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Abstract 

 

I ett snabbt förändrande medielandskap finns det fog för att undersöka vilken plats de gamla 

journalistiska idealen har i dagens journalistiska arbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur svenska sportjournalister med fokus på fotbollsjournalistik ser på objektivitetsidealet och 

hur de anser att deras förhållande till objektivitet ser ut i arbetet.  

 

Varför just fotbollsjournalistik? För att sportjournalistiken är en genre som har ansetts haft ett 

speciellt förhållande till objektivitet och för att det saknas forskning som beskriver området. 

Eftersom det handlar om en kandidatuppsats vore det orimligt att ge sig på att försöka 

beskriva all sportjournalistik, varför jag har begränsat mig till fotbollsjournalistik som är den 

största subgenren inom sportjournalistiken. 

 

Uppsatsen bygger på fem kvalitativa intervjuer med fem olika journalister från fem olika 

medier. De har i längre semistrukturerade intervjuer fått svara på frågor som kretsar kring 

objektivitet, hur de själva anser att man borde bete sig och hur de anser att andra 

fotbollsjournalister agerar. De har även svarat på vad det finns för situationer som kan ställa 

till problem och om de anser att sportjournalister har en annorlunda syn på objektivitet 

jämfört med journalister som inte jobbar med sport. 

 

Några av slutsatserna som kan dras av uppsatsen är att fotbollsjournalisterna saknar en 

enhetlig definition av begreppet samt ett enhetligt tillvägagångssätt för hur de bör bete sig, det 

finns en stor tilltro till den egna förmågan att vara objektiv. Kollegor och konkurrenter 

ifrågasätts dock, framför allt lokaltidningsjournalister samt kvällstidningsjournalister. Det tas 

även upp att många av fotbollsjournalisterna hejar på ett lag när de blir intresserade av fotboll, 

men att känslorna ska avta efter att de har blivit journalister. 

 

Nyckelord: Sportjournalistik, objektivitet, fotboll, journalistik 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Objektivitet har under en lång tid varit en av hörnstenarna av journalistiken och är en del av 

dess professionella ideal. Från början tillkom detta ideal som en reaktion på att allmänheten 

inte längre ansåg att tidningarna var trovärdiga. Idag är de pressetiska reglerna tydliga med att 

nyhetsförmedlingen måste vara korrekt och allsidig. De tar även upp att journalister bör sträva 

efter att alltid höra med båda sidor samt att respektera den personliga integriteten (Häger 

2010).  

 

Sportjournalistiken är en genre som anses ha ett speciellt förhållande till objektivitet. 

Medieforskaren David Rowe menar bland annat att sportjournalister är mindre benägna att ta 

fram avslöjanden jämfört med andra journalister. Detta på grund av att sportjournalisterna 

anser att det är viktigare att hålla sig väl med idrottarna och sponsorerna (Rowe 2004). Därför 

är det intressant att beskriva hur just sportjournalisters inställning till objektivitetsidealet ser 

ut. Eftersom det mig veterligen inte funnits någon liknande forskning inom 

fotbollsjournalistiken, trots att det är en av de största subgenrerna inom sportjournalistiken, är 

det intressant och viktigt att undersöka hur den ser på objektivitetsidealet. 

 

I mitt arbete som fotbollsjournalist har jag tänkt på hur ofta man som sportjournalist hamnar i 

situationer där man blir tvungen att ta svåra beslut angående objektivitet. Inte minst med 

tanke på att man faktiskt har känslor för lag det rapporteras om, men även på grund av att man 

kan bli frestad att försöka få fördelar genom att tumma lite på sina ideal. I undersökningen har 

jag valt att undersöka skillnader och likheter mellan olika medier inom sportjournalistiken, 

vilket påverkat mitt val av intervjuobjekt. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska sportjournalister med fokus på 

fotbollsjournalistik ser på objektivitetsidealet och hur de anser att deras förhållande till 

objektivitet ser ut i arbetet. Jag har valt området därför att det saknas forskning som beskriver 

genren, framförallt hur den ser ut i dagens föränderliga medielandskap.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Hur ser sportjournalister på sin relation till objektivitet i arbetslivet? 

- Hur ser sportjournalister på sina kollegors och konkurrenters relation till objektivitet? 

- Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan olika typer av sportjournalister? 

 

1.4 Material och avgränsningar: 

 

Undersökningen baseras på fem kvalitativa intervjuer med fem sportjournalister som arbetar 

med fotboll. Journalisterna är utvalda så att de representerar olika typer av journalistik. En 

arbetar som webbjournalist, en arbetar som journalist för en rikstäckande kvällstidning, en 

arbetar som journalist för en rikstäckande dagstidning, en arbetar med sportradio och en 

arbetar på en lokal morgontidning i en medelstor svensk stad. Samtliga journalister är av 

manligt kön därför att det är vanligast förekommande inom yrkesgruppen. 

 

En handfull fotbollsjournalister kanske inte kan anses vara representativt för hela den svenska 

fotbollsjournalistkåren, men undersökningen syftar främst till att komma åt de långa, 

förklarande svaren. Vilket gör att fem intervjuer en rimlig begränsning. 
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2. Teoretisk ram 

 

2.1 Inledning 

 

I denna uppsats har jag valt att rikta in mig på de två delar av journalistiken som jag 

personligen finner mest intressanta. Objektivitet och sportjournalistik. Dels har 

objektivitetsidealet alltid fascinerat mig, då jag anser att det bör vara svårt att helt koppla bort 

sina personliga åsikter i arbetet som journalist. Dels så har jag alltid varit intresserad av sport 

och arbetar själv som sportjournalist, vilket gör att jag har förståelse för de situationer 

journalisterna ställs inför. Journalisters syn på objektivitetsidealet är en viktig del i att 

kartlägga hur journalistiken ser ut idag. Inte minst med tanke på att journalistrollen förändras 

snabbt i och med fallande upplagor och krisande ekonomi (Häger 2010:331). Sportjournalister 

hamnar dessutom i en hel del situationer i det dagliga arbetet där de ställs inför val gällande 

objektivitet som vanliga nyhetsjournalister normalt inte behöver ställas inför. Exempelvis då 

en fotbollsjournalist bevakar en landskamp i fotboll eller den relation som en sportjournalist 

på en lokaltidning har med ortens lag. 

 

I Sverige är sportjournalistiken är den största specialavdelningen i tidningar (Wallin 

1995:249). Med det i betänkande har det forskats betänkligt lite om genren i Sverige och den 

här uppsatsen blir mitt eget bidrag till att öka både debatten och kunskapen om området. I 

denna teoridel har jag dels använt mig av böcker inriktade på journalistik i allmänhet och dels 

av böcker som specialiserar sig på sportjournalistik. Jag har även använt mig av både svensk 

samt utländsk litteratur för att ge en så bred och mångfacetterad bild av objektivitetens roll 

inom sportjournalistiken som möjligt. 

 

Teoridelen inleds med en definition av begreppet objektivitet. Sedan redogör jag för 

objektivitetens relation till den allmänna journalistiken. Efter det beskriver jag hur 

förhållandet mellan objektivitet och sportjournalistik ser ut och till sist tar jag upp en 

avslutande reflektion. 
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2.2 Begreppet objektivitet 

 

”¹objektiv adj. Opartisk, saklig, oväldig, korrekt, allsidig, neutral, rättvis; opersonlig, 

oengagerad, lidelsefri; allmängiltig, faktisk, verklig (motsatsord: subjektiv, partisk)” (Walter 

2009:403). 

 

Termen objektivitet har sin uppkomst i antikens Grekland, då det användes för att beskriva 

motsatsen till subjektivitet. Objektivitet handlade då om hur någonting var föreställt eller 

tänkt. Under 1700-talet ändrades dock betydelsen något, subjektivitet handlade då bara om det 

mentala och objektivitet var dess motsats, alltså den värld som existerar oberoende av 

subjektiva intressen och värderingar (www.ne.se). 

 

Objektivitet dök upp som ett journalistiskt ideal under 1920-talet. Det var en reaktion på den 

tendensiösa sensationsjournalistik som framför allt i USA bredde ut sig och gjorde att läsarna 

tappade förtroende för sanningshalten i nyheterna. I grund och botten handlade det om att 

journalisterna ville säkerhetsställa att det journalistiska materialet inte var tendensiöst, vilket 

då skulle öka allmänhetens förtroende för journalistiken igen (Kovach & Rosenstiel 2001). 

Detta beskrivs dock närmare i underrubrik 2.4, ”objektivitet inom journalistiken”. Den 

svenske journalisten Björn Häger använder sig av en egen definition av begreppet i sin bok 

”Reporter”. Den definitionen är, till skillnad från citatet ut Bonniers synonymordbok, 

specifikt riktad till objektivitetens roll inom journalistiken: 

 

”Objektiv. Att inte ta parti för någon vid rapportering om en händelse eller konflikt.” (Häger 2010:422) 

 

Min egen definition av begreppet objektivitet inom journalitsiken, vilken uppsatsen bygger 

på, är följande: Objektivitet är att inte låta eventuella personliga värderingar påverka det 

journalistiska hantverket. 

