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Abstract  

Syftet med uppsatsen var att undersöka var gränsen mellan professionell journalistik och 

medborgarjournalistik går inom området sportjournalistik, om det nu finns någon. För att få ett 

så bra resultat som möjligt använde vi oss av en kvalitativ textanalys och en kvantitativ 

innehållsanalys. Vi valde 21 texter under en veckas tid, som varit toppnyheter. 13 texter var 

med i den kvalitativa textanalysen och alla 21 texter i den kvantitativa innehållsanalysen. 

Teorierna som sätter prägel på uppsatsen är professionsteorin och de pressetiska reglerna.  

Vi använde oss av texter från webbplatserna; Aftonbladet/Sportbladet, Dagens Nyheters 

sportbilaga och Svenskafans.com. Svenskafans.com är en sida av fans för fans och bygger på 

supportrars engagemang. Det redaktionella materialet är skrivet av supportrar. Anledningen till 

att vi valde att ta en huvudnyhet per dag från respektive webbplats var för att Svenskafans.com 

endast publicerar texter på sin webbplats. Vi ville undersöka om det fanns likheter och 

skillnader mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik inom ramen för 

sportjournalistik (fotboll). Sportbladet och Dagens Nyheter representerar journalistiken och 

”professionella journalister”. I uppsatsen besvaras frågeställningarna; 

• Hur efterföljs de pressetiska reglerna? 

• Finns det några skillnader mellan texter skrivna av en journalist och texter skrivna av en 

medborgarjournalist? 

-Språk  

-Partisk/opartisk  

-Fokus i texten 

-Eget/hämtat material 

• Vilket fack kan Svenskafans.com placeras i?(Med fack menar vi professionell 

journalistik eller medborgarjournalistik) 

 

Resultatet av undersökningen tyder på att det inte finns någon specifik gräns mellan vad som 

kännetecknar professionell journalistik och medborgarjournalistik, förutom att många 

journalister nu för tiden har en journalistutbildning. Eftersom journalistik inte är en profession 

är det svårt att sätta etikett på vem som är och vem som inte är journalist.  

Nyckelord: Medborgarjournalistik, professionsteorin, professionell journalistik, 

Svenskafans.com 
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Vad är journalistik? – En jämförelse mellan medborgarjournalistik och 

professionell journalistik inom sportjournalistiken 

 

Gränsen mellan medborgarjournalistik och professionell journalistik blir allt svagare. Med 

dagens teknik och utveckling har medborgarjournalisten fått allt större plats inom medievärlden 

och detta kan ses som ett hot för professionella journalister. Resultatet av uppsatsen tyder på att 

det inte finns någon specifik gräns mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik. 

Det är svårt att sätta etikett på vem som är och inte är journalistik och det beror på att 

journalistik är en semiprofession. Utifrån vår studie skulle vi därför kunna säga att det material 

som studerades på Svenskafans.com kan anses vara lika journalistiskt som Sportbladets och 

Dagens Nyheters.   

Studien om vilka likheter och skillnader som finns mellan professionell journalistik och 

medborgarjournalistik utfördes med en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. 

21 texter studerades under en vecka, 7 vardera från webbplatserna Aftonbladet/Sportbladet, 

Dagens Nyheters sportbilaga och Svenskafans.com. En textanalys gjordes på 13 av de 21 

texterna. De 13 texter som valdes ut handlade om samma ämne. För att få en mer överskådlig 

bild gjordes en kvantitativ undersökning på alla 21 texter. Här undersöktes likheter och 

skillnader i skribentens ståndpunkt, språkfel och fokus i text etc. 

I studien definierades Svenskafans.com till en början som medborgarjournalister och fick 

därmed representera medborgarjournalistiken. Detta för att det är en sida av fans för fans. Att 

studera just detta ämne är väldigt intressant då gränsen mellan professionella journalister och 

medborgarjournalister blir allt svagare. Studien försöker även besvara vilket ”fack” 

Svenskafans.com kan placeras i, om det går att ens placera i ett fack. 

Det finns en del tidigare forskning om ämnet, då främst om bloggare. Den tidigare forskningen 

visar att medborgarjournalisten har fått mer inflytande i medievärlden genom bloggar, egna 

webbsidor etc. Resultaten av undersökningen kan användas på flera olika sätt. Vi ser det som 

ett tecken på att det inte krävs en journalistisk utbildning på högskola eller liknande för att 

skriva journalistiska texter.  
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Förord 

Arbetet med den här uppsatsen har varit slitsamt men givande. Under processens gång har vi 

delat på arbetet så gott det går. Vi har alltid dubbelkollat varandras arbete och är därför båda 

lika delaktiga i uppsatsen. Vi är nöjda med vårt resultat och vill särskilt tacka vår handledare 

Jonas Appelberg för snabba svar, litteraturhänvisningar och stöd i vårt arbete med uppsatsen.  

Viktoria Topala och Jenny Wessman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................................................ 4	  

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 5	  

2. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 6	  
2.1 JOURNALISTYRKETS – OCH JOURNALISTROLLENS UTVECKLING ................................................... 6	  
2.2 WEBBJOURNALISTIK SOM NY GENRE ............................................................................................. 7	  
2.5 MEDBORGARJOURNALISTIKEN VÄXER FRAM ................................................................................ 8	  
2.6  SVENSKAFANS.COM ...................................................................................................................... 9	  

3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK UTGÅNGSPUNKT .......................................... 9	  
3.1 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................................... 9	  
3.2  PROFESSIONSTEORIN .................................................................................................................. 12	  
3.3  SPELREGLER FÖR PRESS, RADIO OCH TV .................................................................................... 15	  

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................ 17	  
4.1 FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 17	  

5. MATERIAL, URVAL OCH AVGRÄNSNING ............................................................................ 18	  

6. METOD ............................................................................................................................................ 18	  
6.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS .............................................................................................. 18	  
6.2 KVALITATIV TEXTANALYS .......................................................................................................... 20	  
6.3 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................... 21	  

7. UNDERSÖKNING, RESULTAT OCH ANALYS ....................................................................... 23	  
7.1 KVALITATIV TEXTANALYS .......................................................................................................... 23	  
7.1.1 RESULTAT FÖR DEN KVALITATIVA UNDERSÖKNINGEN ............................................................ 35	  
7.2 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS .............................................................................................. 38	  
7.2.1 RESULTAT FÖR DEN KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN ......................................................... 42	  

8. DISKUSSION OCH SLUTSATS ................................................................................................... 43	  
8.1 SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING ....................................................................................... 45	  

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................................... 48	  
KÄLLMATERIAL ................................................................................................................................. 48	  
LITTERATUR ...................................................................................................................................... 50	  
OTRYCKTA KÄLLOR ........................................................................................................................... 51	  
INTERNET ........................................................................................................................................... 51	  
BILAGOR ............................................................................................................................................ 52	  

 

 

 

 



 5 

1. Inledning 

Här nedan kommer vi kort att presentera vad uppsatsen handlar om och hur vi valde vårt 

ämne, teori samt metod.    

Det är intressant att studera skillnader och likheter mellan professionell journalistik och 

medborgarjournalistik då det råder olika åsikter om vad som klassas som journalistik. En fråga 

är vilken plats medborgarjournalistik i form av amatörskribenter har i yrket. Det som finns att 

lära är hur olika det journalistiska yrket kan tolkas, var gränsen mellan erkänd och etablerad 

journalistik och medborgarjournalistik går, om det nu finns någon gräns. Vi valde att granska 

texter från webbplatserna Aftonbladet/Sportbladet, Dagens Nyheters sportbilaga och 

Svenskafans.com. Detta för att Svenskafans.com endast skriver via webben. Anledningen till 

att vi har valt sport (fotboll) som ingång för vårt ämne är för att Svenskafans.com är en sida om 

sport skriven av fans för fans. Därför valde vi att jämföra denna med Aftonbladets sportbilaga 

Sportbladet samt Dagens Nyheters sportbilaga. Utifrån detta hoppas vi kunna svara på var 

linjen mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik går. 

 

Vi anser att detta ämne, var gränsen mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik 

går, är värt att forska kring. Vilka kan egentligen kalla sig journalister? Är det ett professionellt 

yrke eller kan vem som helst skriva en text och kalla sig för journalist?     

Vi har valt att jämföra Svenskafans.com med Sportbladet och Dagens Nyheters sportbilaga, då 

dessa två tidningar representerar olika typer av journalistik. För att svara på våra 

frågeställningar kommer vi använda oss av en kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys. Med den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi att granska artiklarnas storlek, 

attityden i texterna (definition av vad som är neutralt, värdeladdade ord, tendentiös ej -

tendentiös), om materialet är egenproducerat eller hämtat, fokus (matchen, spelare, tränare) etc. 

Den kvalitativa textanalysen kommer att hjälpa oss att granska innehållet i texterna; 

känslan/ton, skribentens ståndpunk etc. Genom hela uppsatsen har vi valt att kalla samtliga 

textproducenter för skribenter. Vi anser att ordet ”skribent” är neutralt och innefattar både 

journalist och medborgarjournalist. Vi har också utgått från att Svenskafans.com representerar 

det medborgarjournalistiska i denna uppsats. Dagens Nyheter och Sportbladet representerar den 

professionella journalistiken. Dessa begrepp kan komma att diskuteras i vår slutdiskussion.  
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2. Bakgrund    

Nedan följer en genomgång av bakgrund som är viktig för att förstå undersökningen. Det blir 

en genomgång av journalistikens – och journalistrollens utveckling och 

medborgarjournalistikens historia. Vi tar även upp en del om webbjournalistik då vår 

undersökning baseras på det.     

2.1 Journalistyrkets – och journalistrollens utveckling 

I slutet av 1800-talet växte journalistyrket fram och när de nya masspridda dagstidningarna 

skulle fyllas behövdes fler anställda som på egen hand kunde leta upp nyheter och skriva om i 

tidningarna. En marknad för tidningar hade skapats av det växande lönearbetet och de nya 

rotationspressarna kunde trycka till en kostnad som gjorde tidningarna billigare. Med 

industrisamhället växte de moderna tidningarna fram och nyhetsförmedlingen blev enklare med 

telegrafen och nyhetsbyråerna. De nya järnvägarna underlättade distributionen och annonser 

fyllde tidningar. Dock var journalistyrkets status låg, yrket hade dålig klang och arbetsvillkoren 

var usla. Journalister fick även öknamnet ”murvel”, som innebar ”en människa utan karaktär 

och duglighet”. 1901 tog Hjalmar Branting och några andra stockholmsjournalister initiativet 

till att grunda Svenska Journalistförbundet. Syftet var att förbättra villkoren och höja den 

sociala statusen. Detta gjordes även för att avgränsa sig mot notisjägarna som sålde 

sensationsnyheter till redaktionerna.1  

 

Flera yrkesbenämningar diskuterades då förbundet bildades; litteratör, tidningsman och 

redaktör. Ordet journalist lånades in från franskan och fick snabbt genomslag under 1900-talet. 

Journalist kom att betyda ”de som ägnade sig åt redaktionellt arbete på tidningar”.  Gränsen 

blev även klar och tydlig gentemot de typografer som hade hand om den tekniska 

produktionen, tryckning och sättning.2 Men Journalistförbundet fick problem. Det fanns tydliga 

politiska motsättningar mellan journalister på tidningar som hade olika partifärg. 

Partilojaliteten var viktig för alla journalister och partipressen byggde på tidningar som 

språkrör för olika idéer. Arbetet ansågs vara mer som ett kall än som ett lönearbete, särskilt på 

arbetarrörelsens tidningar. På redaktionerna var även den fackliga anslutningen låg och den 

journalistiska identiteten i partipressen hade svårt att anpassa sig till de fackliga kraven. 

Journalistförbundet fick en större styrka och en växande legitimitet under 1940-talet.  
                                                
1 Nygren, Gunnar, Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering, Institutet för mediestudier (2008), s. 
11 
2 Ibid. s. 11 
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Under 1950-1960 – talet pågick en långsam utveckling mot en professionalisering av yrket, 

bort från den partiknutna agitatorn mot en mer självständig och professionell journalist. 

Utvecklingen sammanföll med yrkets snabba expansion i radio och tv, en journalistik som inte 

utgick från partiprogram utan istället från begreppet ”i allmänhetens tjänst”. Journalistyrkets 

status har höjts och journalisterna tillhör numera samhällets elit (genom att de har en akademisk 

utbildning och är synliga i mediesamhället).3 

 

2.2 Webbjournalistik som ny genre 

Webbjournalistiken utvecklades under 1990-talet och handlade då främst om att finna en ny 

distributionsform för innehållet som fanns i mediets huvudkanal.4 Enligt Gunnar Nygren 

karaktäriseras webbjournalistik av att webben ständigt styrs av en deadline, att nya händelser 

prioriteras före gamla händelser. Webben har en mer lättsam ton som ibland är mer tillspetsad. 

Den är mindre högtidligt på grund av interaktivitet med läsarkommentarer. Vidare menar 

Nygren att webben är beroende av snabba och lättillgängliga källor; vakthavande på polisen, 

informatörer på företag och myndigheter, bidrag från läsarna i form av tips och mobilbilder etc. 

