat. För att behålla objektiviteten vid påtryckningar från yttre 

samhällsaktörer menar Ryan (2001, 4) att det krävs en skepsis mot makthavare och 

auktoriteter, något som våra respondenter instämmer i. Samtliga menar att de sällan skriver 

om en sådan nyhet utan att ställa vidare frågor och kritiskt granska den information som 

getts. Dock medger de att sociala medier har försvårat detta arbete då idrottare och 

organisationer ibland känner sig ”nöjda” med sitt uttalande och inte ställer upp på vidare 

frågor. 

  

Ännu en av de återkommande termerna som respondenterna använder för att förklara sina 

prioriteringar i det objektiva arbetet är kontroversiell grad på händelsen. På redaktionerna tas 

kontroversiella ämnen på större allvar, ges mer tid i produktionen, öppnar diskussioner på 

redaktionerna och medför en mer explicit rutin i att få ett uttalande från båda sidor av 

händelsen. Även detta resonemang stämmer överens med Ryans definition av objektivitet och 

hur kontroversiella ämnen bör undersökas på grundliga och innovativa sätt. Värt att tillägga 

är att de beskrivna rutinerna ovan inte följs till punkt och pricka på redaktionerna vid mindre 

kontroversiella händelser. 

 

I resultatet av forskningen har vi fastställt företeelser där objektiviteten tenderar att 

inskränkas. De tydligaste av dem är när kvällstidningarnas rubriker och ingresser utformas på 

ett sätt som drar in till läsning och vinklas på den mest ”klickvänliga” företeelsen. Denna 

bristande objektivitet i rubrik och ingress vilseleder inte bara läsaren, utan påverkar enligt 

Kovach och Rosensteils teori även publikens förtroende för tidningarna i fråga (Kovach och 

Rosensteil, 2014). I sådana fall misslyckas reportrarna, enligt Ryans objektivitetsteori, inte 

bara i sin uppgift att låta båda sidor komma till tals, utan även i att låta läsarna skapa sin egen 

uppfattning om händelsen (Ryan, 2001). Även Schudsons teori syftar till att båda sidor måste 

lyftas för att en rapportering ska definieras som objektivt faktamässig. Enligt Schudson är 

fakta ”påståenden om världen öppna för individuell värdering. De står utanför förvrängda 

influenser av folks individuella preferenser” (Schudson 1978, 5). Trots kommersiella 

påtryckningar från annonsörer om exempelvis mer vinklade rubriker som drar in till mer 

läsning och dylikt prioriterar Dagens Nyheter ett bibehållande av deras objektiva 
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förhållningssätt för att, som Schudson beskriver, behålla deras prenumererande läsares 

förtroende (Schudson, 1978).  

 

Opartiskhet: 
Med opartisk menas att vid en konflikt behandla alla sidor lika (Westerståhl, 1972). Att 

behandla båda sidor lika vid en konflikt är något våra respondenter strävar efter. På grund av 

ett antal faktorer som exempelvis tidsbrist och att händelsen inte anses vara så kontroversiell 

så minskar strävan efter att höra båda sidor. Michael Ryan (2001, 4) menar att journalister i 

viss mån måste använda sitt eget tolkande och analytiska förmåga i sitt arbete och utifrån det 

perspektivet går det att förstå det som att journalisterna upplever det lättare att tolka och 

analysera mindre kontroversiella frågor. Michael Ryan (2001, 4) menar också att 

journalisternas uppgift är att presentera samtliga sidor av en händelse, men även att 

presentera fakta, för att sedan låta publiken skapa sig sin egen uppfattning om vad de tror 

eller vilken sida de sympatiserar med. Genom våra intervjuer framkommer att vid mindre 

kontroversiella händelser tar respondenterna på sig ansvaret att tolka, medan vid 

kontroversiella händelser presenterar de fakta och låter båda sidor komma till tals för att låta 

publiken tolka informationen själva. Grundläggande i den typen av situationer är, enligt 

Bengt Johansson (2015, 192), att använda ordval som inte gör att journalisten på något sätt 

tar ställning för eller emot någon av sidorna. Att inte aktivt ta ställning är något våra 

respondenter menar är viktigt, men de är väl medvetna om att landslagsjournalistiken är ett 

undantag.   