 

2.3 De pressetiska reglerna 

 

Trots att Sverige har generösa lagar om tryckfrihet så finns det vissa spelregler som pressen 

själva skapat. Dels för att skydda enskilda personer och dels för att politikerna inte ska känna 

att de behöver införa en strängare lagstiftning. Om en journalist bryter mot de publicistiska 
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reglerna kommer ärendet att hanteras av pressombudsmannen, PO, och pressens 

opinionsnämnd, PON. Om det gäller klagomål mot radio eller tv hanteras ärendet av 

Granskningsnämnden för radio och tv. Om journalisten i fråga är med i Journalistförbundet 

kan Yrkesetiska nämnden ställa den till svars för att ha gjort yrkesetiska övertramp. Det är 

dock inte samma sak som de pressteiska reglerna, som behandlar publicistiska övertramp. 

(Häger 2010:268). 

 

Det finns en poäng i att visa vad det är för ramar som journalisterna faktiskt får röra sig inom. 

Det enda sättet som journalister faktiskt kan fällas för att inte ha följt de journalistiska idealen 

är genom de pressetiska reglerna och PO. De pressetiska reglerna går att finna i sin helhet på 

PO:s hemsida, jag nöjer mig med att nämna huvudlinjerna till reglernas olika områden.  

 

– Ge korrekta nyheter 

– Var generös med bemötanden 

– Respektera den personliga integriteten 

– Var varsam med bilder 

– Hör båda sidor 

– Var försiktig med namn 

 

Pressombudsmannen nämner även på den officiella hemsidan att reglerna i första hand inte  

handlar om formell regeltillämpning, utan om att journalisterna ska ha en ansvarig hållning 

inför den publicistiska uppgiften. (www.po.se) 

 

2.4 Objektivitet inom journalistiken 

 

Journalistiken har alltid stått inför problematiken i hur man ska få läsarna att anse att det som 

journalisten i fråga förmedlar är trovärdigt. Lösningen kan te sig enkel, om journalisten i fråga 

bara förmedlar sanningen kommer denne att uppfattas som trovärdig. Att journalister endast 

ska skriva sanningen är någonting som alla journalister håller med om, problemet är att det 

ofta finns olika åsikter om vad som är sant respektive falskt och vad som menas med sanning. 

(Kovach & Rosenstiel 2001:37). 

 

Det finns ett antal knep för att ta sig runt detta, exempelvis att använda sig av två oberoende 

källor (Häger 2010:154-155), eller använda sig av röster från båda sidor (Häger 2010:274). 

Det hela kompliceras dock av att det ofta finns minst lika många versioner av en händelse 
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som det finns vittnen och att det sällan endast finns två olika sidor i en konflikt. En enkel 

första åtgärd är att se till att all fakta i texten stämmer, men för att göra texten begriplig för 

läsaren måste journalisten i fråga sätta all fakta i ett sammanhang, och det är där 

objektiviteten kommer in i bilden.  För att beskriva situationen på rättvisast möjliga sätt måste 

journalisten sortera och välja ut de fakta och sammanhang som är relevanta för läsarna. Precis 

som andra jobb i samhället som behandlar fakta, exempelvis domare, poliser och lärare, 

förväntas det att journalisten i fråga inte låter sina personliga åsikter påverka dennes arbete 

och de fakta som denne väljer ut. Journalisten förväntas alltså vara objektiv. (Kovach & 

Rosenstiel 2001:42). 

 

Synen på objektivitet har dock förändrats genom åren. I takt med att journalistiken i stort 

genomgått förändringar och bytt ideal har detsamma gällt för synen på objektivitet sedan 

begreppet började användas runt 1920-talet. Innan dess användes termen ”realism” inom 

journalistiken. Liksom inom den samtida positivismen så såg man världen som en källa till 

äkta kunskap som journalisten/forskaren kunde samla in likt en bärplockare i skogen. Den 

synen på världen fick dock kritik för att vara alltför naiv och objektiviteten kom som ett svar 

på detta. Enligt den amerikanske journalisten Walter Lippman skulle objektiviteten vara 

lösningen på de partiska tendenser som började uppmärksammas i tidningar och 

journalistiken skulle därmed få en med vetenskaplig syn. Enligt Lippman behövde alla 

journalister bli mer professionella och utveckla en närmast vetenskaplig metod för att kunna 

verifiera om fakta stämmer eller inte. Detta just för att undvika att påverkas av egna åsikter 

och värderingar. Problemet med detta blev att journalisterna inte alltid var så pass 

disciplinerade att de objektiva värdena efterföljdes. Istället började många avfärda objektivitet 

som en illusion efter att det dykt upp upprepade historier där journalister varit subjektiva i 

deras val av källor, men framfört nyheten som om den vore objektiv. Varje journalist har nu 

istället sina egna metoder för att avgöra om information stämmer överens med verkligheten. 

(Kovach & Rosenstiel 2001:71-74). 

   

”Från början ansågs det inte att journalisten skulle vara objektiv. Det var dennes metod. Idag, delvis på grund 

av att journalister misslyckats med att förklara hur de går tillväga, är vår förståelse för begreppet mest ett 

virrvarr.” [Min översättning] (Kovach & Rosenstiel 2001:41). 

 

Den svenske journalisten Björn Häger tar även han upp att det finns en del journalister som 

börjar förespråka andra värden än det objektiva och det neutrala. Journalistiken beskrivs bland 
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annat vara på väg mot en mer analyserande roll snarare än neutral (Häger 2010:19). Ett tema 

som även återkommer i ett citat från radiokorrespondenten Cecilia Uddén: 

 

”En reporters skeptiska och subjektiva närvaro är ett konkurrensmedel som medierna borde ta tillvara. Istället 

hotar det att bli en bristvara i en ond cirkel av minskande resurser och journalistisk subjektivitetsskräck.” 

(Häger 2010:101). 

 

En annan stor förändring som Häger tar upp är den ökade kommersialismen inom 

journalistiken. Journalister ses inte längre som en tredje statsmakt, utan som en del av den 

kommersiella marknaden (Häger 2010:117). Eller som David Rowe skriver: 

 

”Utövandet av ’god’ journalistik (orädd och oberoende av regeringar och andra mäktiga grupper, med målet 

att avslöja korruption, en auktoritär röst som allmänheten kan lita på och så vidare) följdes av en öppet 

kommersiell bransch som sprider reklam.” [Min översättning] (Rowe 2004:25) 

 

Denna kommersialism är en av de saker som både Häger, Kovach & Rosenstiel och Rowe tar 

upp som en anledning till att journalister, om än omedvetet, misslyckas med att vara 

objektiva. Det kan exempelvis handla om att en journalist påverkas av sin arbetsgivares 

sammarbetspartners, att denne är mer lojal mot sin arbetsgivare än till allmänheten eller 

överger sin roll som granskare av makten och istället publicerar bilder på kattungar för att det 

säljer. 

 

Häger och Kovach & Rosenstiel är raka med att det inte finns någon medelväg, journalister 

bör i första hand arbeta åt allmänheten. Häger menar dessutom att en stark integritet är det 

viktigaste för att journalistyrket ska behålla trovärdigheten i det. Då ingår det bland annat att 

aldrig utnyttja jobbförmåner som kan påverka dig som fri journalist (Häger 2010:277). Enligt 

en undersökning som Kovach & Rosenstiel hänvisar till anser över 80 procent av 

journalisterna att det är en av journalistikens grundpelare att alltid sätta läsarna/tittarna i första 

rummet (Kovach & Rosenstiel 2001:41-52). Rowe håller med om att journalister bör arbeta åt 

allmänheten, men tar upp svårigheterna med att inte låta sitt arbete påverkas av yttre faktorer. 

Rowe studerar nämligen främst sportjournalistik, där han anser att det finns många saker som 

kan påverka journalisten. 

 

2.5 Objektiviteten och sportjournalistiken 
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Rowe menar att just sportjournalister har ett speciellt förhållande till journalistik och till 

aktörerna inom deras bransch. Något han exemplifierar med att en undersökning visar att 

sportjournalister är mindre benägna att bryta gränser, exempelvis att titta i 

hemlighetsstämplade dokument utan tillåtelse, än andra journalister. 

 

”De kan vara mindre intresserade att ta genvägar för att få fram ett riktigt scoop inte bara för att mycket av 

deras arbete handlar om saker som är allmänt känt, utan även för att det är mycket viktigt för dem att ha en bra 

relation med sportsmänniskor, förbundspersoner, sponsorer och så vidare.” [Min översättning] (Rowe 

2004:51). 

 

Rowe menar att det beror på att sportjournalister lider mer av att inte få tillgång till de 

personer som kan ge skvaller och intervjuer ”off the record” jämfört med andra delar inom 

journalistiken. Framför allt skulle det vara ett problem om sportjournalisten i fråga jobbar på 

en lokaltidning där det kanske bara finns ett lag av stort intresse. Rowe varnar för att det 

förhållandet kan lätt göra att journalisten viker sig för någon av aktörerna den är beroende av.  

Den svenske journalisten och universitetslektorn Ulf Wallin tar dock fram den andra sidan av 

myntet och argumenterar för att sportjournalister är mindre beroende av sina källor än övriga 

journalister. Detta eftersom en stor del av sportbevakningen sker i samband med evenemang, 

tävlingar och matcher där journalisten själv är förstahandskälla (Wallin 1998:40). Wallin 

lyfter också fram att det inte bara är journalister som blir beroende av kommersialismen. 

Även idrottsmän och idrottsföreningar blir i viss mån beroende av journalister för att skapa ett 

intresse och därmed exempelvis locka publik och sponsorer (Wallin 1998:221). 