På webben skrivs även kortare texter.5  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av texter från varje webbsida, som är 

huvudnyhet, även kallad ”topp”. Kristian Lindquist skriver i Webbjournalistik att problemet 

med att använda sig av toppar är att de representerar vad som är mest intressant ”just nu” och 

kan förändras under dagen. I en tidning är detta som bekant omöjligt.6 Lindquist skriver också 

att utbytet av topp beror på nyhetsflödet under dagen. Lugnare dagar kan toppen ligga kvar på 

sidan i flera timmar.7 

Inför stora nöjes- och idrottsevenemang jobbar webbredaktionerna för att hålla läsarnas intresse 

under hela dagen och det ska byggas upp. En tidning däremot samlar all information på ett och 

samma ställe. Nyheter på nätet har alltså en mer böljande dramaturgi, skriver Lindquist.8 

Ytterligare en skillnad är webbjournalistens ständiga deadline och artiklarna uppdateras 

                                                
3 Nygren, Gunnar, Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering, Institutet för mediestudier (2008), s. 
12 
4 Nygren, Gunnar, Yrke på glid: om journalistrollens de-professionalisering, Institutet för mediestudier (2008), s. 
111 
5 Ibid. s. 112 
6 Lindquist, Kristian, Webbjournalistik (2010) s. 13 
7 Ibid s. 15 
8 Ibid s. 20 
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fortlöpande under dagen. Lindquist skriver precis som Nygren att flera korta texter är att 

föredra än en lång, och det kan vara positivt att två parter som står mot varandra får komma till 

tals i varsin text.9    

2.5 Medborgarjournalistiken växer fram 

Medborgarjournalistik förekom även innan termen ”medborgarjournalistik” blev allmänt känd. 

Detta märktes framför allt i samband med katastrofhändelser. Det var under dessa händelser 

som man såg potentialen i det som skulle komma att kallas medborgarjournalistik. Detta 

märktes tydligt 1994, i Northridge Kalifornien, när en jordbävning ägde rum i området och den 

civila befolkningen började bidra med information, bilder och egna upplevelser om händelsen. 

Gärna med hjälp av internet.10 Vid tidpunkten ansåg en del att ”riktig” journalistik inte ägde 

rum på internet och att detta fenomen med informationsdelning genom internet inte var en trend 

att ta på allvar.11 Den nya tekniken i samband med digitaliseringen, bland annat med 

mobiltelefoner, bärbara datorer, tillgänglighet till internet, har gjort att varje mediekonsument 

också kan bidra med medial information.12 

En fördel med medborgarjournalistiken upptäcktes vid krishändelser som till exempel bomben i 

Londons tunnelbana. När de professionella journalisterna får svårt att komma in i det 

krisdrabbade området finns medborgarjournalisterna redan på plats. De finns på andra sidan, 

mitt i krisen, och kan rapportera därifrån med till exempel bilder tagna med mobiltelefoner.13  

Ett hopp i tiden tar oss till december 2004. En tsunami drog in över stora delar av södra Asien 

och detta skulle bli en avgörande punkt för medborgarjournalistikens framväxt. Det var här 

medborgarjournalistiken som term och fenomen fastställdes som en del av det redan 

existerande journalistlandskapet. Den här typen av journalistik har olika namn och kallas ibland 

för gräsrotsjournalistik, extrem lokaljournalistik eller ”networked”-journalistik.14  

Chris Atton definierar amatörmedieproducenter/medborgarjournalister som personer som 

saknar övning inom yrket journalistik och professionella kvalifikationer som en journalist ska 

ha. Det råder enligt Atton olika förklaringar om hur den här typen av journalistik, 

medborgarjournalistik, egentligen kan definieras. En av dessa förklaringar står James Hamilton 
                                                
9 Lindquist, Kristian, Webbjournalistik (2010) s. 32 
10 Allan, Stuart, Thorsen, Einar, Citizen journalism: global perspectives New York: Peter Lang, 2009,.s. 20  
11 Ibid.s. 21 
12 Teljas, Cecilia, Jonsson, Alex, Enlund, Nils, Konsumenternas förväntningar driver medieutvecklingen, ingår i 
På väg mot medievärlden 2020. (2008) s. 213 
13 Allan, Stuart, Thorsen, Einar, Citizen journalism: global perspectives New York: Peter Lang, 2009,.s. 28 
14 Ibid. s. 18  
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för. Han menar att alternativ media, medborgarjournalistik, kräver ett avvecklande av 

professionalisering, kapitalisering och av institutionalisering. Medborgarjournalistik måste 

alltså vara tillgänglig för ”vanligt” folk utan professionell erfarenhet och den måste äga rum på 

platser som inte är medieinstitut eller liknande.15 En utveckling som har skett är att 

medieföretag anammat medborgarjournalistiken och bjuder in konsumenterna själva att bidra 

med innehåll till medieproduktionen. Detta material är också billigt för medieföretag att 

använda sig av och därför har det också ökat en del i popularitet.16 

2.6  Svenskafans.com 

Svenskafans.com är en sida av fans för fans och bygger på supportrars engagemang. Det 

redaktionella materialet är skrivet av supportrar, vilket kan ge mer än en vinkel. Sidan har även 

ett klubbforum. Svenskafans.com har växt till en samlingsplats för ungefär 300 klubb-

redaktioner med över 1000 redaktionsmedarbetare och 300 000 besökare i veckan. Fotbollen 

står för den större delen av det redaktionella utbudet, men även hockey och bandy är stora. 

Både stora och små lag får sin plats i utbudet. Svenskafans.com gör också klubb-poddar och 

FanTv- program, som är en annan sida av verksamheten. Varje klubb som finns representerad 

på sidan har också en egen redaktion som publicerar texter. 17 2008 köptes sidan av 

mediekoncernen Stampen och hade vid den tidpunkten runt 250 000 unika besökare i veckan.18  

3. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

3.1 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom tidigare forskning som har betydelse för vår 

uppsats. Uppsatserna har hjälpt oss med vår teori och har varit en bra grund för vårt 

skrivande. De ämnen som författarna behandlar är relevanta för vår uppsats, då vi försöker 

beskriva gränsen mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik. 

Sportjournalistikens framväxt tas även upp då sportjournalistik är vår ram för denna 

undersökning och ett avsnitt om hur internet har påverkat medborgarjournalistiken. 

                                                
15 Hanitzsch, Thomas, Wahl-Jorgensen, Karin, The handbook of journalism studies, New York: Routledge, 
2009.s. 265 
16 Teljas, Cecilia, Jonsson, Alex, Enlund, Nils, ”Konsumenternas förväntningar driver medieutvecklingen” i 
Hvitvelt, Håkan, Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020, (2008) s. 213 
17 http://www.svenskafans.com/svenskafans/om.aspx - Hämtat 130322 
18 Dahlén, Peter, Sport och Medier: En introduktion, (2008) s.278  
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Anders R. Olsson m.fl skriver i Journalistik, nätet och maktens ordningar att internet innebär 

en revolution på massmedieområdet. I dag kan alla skapa en blogg eller en hemsida och nå ut 

till miljoner människor. Däremot skriver han att journalistiken inte är en del av denna 

revolution.19 Nu skriver Olsson med bloggar som exempel, men han menar att den här typen av 

medborgarjournalistik är möjlig genom just internet och kanske främst bloggar.20 Michael 

Karlsson fortsätter lite i Olssons anda och skriver att genom Internets intåg har nu en större del 

av befolkningen möjlighet att bidra med information både på egna hemsidor/bloggar och på 

etablerade mediers hemsidor. Journalister och medier kan genom detta möta större konkurrens 

och har inte längre samma monopol på det offentliga rummet som de hade innan Internets 

genomslag.21 

Ulf Wallin skriver att yrkesrollen för sportjournalisterna ändrades efter tv:ns genombrott och de 

fungerade numera som en länk mellan idrottsutövarna och läsarna. Det hade tv tidigare varit 

snabbare med. Nu skulle man förmedla idrottsstjärnans känslor och uttalanden i form av 

pratminus till läsaren.22 På den tiden riktades rapporterna om idrottshändelser till hela 

läsekretsen. Det var någonting som kom att ändras främst när sporten fick en egen del i 

tidningen. Då började sportjournalisterna använda språk och termer för den mer inbitna 

sportfantasten snarare än för den allmänna publiken. Wallin skriver att det ibland inte ens 

ansågs vara nödvändigt att nämna vilken sport artikeln handlade om. Den kunniga läsaren 

förutsattes redan ha den förkunskapen.23 I början av Wallins undersökningsperiod ansågs 

sportjournalisterna ”ställa upp” för olika idrottsrörelser främst genom att undvika publicering 

av nyheter som skulle kunna uppfattas som negativa. Det förändrades och sportjournalisterna 

närmade sig alltmer rollen som en journalist ”bör” ha inom alla nyhetsområden. De är inte 

längre rädda för att föra fram kritik mot idrottsrörelser även om Wallin anser att de skulle 

kunna gräva mer.24 Nu är denna bok några år gammal och sportjournalistrollen har troligtvis 

ändrats ytterligare. Ett inslag av ”amatör-” eller medborgarjournalistik existerade på bland 

annat Dagens Nyheter omkring 1935 när man lät idrottsutövare och ledare själva skriva om 

olika idrottshändelser.25 

                                                
19 Ilshammar, Lars, Karlsson, Michael, Olsson, Anders R., Journalistik, nätet och maktens ordningar (2007) s. 23 
20 Ibid s. 26 
21 Ibid s. 40 
22 Wallin, Ulf. Sporten i spalterna: sportjournalistikens utveckling i svensk dagspress under 100 år. Göteborg: 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ. (JMG), 1998s. 184 
23 Ibid. s. 196 
24 Ibid. s. 223 
25 Ibid. s. 238 
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I kandidatuppsatsen Behörighet saknas – Tillträde förbjudet. En studie om 

medborgarskribentens påverkan på Journalistiken, skriven av Hanna Danielsson & Sofia 

Widén studeras en händelse som inträffade den 7 oktober 2006. Det var en månad efter att den 

borgerliga alliansen tagit över makten i Sverige. Handelsminister Maria Borelius avslöjades 

med skattefusk och svart hemhjälp under 90-talet. Två dagar senare avslöjade Magnus 

Ljungqvist, pressekreterare för Socialdemokraterna i sin privata blogg, detaljer i 

Boreliusaffären som blev avgörande för hennes fortsatta karriär som minister. Detta bidrog till 

en mediestorm kring ämnet och även Borelius avgång.26 Syftet med författarnas uppsats har 

varit att se vad som händer med journalistiken när bloggare får större utrymme i media.27 

 

Författarna diskuterar vidare att medborgarskribenten står utanför journalistkåren, men gränsen 

mellan deras arbete blir allt mer vag. Medborgarjournalistiken är en av flera teorier som 

författarna använder sig av. Författarna skriver att medborgarjournalister och journalister kan 

behandla samma ämnen, om än på olika sätt. Eftersom medborgarskribenten inte är bunden till 

ett särskilt tidningsmärke eller är utbildad inom en särskilt formulerad ”mall” har den möjlighet 

att utveckla och komplettera befintligt material.28 Medborgarskribenten kan vara subjektiv samt 

att de sakta men säkert börjar närma sig rollen som journalist.29  

 

Författarna utförde undersökningen med en diskursanalys. De ser medborgarskribentens 

subjektivitet som en fördel då denne kan ställa frågor som tidigare inte blivit ställda och gräva i 

material i egenintresse, som journalisterna missat. Även om journalisten inte alla gånger är så 

objektiv som förväntas, blir medborgarskribenten med sin subjektiva fakta och utan ansvarig 

utgivare, svår att kontrollera.30 

 

Författarna ansåg att i ett större perspektiv skulle man kunna se att medborgarskribenten öppnar 

upp för en mer konkurrenskraftig marknad för nyhetsrapporteringen. Att medborgarskribenten 

även kan granska journalisternas arbete, kan leda till att journalisterna blir mer etiska av ren 

rädsla.31  

 

                                                
26 Danielsson, Hanna, Widén, Sofia, Behörighet saknas – Tillträde förbjudet.: En studie om medborgarskribentens 
påverkan på journalistiken. Studentuppsats (2007)s. 2 ff 
27 Ibid.s.4 
28 Ibid. s 4 ff 
29 Ibid. s 7 ff 
30 Ibid. s. 20 ff 
31 Ibid. s 26 
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I D-uppsatsen Journalistrollens rivaler - Om public service-reportrars syn på sin roll i relation 

till användarskapat innehåll och medborgarjournalistik undersökte författaren Mia Westerberg 

Olsson journalisters syn på sitt arbete och sin roll. Olsson fokuserade även på den lokala och 

regionala verksamma journalisten. Hon ville bidra med en bättre bild av hur journalisterna 

själva, på det lokala ”verkstadsgolvet”, uppfattar sin roll i relation till det uppdrag som 

journalistik inom public service innebär. Vidare var Olsson intresserad av den utmaning som 

den journalistiska professionen ställs inför av bloggar och andra journalistliknande 

publiceringar på nätet. Hon ville även undersöka vilka slutsatser journalisterna drar om 

framtiden för sin egen roll i relation till medborgarjournalister. Särskilt intressant för henne att 

undersöka var utifrån public service-organisationernas särskilda uppdrag ”i allmänhetens 

tjänst”. Hur anställda inom SR och SVT betraktar publikens och allmänhetens egna 

publicistiska initiativ.32 Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka public 

service-journalisters syn på sin roll och sitt uppdrag. I avsnittet teoretisk ram presenterade 

Olsson public servicemedierna som idé och institution, med fokus på det journalistiska 

uppdraget ”i allmänhetens tjänst”. Hon presenterade även en teoretisk bakgrund till 

journalistrollen och yrket som profession i relation till nya former av publiceringar via nätet.33 

 
Resultatet av uppsatsen visade att journalister har en mycket stark känsla för public service-

uppdraget, som Olsson menar är på många vis starkare än för journalistyrket i allmänhet. 

Ansvaret betonas i relationen till allmänheten och publiken.34 En av Olssons slutsatser var att 

det bland journalister går att identifiera tydliga gränsdragningsmekanismer. Detta för att 

vidmakthålla gruppens auktoritet. Argumenten som används handlar mycket om trovärdighet, 

källkritik och objektivitet. En liknande rollhierarki kan också urskiljas inom yrkeskåren där 

vissa är ”riktigare” journalister än andra. Men det uppstår alltid ett enigt journalistiskt ”vi” då 

gränser måste markeras.35 

 

3.2  Professionsteorin 

Nedan redovisas våra teoretiska utgångspunkter som vi kommer använda oss av främst i vår 

analys och slutdiskussion.   