 

Subjektivitet: 

Ännu en effekt av internet och sociala medier är svårigheten att lyckas vara först med en 

nyhet. Detta, menar Lars Nord och Elisabeth Stúr (2009, 36) har gjort att sportmedier i allt 

större grad valt att satsa på egna analyser och kommentarer. Detta förklaras av Magdalena 

Nordensson (2011, 12) som ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna. Det är även detta 

som gör att våra respondenter anser att krönikörrollen har en viktig funktion. De menar med 

andra ord att krönikor inte nödvändigtvis drar mer trafik än en artikel gör om en händelse. 

Eftersom en objektiv artikel idealt skall ha med båda sidor av en händelse, så borde 

tidningarnas inramning av en händelse, i teorin, vara relativt lika. Eftersom nyhetsartiklar då 

har kommit att handla mer om vilken tidning som är först med den har subjektiva 

ställningstagande i krönikor blivit allt viktigare för att skilja tidningarnas produkter åt.   
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8. Slutdiskussion 
”Det sitter i ryggmärgen” 
Objektivitet är inte något som diskuteras avsevärt på redaktionerna vi frågat. Dock finns det 

inofficiella riktlinjer/policy inkluderande förväntade objektiva förhållningssätt att ta del av 

internt på samtliga redaktioner. I specifika fall så deltar både sportchef och ansvarig utgivare 

i besluten gällande publicering av kontroversiella händelser. I de flesta ”lättare” och mindre 

kontroversiella fall så justeras inte en artikel av en ansvarig eller redaktör innan publicering 

på webben. Däremot har det digitala landskapet etablerat kontinuerliga 

redigeringsmöjligheter. Dessa gör att ändringar kan göras efterhand av redaktör om det skulle 

strömma in kritik från något håll.  

 

Ett objektivt förhållningssätt i yrkesrollen är för samtliga av våra intervjupersoner ett ideal 

som är så nära länkat till den etablerade reporterrollen att de anser det sitta i ryggmärgen. 

Därför ses forna supporterskap och inblandning i sportorganisationer som oproblematisk av 

våra intervjupersoner. Dock finns det riktlinjer på redaktionerna som säger att en reporter inte 

får kombinera arbete i en idrottsorganisation med sitt arbete som reporter i samtiden. 

Publicitetsreglerna i det Svenska journalistförbundet finns nära till hands i reportrarnas och 

chefernas närminne.  

 

Samtliga av våra respondenter anser att det ändå finns ämnen och faktorer som gör att 

objektiviteten minskar. Faktorerna vi fört på tal i vår forskning är: mindre kontroversiella 

händelser, när tiden är knapp och/ eller när majoriteten av läsekretsen förväntas ”hålla på” 

samma lag. Enligt majoriteten av respondenterna skulle ökade ekonomiska resurser bidra till 

ökad objektivitet i sportjournalistiken. Ökade resurser, menar samtliga, skulle ge 

sportjournalister mer tid och därmed bättre möjligheter att hinna få med båda sidor av en 

händelse, även vid icke-kontroversiella händelser.  

 

Upptrappat nyhetstempo och kommenterande journalistik 
Strömbäck och Jönsson (2005, 7) menar att digitaliseringen har bidragit till ett högre tempo 

inom nyhetsjournalistiken. Sportjournalistiken är inget undantag och konkurrensen om 

läsarnas tid och uppmärksamhet har ökat (Strömbäck och Jönsson (2005, 7). Det högre 

tempot i nyhetsjournalistiken går att se som en förklaring till varför våra undersökta tidningar 

inte hör båda sidor vid mindre viktiga händelser, till skillnad från kontroversiella händelser, 
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skandaler och motsatsförhållanden. Ökade resurser och fler anställda anser våra respondenter 

skulle bidra till att var enskild reporter hade kunnat lägga ner mer tid per artikel och på så vis 

säkra att båda sidor fick komma till tals även vid de mindre kontroversiella händelserna.  