 

Jämfört med Rowes kritiska syn på den journalistiska professionaliteten så är Wallin betydligt 

positivare. Han medger att sportjournalister inte gräver speciellt mycket, men menar däremot 

att de inte drar sig för att kritisera eller publicera personers kritik mot konkurrenter, 

dopingskandaler eller liknande. Sportjournalisterna ska enligt Wallin därmed ha rört sig mer 

mot de vanliga nyhetsjournalisterna, jämfört med tidigare då de fungerade som 

idrottsföreningarnas röst (Wallin 1998:223). 

 

Rowe varnar istället för att sportjournalister faller för frestelsen att utnyttja de fördelar som 

erbjuds inom jobbet (pressfika, de bästa platserna på arenan, kändismingel och så vidare) eller 

blir ”vänner” med idrottare och därmed låter detta påverka deras omdöme. Här håller även 

Wallin med i sak. Inte nödvändigtvis att sportjournalister påverkas av olika fördelar, men 

däremot går det enligt Wallin inte att bortse från att journalistens bild av verkligheten 

påverkar hur den utför sitt arbete. 



13 
 

 

När Kovach & Rosenstiel listar upp fem punkter över hur nyhetsvärlden kommit fram till att 

objektivitetsproblemet ska hanteras så handlar punkterna om: Att se till att ägarna har samma 

värderingar som de anställda journalisterna, att det bara anställa affärsmän som även de sätter 

medborgarna först, att bestämma och kommunicera tydliga etiska riktlinjer, att journalisterna 

alltid har det sista ordet gällande nyheter och att förmedla de tydliga riktlinjerna till 

allmänheten. Inte i någon av punkterna tas det upp någon förändring som den enskilde 

journalisten bör genomgå, det är alltså inte där felet anses ligga. (Kovach & Rosenstiel 

2001:63-66). 

 

Det ska sägas att Rowe inte heller säger rakt ut att felet endast ligger hos journalisterna, men 

när han berör ämnet beskrivs journalisten som en person som inte kan låta bli att handla mot 

bättre vetande. Även om det är omständigheterna som gör att journalisten inte kan motstå det. 

 

Att författarna delvis har olika ståndpunkt här grundar sig delvis i att de studier de arbetat 

med har gett olika resultat, eftersom slutsatserna är baserade på olika uppgifter är det inte 

underligt att åsikterna går isär här. Undersökningarna är dessutom gjorda i tre olika länder. 

Sverige, USA respektive Australien, vilket även det skulle kunna ha betydelse för resultatet. 

Att Wallin har en något mer positiv syn på professionalismen inom journalistiken kan vara att 

boken är först utgiven av böckerna och därmed inte kunnat analysera den utveckling som 

skett sedan dess. 

 

En av Rowes huvudteser är att sportjournalistiken har en speciell position inom journalistiken. 

Bland annat för han ett resonemang om att sportjournalistik ses som ett av de mindre 

prestigefulla områdena inom journalistiken. Detta ska enligt honom bero på att 

sportjournalistiken mer är lagd åt att underhålla snarare än att vara en aktivt granskande tredje 

statsmakt, samt att sportjournalistiken berör ett område där fokus ligger på det kroppsliga 

istället för det intellektuella. Som en reaktion på att sport engagerar många människor väldigt 

mycket och är lätt att marknadsföra drar det även till sig investerare, men även makthavare, 

som vill utnyttja idrottens populäritet till sin egen vinning. Som exempel där används bland 

annat OS i Berlin år 1936, där Hitler försökte göra reklam för Nazi-Tyskland (Rowe 2004). 

 

En annan detalj som pekar på att sportjournalistiken skiljer sig från resten av journalistiken är 

fördelningen mellan män och kvinnor. Idag finns det ungefär lika många kvinnliga som 

manliga journalister och inom flera traditionellt manliga områden, exempelvis ekonomi och 
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politik, har kvinnorna blivit minst lika många som männen. Så är dock inte fallet inom 

sporten. Där är könsfördelningen alltjämt skev, enligt en undersökning från år 2005 var endast 

13 % av alla svenska sportjournalister kvinnor (Häger 2010:311-329). 

 

Kovach & Rosenstiel tar dock en lite annorlunda ställning i debatten om minoriteters plats i 

medierna. Samtidigt som de framhåller att redaktioner riskerar att missa nyheter om de inte 

innehåller en mix av folk från olika sociala grupper så menar de att det inte ska spela någon 

roll vem det är som framför nyheterna. Oavsett om det är en man eller kvinna, med ljus hy 

eller mörk hy, som är homosexuell eller heterosexuell.  

 

Enligt den utgångspunkten ska det inte spela någon roll att exempelvis sportjournalistiken till 

största delen består av vita män. Så länge som de håller sig till de journalistiska grundpelarna 

kommer deras kulturella preferenser inte att påverka nyheterna. Jag har redan tidigare tagit 

upp två av grundpelarna, att alltid söka sanningen och att alltid vara lojal mot publiken i första 

hand. De ytterligare sju som de tar upp är: att essensen av journalistik är disciplin vid 

verifiering, att vara oberoende jämtemot det som journalisten i fråga bevakar, att mediet ska 

erbjuda ett forum för offentlig kritik, att sträva efter att göra det viktiga intressant, att 

nyheterna ska vara förståeliga och proportionella och att utövarna måste få använda sitt eget 

sunda förnuft. (Kovach & Rosenstiel 2001:13 106-107). 

 

2.6 Svensk- respektive utländsk forskning 

 

Förutom de böcker som jag redan har tagit upp är det tunnsått med svensk litteratur som 

behandlar sportjournalistikens roll. Det finns däremot en hel del utländska exempel på detta. I 

min undersökning har jag upptäckt en viss skillnad i synsätt mellan de böcker som i huvudsak 

analyserar det amerikanska eller det engelska medieklimatet och de böcker som undersöker 

det svenska medieklimatet. Bland annat finns det rikligt stöd för bilden av objektivitetsidealet 

som ett misslyckande samt att journalistbranschen i allmänhet, och sportjournalistiken i 

synnerhet, inte följer/ofta struntar i att ta objektivitet i beaktande under det dagliga arbetet 

(Garrison & Salwen: 1998), (Boyle, Raymond: 2006). Ett konkret exempel är när Leonard 

Koppett reflekterar över journalistikens utveckling. 

 

Överlag var är dagens sportnyheter bättre skrivna - i litterär mening – än de som skrevs för 50 år sedan. 

Däremot har innehållet och syftet förändrats mycket. Då var tanken att hitta nyheten, berätta den så tydligt 

som möjligt, undvik att ha fel, hitta den mest intressanta vinkeln, inte oroa sig för den stenografiska sättet att 

återberätta citat. Idag handlar det om att skapa (inte bara hitta) nyheten, vara underhållande oavsett hur otydlig 
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texten blir, sikta på att fånga läsarnas uppmärksamhet (vilket kommer göra att du får uppmärksamhet), och 

klättra upp för stegen så snabbt som möjligt. [Min översättning] (Koppett, 2003: 262). 

 

Den svenska litteraturen tar dock istället främst upp fördelarna med objektivitet och även om 

den problematiseras målas den på intet sätt upp som misslyckad på samma sätt som den 

fastställs vara i den utländska litteraturen (Wallin 1998), (Häger 2010). 

 

2.7 Avslutande reflektion teoridel 

 

Objektivitetsidealet är utan tvekan ett ideal som väcker debatt. En intressant iakttagelse är att 

de svenska journalistforskarna är i grunden mer positiva till objektivitetsidealet jämfört med 

de forskare som i huvudsak studerar den amerikanska och brittiska utvecklingen. 

 

Precis som jag tidigare tagit upp kan detta delvis förklaras av att Wallins bok, som är den 

mest optimistiska av mina källor, utkom år 1998 då medieklimatet var betydligt annorlunda 

mot vad det är idag. Jag menar dock att det inte är hela sanningen. Även det svenska 

medieklimatet har utvecklats i en annorlunda riktning än den amerikanska, och de 

misslyckanden som nämns i Kovachs & Rosenstiels bok samt Rowes bok inte nödvändigtvis 

stämmer på de svenska journalisterna. Mitt intryck är att det i Sverige fortfarande finns en 

tilltro till den journalistiska professionalismen och objektivitetsidealet, även om det nu finns 

röster som förespråkar en mer subjektiv journalistik. 
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3. Metod – kvalitativa intervjuer 

 

3.1 Inledning 

 

Metoden som har använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer. Valet har sin grund i att 

uppsatsens syfte är att undersöka respondenternas egna tankar och uppfattningar. Metodvalet 

bör tillgodose de behov av djup och struktur som är nödvändiga för uppsatsen. Denna 

metoddel inleds med en kortare beskrivning av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. 

Efter det beskrivs hur intervjuerna genomfördes och slutligen analyseras vad som hade kunnat 

göra bättre under intervjutillfällena. 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod 

 

Redan de gamla grekerna, bland annat Sokrates, använde sig av kvalitativa intervjuer för att 

nå kunskap. Begreppet ”intervju” myntades dock först på 1600-talet och trots att framstående 

tänkare som Freud och Piaget med framgång använt sig av metoden i sina uppmärksammade 

undersökningar är det först på senare tid som intresset för kvalitativa intervjuer och 

kvalitativa metoder i stort har skjutit i höjden. En förändring som skulle kunna hänvisas till 

tekniska, kulturella samt filosofiska omständigheter (Kvale, Brinkmann 2009). En av de 

kulturella omständigheterna som Kvale & Brinkmann nämner är att det infunnit sig en 

kvalitativ inställning i samhället. Det vill säga att världen beskrivs och observeras innan den 

teoretiseras. Detta ska ha bidragit till att intresset kvalitativa metoder överlag har ökat. 