                                                
32Olsson, Westerberg, Mia Journalistrollens rivaler: Om public service-reportrars syn på sin roll i relation till 
användarskapat innehåll och medborgarjournalistik, Studentuppsats (Examensarbete) (2010). s. 9 ff 
33 Ibid. s. 11 
34 Ibid. s. 58 ff 
35 Ibid. s. 80 ff 
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Utvecklingen mot en professionalisering av journalistyrket tog fart under 1950- och 1960-talen, 

bort från en partianknuten agenda till att bli en mer självständig professionell journalist. 

”Journalistikens professionalisering” syftar till hur journalistyrket utvecklades mot att betraktas 

som en profession med en särskild kompetens och en gemensam yrkeskodex där man ansluter 

sig till ett ideal med gemensamma normer för hur journalistik bör bedrivas. Denna utveckling, 

menar Ulrika Andersson i sin text Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska 

journalister, sammanföll med journalistikens snabba expansion i radio och TV, som var en 

journalistik som inte utgick från partiprogram utan istället från begreppet ”i allmänhetens 

tjänst”. Journalistutbildningen inrättades i Sverige i början av 1960-talet och i mitten av 

decenniet antog den högskolestatus vilket ligger till grund för yrkets professionalisering.36 

 

Ordet professionalisering har två betydelser. Det kan både beskriva en ökad yrkesskicklighet 

och att en yrkesgrupp utvecklas mot en sammanhållen profession. Den sistnämnda betydelsen 

är den som professionsforskning handlar om. ”Profession” kommer från latin och betyder 

offentligt anmält yrke. De klassiska professionerna är läkare, präster och jurister. Inom 

industrisamhället har nya professioner utvecklats. 37 

 

I boken Massmedier skriver Lennart Weibull m.fl. att journalistyrket brukar räknas som en 

semiprofession. Det betyder bland annat att det finns ett yrkesförbund, Svenska 

Journalistförbundet (SJF), samt ett system för självkontroll - de etiska reglerna. Det finns en 

självklar utbildningsväg in i yrket, men att det saknas en formell legitimering, vilken krävs för 

att kalla ett yrke för profession.38  

 

Gunnar Nygren menar att efterkrigstiden har beskrivits som en lång och obruten process av 

professionaliseringen. Medieutvecklingen ställer frågor kring vad som utmärker en journalist i 

dag samt vilken ställning journalister har inom medieföretagen. Det blir allt svårare att 

definiera vem som är journalistik, något som internationell forskning om journalister pekar på. 

Ständig publicering, allt starkare kommersiella drivkrafter samt interaktivitet i de nya 

mediesystemen ifrågasätter underlagen i den journalistiska yrkesrollen. Nygren menar att en 

                                                
36 Andersson, Ulrika, Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska journalister, Göteborg: 
Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborgs universitet, (2009). s. 74 ff 
37 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/professionalisering (hämtad 130522) 
38 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och TV i den digitala tidsåldern, 
9., rev. uppl. Stockholm: Ekerlid, (2009). s. 311 
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fortsatt process av professionaliseringen inte är självklar.39  Vad som utgör en profession är inte 

fastslaget och att de växer fram och försvinner i takt med förändringar i samhället (ex. kultur, 

teknik och ekonomi). Detta gäller även den journalistsiska professionen, dess ställning och 

framväxt, som idag måste analyseras utifrån journalisternas ställning i medieföretagen och 

samhället.40 

 

”De-professionalisering” har analyserats inom professionssociologin och den innebär motsatsen 

till hur professioner utvecklas. Nygren menar att denna kan ta sig uttryck i att spänningar inom 

en profession ökar. När yrkesgruppen delas upp och villkoren inom professionen skiljer sig allt 

mer hotas den professionella identiteten. Ett exempel på denna ”de-professionalisering” är när 

utestängningen inte lyckas, då gränserna mot andra yrkesområden upplöses samt då andra 

yrkesgrupper tar sig in på professionens område. Ett annat exempel på detta är också då en 

profession drabbas av arbetslöshet, självständigheten minskar och statusen sjunker. I slutet av 

1980-talet utfördes ett svenskt forskningsprojekt om professionaliseringens sociala grund som 

betonade professionernas föränderliga karaktär. Det förekommer inga eviga professioner eller 

eviga kriterier för dessa. Inom den akademiska forskningen har professionernas ställning 

ifrågasatts av forskarna.41 

 

Nygren ställer frågan om journalistiken är en profession och om det ens är eftersträvansvärt att 

den ska bli en profession. Han menar att svaren har varit kluvna när dessa frågor diskuterats 

under 1900-talet. Argumenten mot professionaliseringen är att den strider mot yttrande- och 

tryckfriheten. Varken staten eller yrkesorganisationer kan reglera vilka som ska få komma till 

tals i medierna. Att sätta upp sådana krav på någon typ av legitimering för journalister eller 

andra formella utestängningar, strider mot yttrande- och tryckfriheten. Det Svenska 

Journalistförbundet bildades 1901 och flera av de centrala diskussionsfrågorna hörde ihop med 

det som vi idag beskriver som professionalisering; förslag om statlig utbildning och utveckling 

av en gemensam yrkesetik.42 Nygren menar att den dominerande slutsatsen i forskningen är att 

journalisterna uppfyller en del av dragen för en klassisk profession. Dock så är detta långt ifrån 

alla. De nordiska forskarna har definierat journalisterna som en ”semiprofession”. De har även 

                                                
39 Nygren, Gunnar, Yrke på glid – om journalistrollen, (2008) s. 10 
40 Ibid s. 11 
41 Ibid s. 16 
42 Nygren, Gunnar, Yrke på glid – om journalistrollen, (2008) s. 16 
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pekat på en stark professionalisering under den senare delen av 1900-talet, men de menar att 

journalister ändå inte kan kallas för en klassisk profession.43 

 

Journalisten uppfyller delvis dessa krav; 

• Kunskapsmonopolet: tillgången till medierna har varit journalisternas främsta 

kunskapsmonopol. De flesta journalister har en yrkesutbildning idag. Samtidigt är det 

stor skillnad mellan olika typer av utbildningar.  

• Gemensam etik och yrkesregler: både Journalistförbundet och Tidningsutgivarna hade i 

slutet av 1800-talet arbetat fram ett system med etiska publicitetsregler och pressens 

opinionsnämnd, som skulle se till att regelverket följdes.44  

• Yrkesorganisationer: i slutet av 1900 - talet utvecklades Svenska Journalistförbundet 

mot ett mer renodlat yrkesförbund för journalister, då informatörer utestängdes 1992. 

• Altruism: Den professionella ideologin, i takt med professionaliseringen, har tagit över 

där journalister står på ”den lilla mannens sida mot makthavarna”.  

• Autonomi i arbetet: en viss autonomi ges till den enskilde journalisten, utifrån 

yrkesreglerna som Journalistförbundet satt upp tillsammans med journalisternas 

kollektivavtal (enligt en paragraf där varje journalist har rätt att säga nej till uppdrag 

som strider mot hans/hennes övertygelse).45 

 

Nygren skriver att det finns en del begränsningar i professionaliseringen; det finns olika vägar 

in i yrket och ingen riktig utbildning krävs. Något verkligt kunskapsmonopol eller legitimering 

har heller inte funnits. Journalisterna är mer lojala mot sin medieorganisation än till 

professionen som helhet. Enligt Nygren är journalister knappast en klassisk profession som 

advokater eller läkare.46  

 

3.3  Spelregler för press, radio och TV  

Vi har valt ut de delar av spelreglerna som är av relevans för vår undersökning. Vi ger också 

en beskrivning efter varje regel om varför den är intressant att titta på och tillämpa på våra 

studerade texter. Detta ger oss en överblick om de professionella journalisterna skiljer sig 

något från medborgarjournalisterna när det kommer till att följa de pressetiska reglerna.  
                                                
43 Ibid s. 17 
44 Ibid s. 17 
45 Nygren, Gunnar, Yrke på glid – om journalistrollen, (2008) s. 18 
46Ibid. s. 20 



 16 

Pressetiska regler 

- Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för medierna kräver korrekt och 

allsidig nyhetsförmedling. – Vi vill här se om både ”professionella journalister” och 

medborgarjournalister följer den här regeln. 

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

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

faktaredovisning och kommentarer. – Vad använder sig journalisten/medborgarjournalisten av 

för källa? Är det tillförlitliga källor? 

- Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten. – Följer alla artiklar denna regel? 

Har rubriken exempelvis täckning i texten? Skiljer det sig mellan medborgar-/journalister? 

- Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. – Hur ställer sig skribenterna till 

publicering av känsliga ämnen och ännu en gång: skiljer sig betydelsen av ”allmänintresse” åt 

mellan skribenterna? 

- Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av 

namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. Samma motivering som ovan. 

Visar skribenten hänsyn till händelsen och offrens anhöriga? Är av stor relevans för vår 

undersökning. 47 

- Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missaktande. – Hur förhåller sig medborgar/journalisten till etniskt ursprung, kön etc.?  

- 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. – Återges 

alla parters ståndpunkter i texterna eller får endast vissa parter komma till tals? Hur påverkas 

texten av det i så fall? Vinklas det på ett negativt sätt? 

- Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 

sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. – Skiljer sig 
                                                
47 www.sjf.se (Hämtad: 130517) 
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synen på namnpublicering åt mellan skribenterna? Det ger också en bild av om 

”allmänintresse” har olika betydelse för en medborgarjournalist och en professionell 

journalist.  

- Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. – Anges 
källan i detta fall? Skiljer det sig åt mellan medborgar-/journalisten?48 

 

4. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att jämföra texter från Svenskafans.com med Aftonbladet/Sportbladet och Dagens 

Nyheter. Vi vill se vilka likheter och skillnader som finns mellan medborgarjournalistik och 

professionell journalistik. Detta gör vi genom att studera texter skrivna av professionella 

journalister och medborgarjournalister.  

Vi vill genom detta bidra till en bredare uppfattning om vad som är journalistiska texter och 

därmed också vad som är journalistik. Det är extra intressant för oss som journalistikstudenter 

att studera yrkesområdet och dess eventuella gränser 

4.1 Frågeställningar 

• Hur efterföljs de pressetiska reglerna? 

• Finns det några skillnader mellan texter skrivna av en journalist och texter skrivna av en 

medborgarjournalist? 

-Språk  

-Partisk/opartisk  

-Fokus i texten 

-Eget/hämtat material 

• Vilket fack kan Svenskafans.com placeras i?(Med fack menar vi professionell 

journalistik eller medborgarjournalistik) 

 

 

 

 

 

                                                
48 www.sjf.se (Hämtad: 130517) 
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5. Material, urval och avgränsning 

Nedan följer en kort redogörelse för det material vi har använt oss av och de avgränsningar vi 

gjort.  

Vi har jämfört rapporteringen om fotboll på olika webbplatser under en vecka. De valda 

webbplatserna är Aftonbladet/Sportbladet, Dagens Nyheter och Svenskafans.com. Vi valde 

dessa tre för att Sportbladet representerar kvällstidningsjournalistik, Dagens Nyheter 

representerar dagstidning och Svenskafans.com representerar medborgarjournalistik. Vi tog en 

huvudnyhet från varje webbsida per dag under en veckas tid. Vi har totalt samlat 21 texter. Det 

anser vi är en rimlig siffra eftersom vi ville kunna göra en ordentlig kvalitativ textanalys och 

samtidigt ha tid för vår kvantitativa innehållsanalys. Vi gjorde följande avgränsning innan vi 

började insamlandet av vårt material: Sport blev vår ingång och därefter avgränsade vi än mer 

till just texter om fotboll. Svenskafans.com skriver endast om fotboll, ishockey och bandy. 

Därför valde vi att fokusera på en av sporterna och fotboll bidrog med mer material till 

undersökningen.  

Vi valde att ta med 13 av de 21 texterna till vår kvalitativa textanalys. Anledningen till att vi 

valde de här 13 texterna var för att de skrev om samma ämne vilket gjorde den jämförande 

studien tydligare. Det ska nämnas att vi gjorde en textanalys på samtliga 21 texter. Den 

kvantitativa innehållsanalysen omfattar samtliga 21 texter för att få en mer övergripande bild 

och komplement till den kvalitativa studien. Samtliga texter som vi gjorde kvalitativ/kvantitativ 

analys på återfinns i källförteckningen.  

6. Metod 

Undersökningen utförs med inslag av både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. För 

att besvara frågeställningarna används metoden kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys.  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Med den kvantitativa innehållsanalysen analyserar vi texter där vi på ett systematiskt sätt vill 

kvantifiera innehållet utifrån kategorier som vi bestämt i förväg. Det övergripande syftet är att 

få fram översiktliga beskrivningar av en händelse. Resultatet av analysen är begrepp/ kategorier 
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som beskriver företeelsen. På kodschemat ska all information som rör ett visst fall föras in. 

Varje kolumn i schemat (1-21) utgör en dimension som ska kodas.49  

Variabeln i kodschemat beskriver hur en viss egenskap hos analysenheterna varierar mellan 

analysenheterna. Detta gör vi för att tydliggöra och förklara en viss egenskap. För att få fram 

variabler formulerar vi frågeställningar till de texter vi läser. I kodschemat förs 

analysenheternas resultat in. När kodschemat är färdigt skapar vi formler för varje variabel och 

när de är formulerade räknas resultatet ut som sedan visas i ett diagram.  

Med en innehållsanalys kommer även kravet på att tolkningsreglerna och kodningsprinciperna 

blir rätt. Det man kan göra efter dessa steg är att be någon reliabilitetstesta en del av materialet 

för att se att kodningen stämmer. 50 

 

Vi valde att använda en kvantitativ innehållsanalys för att på ett bra sätt få fram den 

information som vi ville få ut ur texterna. För att koda materialet i våra 21 valda texter utgick vi 

från dessa frågor som vi själva tagit fram; 

 

 Storleken på texten; artikel, notis, krönika eller annat (ex. pressmeddelande) – Denna 

fråga är relevant för att se hur ”huvudnyheternas” storlek på webbsidorna skiljer sig åt.  