 

Ökade resurser, tror samtliga av våra respondenter, även skulle möjliggöra separata roller 

som reporter respektive krönikör, vilket skulle förhindra att en sportjournalist kommenterar 

och rapporterar om samma ämne. Wallin (1998) menar att det har blivit allt vanligare och 

viktigare att skilja artiklar och krönikor åt för att bevara objektivitetsidealet. Det är tydligt att 

tidningarna och de vi intervjuat är inne på samma spår. Våra respondenter menar att det är 

viktigt att skilja på vad som är åsikter och vad som är nyhetstexter och i grunden handlar det 

om att vara tydliga mot sin publik för att behålla sin trovärdighet.  

 

Sporten på sociala medier 
Utmed sportjournalistikens digitalisering och kommersialisering har nya förväntningar, krav 

och arbetssätt etablerats på redaktionerna. De har visat sig kunna ställa till det för den 

objektiva journalistiken. Av morgontidningen och nyhetsbyrån anses det vara problematiskt 

att sportreportrar som förväntas vara objektiva samtidigt sprider sina åsikter på sociala 

medier. För kvällstidningarna och dess krönikörer anses det dock även vara problematiskt för 

en sportkrönikör att uttrycka sina åsikter på sociala medier, ifall dessa åsikter inte är 

representabla för tidningen hen arbetar för. Även sportorganisationers och idrottsstjärnors 

egen närvaro på sociala medier har visat sig vara ett hot mot den objektiva journalistiken. 

Detta då det blivit allt vanligare att idrottspersoner förekommer journalisterna med egna 

utlåtanden på sociala medier och i pressmeddelanden. Detta riskerar att resultera i ensidig och 

okritisk rapportering om reportrarna inte ges chansen att ställa följdfrågor. Denna nya typ av 

medierelation menar Peter Dahlén i Sport och medier inskränker förutsättningarna för en 

objektiv journalistik och behöver en kritisk bearbetning för att användas. Det är dock något 

som samtliga intervjupersoner är medvetna om och beaktar i sin strävan mot en objektiv 

rapportering.  

 

Digitala funktioner och webbannonser 
Storytags, eller den så kallade ”kollage-funktionen” i de moderna publiceringsprogrammen är 

ännu ett av digitaliseringens bidrag. Funktionen är tänkt att länka samman artiklar som faller 

under samma ”tema” på webben, likt när de placeras på ett samlat uppslag i den tryckta 
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tidningen. När läsarna klickar in på en artikel via webben och tydligt ser ”kollaget” av de 

samlade artiklarna, då menar våra intervjupersoner att funktionen kan bidra till en ökad 

objektivitet. Det eftersom läsaren då kan klicka fritt emellan de olika vinklarna av händelsen. 

Dock fallerar denna funktion om läsaren klickar in på artikeln via delningar på sociala 

medier. Då är det i stället blålänkar som hänvisar läsaren vidare till de kompletterande 

artiklarna. Blålänkar, som våra intervjupersoner medger kan vara lätta att förbise som läsare. 

 

Ännu en effekt av digitaliseringens påverkan på tidningarnas ekonomi har visat sig vara 

kvällstidningarnas kommersiella behov av klick per artikel. Detta medger samtliga av våra 

intervjupersoner påverkar kvällstidningarnas utformning av rubrik och ingress. 

Kvällstidningarnas rubriker och ingresser definieras i vår undersökning ofta som ensidiga, 

subjektiva och vinklade. Den mer objektiva, ”tvåsidiga” journalistiken tenderar dock att 

”kompenseras för” och framträda i brödtexten. 

 

Självkritik 
Om vi placerar oss själva som forskare under luppen med ett kritiskt öga kan vi konstatera att 

tre av våra utvalda tidningar ägs av och tillhör samma mediekoncern- Marieberg Media. 