 

”Den kvalitativa intervjun kallas ibland för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom det 

inte finns så många strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av sådana intervjuformer 

måste många av metodbesluten fattas på platsen, under intervjun.” (Kvale, Brinkmann 2009:26). 

 

Ett tillvägagångssätt som jag personligen tidigare funnit mycket användbart vid 

intervjusituationer är att behandla intervjupersonen som en bekant, något som även är 

gångbart inom kvalitativa intervjuer (Kvale, Brinkmann 2009:136). Enligt mina tidigare 

erfarenheter får det effekten att intervjun direkt får en avslappnad, naturlig stämning där 

intervjupersonen stimuleras att förklara sina åsikter på ett ärligt och öppet sätt. Det bör dock 

betonas att det hela tiden handlar om en balansgång där man som intervjuare inte får bli för 

vänskaplig, utan hela tiden måste vara professionell samt distansera sig från intervjupersonen 
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och påminna denne om att intervjun sker i forskningssyfte utifall att stämningen blir för 

informell. Eftersom jag hade träffat flera av intervjupersonerna innan intervjuerna ägt rum var 

det en extra stor utmaning för mig att se till att jag distanserade mig på ett lämpligt sätt.  

 

3.3 Genomförandet 

 

Eftersom det är så pass stor skillnad mellan olika tillvägagångssätt inom kvalitativa intervjuer 

kommer mitt eget tillvägagångssätt att beskrivas och analyseras. Från stadiet innan 

intervjuerna till på vilket sätt de genomfördes sam vilka idéer som ligger till grund för 

utförandet.  

 

3.3.1 Tematisering 

 

Kvale och Brinkmann tar i deras bok upp sju stadier för en kvalitativ forskningsintervju. Det 

första stadiet, tematisering, handlar om att bestämma sig för ämne och syfte med intervjun 

(Kvale, Brinkmann 2009:118). Det har redan nämnts tidigare i denna uppsats, men för 

tydlighetens skull är uppsatsens ämne objektivitet inom fotbollsjournalistiken och syftet är att 

ta reda på hur fotbollsjournalister själva ser på objektivitet och dess plats i deras arbete.  

       

3.3.2 Planering 

 

Det andra stadiet är planering, det är först nu som forskaren i fråga formulerar hur intervjun 

ska gå till. Då undersökningen vill: ”förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv 

och beskriva världen som den upplevs av dem” (Kvale, Brinkmann 2009:42), vilket är en 

beskrivning av fenomenologiskt synsätt faller det sig naturligt att intervjuerna genomsyras av 

en fenomenologisk grundsyn. Gällande vilken typ av kvalitativa intervjuer som genomförts så 

föll valet på semistrukturerade intervjuer. 

       

Att det blev just semistrukturerade intervjuer var inte någon slump. Inom strukturerade 

intervjuer används ett antal på förhand bestämda frågor som ställs i en på förhand bestämd 

ordning, vilket saknar den flexibilitet och möjlighet till följdfrågor som efterfrågas. Samtidigt 

känns inte ostrukturerade intervjuer som ett lämpligt alternativ då jag inte vill riskera att 

intervjun svävar ut till någonting annat än det uppsatsen har som mål att undersöka. Det skulle 

för det första ge ett irrelevant resultat och för det andra skulle jag riskera att glömma att ställa 

vissa frågor som skulle kunna vara av relevans för min uppsats. Semistrukturerade intervjuer 



18 
 

är en blandning mellan strukturerade intervjuer och ostrukturerade. Forskaren använder sig av 

ett antal förberedda frågor, men det är ingenting som behöver följas slaviskt utan forskaren 

kan istället anpassa frågor och följdfrågor beroende på hur intervjupersonen svarar. Jag hade 

en föraning av att objektivitet kan vara ett känsligt ämne för sportjournalister. Därför valdes 

gruppintervjuer bort, då det finns risk att intervjupersonerna inte nämner åsikter som kan 

framställa dem i dålig dager inför de andra inom gruppen (Kvale, Brinkmann 2009). I 

uppsatsen intervjuas fem sportjournalister och jag har använt mig av ett strategiskt urval där 

de fem journalisterna kommer från fem olika medier. Valet av att endast använda fem 

intervjuer grundar sig i att undersökningen strävar efter att undersöka de eventuella skillnader 

som finns mellan sportjournalister från olika medier gällande synen på objektivitet, samt den 

begränsade tidsaspekten som finns för en kandidatuppsats. Det bör nämnas att det strategiska 

urvalet grundade sig på att få en bred syn på de olika mediernas bild, varför jag valde 

journalister från olika medium. Eftersom männen är i absolut majoritet inom 

sportjournalistiken, och undersökningens begränsning förhindrar fler än en person per media 

är samtliga informanter män. Detta för att få en så pass generaliserbar bild av de olika 

mediernas syn på objektivitet.  

 

Innan intervjuerna genomfördes framställdes en intervjuguide som jag skulle ha med mig som 

stöd vid intervjutillfällena. Intervjuguiden bestod av 22 stycken frågor samt ytterligare förslag 

på följdfrågor som ansågs vara relevanta. Det är upp till intervjuaren att avgöra hur strikt 

intervjuguiden ska följas, den ska framför allt finnas där som ett stöd för intervjuaren att ta 

fram så att den inte glömmer någonting viktigt (Kvale, Brinkmann 2009:146). Min 

intervjuguide finns bifogad i sin helhet som Bilaga 2 i slutet av detta paper. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig säkra och bekväma fick de bestämma både tid och plats 

för intervjun, även om de rekommenderades att intervjun inte skulle genomföras på 

journalistens egen redaktion. Jag betonade även att intervjupersonen skulle få vara anonym 

med undantag för om min handledare ansåg att denne behövde få veta det (Kvale, Brinkmann 

2009:87-89). 

 

3.3.3 Intervju 

 

Det tredje stadiet i den kvalitativa forskningsintervjun är genomförandet av själva intervjun. 

Tre av intervjupersonerna valde att ses på ett café och två valde att ses vid ett café som låg i 

anslutning till deras arbetsplats. Fyra av de fem intervjuerna skedde mitt under dagen med 
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start mellan klockan 11 och klockan 13. Den femte intervjun ägde däremot rum klockan 

17:00, vilket var intervjun med journalisten som jobbar på en kvällstidning.  

       

Efter att ha hälsat på intervjupersonen och vi hade satt oss tillrätta gick jag återigen igenom 

förutsättningarna. Dels för att påminna intervjupersonen om vad det var som gällde, dels för 

att visa att det var dags att bli professionella. Det var även först nu som jag berättade att 

intervjun kommer att kretsa kring objektivitet inom sportjournalistik, tidigare hade de bara 

fått veta att jag tänkte intervjua dem om deras roll som sportjournalist och använda det till 

min kandidatuppsats. Intervjuns riktiga tema avslöjades först vid mötet för att 

intervjupersonerna inte skulle hinna tänka igenom vad de ansåg att de borde svara och komma 

till intervjun väl förberedda med i formuleringar som de tänkt ut i förväg. Bedömningen som 

låg till grund för beslutet bestod i att det är mer intressant att få ta del av deras spontana 

reaktion på frågorna framför att få ta del av svar där varje ord vägts på guldvåg. 

       

Precis som Kvale (Kvale, Brinkmann 2009) förespråkar, inleddes intervjuerna med korta, 

okomplicerade frågor om personen i syfte att få både den och mig själv varma i kläderna, men 

även för att ytterligare påminna om intervjupersonens roll och syftet med varför just de 

intervjuas. Intervjupersonerna reagerade, som väntat, olika på ämnet och var även intresserade 

att prata om olika aspekter av det. Den semistrukturerade intervjuformen kom då väl till pass 

och frågor samt resonemang fick anpassas efter personen som intervjuades. Ibland följdes 

intervjuguiden noggrant och ibland behövde jag knappt titta på den under hela intervjun.  

 

3.3.4 Utskrift 

 

När en intervju sedan transkribera ska man tänka på att forskaren alltid påverkar materialet på 

ett eller annat sätt genom sin transkribering. Man transformerar nämligen materialet till 

skriftlig form och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en exakt bild av hur intervjun 

fortlöpte. Man bör dock sträva efter att återge en så exakt bild av verkligheten som möjligt, 

vilket kan se olika ut beroende på syftet bakom intervjun (Flick 2009:303). I uppstsen har 

intervjuerna skrivits ut relativt ordagrant, exempelvis så har korta instämmande ”mm”, 

tvekande ”eh” samt pauser inkluderade i texten. Frågor och svar är inte utskrivna i fonetisk 

stil. Dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att det lägger för stort fokus på hur orden 

uttalas istället för sammanhanget de används i. 
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3.3.5 Preliminär analys 

 

Intervjuerna har analyserats enligt dubbel hermeneutik. Jag som forskare har alltså tolkat en 

annan persons tolkning av hur saker och ting är, i mitt fall objektiviteten inom 

fotbollsjournalistiken. Hermeneutiken lägger stor vikt på delen och helheten och hur 

samspelet mellan dessa skapar mening. Ett uttalande från en av intervjupersonerna (delen) kan 

bara förstås i sammanhanget av hela intervjun (helheten) samtidigt som man behöver ta 

hänsyn till intervjuns olika delar för att förstå helheten. Lägg märket till att det är forskaren 

själv som bestämmer vart nivån av del och helhet dras. En mening kan ses som en del av en 

hel intervju eller som en helhet med flera delar, det vill säga ord. I analysen strävas det efter 

en ”god gestalt”, det vill säga ett sammanhang i texten utan logiska motsägelser, den kommer 

att jämföras med de andra intervjuerna samt med tidigare forskning och litteratur inom ämnet 

(Kvale, Brinkmann 2009). 