 Skribentens ståndpunkt; tendentiös, ej tendentiös – Hur färgad är skribenten? Är alla 

opartiska och skiljer det sig mellan en professionell journalist och en 

medborgarjournalist? Vid vår bedömning av skribentens ståndpunkt har vi tittat på 

skribentens ton; positiv, negativ eller neutral, och faktaurval/källor 

 Är texten egenproducerad eller hämtad (journalist/TT/pressutskick eller 

medborgarjournalist)- För att se hur många journalister respektive 

medborgarjournalister som skriver sina egna texter. Blir informationen de får in 

omarbetad eller inte - det vill säga journalistisk.  

 Fokus; matchens spelare, tränare, ett visst lag, intriger, olyckor etc. – För att se vad de 

olika webbsidorna lägger fokus på i texterna, likheter och skillnader.  

                                                
49 Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, Stockholm : Norstedts juridik, (2012). s. 197 ff 
50 Ibid.s.203 ff.  
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 Språkfel – Är journalister ”perfekta”, är det stor skillnad mellan en journalist och 

medborgarjournalist? 

 Rubrikens täckning i texten – Har journalisten eller medborgarskribenten lyckats med 

sammankopplingen? Detta är intressant att se om de ligger på samma nivå på den 

punkten? Det är även en pressetisk regel (se avsnittet nedan) att rubriken ska ha 

täckning i ingress eller text.  

 

6.2 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa metoden bygger mer på en forskningsstrategi där fokus ofta ligger mer på ord 

än på kvantifiering vid insamling och analys av data. Användandet av en textanalys innebär att 

vi bryter ned texten i beståndsdelar. Med hjälp av frågor tolkar vi texten, koncentrerar oss på en 

viss del och strukturerar upp texten.51 Denna metod valde vi att utföra då vi ansåg att den 

kombinerat med den kvantitativa metoden skulle ge oss en bra jämförelse mellan professionell 

journalistik och medborgarjournalistik. Dessa två anser vi kompletterar varandra bra. Genom 

textanalysen bryter vi ner texten på ett annat sätt och analyserar bit för bit. Den kvantitativa 

metoden ger läsaren en bra överblick, svart på vitt.  

De frågor vi har valt att basera vår textanalys på är från boken Nyheter: att läsa tidningstext /  

av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén. När vi sedan öppnat upp texterna med 

dessa frågor hoppas vi kunna se likheter och skillnader mellan texterna. Förhoppnings kan vi 

göra en bedömning om Svenskafans.com texter kan klassas som journalistiska.  

 Vad handlar artikeln om? (Vad vill den säga och vilket faktaurval har gjorts i detta 

syfte) – För att klargöra vad texten handlar om och ge läsaren en översikt av texten.  

 

 Disposition och vinkling av materialet? – Vad väljer skribenten att fokusera på i texten? 

Detta är intressant för att se hur de olika skribenterna arbetar med en nyhet. Är texten 

tendentiös? Alltså väljer skribenten en tydlig ståndpunkt och avviker från det objektiva 

idealet? 

 

                                                
51 Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, Stockholm : Norstedts juridik, (2012). s. 210 
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 Framförandet eller den språkliga gestaltningen av innehållet? – Lundgren m.fl beskriver 

det som ett sätt att komma åt berättarstrukturen. Språket är en viktig del inom 

journalistik och detta är ett sätt att se vilka likheter och skillnader den språkliga 

gestaltningen har hos de olika skribenterna.  

 

 Hur är reporterns förhållande till källor och intervjuade? – Ytterligare ett sätt att ta reda 

på skribentens förhållande till citat. Läggs det någon värdering i dem? Hur skiljer det 

sig?  

 

 Vilken miljö placerar reportern in händelsen i? – Detta är intressant för att se hur 

skribenten har valt att skriva texten. Följs någon dramaturgi? 

 

 Hur är bildspråket uppbyggt? – I samma anda som frågan om den språkliga 

gestaltningen togs den här frågan med. Vi ser det som ett sätt för oss att ta reda på den 

språkliga berättarkunskapen hos skribenterna och hur de använder olika schabloner 

och liknande för att skapa en bild hos sin läsare. 

 

 Reporterns egen röst och närvaro i texten52 - För att se om skribenten tar plats i texten 

och får in sina egna kommentarer. Detta är intressant både i krönika-form och artikel-

form då en krönika kanske förutsätter skribentens tydliga närvaro, medan en nyhetstext 

är motsatsen.  

 

Dessa frågor är enligt Lundgren m.fl ett sätt att få förståelse kring en nyhetstexts uppbyggnad.53 

Därför blir det även intressant att se hur en så kallad medborgarjournalistisk text ter sig i 

analysen. Det är också hjälpsamt för att se hur de olika skribenterna har valt att arbeta med den 

information de har tagit del av.  

6.3 Validitet och reliabilitet  

Med reliabilitet och validitet kan vi bedöma vår undersöknings pålitlighet. En fråga vi måste 

ställa är om måttet över tid är så pass stabilt att vi kan vara övertygade om att resultatet inte 

förändras. Om något undersöks två gånger ska resultatet inte skilja sig åt i någon större 

                                                
52 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront, 1999. s. 
54 ff. 
53 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta, Thurén, Torsten, Nyheter: att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront, 1999. s. 
s. 54 
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utsträckning.54 Inom den kvantitativa forskningstraditionen är validitet och reliabilitet två 

viktiga begrepp. Inom de kvalitativa studierna har validitet inte lika stor betydelse då validitet 

definitionsmässigt handlar om mätning. Den kvalitativa studien kan uppfylla kriterier inom 

intern reliabilitet, att medlemmar i ett forskarlag är överens om hur det man ser och hör kan 

tolkas.55 Vi avser att mäta det som är relevant i sammanhanget för den kvantitativa metoden 

och med reliabiliteten avser vi att mäta på ett tillförlitligt sätt. Vi måste avgöra om vår 

datasamlingsteknik ger oss den information om ämnet som vi är intresserade av. Vi måste 

säkerhetsställa den samtidiga validiteten (att det resultat vi får stämmer överrens med resultatet 

från undersökningar utförda med en annan metod, kvalitativ textanalys). Vi måste även ställa 

oss frågan om kunskapen vi kommit fram till är användbar . Om inte användbarheten finns är 

kunskapen begränsad. Fler frågor vi måste ställa oss är om den kunskap vi fått fram är 

framtagen på ett tillförlitligt sätt. 56 

 

För att få en hög reliabilitet krävs en avsaknad av slumpmässiga och osystematiska fel. En 

bristande reliabilitet orsakas ofta av slumpfel och/eller slarvfel under insamlingen av empirisk 

data. Men det kan även orsakas av arbetet med den insamlade datan. Ett av slarvfelen kan 

uppkomma vid överföringen från protokollsanteckningar till datoranteckningar i form av 

exceldokument. Detta kan undvikas om båda författarna dubbelkollar datoranteckningarna.57 

Det kan bero på den mänskliga faktorn, exempelvis trötthet. Vi har dubbelkollat och utfört 

omkodning (reliabilitetstest) så gott det går. Men vi är medvetna om att vi kan ha blivit 

hemmablinda.58  

 

 

 
 
 

 

                                                
54 Bryman, Alan, Samhällsvtenskapliga metoder, Liber AB Malmö, (2008).s. 86 
55 Ibid.s. 87 
56 Ibid.s. 88 
57 Esiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, Stockholm : Norstedts juridik, (2012). s. 63 
58 Ibid. s. 207 
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7. Undersökning, resultat och analys 

Nedan presenteras vår undersökning. Efter varje undersökningsavsnitt följer resultat och 

analys. Detta för att underlätta för läsaren. I den kvalitativa textanalysen redovisas 13 

textanalyser som behandlar samma ämne. I den kvantitativa innehållsanalysen redovisas 

resultatet för samtliga 21 texter (7 texter från varje webbplats).  

7.1 Kvalitativ textanalys  

I den kvalitativa undersökningen har vi strukturerat upp analyserna i följande ordning; 1) 

Matchen efter Ivan Turinas död, 2) Djurgården IF mot Mjällby – besvärsnämndens beslut, 3) 

Sir Alex Fergusons avgång, 4) David Moyes tar över efter Ferguson. Texterna har 

ordningsföljden Dagens Nyheter, Aftonbladet/ Sportbladet och Svenskafans.com. 

Undersökningen följs av en resultatsammanfattning med tillhörande analys. 

Dagens Nyheter - ”Fotbollsvärlden hedrade Ivan Turina” (6 maj 2013) 

Texten handlar om målvakten Ivan Turinas bortgång och hur han hedrades under matchen AIK 

mot IFK Göteborg. Artikeln har två handlingar. Dels handlar den om Turinas bortgång, men 

även matchen AIK mot IFK Göteborg i allsvenskans sjunde omgång. Dessa två händelser flätas 

samman i texten och källorna blir citerade både direkt och indirekt. 

Det som bildar bakgrund för texten är hyllandet av målvakten Turina och det som bildar 

förgrunden, som skribenten snabbt övergår till, är en detaljerad beskrivning av matchen AIK 

mot IFK Göteborg. De källor som får komma till tals med egen röst i texten är några större 

spelare och AIK-tränaren. Resten av spelarna i matchen omtalas när skribenten beskriver 

matchens gång. Urvalet är tendentiöst. Skribenten tar enbart med kommentarer från AIK:s 

tränare och inte IFK Göteborgs. Tonen i texten är negativ, men då skribenten skriver om AIK 

är det med en positiv ton. 

”När minnet av Turina hedrades i 27:e minuten hade IFK Göteborg 1–0 utan att ha presterat en 

enda riktigt vettig målchans. Den sportsliga orättvisan skulle inte vara länge.” 

I början av texten är tonen mild när skribenten beskriver hyllningen till Turina. Skribentens 

inledning av artikeln är väldigt kraftfull och beskrivande – ”Ett hav av rosor prydde baksidan 

av det som en gång var Ivan Turinas mål. Fotbollsvärlden tog ett varmt och värdigt farväl av 

den bortgångne målvakten.” Texten har ett myndigt tonfall och reporten ger även läsaren en 

färdig slutats (med avseende på matchen).   
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Skribenten använder direkt anföring i artikeln. Anföringsverben är neutrala. Källorna blir 

aktörer och är handlingskraftiga. Ramen som skribenten skapar i texten är den stora förlusten 

inom fotbollsvärlden, en känd och omtyckt målvakts bortgång. Huvudpersonen i artikeln är 

Turina. De som får biroller är resten av spelarna som omtalas och AIKs tränare. 

Skribenten använder sig av metaforer i texten - ”Ett hav av rosor prydde baksidan av det som 

en gång var Ivan Turinas mål” och ”AIK tryckte gasen i botten direkt från avspark”.  

Miljön som skribenten sätter historien i är den stora arenan mitt i AIK mot IFK Göteborg 

matchen. Skribenten återskapar en verklig miljö som är dramatisk och fin (hyllningen till 

Turina). Han går in på detaljer i texten, vad supportar hade för kläder (där Turinas namn stod 

skrivet på), detaljer i matchen, omgivningen på fotbollsarenan. Skribentens närvaro i texten 

märks av men det finns inget ”jag” i texten och han befinner sig jämsides med de intervjuade. 

Texten är en enkel berättelse men bjuder även in läsarna till egna ställningstaganden (avseende 

fotbollsmatchen). 59  

Aftonbladet/Sportbladet - ”Turina hedrades på Friends Arena” (6 maj 2013) 

Texten är en nyhetsartikel. Källor som är citat från tv-intervjuer används och även material från 

tidigare artiklar länkas i denna artikel. 

Förgrunden är tydlig då man vinklar artikeln till hyllningen av den avlidne spelaren. Det vilar 

mot bakgrunden av den match som ska spelas och publikuppslutningen till den. Resultatet 

nämns i artikelns sista mening där man kortfattat skriver att AIK vann matchen med 3-1. I 

övrigt är det hyllningarna och känslorna som ligger i förgrunden. Representanter från båda 

lagen får komma till tals, med enda skillnaden att det är tränaren för IFK Göteborg och en 

spelare från AIK. Urvalet av information är en aning tendentiöst då fokus ligger på hedrandet 

av spelaren. Att skribenten vill påvisa det positiva i den här sammanslutningen för den avlidne 

spelarens skull.  

Det går en sorgsen ton genom hela artikeln. Skribenten skriver återkommande om hur publiken 

grät, tysta minuter och hyllningar. Han skriver till exempel ”Det syntes på spelarna att det var 

ett känslomässigt ögonblick” och behöver då inte skriva ut att det var sorg de kände.  

                                                
59 http://www.dn.se/sport/fotboll/fotbollsvarlden-hedrade-ivan-turina - hämtad 130507 (publicerad natten till 7 
maj, men var toppnyhet under hela dagen)  
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Saker som associeras med sorg nämns genomgående i texten. Texten är sluten och inbjuder inte 

vid första anblick till vidare tolkningar för läsaren. Anföringsorden är neutrala, ordet ”säger” 

används, och det råder direkt anföring i artikeln. Citaten skrivs ut i pratminus.  

Miljön som skribenten placerar händelsen i är givetvis verklig och utspelar sig på 

fotbollsstadion. Miljön är bekant för alla som har sett en fotbollsmatch eller besökt en 

fotbollsarena. De sinnen som skribenten använder sig av är syn och hörsel. Det berättas om 

blommor vid avlidne spelarens mål och publik som sjunger gemensamt för att hylla spelaren.  

Skribenten är dold i texten och har observerat händelsen för att sedan berätta om den. Det är 

inte han som har gjort intervjuerna utan citerar från en tv-intervju. Relationen till läsaren är 

enbart att förmedla känslorna och händelserna från matchen/hyllningen.60   

Svenskafans.com - ”AIK tog första hemmasegern: "En hjälte saknades” (6 maj 2013) 

Artikeln är publicerad av AIK-redaktionen på svenskafans.com och är en nyhetsartikel med en 

känslomässig vinkling. Rubriken berättar att AIK stod som slutsegrare och innehåller även ett 

citat från en av AIK:s spelare, om sin nyligen avlidne lagkamrat.  