Därför vill vi påpeka att det kan ha påverkat vårt resultat när det gäller exempelvis likheter 

gällande journalistiska riktlinjer och ekonomiska avtal och dylikt. Ännu en självkritik 

gällande våra ekonomiska slutsatser är Sportbladets frånvaro i studien. Detta eftersom 

Aftonbladet både använder sig av prenumerationer av sitt ”plus-innehåll” och dessutom till 

stor del är annonsdrivna. Vi vill även tillägga att redaktörer har allt större roll i rubrik- och 

ingress sättning, vilket innebär att det inte alltid är reporterns eller krönikörens egna förslag 

som publiceras.  
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9. Vidare forskning 
Allt eftersom vårt insamlingsarbete fortgick väcktes ett allt större intresse för lokaltidningars 

förhållningssätt till reporter- och krönikörrollen. En intressant ingång för vidare forskning 

tror vi kan vara en jämförande studie mellan lokala och nationella tidningars förhållningssätt 

till dessa roller.  
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11. Bilaga 1 

Intervjufrågor till reporter 

 

Förhållningssätt till objektivitet: 

Hur skulle du definiera och vad har du för syn på objektivitet och subjektivitet inom 

sportjournalistiken?  

 

När är det mest lämpligt att vara objektiv respektive subjektiv? 

 

Är det viktigt med objektivitet? Varför? 

 

Behövs objektivitet och subjektivitet diskuteras på en redaktion? Varför? Varför inte?  

Har ni gjort det? Har ni några förhållningssätt eller någon typ av policy? Vad anses vara okej 

och inte? 

 

Hur bör sportjournalistiken förhålla sig till objektivitet och subjektivitet, rent önsketänkande? 

Vad skulle behöva förändras? 

 

Finns det situationer eller ämnen där ni tenderar att tumma på objektivitetsidealet?  

 

Förväntas den gemene sportreportern sträva efter att vara objektiv eller vilka riktlinjer finns? 

 

Storytags- Är det något ni använder er av? Kan det vara ett alternativ till ett objektivt 

vinklade? 

 

Hur ser rutinerna ut när det gäller skrivande om reportrarnas egna favoritlag? Räknas det som 

“conflict of interest” och undviks gärna eller anser ni det vara oproblematiskt? Vilken 

läsarrespons får ni om den typen av ställningstagande? 

 

Vilken skulle du säga är den största skillnaden i hanterandet av objektivitet mellan 

kvällstidning och morgontidning? Exempelvis gällande rapportering kring de svenska 

landslagen? 
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Gränsen mellan roll som reporter och krönikör: 

 

Hur mycket ska/ får reporterns egen persona synas i en vanlig artikel? Hur mycket 

bestämmer ni själva? 

 

Hur skiljer sig förväntningarna på en reporters versus en krönikörs arbete?  

 

Skulle du beskriva dig själv som sportreporter eller krönikör? Känner du att du kan placeras i 

ett av facken eller skiftar du mellan dem? Tror du det finns förväntningar på att man som 

sportreporter ska kunna skifta mellan en objektiv och en subjektiv roll? 

 

Hur mycket av regleringen av fakta respektive åsikter (i en artikel eller krönika) tillrättavisas 

i samtal med chef eller redaktör och hur mycket ändrar/ rättar de på eget bevåg? 

 

Intervjufrågor till sportansvarig  
 

Förhållningssätt till objektivitet: 

Hur skulle du definiera och vad har du för syn på objektivitet och subjektivitet inom 

sportjournalistiken?  

 

När är det mest lämpligt att vara objektiv respektive subjektiv? 

 

Är det viktigt med objektivitet? Varför? 

 

Behövs objektivitet och subjektivitet diskuteras på en redaktion? Varför? Varför inte? Har ni 

gjort det? Har ni några förhållningssätt eller någon typ av policy? Vad anses vara okej och 

inte? 

 

Hur bör sportjournalistiken förhålla sig till objektivitet och subjektivitet, rent önsketänkande? 

Vad skulle behöva förändras? 

 

Vilka krav/förväntningar ska publiken kunna ha på sport medier gällande ett objektivt 

förhållningssätt? 
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Förväntas den gemene sportreportern sträva efter att vara objektiv eller vilka riktlinjer finns? 

 

Finns det situationer eller ämnen där ni tenderar att tumma på objektivitetsidealet?  

 

I skrift om landslagssport och särskilt i viktiga matchsammanhang, finns det förväntningar på 

en sportreporter som nationalistiskt subjektiv i tal om de svenska lagen? 