 

3.3.6 Verifiering 

 

Att verifiera en intervjuundersökning är att fastställa resultatets validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Det finns vissa kvalitativa forskare som ignorerat frågor om de kategorierna 

med argumentet att de står i vägen för en skapande kvalitativ forskning. Så är dock inte fallet i 

denna uppsats. Undersökningens validitet bör betecknas vara relativt hög. Detta på grund av 

att samtliga frågeställningar kan besvaras i resultatet av intervjuerna. Intervjupersonerna 

tillhör den gruppen jag har för avsikt att undersöka och de får tid och utrymme att förklara 

sina åsikter, undersökningen undersöker därmed i hög grad de frågor den är avsedd att 

undersöka. Vidare har undertecknat gjort mitt bästa för att på ett så tydligt sätt som möjligt 

förklara hur metoden utarbetades samt hur intervjuerna gått till i praktiken (Kvale, Brinkmann 

2009). 

 

Gällande reliabilitet handlar detta ofta om att en annan forskare ska gå att få samma svar om 

den genomför intervjun på samma sätt som jag gjort. Jag har inte några tvivel på att det skulle 

vara genomförbart, om än svårt, med tanke på att intervjuerna inte var bundna till ett fast 

manus. Ledande frågor undveks också i största möjliga mån under intervjuerna, istället fick 

intervjupersonerna styra samtalet så länge de höll sig till ämnet. Det bör poängteras att det 

finns en risk med att jag själv är sportjournalist och har träffat några av intervjupersonerna 

tidigare, varav en arbetar för samma företag som undertecknad. Enligt min egen bedömning 

har jag har dock förhållit mig professionell till uppgiften och för att intervjupersonerna trots 
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det ska våga säga vad de verkligen tycker har jag poängterat att de kommer att vara anonyma i 

undersökningen. Detta för att de inte ska känna att de riskerar att få sitt, eller arbetsgivarens, 

rykte nedsvärtat. Det finns förstås alltid en risk att intervjupersonerna ljuger eller undviker att 

säga sanningen, men om detta kan utläsas under transkriberingen kan det dock vändas till en 

fördel och ge kunskap om att den undvek just det ämnet eller var ovillig att berätta vad den 

egentligen tyckte i den frågan. Något som i sig kan vara intressant i en analys (Kvale, 

Brinkmann 2009). 

 

Den springande punkten i verifieringen av denna undersökning är dock generaliserbarheten. 

Eftersom endast en person per medium har varit representerade i undersökningen går det att 

ifrågasätta huruvida resultatet är representativt för samtliga svenska sportjournalister inom det 

mediet. Resultatet av undersökningen bör inte ses som någon absolut sanning, men det bör 

vara rimligt att kunna dra vissa slutsatser utifrån åsikterna om objektivitet. Det är även möjligt 

att generalisera undersökningar baserade på enskilda fall, generaliserbarheten kan även ökas 

genom ett strategiskt urval, vilket har varit fallet i denna undersökning. 

 

3.3.7 Rapportering 

 

När undersökningen är genomförd samt analyserad återstår det endast att sprida dess resultat 

till omvärlden, det vill säga att publicera materialet på ett sätt som är tillfredställande ur en 

vetenskaplig, etisk samt läsbar synvinkel (Kvale, Brinkmann 2009:118). Det är därför som 

uppsatsen är formad efter den mall som Stockholms Universitet har tagit fram och det är även 

på grund av detta som uppsatsen även publiceras i Stockholms Universitets arkiv, DiVa.  

 

3.4 Avslutande reflektion 

 

Till att börja med märks det tydligt på mig som intervjuare när intervjupersonen börjar 

resonera på det sätt jag personligen är intresserad av att höra, vilket uttrycker sig i att jag 

hummar instämmande och börjar ställa flera frågor samtidigt alternativt omformulerar frågan 

innan jag hunnit ställa den. Detta trots att jag har varit medveten om problemet innan jag gått 

in i intervjun i fråga.  

 

Fortsättningsvis blir frågorna lätt en aning långa när jag omformulerar mig, vilket inte heller 

är att föredra. De optimala frågorna ska vara korta och enkla frågor som förhoppningsvis 

resulterar i längre, utvecklande svar (Kvale, Brinkmann 2009:150). Detta är en detalj som 
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återkommer i samtliga intervjuer, även om det är betydligt mindre än när jag först blev 

medveten om att mitt beteende.  

 

En intressant aspekt med intervjuerna var hur maktrelationerna skulle se ut mellan mig och 

intervjupersonerna. Jag var osäker på om de skulle se mig som en överlägsen forskare, en 

underlägsen student, en jämnbördig journalist eller skulle de som träffat mig innan skulle se 

mig som en vän eller bekant. Framförallt var jag rädd för det sistnämnda när jag intervjuade 

en journalist som jobbar på samma redaktion som jag. Min oro till trots så anser jag att jag 

lyckades hålla maktrelationerna på en bra, någorlunda jämnbördig nivå samtidigt som jag 

poängterade att det var jag som styrde intervjun och förhöll mig professionell till uppgiften. 

Inför intervjuerna förberedde jag mig minutiöst och tänkte på allt från klädval och frisyr till 

tonläge och kroppshållning. När jag intervjuade personer jag träffat sedan tidigare hade jag 

striktare, gråare kläder, en enkel sidbenad frisyr och ansträngde mig för att sitta rak i ryggen 

under intervjun. När jag istället intervjuade personer som jag inte hade mött tidigare hade jag 

på mig luftigare och mer färgglada kläder och distanserade mig inte från dem i lika hög grad i 

början av intervjun. 

 

Avslutningsvis fanns det flera saker som jag själv anser blev lyckade under intervjuerna. Jag 

är bra på att använda mig av uppföljningsfrågor och även nickanden, instämmande 

hummanden och att helt enkelt låta det bli tyst medan intervjupersonen letar efter ord 

användes med viss framgång. Men framförallt så fick jag väldigt bra svar. Intervjuobjekten 

var för det mesta engagerade och kom alla med egna intressanta vinklar som visar på hur 

objektivitetsidealet passar in i just deras roll som journalist.  
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4. Analys 

 

Jag har delat upp min analys i tre delar. Den egna objektiviteten, kollegor och konkurrenters 

objektivitet och jämförelse med andra journalistiska genrer. Dessa ringar in mina 

frågeställningar på ett tillfredställande sätt och ger en helhetsbild över fotbollsjournalisternas 

syn på objektivitetens plats i dagens sportjournalistik. Samtliga citat från analysdelen är tagna 

från mina intervjuer med respektive journalist, samtliga namn på personer och lag är 

fingerade utom då jag bedömt det essentiellt för meningens betydelse. Då har jag även 

markerat att namnet inte är fingerat. 

 

4.1 Den egna objektiviteten 

 

”Först måste man ju fråga sig om nånting någonsin kan vara objektivt, alltså fullt ut. Det är ju, det är ju det 

som är grundfrågan. Om man kan… typ. På nåt sätt förutsätter ju det att en objektiv artikel skulle se likadan ut 

beroende på om jag skrev den eller om nån helt annan skrev den och det tror jag kanske egentligen e… 

väldigt, väldigt svårt.” 

 

Citatet är taget från intervjun med Webbjournalisten och visar på en viktig detalj i 

undersökningen. Bland de intervjuade journalisterna finns det inte någon enhetlig definition 

av vad begreppet objektivitet innefattar. Ett annat exempel på detta är denna passage från 

intervjun med Lokaltidningsjournalisten: 

 

”Nej, jag tycker inte det [Att objektivitet är ett viktigt ideal inom sportjournalistiken, min anmärkning]. Eller 

jo, det beror på hur man ser det. Så, så tillvida att det är ett problem om man håller på ett lag så tycker jag inte 

det. Jag tycker att… som jag sa, förmodligen håller man på ett lag om man jobbar som sportjournalist, annars 

har man inte det intresset att man väljer det här yrket riktigt. Så jag tror att de flesta håller på ett lag och jag ser 

inte det som ett problem. Däremot objektivitet i den betydelsen att man låter personliga relationer styra, det är 

då det blir ett problem. 

 

4.1.1 Lagtillhörighet 

 

I det sista citatet från föregående underrubrik tar intervjuobjektet upp problematiken med 

lagtillhörighet. Majoriteten av de intervjuade erkänner att de har eller har haft favoritlag som 

de rapporterar om i deras dagliga arbete. De har dock valt olika sätt för att förhindra att deras 

känslor för laget ska påverka deras arbete. 
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Dagstidningsjournalisten, Radiojournalisten och Lokaltidningsjournalisten menade att de haft 

ett favoritlag tidigare, men att de glidit ifrån laget sedan de själva blivit journalister, varför det 

numera inte spelar dem någon roll om det laget ifråga vinner eller förlorar. 