 Artikeln har två underrubriker som bryter från hyllningen av spelaren till att kommentera 

matchen och är dels en fortsättning på nyheten om spelarens död men också en ny artikel då det 

inte har rapporterats om matchen tidigare.61  

Skribenten skriver inte varifrån han hämtat den fakta som presenterats, om han var på plats 

eller inte. De källor som är direkt citerade i artikeln är citaten från AIK:s spelare där de uttalar 

sig lite om matchen men också känslorna om lagkamratens död. Skribenten inleder artikeln 

med att berätta om spelarens död och återkommer till det under hela texten.  

I förgrunden sätts, precis som tidigare nämnts, spelarens död och själva matchen, som utspelar 

sig, sätts i bakgrunden. De som kommer till tals är AIK:s spelare, även om skribenten beskriver 

ingripanden som IFK Göteborgs målvakt gör. Urvalet är tendentiöst då främsta fokus ligger på 

AIK snarare än matchen som helhet. Det kan tolkas som både positivt och negativt men 

skribenten är också en supporter till AIK och skriver för deras redaktion.  

                                                
60 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/aik/article16732362.ab - hämtad 130507 
(publicerad natten till 7 maj men var toppnyhet under dagen) 
61 http://www.svenskafans.com/fotboll/aik/156916.aspx hämtat 130513 
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Språkligt använder sig skribenten av direkt anföring vid användandet av citat och 

yttrandeverben är neutrala. Han lägger dock värdering i citaten när han skriver att en spelare 

”med gråten i halsen” säger någonting, men i övrigt är han neutral i hanteringen av citat. 

Skribenten beskriver även en straffsituation med att spelaren ”revs ner” i straffområdet, i stället 

för att använda sig av orden ”neddragen”. Vidare skriver skribenten om en annan situation där 

det egna lagets spelare ”drar” någon i tröjan, till skillnad från situationen med motståndarlaget. 

Han beskriver också att motståndarmålvakten inte ”gjorde någon match utöver det vanliga” 

men nämner ingenting om att någon av hemmalagets spelare gjorde sämre insats. Det 

förekommer ändå en miljöbeskrivning och det utspelar sig på sportarena.  

Skribenten är genomgående dold i texten och är observatör. Texten kan tolkas som både öppen 

och stängd. Den inledande delen av texten som beskriver hyllningen som ägde rum känns 

stängd. Därefter öppnas texten upp när skribenten övergår till att beskriva matchen. Han 

beskriver en verklig händelse med en klar vinkling på ”hjälten” Ivan Turina som avlidit.62  

Dagens Nyheter - ”Mjällby får segern mot Djurgården” (7 maj 2013) 

Texten handlar om en fotbollsmatch mellan Mjällby AIF och Djurgårdens IF som avbröts i den 

38e minuten, då publiken kastat in föremål på spelplanen. Skribenten skriver att 

Fotbollsförbundets besvärsnämnd upphävde disciplinnämndens beslut om att matchen skulle 

fortsätta från den 38:e minuten, vilket resulterade i att Mjällby vann matchen med 3–0.  

 

Skribenten har tagit med åsikter från talespersoner från Mjällby och Djurgården om 

Fotbollsförbundets besvärsnämnds beslut. Källorna är citerade direkt och indirekt med 

pratminus och citattecken och yttrandeverben är neutrala. Det som sätts i förgrunden i texten är 

beslutet om matchen och båda lagens åsikter och det som bildar bakgrunden är själva 

fotbollsmatchen. De källor som får komma till tals med egen röst är Mjällbys sportchef Thomas 

Borstam, Djurgårdens evenemangsansvarige Mats Jonsson och vänsterbacken Jesper 

Arvidsson. Skribenten förklarar inte från vilket lag denna spelare kommer ifrån. Urvalet är inte 

tendentiöst, reportern tar med kommentarer från båda lagen.  

 

Ordval, stil och ton i texten är neutrala. Texten ger redan från början en färdig slutsats, att 

beslutet inte kommer att överklagas av Djurgården. Källorna blir objekt i texten och de beskrivs 

                                                
62 http://www.svenskafans.com/fotboll/aik-tog-forsta-hemmasegern-en-hjalte-saknades--478241.aspx - hämtat 
130507 (publicerad natten till 7 maj men var toppnyhet under dagen) 
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som föremål. Fotbollsförbundets besvärsnämnd blir de handlingskraftiga i texten, aktörer. 

Skribenten skapar inte någon riktig miljö för händelsen och ger inte läsarna några detaljerade 

beskrivningar av beslutet. Det finns inget ”jag” i texten och skribentens röst märks inte av. 

Texten är väldigt klar och koncist. 63 

 

Aftonbladet/Sportbladet - ”Mjällby får rätt efter päronskandalen” (7 maj 2013) 

Artikeln handlar om efterspelet från matchen mellan Djurgårdens IF och Mjällby AIF, där 

matchen fick avbrytas efter att publiken börjat kasta in föremål så som flaskor och frukt. Det är 

en nyhetsartikel och den berättar att Besvärsnämnden har ändrat Disciplinnämndens beslut och 

Mjällby tilldöms en seger på 3-0 i stället för att matchen ska fortsätta där den avbröts. Domen 

lyder att Djurgården är ansvarig för sina supportrars agerande.  

I förgrunden ligger det ändrade beslutet som inte är till Djurgårdens fördel. I bakgrunden ligger 

händelsen som beslutet är grundat på, men det förtigs inte utan beskrivs kortfattat för att läsaren 

ska bli insatt i händelseförloppet. De som får komma till tals med egen röst är Mjällbys 

sportchef, Djurgårdens evenemangsansvarige och Besvärsnämndens ordförande som var med 

och fattade beslutet. Det råder en skillnad i titel mellan klubbarna när det gäller vem som får 

komma till tals men i övrigt får båda sidor komma till tals. Djurgårdens evenemangsansvarig 

har mer plats i artikeln att uttrycka sitt missnöje över beslutet.  

Det är en öppen text som återberättar beslut som fattats med tillhörande kommentarer från 

berörda parter. Läsaren är fri att fatta sitt eget beslut om vad som är rätt och fel även om det 

står i texten hur Besvärsnämnden har tänkt. Skribenten använder däremot värderande ord när 

han beskriven händelsen. Det beskrivs som ”päronskandal”, ”fruktskandal” och 

”publikskandal” och laget Djurgården som inte har vunnit på sju matcher är ”krisande”.  

Artikeln har en tillhörande faktaruta med hela beslutet från Besvärsnämnden. Genom den kan 

läsaren själv orientera sig i beslutet och bestämma sig för en egen åsikt. Direkt anföring 

används och anföringsverben är neutrala. Djurgårdskällan är mer i offerposition då han inte 

håller med om beslutet och säger att det inte bara är fel mot klubben utan mot svensk fotboll i 

allmänhet.  

Skribenterna skapar ingen miljö förutom beskrivandet av incidenten med de inkastade 

                                                
63 http://www.dn.se/sport/fotboll/mjallby-far-segern-mot-djurgarden - hämtat 130507	  
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föremålen. Upprepning av ordet ”skandal” förstärker känslan av att det som hände tidigare var 

felaktigt och ovanligt. Det förekommer kontraster i citaten där Djurgården menar att det här är 

någonting dåligt för svensk fotboll medan Beslutsnämnden menar tvärtom.  

Skribenterna är dolda i texten och det förekommer inga ”jag”. 64  

Svenskafans.com - ”Mjällby får segern mot Djurgården” (7 maj 2013) 

Publicerad av Djurgårdens redaktion hos Svenskafans.com. Matchen, Mjällby-Djurgården, fick 

avbrytas efter att det från publikens håll kastats in föremål på planen. Bland annat PET-flaskor 

och päron. De källor som används är Besvärsnämnden och ett citat från evenemangsansvarig 

hos Djurgården, som är taget från lagets hemsida DIF.se och samtliga är öppna.  

I förgrunden sätts citaten från Besvärsnämnden. Skribenten har tagit med motiveringen från 

nämnden och i bakgrunden sätts händelsen som ledde fram till detta beslut. Bakgrunden skrivs 

kort om i artikelns inledning innan skribenten går vidare och berättar om Besvärsnämndens 

beslut med tillhörande kommentarer. Förutom Besvärsnämnden är det en representant från 

Djurgården, i det här fallet evenemangsansvarig, som får kommentera händelsen. Frågan han 

har fått är om de ska överklaga domen eller inte. Urvalet är aningen tendentiöst då skribenten 

enbart väljer att fokusera på missnöjet och orättvisan och utan en kommentar från Mjällbys 

sida.  

Texten har en negativ och besviken ton där skribenten menar att beslutet är felaktigt. Han 

skriver till exempel ”Matchen avbröts helt trots nya direktiv från SvFF att man alltid ska spela 

färdigt matcher om inte spelare eller domare skadas så allvarligt att denne inte kan fortsätta 

spela” och inger känslan av att beslutet är fel. En del ordval känns felplacerade. I ingressen 

skriver skribenten ”I dag kommunicerar Svenska Fotbollsförbundet att /…/” i stället för att 

använda enklare ord. I övrigt är texten välskriven bortsett från att ett ord har fallit bort i en 

mening. Tonen är från början tydlig och myndig, att beslutet är fel och ger exempel på det. 

Såvida inte läsaren själv sett händelsen som beskrivs i texten och dragit egna slutsatser så 

inbjuder inte texten till egen tolkning.  

Skribenten skiftar mellan pratminus och citat. Citat används när det skriftliga beslutet från 

Besvärsnämnden citeras och pratminus när Djurgårdens evenemangsansvarige kommer till tals. 

                                                
64 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article16736975.ab  - Hämtat 130507 
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Yttrandeverben är neutrala. För att kunna läsa om beslutet i sin helhet utöver citaten så har 

skribenten lagt ut en länk till beslutet i artikeln.  

Förutom att skribenten beskriver händelsen som leder fram till beslutet, så skapas ingen miljö i 

texten. Skribenten använder sig inte av något speciellt bildspråk utan texten förlitar sig på de 

inklippta citat som finns från Besvärsnämnden. Det gör däremot att texten får en allvarlig ton. 

Skribenten håller sig dold i texten och försöker vara neutral. Texten känns skriven för 

Djurgårdens sektion, vilket den också är, men det innebär att den riktar sig mer till Djurgårdens 

supportrar och läsare. Skribenten har rollen som informatör och återger citat från andra 

hemsidor men har själv inte varit på plats någonstans. Detta märks främst på hanteringen av 

citat och avsaknaden av miljöbeskrivning. 65   

Dagens Nyheter - ”Sir Alex har betytt allt för United” (8 maj 2013) 

Texten är en krönika och handlar om den berömde fotbollstränaren Sir Alex Fergusons avgång 

från laget Manchester United. Skribenten vill förmedla händelsen och varför tränaren avgått. I 

texten summeras Fergusons karriär i en kort och hyllande text. Skribenten har inte med några 

källor, ingen blir citerad. Det som sätts i förgrunden i texten är Fergusons fotbollskarriär som 

fotbollstränare och det som bildar en bakgrund i texten är själva avgången, avslutandet som 

fotbollstränare. Ferguson omtalas och beskrivs samt några andra kända fotbollsspelare. Urvalet 

är tendentiöst och väldigt positivt vinklat, som läsare märker man av skribentens entusiasm och 

intresse för Ferguson.  

 

Skribenten använder ord som sticker ut; frapperas, entusiasm, vinnande varumärke, intensiv. 

Texten har ett myndigt tonfall och inbjuder läsaren till egna tolkningar. Det finns många 

frågetecken kring vem som ska ersätta Ferguson. Skribenten skapar en scen där Ferguson står i 

centrum och framtiden för fotbollslaget är oklar.  

 

I texten finns det även metaforer; ”Den ungdomsgeneration han sjösatte under början och 

mitten av 90-talet var grunden till framgångarna”, ”Sir Alex har byggt ett vinnande varumärke, 

som alla vill tillhöra”. ”Det var också Sir Alex’s känsliga coachning som förädlade rådiamanten 

                                                
65 http://www.svenskafans.com/fotboll/mjallby-far-segern-mot-djurgarden-478286.aspx - hämtat 130508  
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Cristiano Ronaldo ”. Som läsare märker man av skribentens närvaro i texten, hans tycke för 

tränaren. 66   
 
Aftonbladet/Sportbladet - ”Bekräftat: Ferguson lägger av” (8 maj 2013) 

Nyhetsartikeln berättar om hur framgångsrik tränaren har varit under sina 26 år som tränare i 

klubben. Öppna källor från klubbens hemsida har använts och är citerade både direkt och 

indirekt.  

I förgrunden ligger tränarens uttalanden i samband med att han meddelar sin avgång. Det är 

tacktal till alla som varit inblandade i karriären och skribenten lägger också fokus på hur lång 

och framgångsrik tränarens karriär har varit. I bakgrunden står det om hans nya karriär som 

klubbdirektör och ingen annan än tränaren själv får komma till tals med egen röst i den här 

artikeln. Eftersom endast en person kommer till tals med egen röst i texten, samt klubbens 

pressavdelning, så går det inte att tala om några skillnader i citaten.  

Skribenten skriver att ”skotten har gjort sitt efter en lång och succéfylld era” och det är tonen 

som sätts i artikeln. Ordet legendar används inte men det är tonen som anges genom texten. 

Texten är sluten och inbjuder inte till egna tolkningar för läsaren: en tränare som har haft en 

lång och framgångsrik karriär slutar nu. Skribenten använder sig av dramatiska 

meningsuppbyggnader med mycket kraft i som denna:  

 

Då Manchester United är börsnoterat spekulerades det att informationen till allmänheten 
om Fergusons avsked skulle nå ut först i eftermiddag då börsen öppnar, uppgav Sky 
Sports. 

Det var innan Uniteds bekräftelse kom. 
 