 

Vilken skulle du säga är den största skillnaden i hanterandet av objektivitet mellan 

kvällstidning och morgontidning? Exempelvis gällande rapportering kring de svenska 

landslagen? 

Hur ser rutinerna ut när det gäller skrivande om reportrarnas egna favoritlag? Räknas det som 

“conflict of interest” och undviks gärna eller anser ni det vara oproblematiskt? Vilken 

läsarrespons får ni om den typen av ställningstagande? 

 

Storytags- Är det något ni använder er av? Kan det vara ett alternativ till ett objektivt 

vinklade? 

 

Gränsen mellan roll som reporter och krönikör: 

 

Hur mycket ska/ får reporterns persona synas i en vanlig artikel? 

 

Hur skiljer sig förväntningarna på en reporters versus en krönikörs arbete? 

Hur mycket av regleringen av fakta respektive åsikter (i en artikel eller krönika) tillrättavisas 

av chef i samtal med reporter och hur mycket ändrar/ rättar ni på eget bevåg? 

 

Ekonomiska faktorer:  

 

Hur ska man se på objektivitet och subjektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv? När blir antal 

klick viktigare än journalistisk täckning? När blir åsikter viktigare än fakta? Vilken typ av 

journalistik (subjektiv/ objektiv) drar in flest läsare och på så vis även annonsörer? 

Exempelvis fenomenet “säg så lite som möjligt i rubrik och ingress” för att få läsare att 
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stanna längre på sidan. Eller att vinkla en text på en sensation eller viktig person för att locka 

läsaren.  

 

Travjournalistik sägs dra in minst antal läsare men ges mycket utrymme eftersom ATG bidrar 

med stor sponsring till vissa tidningar i gengäld? Stämmer detta? Och hur går det ihop med 

den övriga klick-baserade, “vi vinklar på det som läsarna vill läsa” journalistiken? Kan trav 

journalistiken beskrivas som oberoende trots denna sponsring? Finns det fler sporter som 

gynnas på samma/ liknande sätt på redaktionen? 

 

Använder ni er av TT:s sportmaterial? Om ja, i vilken utsträckning och varför? 

 

I hur stor utsträckning gör ni “rewrites” eller hänvisar till sportmaterial från lokaltidningar? 

Hur behandlar ni i så fall deras ofta påtagliga subjektivitet gällande det “egna” laget? 
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12. Bilaga 2 

Intervjupersoner 

 

Pär Andersson 

Arbetsplats: Expressen 

Tjänst: Sportchef 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 15 november 2017 

Anna Friberg 

Arbetsplats: Expressen 

Tjänst: Krönikör/ reporter på sporten 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 15 november 2017 

 

Mattias Tengblad 

Arbetsplats: Expressen 

Tjänst: Reporter på sporten 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 15 november 2017 

 

Johan Dolck Wall 

Arbetsplats: Kvällsposten 

Tjänst: Sportansvarig 

Placering: Malmö 

Intervjuad: 17 november 2017 

 

Elisabeth Lindbäck 

Arbetsplats: Kvällsposten 

Tjänst: Ishockey Krönikör och reporter på sporten 

Placering: Malmö 

Intervjuad: 17 november 2017 
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Jan Peter Andersson 

Arbetsplats: Kvällsposten 

Tjänst: Handbolls krönikör och reporter på sporten 

Placering: Malmö 

Intervjuad: 17 november 2017 

 

Petter Nilsson 

Arbetsplats: TT-Nyhetsbyrån 

Tjänst: Sportansvarig 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 21 november 2017 

 

Lasse Mannheimer 

Arbetsplats: TT-Nyhetsbyrån 

Tjänst: Reporter på sporten 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 21 november 2017 

 

Ingela Ahlberg 

Arbetsplats: TT-Nyhetsbyrån 

Tjänst: Reporter på sporten 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 21 november 2017 

 

Martin Fransson 

Arbetsplats: Dagens Nyheter 

Tjänst: Sportchef 

Placering: Stockholm 

Intervjuad: 22 november 2017 

 

Lisa Edwinsson 

Arbetsplats: Dagens Nyheter 

Tjänst: Reporter på sporten 

Placering: Stockholm     Intervjuad: 27 november 2017 