Kvällstidningsjournalisten förklarade att han gjorde ett aktivt val att börja ta avstånd från sina 

favoritlag när han startade sin karriär inom journalistiken: 

 

”Man har alltid vuxit upp med ett lag som man har hållit på och det är såklart att det liksom har blivit 

brytningar nu när man inte alls kan, man kan inte gå in för det supporterskapet längre. Så jag har väl lite börjat 

släppa på mina favoritlag, för att… jag vet inte. Ibland kan jag känna att det blir för seriöst med den här 

offentliga personen, att jag inte får skriva vissa saker, det kan va på typ facebook och så också för att, shit, det 

här kan hittas liksom.” 

 

Lokaltidningsjournalisten är av en annan åsikt. Han menar att läsarna egentligen inte bryr sig 

speciellt mycket om vilket lag som journalisten håller på. 

 

”Jag tror att man överskattar det där med att, alla läsare går ju inte omkring och vet att jag känner Anders 

Svensson eller det där som du säger, förmodligen är det knappt en enda läsare som vet vad Emil Karlsson på 

Sportbladet håller på. Förmodligen är det, jag tror man överskattar sin egen, sitt eget varumärke eller vad man 

ska säga. Jag tror läsarna har inte så stor koll eller bryr sig inte så mycket om vilka personer som skriver 

artikeln och om dom noterar ett namn så tror jag inte att de tänker: Just det, det är han som jag har sett att det 

står på twitter att han håller på Tottenham, det tror jag inte att läsarna bryr sig om överhuvudtaget.” 

 

I den frågan står dock Lokaltidningsjournalisten ganska ensam. Både webbjournalisten och 

den rikstäckande Dagstidningsjournalisten håller även dem med kvällstidningsjournalisten om 

att läsarna bryr sig mycket om vilket lag journalisten håller på. Dagstidningsjournalisten 

menar dock att sådant inte går att värja sig mot. 

 

”En ordförande raljerade om det där på nån hemsida nån gång såhär liksom, så han har väl sagt såhär att: 

Dagstidningsjournalisten hejar på Örgryte’ och då läser väl dom in saker så fort jag skriver, men så är det ju 

alltid och det är charmigt på sitt sätt, att alla fans läser in det de vill läsa in i artiklarna liksom. Att, alltså, 

skriver jag bra om, eller... liksom jag tråkigt om Örgryte så skiter dom i det, jag har inga problem med det, 

men då ser inte de andra lagens fans det. Men skriver man liksom något gulligt om Örgryte då ba ’vafan han 

ba gullar med dom där’ eller tvärtom. Det är likadant i alla klubbar.” 

 

Här kan man ana spår av skillnaden mellan rikstäckande media samt lokala medier. De 

rikstäckande medierna har fler lag att rapportera om och dessa lag är dessutom större rivaler 

eftersom det i vissa fall finns flera olika lag från staden som möts i Allsvenskan. På en 

lokaltidning finns det troligtvis inte samma försvarsmekanism hos läsaren att slå bort att 
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journalisten håller på något annat lag eftersom lokaltidningen i en mellanstor svensk stad i 

regel bara bevakar ett lag. 

 

I min undersökning finns det ett exempel på en journalist som inte tagit avstånd från sitt lag 

sedan den blivit journalist, det var webbjournalisten. Istället för att ge upp det supporterskapet 

tänkte han noga igenom hur han skulle kunna hålla på laget utan att låta det påverka hans 

texter. Han kom fram till att laget är större än de enskilda personer som finns i den, så han 

kritiserar inte klubben i sig om han kritiserar personer i den. Han kom även fram till att även 

om favoritlaget är inblandat i någonting negativt så gynnar det klubben i längden om han 

pekar ut de brister eller fel som fanns. Han ansåg att det var viktigt att folk inte skulle anse att 

han skrev tendensiöst angående sitt favoritlag. Det fick dock oanade konsekvenser: 

 

”Det ledde till att folk skickade mejl om att jag hatade det laget som var mitt favoritlag. För att jag hade varit, 

i min strävan efter att inte vara för positiv hade jag kanske särskådat dom ännu lite hårdare än vad jag skulle 

ha gjort annars så för mig blev det snarare så att jag skrev för kritiskt kanske, vid vissa tillfällen. Men det var 

väl en vanesak litegrann. Nu när man har lite mer erfarenhet så sitter det lite grann i fingrarna tycker jag, att 

man skriver artiklarna efter en viss mall och om någon gjort ett jättesnyggt mål för mitt favoritlag så blir 

resultatet likadant som om någon gjort ett jättesnyggt mål för ett annat lag och det tror jag beror på erfarenhet. 

Tidigare släppte man väl in känslorna lite mer, men man har väl kanske lärt sig att hålla det borta lite grann då 

då.” 

 

4.1.2 Personliga relationer 

 

En annan situation där journalistens egna känslor eventuellt skulle kunna påverka dess arbete 

är när journalisten känner intervjupersonen. Journalisterna i min undersökning har exempelvis 

nämnt att de lärt känna fotbollsspelare för att de ofta skickas för att intervjua dem, eller för att 

de känner intervjuobjekten sedan tidigare. Samtliga som jag har intervjuat menar att 

personliga relationer inte skulle stå i vägen för en nyhet och det skulle inte hindra dem från att 

skriva någonting negativt. Det bör dock nämnas att informanterna berättat att det funnits 

tillfällen då de känt intervjuobjekt så bra att de exempelvis varit barndomsvänner eller firat 

midsommar tillsammans. En av journalisterna har dessutom själv spelat fotboll på elitnivå och 

intervjuat både spelare han mött och före detta lagkamrater. Han själv har dock inte tvivlat på 

sin förmåga att hålla isär privatlivet och arbetslivet. 

 

”Jag tycker snarare att det är enklare [att ställa tuffa frågor till spelare man känner, min förklaring] när man 

känner, för, ja. Journalistskrået tenderar ju att va mer narcissistiskt än fotbollsskrået är ju min uppfattning i 

alla fall. Så att säga till Andreas Isaksson att han ser lite svajig ut med fötterna ibland är enligt min erfarenhet 
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sånt som fotbollsspelare tar bättre än om man skulle säga till en journalistkollega att: När du kommenterar 

fotboll så säger du ruskigt, ruskigt flera gånger. Säg ruskigt en gång. Då hade folk sagt asså, vafan, medans 

fotbollsspelare är mer vana att ta kritik.” 

 

Flera av journalisterna tar även upp att det skulle kunna finnasfördelar med att känna 

personen väl, eftersom kunskapen kring personen då i regel är större och det därmed förenklar 

att ställa relevanta följdfrågor. 

 

4.1.3 Gynnsamma relationer 

 

Även om ingen av informanterna anser att de skulle låta en text påverkas av personliga 

relationer finns det exempel då förhållandet till intervjuobjektet påverkar det journalistiska 

resultatet. Webbjournalisten och Kvällstidningsjournalisten tar nämligen upp att det har hänt 

att de hoppat över att skriva någonting för att det bedömt det viktigare att vårda källan till 

nyheten än nyheten själv. Webbjournalisten menar att varje situation måste bedömas för sig, 

men poängterar att han bara har undvikit att skriva saker när det handlat om detaljer som han 

inte ansett att de spelat någon större roll i artikelns sammanhang.  

 

”Jag skulle aldrig göra det om en nyhet som var… av nån större omfattning. Om det var en sån grej som vi 

skulle kunna skriva en artikel om, kanske inte, så kan jag välja att: Jag publicerar inte den här nu, för att det 

ligger inte finns så stort intresse att jag ska riskera att förlora den här goda relationen som jag har med 

intervjupersonen. För intervjupersonen kanske är en jättebra uppgiftslämnare som kan berätta om saker som är 

av intresse för mig i min yrkesroll.” 

 

Kvällstidningsjournalisten nämnde en historia när en spelare vänt sig till honom för att be om 

råd vid en övergång. Han bedömde det då vara viktigare att spelaren ifråga kunde känna att 

han kunde lita på honom som journalist än det var att avslöja övergången. En starkt 

bidragande orsak var att journalisten i fråga var i början av sin karriär och ville skapa ett brett 

kontaktnät som han kunde ha nytta av på lång sikt.  

 

4.1.4 Instruktioner och dialog 

 

Några som har ansvar för att företagets objektivitetsideal upprätthålls är cheferna. I 

undersökningen har det visat sig att det vanligaste tillvägagångssättet är att journalisterna inte 

fått någon instruktion från någon chef gällande redaktionens förhållningssätt och regler 

gällande objektivitet. Istället handlar det om att chefen går in och markerar när någon väl går 



27 
 

över gränsen för vad redaktionen anser är acceptabelt. Lokaltidningsjournalisten exemplifierar 

hur förhållningssättet fungerar: 

 

”Ja, vi har haft en som satt i styrelsen ett tag, i handboll. [Staden har bara ett större handbollslag, vilket även är 

det som avses, min förklaring] och han fick ju sluta från det, han fick ju… Jag vet inte om det var ett 

ultimatum eller om dom i samförstånd bestämde att det här var ingen bra situation. Så han fick avsäga sig sina 

uppdrag i klubbstyrelsen.” 

 

Det finns även ett undantag som bekräftar regeln, och det är radiojournalisten. Han berättade 

att han fått mycket tydliga förhållningsregler för vad som är okej och inte okej. 

 

”Det blev jag medveten om att när man blir anställd så är det exklusivt, du får inte göra nånting. Jag är ju 

ständig medlem i Åtvidaberg eftersom jag vann SM-guld med Åtvidaberg, gör du det så får du ett ständigt 

medlemskap. Det var en sån sak som åkte upp där, sju trappor, till högsta ledningen. Kan han ha kvar det? 