Skribenten använder sig av pratminus genomgående i texten förutom vid citeringen av 

klubbens officiella twitterkonto. Neutrala anföringsord som ”säger” används genomgående i 

texten. Han skriver också ”uppgav” när han skriver om de rykten som de andra tidningarna 

rapporterat om. En tillhörande faktaruta som kartlägger hela Sir Alex Fergusons karriär finns 

under artikeln.  

                                                
66 http://www.dn.se/sport/fotboll/sir-alex-har-betytt-allt-for-united - Hämtat 130508 
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Skribenten skapar ingen miljö för händelsen utan han återger ett officiellt uttalande som 

publicerats och ger ingen känsla av att ha varit på plats. Skribenten är dold i texten och det 

förekommer inga ”jag”. Skribenten kan ses som en neutral åskådare från sidan.67  

Svenskafans.com - ”Officiellt: Sir Alex slutar!” (8 maj 2013) 

Går ej att göra en textanalys på denna artikel då den är direkt kopierad från Manchester Uniteds 

officiella hemsida och inte speglar skribentens eget skrivsätt. 68 

Dagens Nyheter - ”David Moyes tar över efter Ferguson” (9 maj 2013) 

 

Artikeln handlar om Sir Alex Fergusons efterträdare David Moyes. Det faktaurval som gjorts är 

tankarna kring varför Moyes tar över som tränare för Manchester United. Källorna är citerade 

direkt och indirekt, med citattecken och pratminus och yttrandeverben är ”säger”.  

 

Det som sätts i bakgrunden i texten är Fergusons avgång och det som bildar förgrunden är 

United’s nye tränare Moyes. Valet av tränare diskuteras och Ferguson hedras samtidigt. 

Ordvalen är starka. Ord som framgångsrik och enastående används. Moyes kommer till tals 

med egen röst (pratminus) och ett citat från Ferguson tas med. Texten har ett myndigt tonfall. 

Den ger läsarna chans att tolka händelsen själva.  

 

Skribenten återger en verklig miljö där Moyes har huvudrollen och Ferguson biroll. I texten 

finns det även metaforer - ”Sir Alex Ferguson pekade på en annan skotte, en man av samma 

skrot och korn som han själv. Fyller han ut Fergusons skor också? ”. ”Världen över dansade 

pekfingervalsen på tangentborden när Fergusons pensionering annonserades.” Skribenten 

beskriver inte miljön runt omkring utan beskriver istället händelsen, att Moyes tar över 

ledarskapet. Texten är tendentiös då skribenten lägger mycket fokus på Ferguson och 

skribenten märks av i texten, men det finns inget ”jag”. Det är en relativt enkel berättelse där 

läsaren bjuds in till egna tolkningar. 69    

Aftonbladet/Sportbladet - ”Bekräftat: Moyes tar över United” (9 maj 2013) 

David Moyes som tidigare tränat Everton, tar över Manchester United. Källor som används är 

citat från Manchester Uniteds officiella hemsida. Till artikeln finns det också en tillhörande 

                                                
67 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article16741010.ab - Hämtat 130508 
68 http://www.svenskafans.com/england/officiellt-sir-alex-slutar-478362.aspx  - Hämtat 130508 
69 http://www.dn.se/sport/fotboll/david-moyes-slutar-i-everton - Hämtat 130509 
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faktaruta som kartlägger Moyes karriär som aktiv fotbollsspelare och tränare.  

I artikelns förgrund hamnar händelsen att Moyes är den nya tränaren för Manchester United 

och att det är den förre tränaren som har föreslagit honom för ledningen. Artikelns bakgrund 

bygger på att den förre tränaren nu slutat och därför krävs en ersättare. De som får komma till 

tals är den förre tränaren och den nye tränaren, genom citat från Manchester Uniteds officiella 

hemsida och pressmeddelanden. Båda tränarna får komma till tals och det blir därför inte 

tendentiöst.  

Det är en öppen text där läsaren själv får bestämma hur hen känner för tränarbytet. Tonen i 

artikeln är saklig men citaten som används ger en känsla av optimism för klubbens framtid då 

den före detta tränaren lovordar sin efterträdare. Skribenten betonar att tränarna respekterar 

varandra. ”Jag har beundrat hans arbete under en lång tid och försökte få över honom som 

assisterande manager 1998” säger den avgående tränaren om sin efterträdare och den nye 

tränaren säger ” Jag har stor respekt för allt han har gjort i klubben” och citaten sätter även 

tonen för resten av artikeln.  

Skribenten använder sig av urklippta citat från pressmeddelanden och uttalanden från klubbens 

hemsida och inga pratminus förekommer. Yttrandeverben är neutrala och skribenten använder 

anföringsordet ”säger” genomgående. Skribenten är saklig i texten. Han skapar ingen miljö för 

händelsen utan nyheten beskrivs mer som ett utdrag av ett längre meddelande.  

Då artikeln mer är grundad på uttalanden från de två tränarna så förekommer inte så mycket 

bildspråk från skribenten. Skribenten är dold och neutral i texten och översätter och 

vidarebefordrar snarare uttalandena och har inte varit på plats för intervjuerna. 70 

Svenskafans.com - ”Officiellt: David Moyes tar över” (9 maj 2013) 

Artikeln är en kort notis. Dolda källor används även om man hänvisar till ”klubben” 

(Manchester United). Skribenten är anonym och skriver under ett alias och tycks inte 

förekomma bland redaktionens medlemmar.  

Förgrund och bakgrund är lite svårare att urskilja när det är så lite material. Men förgrunden är 

det svåra i att ta över efter den tidigare tränaren och strax därefter presenteras den nye tränaren 

lite i bakgrunden. Då kommer fakta om den nye tränarens tidigare klubb och det nya kontraktet 

som han skrivit på för Manchester United. De två personer som beskrivs i artikeln är enbart den 

                                                
70 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article16748474.ab  - Hämtat130509 
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förre och den nye tränaren 

Tonfallet i artikeln är positiv även om den hintar om det svåra arbete som ligger framför den 

nye tränaren. Tonen är också att det var väntat att Moyes, den nye tränaren, skulle ta över. 

Skribenten skriver ”Det började genast surra om David Moyes, som länge varit kopplad till 

Manchester United” och antyder då att det var väntat. Samtidigt skriver hen ” Det blir inte 

enkelt att ersätta Sir Alex Ferguson, men han har vårt fulla stöd” vilket förstärker intrycket att 

det vilar mycket press på den nye tränaren. Texten är öppen och fri för läsaren att själv komma 

med egna tolkningar på händelsen.  

Det förekommer inga citat i texten och källan som används skrivs ut. Däremot skriver 

skribenten ”på klubbens hemsida” och utgår då från att läsaren förstår vilken klubb som 

åsyftas. I detta fall åsyftas Manchester Uniteds hemsida.  

Då artikeln är så kort går det inte att urskilja någon miljö för skribentens händelse. Texten 

känns som en kort rapport av något som har hänt.  Det förekommer inte heller något bildspråk 

utan texten präglas mer av sin ton. 

 

Skribenten tar sig friheten att representera supporterskaran när han skriver ”Det blir inte enkelt 

att ersätta Sir Alex Ferguson, men han har vårt fulla stöd. Välkommen, David Moyes!” så hen 

är inte helt dold i texten. Det framgår däremot att skribenten har samlat in informationen och 

förmedlar det vidare till fansen som hen också representerar när hen välkomnar tränaren. 71  

 

Svenskafans.com - ”Moyes avgång - den positiva vinkeln” (10 maj 2013) 

Artikeln är skriven och publicerad av Everton FC:s redaktion på sidan. Texten är skriven som 

en krönika och är ett efterspel på att klubbens tränare David Moyes har bytt klubb. Skribenten 

väljer att fokusera på att det är någonting positivt att tränaren lämnar klubben och att en ny 

tränare ska tillträda. Skribenten ger exempel på hur Moyes, trots att han är en skicklig tränare, 

är otillräcklig för att få laget Everton att vinna titlar.  

Det som sätts i förgrunden är att det är positivt att en ny tränare kommer tillträda, trots att 

skribenten menar att Moyes gjort ett bra jobb. Skribenten skriver exempel på tillfällen då laget 

hade chansen att vinna titlar och menar att Moyes misslyckades med att slutföra detta. I 

                                                
71  http://www.svenskafans.com/england/officiellt-david-moyes-tar-over-478480.aspx  - Hämtat 130509 
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bakgrunden ligger det faktum att Moyes kom till klubben och tog tag i en ”misär” vilket han 

inte kommer att göra i nästa klubb han ska träna. Eftersom det är en krönika blir urvalet en 

aning tendentiöst, möjligtvis för att skribenten ska kunna föra fram sin ståndpunkt: att det är en 

positiv sak att tränaren lämnar klubben.  

Tonen är övergripande att skribenten anser detta vara någonting bra för klubbens bästa. 

Skribenten använder sig av en del värdeladdade ord för att förstärka olika känslor. Även om 

han skriver att han är nöjd med Moyes så använder han ord som antyder någonting annat. 

Skribenten skriver till exempel ” Moyes har gjort så mycket bra med klubben, men otaliga är de 

tillfällen han varit nära framgång, men inte lyckas nå ända fram” och ger då känslan att 

tränaren både har varit bra men också har misslyckats. Han skriver också att ”Samtliga är 

exempel på när Moyes lag varit i gott slag och nästan haft möjlighet att ta på framgången, men 

sedan fatalt misslyckats på den dag, den scen som krävde deras fokus.”. Ordet “fatalt” används 

för att förstärka känslan av att tränaren inte lyckades plocka fram det bästa hos laget. 

Skribenten har från början tydliggjort sin slutsats och använder texten för att driva sin tes. Det 

lämnar inte något utrymme för läsarens egna reflektioner.  

Eftersom det inte förekommer några citat eller intervjuer går det inte att fastställa hur 

skribentens förhållande till källor och intervjuade är.  

Skribenten skapar några miljöer i texten, men det är mer känslor han är ute efter. Han skriver 

om olika matcher där chansen till succé har funnits och för en inte så insatt läsare säger det inte 

mycket men det kan mycket väl skapa miljöer för en läsare som är mer insatt i klubbens 

historia och matcher.  

Skribenten har en tydlig röst och närvaro i texten. Han representerar supportrarna och skriver 

om klubb och supportrar som en homogen grupp genom att skriva att ”det här är en bra sak för 

oss”, bland annat. Att en ny tränare ”kan ge oss en ny pokal”. I slutet av texten skriver 

skribenten även in ett ”jag” i texten när han ser tillbaka på ett fotbollsminne från 1984 i 

klubben Evertons historia. Eftersom texten är en krönika så är skribenten inte heller neutral 

eller opartisk i sin text utan gör ett tydligt ställningstagande.72 

                                                
72 http://www.svenskafans.com/england/everton/moyes-avgang-den-positiva-vinkeln-478528.aspx - Hämtat 
130510 
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7.1.1 Resultat för den kvalitativa undersökningen  

Resultatet av den kvalitativa undersökningen visar att det råder både likheter och skillnader 

mellan de medborgarjournalistiska texterna på Svenskafans.com och de professionellt 

journalistiska texterna på Aftonbladet/Sportbladet och Dagens Nyheter. Ordningen på texterna i 

resultatet följer samma struktur som i undersökningen.  

Samtliga texter om Ivan Turina var tendentiösa och den som var svårare att bedöma var 

Sportbladets text. Genomgående var tonen mild och neutral även om urvalet var tendentiöst. 

Neutrala yttrandeverb förekom i samtliga texter. Sportbladet fokuserade mindre på matchen 

som utspelades till skillnad från Svenskafans.com och Dagens Nyheter. De skrev om både 

hyllningen och matchen som följde. Sportbladet presenterade matchresultatet i textens sista 

mening. Samtliga texter skildrar en verklig händelse och de skapade alla en miljö för läsaren att 

orientera sig i. Men det är mer en skildring av en sporthändelse som förutsätter att läsaren är 

fotbollsintresserad och vet hur stämningen på ett stadion kan vara.  

Sportbladets och Svenskafans.com’s skribenter är dolda i sina texter medan Dagens Nyheters 

skribent är närvarande. Sportbladets text ansågs vara sluten för läsaren och bjöd inte in till egna 

tolkningar, Dagens Nyheter ansågs också ha en färdig slutsats i sin text. Texten på 

Svenskafans.com gick att tolka som både öppen och sluten. Vår tolkning är att texten är sluten 

när skribenten tar upp hyllningen av Turina men att texten öppnas upp för läsarens egen 

tolkning när beskrivningen av matchen börjar. Svenskafans.com lägger värderingar i sina citat 

även om yttrandeverben är neutrala vilket skiljer sig från Sportbladet och Dagens Nyheters sätt 

att skriva ut sina citat. Dagens Nyheters skribent använde sig av metaforer och bildspråk, vilket 

inte Svenskafans.com-skribenten eller Sportbladet-skribenten gjorde. Här studerade vi noggrant 

om texterna höll sig till de pressetiska reglerna om noga övervägande vid publicering som kan 

kränka privatlivets helgd, samt att alltid visa offren för brott och olyckor största möjliga 

hänsyn. Alla texter förhöll sig till dessa pressetiska regler.  

Resultatet från textanalyserna på texterna om incidenten mellan Djurgårdens IF och Mjällby 

AIF visar övergripande att Dagens Nyheters text är mest neutral. Texten är inte tendentiös och 

har neutralt ordval, stil och ton. Svenskafans.com har i sin text en negativ och besviken ton och 

urvalet är tendentiöst. Här får endast en representant från Djurgårdens IF komma till tals med 

egen röst i texten och uttrycka sin besvikelse. Skribenten för Svenskafans.com menar att 

beslutet som fattats är felaktigt. Det förekommer ingen miljöbeskrivning eller annan detaljerad 

beskrivning av händelsen i någon av texterna. Sportbladets skribent använder sig av 
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värdeladdade ord som ”skandal” i olika former. Sportbladets text är också tendentiös men här 

får alla sidor komma till tals i texten; Djurgården, Mjällby och Besvärsnämndens ordförande. 