Kan han va ständig medlem i Åtvidaberg fast han är fast anställd här och jobbar med dem på det sättet. Så här 

är det liksom jättehårt. Jag får mycket frågor liksom ’inför landskampen, kan du komma här och snacka lite 

inför våra sponsorer? Du får femton tusen.’ Men vi får ju aldrig ta något sånt.” 

 

4.1.5 Landslaget 

 

Inom de flesta områden av fotbollsjournalistiken anses det föredömligt att inte beskriva en 

match utifrån ett lags perspektiv. Ett av undantagen skulle kunna vara lokaljournalistik, men 

detta ämne behandlas senare i uppsatsen under rubriken ”Kollegors och konkurrenters 

objektivitet”. Ett annat område där rapporteringen beskrivs ur det ena lagets synvinkel är 

inom landslagsfotbollen, något som samtliga informanter håller med om. Den gängse 

uppfattningen är att det blir speciellt eftersom man utgår ifrån att hela läsarkretsen hoppas att 

det ska gå bra för Sverige, och den överlägset största delen av läsarkretsen anser i sin tur att 

journalisten ska skriva utifrån Sveriges perspektiv. 

 

Samtliga informanter är även överens om att även om man skriver utifrån ett svenskt 

perspektiv så låter inte den svenska presskåren det stå i vägen för kritik när det är befogat. 

 

”Kvällstidningsjournalisten: Just landslag där är det ju patriotism, där man skriver bra om Sverige. Även fast 

man ska granska Sverige, och det gör vi bra också. Jag menar, det är väldigt stor skillnad mellan svenska 

journalister och spanska journalister. Engelska journalister är ju typ alltid kritiska mot det engelska landslaget, 

spanska journalister sitter ju bara och hyllar den spanska tränaren på presskonferenser och så, det är ju aldrig 

något negativt. Även när det dyker upp kritik och problem så lägger de inte ut det för att det kan skada 

landslaget.  
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Jag: ”Skulle det kunna hända i Sverige? Att den svenska pressen undviker att skriva någonting.” 

 

Kvällstidningsjournalisten: ”Nej, det tror jag inte.” 

 

4.1.6 Hjälp utifrån 

 

I dagens medielandskap är det långt ifrån ovanligt att journalister får mer eller mindre hjälp 

med att hitta relevanta nyheter och att skriva texter. Det inkluderar, men är inte begränsat till, 

PR-företag, agenter och olika klubbledare. Radiojournalisten som sticker återigen ut då han 

menar att hans relation inte arbetar på det sättet, de jagar inte nyheter utan tar bara upp saker 

som är bekräftade och då gör de något eget på det. De andra journalisterna tar dock upp att det 

kommit i kontakt med olika former av PR-personer vilket alla ställer sig olika till. Den som är 

mest liberal till användandet är Kvällstidningsjournalisten, han tar upp att man genom 

sponsorer och PR-personer kan få tillgång till material som inte skulle vara möjligt att få tag i 

annars, samtidigt som han problematiserar användningen av materialet och menar att man 

alltid försöker fokusera på det som är av journalistiskt intresse. Webbjournalisten menar att 

det är vanligt att man serveras material som är mycket vinklad till avsändarens fördel, han tar 

även upp att det inte är ovanligt att det sker från det egna företaget, även om han inte 

publicerat färdigskrivna texter från andra företag.  

 

”Jag har i min roll som redaktör lagt ut pressmeddelanden från min egen arbetsplats, ibland. Och det är inte 

oproblematiskt. Ur en optimal nyhetsproducerande miljö så skulle jag ju vara helt frikopplad från alla olika 

typer av ägarintressen och sånt, men samtidigt så inser jag ju att medieklimatet är ju ganska tufft och om det 

ligger i arbetsgivarens intresse att liksom lägga ut någon specifik nyhet så får man tugga i sig det. I regel, eller 

alltid, så är det ganska oförargliga saker.” 

 

Dagstidningsjournalisten menar att det visserligen kommer in information och tips till 

redaktionen, men det kommer sällan med i tidningen då det inte finns plats. Istället så 

prioriteras det redaktionella materialet. Lokaltidningsjournalisten ger ett annat exempel på 

hjälp som hans redaktion använder sig av. 

 

”Inte som jag ombeds att publicera. Däremot har det kommit in, eh, mer eller mindre färdigskrivna referat. 

Nån lagledare i division tre-hockey som vet att… vi ringer inte dom och skriver egna, det finns inte med i 

liksom våran bevakningslista. Men han vill även lyfta för, ja vilka som gjorde mål och fyra rader om hur 

matchen såg ut. Så han kanske mejlar in flera mer eller mindre färdigskrivna referat från matchen. Men då, det 

är aldrig att det bara klipps och klistras in i tidningen, det är alltid nån form av bearbetad version som kommer 
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in, och det händer väl, att man bearbetar texter som kommer in, men utgår från fakta och sådär. Det händer 

absolut. Men får man ett pressmeddelande skriver man ju oftast en egen grej på det.”  

 

4.1.7 Gåvor och förmåner 

 

Det är dock inte bara genom färdigskrivet eller vinklat material som journalisterna skulle 

kunna påverkas. Det är svårt att bortse från att klubbar, sponsorer och agenter skulle kunna 

påverka rapporteringen genom att ge fördelar och förmåner till journalister. Det kan gälla allt 

från bemötande och komfort till pressfika och betalda måltider. Lokaltidningsjournalisten och 

Kvällstidningsjournalisten anser att det inte påverkar dem. Kvällstidningsjournalisten tar upp 

att det kanske var så tidigare, men att det i nuläget endast är några få av de äldre journalisterna 

som påverkas av det. Lokaltidningsjournalisten anser inte att bekvämligheter på arenor eller 

pressfika påverkar alls. 

 

”Jag tror inte att vi tänker att: ’Ja, fan nu har Stadens lag förlorat tio raka matcher och det är dags att såga 

rejält i en krönika och kräva tränarens avgång’, och så tänker man: ’nej men vänta nu, vi fick ju bra säten och 

gott pressfika på matchen, vi skriver inte det här’. Det funkar inte så. Och sen på bortamatcher och sådär, vissa 

lag har hemskt fint pressfika och bra uppdukat och sådär och det är man ju tacksam för då. Men, men dom 

ingår inte i våran bevakning på det sättet heller. Det är inte så att vi hyllar dom extra mycket för att det var bra 

pressfika heller.” 

 

Webbjournalisten tar upp att han inte har reagerat på att det skulle påverka, men att det kanske 

beror på att det just handlar om omedveten påverkan. När han får frågan om han tror att 

journalister påverkas av den typen av bemötande. 

 

”Jag tror att det lätta svaret är ’nej’. Men jag tror inte att det är så lätt, och att det handlar om omedveten 

påverkan. Det är inte så att jag har medvetet tänkt att: ’okej, nu är jag mer kritisk mot den här för att dom var  

elaka mot mig i kön till pressrummet’. Men jag tror att man måste vara ödmjuk nog att inse att man påverkas 

av såna här saker. Lite som jag prata om innan om man träffar en idrottsprofil som är omgärdad med folk som 

representerar märken, jag tror att det är svårt att stänga av att tänka att: ’de där är trevliga. Gud vilket bra 

märke.’ Inte att man tänker aktivt, men att det finns i bakhuvet och jag tror att det kan vara samma sak med 

klubbar. Mänskliga relationer kan man aldrig skydda sig mot.”  

 

Precis som Lokaltidningsjournalisten är inne på så tror Radiojournalisten inte att pressfika 

eller bekväma stolar påverkar journalisterna, däremot är Radiojournalisten inne på 

Webbjournalistens spår när det gäller omedveten påverkan när man får trevliga bemötanden. 

Det är värt att påpeka att Radiojournalisten är den ende som påpekar att det faktiskt ingår 
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pressfika i avtalet om sändningsrättigheter, ses det som okej på hans arbetsplats att man tar 

pressfika, trots att det annars finns tydliga regler som förbjuder de anställda från att ta emot 

gåvor. 

 

4.2 Kollegor och konkurrenter 

 

Det finns en viss stringens i journalisternas svar gällande sina kollegor samt konkurrenters 

förhållande till objektivitet. Det är framför allt två grupper som pekas ut som problematiska, 

kvällspressen och lokaljournalisterna. Visserligen tar både Radiojournalisten och 

Dagstidningsjournalisten upp exempel från deras egna led där de ansett att kollegorna betett 

sig en aning tvivelaktigt ur ett objektivitetsperspektiv, men när journalisterna uttalar sig om 

sina kollegor är det kvällstidningarna och lokaltidningarna som främst tas upp. 

 

4.2.1 Kvällspressen 

 

”Man har ju förstått att vissa kvällstidningsjournalister tycker att det är skitjobbigt att det är klicken på 

hemsidan som är det viktiga och stora.” (Kvällstidningsjournalisten) 

 

Uppfattningen av kvällspressen är att den i hög utsträckning utnyttjar den kommersialism som 

omger fotbollen, vilket även bekräftades av Kvällstidningsjournalisten under intervjun med 

densamme. Det samt genrens mera sensationsbetonade form av journalistik anses öka risken 

att man tummar på de journalistiska idealen för kortsiktig framgång i form av artiklar som blir 

mycket klickade på nätet och säljer många lösnummer av papperstidningen. Radiojournalisten 

gav bland annat exempel på vad det kan betyda att en stor del av media går i marknadens 

ledband: 

 

”Man kan ju ta det i ett makroperspektiv och säga att visst är det sorgligt att det är den sportjournalistiska 

verksamheten för många, eller så kan man ta det i ett mikroperspektiv och då handlar det om vilka ideologier 

man stoltserar med. Jag tycker det är jätteskönt att jag aldrig är den som går i nåt företags band och det förstår 

jag är olika för alla, och jag säger inte att alla som inte tycker som jag är sellouts. Men för mig så passar det 

väldigt bra.” 