Texten blir då fortfarande fri för läsaren att göra en egen tolkning. I alla texter förekommer 

neutrala anföringsverb. Både Sportbladet och Svenskafans.com använder sig av citat från 

Besvärsnämndens motivering till beslutet. Ingen av texterna innehåller språkliga schabloner 

eller metaforer. Sportbladet och Dagens Nyheters skribenter är dolda i texterna men 

Svenskafans.com’s skribent är mer närvarande och skriver som representant för 

supporterskaran. 

 En pressetisk regel är att skribenten ska sträva efter att höra båda sidor, en punkt som samtliga 

webbplatser brister på. Ett tydligt exempel är Svenskafans.com’s artikel om incidenten mellan 

Djurgården – Mjällby där skribenten använder inklippta citat från Besvärsnämnden. Den enda 

person som kommer till tals i texten är en representant från Djurgårdens IF.  

Det tredje resultatet som presenterats är texterna som handlar som Sir Alex Fergusons avgång.  

Dagens Nyheters text är tendentiös och positivt vinklad och skribenten tycks beundra tränaren. 

Fokus ligger på tränarens karriär och avgången hamnar i bakgrunden. Skribenten har tydlig 

närvaro i texten och skapar en scen där Ferguson står i centrum. Ingen miljöbeskrivning 

förekom i någon av texterna. Dagens Nyheter-skribenten använder sig av metaforer för att 

beskriva Fergusons åstadkommande. Svenskafans.com hade här rakt av kopierat och klistrat in 

en text från Manchester Uniteds officiella hemsida och vi kunde därför inte göra en kvalitativ 

textstudie då det inte speglar skribentens stil. Det vi kan säga om denna text är att 

Svenskafans.com helt väljer att fokusera på tränarens uttalande om sin avgång. Sportbladets 

artikel är även den tendentiös och positivt vinklad. Sportbladet fokuserar på uttalandet från 

tränaren snarare än hans karriär, till skillnad från Dagens Nyheter. Sportbladet använder sig av 

samma uttalande som Svenskafans.com har klistrat in, men väljer att översätta och arbeta om 

texten. Texten är myndig och antyder att tränaren varit en succé. Sportbladets skribent är dold i 

texten som är sluten och inte bjuder in till egna tolkningar.  

Texten på Svenskafans.com’s hemsida som var direkt kopierad från Manchester Uniteds 

officiella hemsida om Sir Alex Fergusons avgång bryter inte mot en pressetisk regel. 

Skribenten kringgår den genom att hänvisa varifrån texten och citaten är hämtade. 

Den fjärde samlingen texter handlade om fotbollstränaren David Moyes som ska ta över 

tränarjobbet efter Sir Alex Ferguson i Manchester United. Dagens Nyheters text var tendentiös, 
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likaså den andra texten från Svenskafans.com som är en krönika. Sportbladets text var inte 

tendentiös och det var inte heller den första texten från Svenskafans.com som var en notis. 

Krönikan från Svenskafans.com innehöll värdeladdade ord och skribenten hade en tydlig 

närvaro i texten, och lämnar heller inget utrymme för läsarens egna tolkningar. Tonen i 

krönikan är positiv och skribenten skapar olika miljöer för läsaren, även om skribenten mest 

spelar på känslor. Sportbladets källor består av citat från Manchester Uniteds hemsida och 

skribenten översätter och vidarebefordrar uttalandet. Texten är öppen och tonen är saklig, men 

citaten ger en känsla av optimism. Någon miljöbeskrivning förekom inte i någon av texterna 

förutom krönikan. Dagens Nyheter-skribenten märks av i sin text och använder sig av 

metaforer. Tonfallet är myndigt. Unikt är att skribenten till notisen från Svenskafans.com är 

anonym och använder sig av ett alias. Denna skribent har en positiv ton i den korta texten och 

fokuserar på att kortfattat presentera den nye tränaren, samt den svåra uppgiften tränaren har 

framför sig. Texten är öppen och fri för läsarens egna tolkningar. Inte helt dold i texten då hen 

representerar supporterskaran.  

En pressetisk regel är att inte utskriva personers etniska ursprung, nationalitet och liknande i 

onödan. Sportbladet och Dagens Nyheter hänvisar till både David Moyes och Sir Alex 

Ferguson som ”skotten”, och ska man vara stenhård på den punkten så går det att se det som att 

den pressetiska regeln bryts. I övrigt följer samtliga webbplatser de pressetiska reglerna i den 

mån de går att tillämpa på texterna. Enligt Gunnar Nygren uppfyller journalisten delvis kravet 

om en gemensam etik och yrkesregler73 och utifrån de texter vi har studerat så uppfyller alla tre 

webbplatser de pressetiska kraven till lika stor del.  

Kravet om kunskapsmonopol som journalisten delvis uppfyller enligt Nygren stämmer överens 

enligt resultatet. Skribenterna källor som förutsätter att de är insatta i ämnet innan de förmedlar 

dem till läsaren. Därför har skribenterna ett kunskapsmonopol över läsaren, som förlitar sig på 

skribenten. De professionella journalisterna på Sportbladet och Dagens Nyheter är inte 

ensamma om detta monopol utan även Svenskafans.com uppfyller det kravet delvis.  

 

 

 

                                                
73 Nygren (2008) s. 17 
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7.2 Kvantitativ innehållsanalys  

I denna kvantitativa innehållsanalys redovisas resultatet från samtliga 21 artiklar. Även här 

följs undersökningen av en resultatsammanfattning med tillhörande analys. 

  

 Diagram 1. Diagrammet ovan visar hur fördelningen av egenproducerat – och hämtat 

material ser ut på de olika webbplatserna. Hämtat material står för pressmeddelanden och TT, 

sådant som medborgar-/journalisten inte själv skrivit. I Dagens Nyheter förekom det både 

skribent och TT som källa på en text. 21 artiklar studerades.  

Egenproducerat  

 
Hämtat material 

Diagram 1 

n:21 
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Diagram 2. Diagrammet ovan visar vilken typ av text respektive webbplats använt som 

toppnyhet under veckan som granskades. ”Annat” står för pressutskick. Störst spridning av 

texttyper under veckans gång har Svenskafans.com haft. Sportbladet använde sig uteslutande 

av artiklar. Dagens Nyheter hade lite mer variation på texttyperna än Sportbladet.  

 

Diagram 2 

Diagram 3 

n:21 

n:21 
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Diagram 3. Diagrammet ovan visar skribenternas ståndpunkter i texterna. Med tendentiöst 

menar vi att skribenten uttrycker en ensidig ståndpunkt som skulle kunna tolkas som partisk.74 

Svenskafans.com hade en text som var ett inklippt pressutskick och gick ej att göra en relevant 

bedömning på och därför har den strukits från resultatet i diagrammet. Annars råder det ett 

jämnt resultat på samtliga webbplatser.  

 

Diagram 4. Diagrammet ovan visar vad skribenterna fokuserade på i texterna. Vissa texter hade flera 

handlingar, till exempel en match och en tränare. I Sportbladet var det mer fokus på individer, tränare 

och spelare, än matcher. Dagens Nyheter lade större delen av sin fokus på matcherna och 

Svenskafans.com hade överlag en jämn fördelning. ”Annat” står för olyckor, skador, intriger och 

liknande.  

                                                
74 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/tendenti%C3%B6s (hämtad 2013-05-23) 

Diagram 4 

n:21 
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Diagram 5. Diagrammet ovan visar i hur många texter det förekom språkfel. Sportbladet och 

Svenskafans.com har lika många texter med språkfel. Dagens Nyheter har minst med en text med 

språkfel. Vi valde att endast mäta hur många texter som det förekom språkfel i, istället för hur många 

språkfel i varje text. 

 

Diagram 6. Diagrammet ovan visar huruvida rubriken har täckning i texten, som är en pressetisk regel. 

Sportbladet är ensam om att ha en artikel med en rubrik som inte stämmer överens med innehållet.  

nej 

ja 

Diagram 5 

Diagram 6 

Ja 

n:21 

n:21 
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7.2.1 Resultat för den kvantitativa undersökningen 

En del av den analys vi gjort i den kvalitativa undersökningen går även in i resultatet på den 

kvantitativa undersökningen. Därför tar vi i denna analys upp det som är utmärkande för den 

kvantitativa undersökningen och det som inte redan tagits upp.  

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att det råder både likheter och skillnader 

mellan både professionell journalistik och så kallad medborgarjournalistik. Diagram 3 visar att 

Sportbladet, Dagens Nyheter och Svenskafans.com hade lika många texter som var tendentiösa 

som icke-tendentiösa. Sportbladet och Dagens Nyheter hade två texter som inte var tendentiösa. 

Enda skillnaden var Svenskafans.com som har en mindre analysenhet på grund av att ena 

texten var ett direktkopierat pressmeddelande som inte gick att ta med i den kvantitativa 

studien. Den här studien visar också att Svenskafans.com har ett bredare utbud i sina texttyper. 

Sportbladet har enbart nyhetsartiklar och Dagens Nyheter använder också främst nyhetsartiklar, 

men det förekom också en notis och en krönika.  

Diagram 4 visar att innehållsmässigt har Svenskafans.com större spridning i texterna. 

Sportbladet fokuserade främst på spelare och tränare och ingenting om matcher. Dagens 

Nyheter valde att fokusera mest på matcherna. Svenskafans.com stod för en större blandning än 

de andra två webbplatserna då alla kategorier täcktes i texten. Dagens Nyheter hade mer hämtat 

material än de andra två webbplatserna (sex stycken av Dagens Nyheters texter var hämtat 

material). Sportbladet använde sig bara av egenproducerat material och Svenskafans.com hade 

mer egenproducerat material än hämtat. Sex av texterna var egenproducerade och en var 

hämtad.  

Sportbladet och Svenskafans.com har lika många texter där språkfel förekommer, tre stycken. 

Dagens Nyheter hade två texter där språkfel förekom. Bedömningen av Dagens Nyheter blir 

inte helt rättvis då de använder mycket hämtat material som inte är från webbplatsens egna 

skribenter. Det är endast Sportbladet som har en text där rubriken saknar täckning i texten och 

bryter därmed mot en av de pressetiska reglerna. Det är en text som inte redovisas i uppsatsens 

kvalitativa del men är en del av kvantitativa studien. Texten, som går att finna i 

källförteckningen, har rubriken ”Väljer bort Zlatan som årets spelare”. I texten står det att 

Zlatan Ibrahimovics tränare Carlo Ancelotti har valt en annan spelare än Zlatan som ”årets 

spelare”. I artikeln nämner inte Ancelotti Zlatan över huvud taget utan skribenten har gjort en 

fri tolkning utifrån Ancelottis uttalande. Rubriken antyder att det är ett aktivt val och uttalande 

som Ancelotti gjort men texten visar att så var inte fallet. 
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Enligt den pressetiska regeln ska journalisten/skribenten sträva efter korrekt och allsidig 

nyhetsförmedling.  

Diagram 4 ”Fokus i texterna” visar att Svenskafans.com hade störst spridning av ämnen i sina 

texter, därefter kom Dagens Nyheter. Sportbladets nyhetsförmedling var inte lika allsidig som 

de andra två utan fokuserade mest på spelare och tränare.  

8. Diskussion och slutsats 

I avsnittet om våra teoretiska ramar går det att läsa om Gunnar Nygrens syn på 

professionaliseringen. Han menar att journalisterna generellt är mer lojala till sin 

mediaorganisation än till professionen som helhet. Vår tolkning av detta är att Svenskafans.com 

skriver för sina fans, som också kan vara medlemmar på sidan, och ofta den representerade 

klubbens fördel. Vidare anser vi att Svenskafans.com’s framfart också kan tolkas som ett 

tecken på att det råder en deprofessionalisering av journalistyrket. Yrkesgränserna suddas ut 

och kunskapsmonopolet minskar. Sportbladet och Dagens Nyheter är inte ensamma om 

kunskapsmonopolet i rapporteringen om fotboll och där tar medborgarjournalistiken i form av 

Svenskafans.com vid.  

Ulrika Andersson menar att yrkesverksamma journalister har en särskild kompetens, men 

specificerar då inte vilken typ av kompetens det rör sig om eller hur de har fått den. Såvida en 

definition eller värdering av denna kompetens inte beskrivs så skulle medborgarjournalister, om 

vi ska spekulera, likaväl kunna besitta liknande kompetenser som yrkesverksamma journalister. 

De kanske rent av har en annan kompetens som yrkesverksamma journalister saknar. Den stora 

frågan blir nog hur man mäter och värderar kompetens.  

Professionsteorin nämner också att journalister samlas kring en gemensam yrkeskodex och 

etiska regler. I det här fallet tolkar vi det som de pressetiska reglerna, vilket då gör det möjligt 

att tolka det som att en text är journalistisk om skribenten bakom texten förhåller sig till de 

pressetiska reglerna. I vår undersökning anser vi att Svenskafans.com gör det i samma 

utsträckning som Sportbladet och Dagens Nyheter, och att det därför finns journalistiskt 

material att tillgå på samtliga webbplatser.  

En likhet som också ska påpekas är att i texterna på Sportbladet och Svenskafans.com förekom 

det språkfel i lika många texter, tre stycken vardera. Dagens Nyheter hade två texter med 

språkfel. Rent språkligt kan vi tolka det som att skribenterna på Svenskafans.com har samma 

språkkompetens som skribenterna på Sportbladet och Dagens Nyheter. En förväntning från 
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läsarna, inklusive oss själva, är att journalisten ska behärska språket och språkfel gör att 

känslan av kvalitet på texten sänks.  

En annan punkt i diskussionen som berör medborgarjournalistiken och professionaliseringen av 

journalistyrket är att det tidigare inte fanns någon journalistisk utbildning och det var heller 

inget krav, och då var medborgarjournalistik inget etablerat uttryck. I dag används uttrycket för 

att göra skillnad på journalister med journalistisk utbildning och arbetslivserfarenhet och de 

medborgare som utövar en annan typ av journalistik. Journalistiken är enligt Weibull m.fl ett 

semiprofessionellt yrke och inte ett legitimerat yrke som kräver en utbildning vilket då gör att 

det förefaller oss märkligt att medborgarjournalistik särskiljs från professionell och erkänd 

journalistik. En anledning till att det är märkligt att Svenskafans.com möjligen anses skilja sig 

från de andra webbtidningarna är att de i sin nyhetsuppdatering håller jämna steg med 

Sportbladet och Dagens Nyheter. Samma ämne tas ofta upp och publiceras under samma dag 

och inom samma tidsramar. Det anser vi ändå tyder på att skribenterna på Svenskafans.com i 

samma utsträckning hänger med i nyhetsflödet som de professionella och mer ”yrkestränade” 

journalisterna gör.  

Som tidigare nämnts hade samtliga webbplatser texter som ansågs vara tendentiösa. 

Svenskafans.com kan sägas ha både en fördel och en nackdel med sina hårt vinklade 

redaktioner och texter. Kombinerat kan texterna och redaktionerna ge olika vinklar på en och 

samma nyhet utan att enligt vår uppfattning förlora trovärdighet. Svenskafans.com har en 

vinkling som grundar sig i att det i första hand är fans som skriver texterna, detta gör att deras 

vinkling och urval blir mer tendentiös. Sportbladet och Dagens Nyheters skribenter förväntas 

vara allsidiga och opartiska just på grund av att de skriver på erkända plattformer. De texter vi 

åsyftar här som exempel, är de om tränaren Moyes som byter klubb. Svenskafans.com hade två 

olika texter om händelsen från två olika redaktioner, medan Sportbladet och Dagens Nyheter 

endast hade en. Detta gör att Svenskafans.com ligger före och har ett bredare utbud, i och med 

en dubbel vinkling för läsaren och därmed bör frågan ställas om inte medborgarjournalistik är 

fullt lika dugligt som det som i den här uppsatsen kallas professionell journalistik.  

Medborgarjournalistiskt då. I vår bakgrund beskriver vi vad medborgarjournalistik är och ett av 

kriterierna som dyker upp där är att medborgarjournalistik måste vara tillgängligt för vanligt 

folk och inte på medieföretag eller liknande. Som nämnts i vår bakgrund är ju Svenskafans.com 

ägt av mediekoncernen Stampen och uppfyller därmed inte heller detta medborgarjournalistiska 

krav.  
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Ett problem som uppstår när vi ska försöka definiera vad som klassas som journalistik och det 

journalistiska yrket är att journalistikyrket, precis som Gunnar Nygren tar upp i 

professionsteorin, inte kan legitimeras och på så vis bli en profession. Om krav på legitimerade 

journalister infördes skulle det bryta mot yttrande- och tryckfriheten. Därför kommer gränsen 

troligtvis alltid förbli svag och definitionerna om medborgarjournalistik och professionell 

journalistik likaså. Genom sitt demokratiska uppdrag kommer journalistiken få finna sig i att 

vara en semiprofession som kanske inkluderar långt många fler aktörer än de skulle önska. 

Många av dessa aktörer finns i form av medborgarjournalister på internet.  

Som Michael Karlsson skriver så gör internet att allt fler människor har en plattform att sprida 

information på. Det offentliga rummet som journalister på etablerade medier tidigare hade 

monopol på delas nu med vanliga medborgare som tar för sig av utrymmet. Internet medför 

också vissa problem. Denna frihet och lättillgängliga publicering på internet gör att uppgifter 

som innehåller sakfel eller inte är kritiskt granskade kan publiceras. Det är naturligtvis 

problematiskt och förutsätter att läsaren är den som blir den källkritiska granskaren.  

För allmänheten skulle vi kunna säga att medborgarjournalistiken agerar som ett komplement 

till nyhetsförmedlingen som de professionella journalisterna bidrar med.  

En sak vi upptäckte under arbetet med vår undersökning var att teoritillämpning blir 

problematiskt när det handlar om vad journalistik är. Eftersom att gränserna för vad journalistik 

är inte är tydliga blir det därför också svårt att hitta en teori som är tillräckligt täckande. Det 

blir en slags ”ond” cirkel. Eftersom att det inte går att sätta några kriterier för vad som är 

journalistik går det inte heller att skapa några tillräckligt teoretiska ramar kring detta. 

Medborgarjournalistik och professionell journalistik har likheter och skillnader som den här 

uppsatsen tyder på vilket förtydligar detta problem.  

8.1 Slutsats och framtida forskning 

Nedan kommer vi att presentera vår slutsats genom att besvara våra frågeställningar. Därefter 

ger vi förslag på framtida forskning.  

Våra frågeställningar var följande: 

• Hur efterföljs de pressetiska reglerna? 

• Finns det några skillnader mellan texter skrivna av en journalist och texter skrivna av en 

medborgarjournalist? 
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-Språk  

-Partisk/opartisk  

-Fokus i texten 

-Eget/hämtat material 

• Vilket fack kan Svenskafans.com placeras i? ?(Med fack menar vi professionell 

journalistik eller medborgarjournalistik) 

 

Övergripande följde samtliga webbplatser de pressetiska reglerna. De regler som bröts var om 

etniskt ursprung (Dagens Nyheter och Sportbladet), rubrikens täckning i texten (Sportbladet), 

höra båda sidor (Dagens Nyheter, Sportbladet, Svenskafans.com). När det gäller regeln om 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling går det inte att säga att de bröt mot regeln men 

Sportbladet hade inte lika stor spridning på fokus i texten i sin nyhetsförmedling, här var 

Svenskafans.com bättre.  

De likheter som fanns språkligt var bland annat att Sportbladet och Svenskafans.com hade lika 

många texter som innehöll språkfel. Dagens Nyheter hade minst texter med förekommande 

språkfel, men å andra sidan så bestod större delen av Dagens Nyheters texter av hämtat material 

från TT. På denna punkt kan vi därför inte jämföra med Dagens Nyheter men den språkliga 

kompetensen mellan Sportbladet och Svenskafan.com är jämbördig. Det skilde sig inte mycket 

i texterna när vi mätte om de var tendentiösa eller ej. Det är nämnvärt att Sportbladet då hade 

endast nyhetsartiklar som texttyp jämfört med Dagens Nyheter och Svenskafans.com. 

Svenskfans.com och Dagens Nyheter hade bland annat en krönika som också lämnar rum för 

egna åsikter och det var enbart två krönikor i hela undersökningen. Där låg samtliga texter på 

samma nivå. Texternas fokus skiftade beroende på webbplats. Sportbladet hade minst spridning 

på sin fokus. Jämnast spridning hade Svenskafans.com.  

Med hjälp av vår undersökning och teoretiska ram anser vi att Svenskafans.com inte med 

största säkerhet kan placeras in i ett specifikt ”fack”. Webbplatsen och skribenterna går att 

tolka både som professionellt journalistiska men också som medborgarjournalistiska. Vår 

undersökning tyder på att det inte finns någon tydlig gräns mellan de här två kategorierna. Så 

länge journalistiken inte är en legitimerad profession kommer det förbli så. Texterna har både 

likheter och skillnader. Men eftersom texterna som publicerats på Sportbladet och Dagens 

Nyheter, på grund av sin plattform generellt, anses vara journalistiska skulle vi kunna peka på 

att Svenskafans.com’s likheter med dessa kvalificerar dem till det journalistiska facket.  
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För framtida forskning anser vi att det finns en del områden att täcka. En mer genomgående 

studie där fler texter och webbplatser analyseras. Det finns en hel del om medborgarjournalistik 

i bloggform. Hockeysverige.se är exempel på en sida som skulle kunna vara del av en 

jämförande studie. Det vore intressant att ställa Svenskafans.com, som också har en 

hockeyavdelning på sidan, mot just Hockeysverige.se för att jämföra två webbplatser som båda 

har en stark anknytning till sportfans. En annan metod skulle också gå att tillämpa på en studie 

som liknar vår. Till exempel med diskursanalys för att se om det får ett annat resultat. Det 

skulle även gå att göra om vår undersökning med samma metod för att se om resultatet blir 

detsamma.  

Det skulle även vara intressant att komplettera med en bredare kvantitativ studie av 

undersökningen.   
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  

Källmaterial 

130506 – Sportbladet: ”Turina hedrades på Friends Arena” - Skriven av Fredrik Jönsson  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/aik/article16732362.ab - 

Hämtad 130506 

130507 – Sportbladet: ”Mjällby får rätt efter päronskandalen” - Skriven av Malin Wahlberg, 

Fredrik Jönsson och Daniel Hultqvist 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article16736975.ab - Hämtad 

130507 

130508 – Sportbladet: ”Bekräftat: Ferguson lägger av” - Skriven av Daniel Hultqvist 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article16741010.ab  - 

Hämtad 130508 

130509 – Sportbladet: ”Bekräftat: Moyes tar över United” - Skriven av Fredrik Jönsson 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article16748474.ab - 

Hämtad 130509 

130510 – Sportbladet: ”Ronaldo petar ner Messi från tronen” - Skriven av Fredrik Falk   

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/article16751269.ab - Hämtad 

130510 

130511- Sportbladet: ”United-legendaren avslutar karriären” - Skriven av Patrik Sjögren 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/england/article16759027.ab - 

Hämtad 130511 

130512 – Sportbladet: ”Väljer bort Zlatan som årets spelare”- Skriven av Patrik Sjögren och 

Johanna Fränden 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/frankrike/article16759122.ab - 

Hämtad 130512 

130506 – DN: ”Fotbollsvärlden hedrade Ivan Turina” - Skriven av Henrik Skiöld / TT 
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http://www.dn.se/sport/fotboll/fotbollsvarlden-hedrade-ivan-turina - Hämtad 130506 

130507 – DN: ”Mjällby får segern mot Djurgården” - Skriven av DN och TT 

http://www.dn.se/sport/fotboll/mjallby-far-segern-mot-djurgarden  Hämtad 130507 

130508 – DN: ”Sir Alex har betytt allt för United” - Skriven av Anders Lundqvist 

http://www.dn.se/sport/fotboll/sir-alex-har-betytt-allt-for-united - Hämtad 130508 

130509 – DN: ”David Moyes tar över efter Ferguson” - Skriven av Henrik Skiöld / TT 

http://www.dn.se/sport/fotboll/david-moyes-slutar-i-everton     - Hämtad 130509 

130510 – DN: Skriven av DN 

http://www.dn.se/sport/fotboll/just-nu-hassan-tillbaka-pa-nya-parken - Hämtad 130510 

130511 DN: ”Chelsea säkrade CL-platsen” - Skriven av TT och DN 

http://www.dn.se/sport/fotboll/chelsea-sakrade-cl-platsen/ - Hämtad 130511 

130512 – DN: ”Barcelona firade ligatitel med seger” - Skriven av TT 

http://www.dn.se/sport/fotboll/barcelona-firade-ligatitel-med-seger - Hämtad 130512 

130506 - Svenskafans.com: AIK tog första hemmasegern: "En hjälte saknades" - Skriven av 

Simon Lublin 

 http://www.svenskafans.com/fotboll/aik-tog-forsta-hemmasegern-en-hjalte-saknades--

478241.aspx - Hämtad 130506 

130507 - Svenskafans.com: ”Mjällby får segern mot Djurgården” - Skriven av Björn Johnson 

http://www.svenskafans.com/fotboll/mjallby-far-segern-mot-djurgarden-478286.aspx - Hämtad 

130507 

130508 - Svenskafans.com: ”Officiellt: Sir Alex slutar!” - Skriven av Gustaf Granqvist 

http://www.svenskafans.com/england/officiellt-sir-alex-slutar-478362.aspx  - Hämtad 130508 

130509 Svenskafans.com: ”David Moyes tar över som tränare för Manchester United efter 

säsongen”! - Skriven av ”Ginger Prince” (anonym) 
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http://www.svenskafans.com/england/officiellt-david-moyes-tar-over-478480.aspx  - Hämtad 

130509 

130510 Svenskafans.com: ”Moyes avgång - den positiva vinkeln” - Skriven av Per Malmqvist 

Stolt 

http://www.svenskafans.com/england/everton/moyes-avgang-den-positiva-vinkeln-

478528.aspx - Hämtad 130510 

130511 Svenskafans.com: ”203 mål för super-Frank” - Skriven av Daniel Joannon 

http://www.svenskafans.com/england/203-mal-for-super-frank-

478647.aspx?tnl336Click=england&tnl336Tab=ArtPop - Hämtad 130511 

130512 Svenskafans.com: ”Inför: Sir Alex sista hemmamatch!” - Skriven av Emil Jakobsson 

http://www.svenskafans.com/england/infor-sir-alex-sista-hemmamatch--478624.aspx Hämtad 

130512 

Svenskafans.com: AIK:s redaktion: Gnagarforums Redaktion - Skriven av GNAGARFORUM  

http://www.svenskafans.com/fotboll/aik/156916.aspx - Hämtad 130513 

Svenskafans.com: Om SvenskaFans - Skriven av Frederic Pavlidis 

 http://www.svenskafans.com/svenskafans/om.aspx - Hämtat 130322 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Annat för typ av text står för pressmeddelanden  

Annat i fokus i text är intriger, olyckor, andra händelser.  

Analysenheter	   Egenproducerat	   Hämtat	  material	   Artikel	   Notis	   Krönika	   Annat	   Tendentiös	  	   Ej	  tendentiös	  	   Match	   Spelare	   Tränare	   Annat	   Språkfel	   Rubrik	  &	  text	  

1a	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   1	  

2a	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	  

3a	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	  

4a	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  

5a	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   1	  

6a	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	  

7a	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	  

8b	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  

9b	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  

10b	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	  

11b	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  

12b	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	  

13b	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  

14b	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   1	  

15c	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   1	  

16c	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   1	  

17c	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  

18c	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  

19c	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   1	  

20c	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   1	  

21c	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   1	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
a	  -‐	  Sportbladet	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
b	  -‐	  DN	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
c	  -‐	  Svenskafans.com	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   