 

Kvällsjournalisten beskriver även själv hur jakten på klick kan påverka det journalistiska 

arbetet: 
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”Asså det är ju trist att säga det, men Malmö-supportrar och så, i och med att de är en av Sveriges största 

klubbar, är det en ganska stor bank som man förlorar om det sätter sig. För Malmö som klubb kan skriva i ett 

pressmeddelande att: ”Vi förstår er ilska, men vi förstår er om ni inte vill läsa kvällstidningen”, så står det typ 

i pressmeddelandet, som en uppmaning. Å det är ju inte alls bra för en tidning, även om de inte är MFF:are, 

utan vilken som helst av Sveriges största klubbar som har sjukt mycket fans. Så det var bara att försökta 

behålla trovärdigheten och rapportera ut det som det var, men även att tona ner det lite.” 

 

En sak som skulle påverkat beslutet att tona ner nyheten var att det hade varit mycket negativa 

rubriker kring Malmö under en lång tid och att det skulle fått klubben och laget att anse att de 

var ute efter att sätta dit klubben. Både Radiojournalisten och Dagspressjournalisten påpekar 

även att jagandet efter klick gör att kvällspressen i högre grad försöker skapa personliga 

relationer med spelare och andra inom lagen. Detta för att kunna vara först med nyheter och 

för att öka chansen att få höra nyheter som inte skulle läcka ut annars. Som motpol menar 

dock Lokaltidningsjournalisten att kvällstidningar kan hårdvinkla mycket mer just för att de är 

inte har en personlig kontakt med spelare och inte behöver möta dem på varje träning, varje 

vecka.  

 

Kvällstidningsjournalisten anser personligen att han håller sig ganska objektiv, men är mindre 

imponerad av några av sina kollegor. En kritik som Webbjournalisten delar, men inte 

begränsar till kvällspressen. 

 

”Jag tycker att man ser tydligt på, jag vill ju inte nämna några namn, men på kvällstidningsjournalister. Jag vet 

vilken klubb de håller på, det ser man ju. Speciellt alltid när det är såhär tippa guldet eller nåt. 

Guldkandidaterna, då ser man ju att ja, jag vet att du håller på det laget. Jag läser det mellan raderna liksom, 

man ser vilka de vinklar krönikorna på. Man ser det mycket, mycket tydligare på krönikor, och dit har jag inte 

kommit än.” (Kvällstidningsjournalisten). 

 

Dagspressjournalisten menar även att kvällspressen i högre gran än annan media går in och 

hejar på Sverige när det vankas landskamp. Det finns dock en annan genre som journalisterna 

i undersökningen nämner som än mer vinklad i sin rapportering, lokaljournalistik.  

 

4.2.2 Lokaljournalistik 

 

Precis som det beskrivs i underrubriken 4.1.5 är det relativt ovanligt att en sportjournalist 

skriver en text utifrån ett specifikt lags perspektiv. Två undantag är landslagsjournalistik och 

lokaljournalistik. Precis som inom landslagsjournalistik utgår nämligen lokaljournalistiken 

ifrån att näst intill hela läsarkretsen stöder eller sympatiserar med ett specifikt lag, vilket leder 
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till att bevakningen anpassas efter det. Det och lokaljournalisternas nära relation med sina 

intervjuobjekt skapar en viss skepsis hos de andra journalisterna. 

 

”Jag tror att lokala medier är mer patriotiska så att säga. Nu vet jag inte sådär jättemånga, men det ser man 

också. Dom har ju sitt lag, vi har ju många lag i Göteborg, och det är viktigt, ja kanske inte viktigt för 

journalisterna då då, men det är viktigt för orten och för journalisterna. Eller det är ju kul om det går bra för ett 

lag, det är därför lokaljournalistik är jävligt roligt tycker jag. Att man kommer lite närmare och du kan bry dig 

lite mer för att det är orten i sig. Framför allt i orter som kanske bara har ett lag, säg Mjällby i fotboll, då blir 

det jätteviktigt. Där är du mer bundis med ledarna också.” (Dagspressjournalisten). 

 

”Det är så stor skillnad på lag från Stockholm och lag utanför. För i Stockholm [Namnen är ej fingerade i detta 

citat, min anmärkning] är det sån otroligt stor rivalitet. Det är en helt annan skillnad om en journalist från 

Göteborg kommer upp, då kan han i princip visa att han är IFK Göteborgssupporter, för att det är typ stadens 

lag. Malmö så är Malmö stadens lag, då ska du typ hålla på dem, jobbar du på HD i Helsingborg så ska du 

hålla på Helsingborg. Men är man journalist i Stockholm, det finns inte någonstans att den tidningen ska hålla 

på stadens lag, för att det finns tre stadens lag. Eller ja, Brommapojkarna också. Men i Stockholm så är det 

väldigt känsligt och jag har sett många andra journalister ställa sig upp och jubla när Malmö FF gjort mål i 

Stockholm. Men jag har aldrig sett, och har aldrig gjort själv, en stockholmssupporter som firat. För det är 

bara dumt och jag tror att alla har koll på att det inte är värt det.” (Kvällstidningsjournalisten). 

 

Det är även kvällsjournalisten som tar upp den hårdaste kritiken mot lokaljournalistiken. Han 

menar även att lokaltidningar kan rätta sig efter klubbarnas välmående i högre grad än vad de 

Stockholmsbaserade tidningarna gör. 

 

”Ja, jag tror att det är en jättestor skillnad på Stockholm [namnen i citatet är inte fingerade, min anmärkning] i 

alla fall och städerna utanför, för här i Stockholm skickas alla möjliga nyheter ut om klubbarna, när som helst, 

här finns det inte någon tanke på att man ska hålla på det.” 

 

När lokaltidningsjournalisten ger sin syn på lokaljournalistiken tar han både upp saker som 

stöder teorin och som kritiserar teorin. Han menar bland annat att den närmare relationen 

mellan intervjuobjekt och journalist gör att journalisten blir än mer noga så att alla uppgifter 

stämmer. 

 

”Det är det som jag tror är skillnaden jämfört med, ja rikspressen. Där träffar man inte folk lika ofta öga mot 

öga, eller ringer igen. Om man skriver nån obekväm artikel om nån så behöver man inte fejsa honom, kanske, 

kanske aldrig mer och den personen kanske aldrig noterar vem du som journalist är. Men här om jag skriver 

om Kim Källström, om han har gjort något dumt, så vet jag någonstans att jag kommer att behöva träffa 

honom på träningen om en vecka. Vilket kanske försvårar på ett sätt, men på ett annat sätt kanske det gör att 
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man tänker till lite extra också och inte liksom hårdvinklar eller gangstrar för hårt, utan att man hela tiden 

måste, att det här måste ha täckning i artikeln.” 

 

Däremot tar Lokaltidningsjournalisten upp flera exempel där det skapats debatt på 

redaktionen angående redaktionsmedlemmars objektivitet. Det första exemplet handlar om 

när en journalist som bevakade handboll även satt i det lokala handbollslagets styrelse. Efter 

en diskussion tillsammans med diverse chefer fick journalisten avsäga sig sin plats i styrelsen. 

Det andra exemplet beskriver en journalist som bevakar ishockey, och vars förhållande med 

klubbens sportchef skapat debatt på redaktionen. 

 

”När man är bästa kompis med sportchefen i en klubb som man bevakar och låter det förhållandet styra vad 

man skriver, och framför allt vad man inte skriver, då blir det ett problem.” 

 

Det som var fallet var att journalisten haft kunskap om nyheter, men inte rapporterat om dem 

för redaktionen eftersom sportchefen bett honom att låta bli. Det problemet har hängt kvar i 

flera år, och är den enda gången som Lokaltidningsjournalisten inte hållit med sin chef när det 

gäller objektivitet. 

 

”Det har väl funnits en osäkerhet bland oss andra om chefen har koll på hur stort problem det här är och vi 

kollegor kanske tycker att det är ett större problem än vad chefen tycker att det är. Det har ju diskuterats och 

chefen har ju sagt att det här inte är bra, men sen har det inte riktigt hänt något. Sen vet man ju inte hur mycket 

chefen har diskuterat med han som är objektivitetsproblemet, den anställda. Hur dom har diskuterat 

sinsemellan, det är inget jag vet, dom kanske har pratat om det jättemycket och så har det blivit bättre. Men 

det har väl rått lite… synpunkter på att chefen inte riktigt förstått problematiken, eller snarare inte kan eller 

inte vill eller har möjlighet att göra nånting åt det.” 

 

I sammanhanget nämner Lokaltidningsjournalisten även att han anser att det lika gärna hade 

kunnat hända inom fotbollen om journalistens kompis hade varit sportchef där och därmed 

fastställer att det inte förefaller otroligt att något liknande skulle kunna ha hänt. Eftersom jag 

anser att det även säger någonting om klimatet för fotbollsjournalsiterna ha jag valt att bifoga 

det i denna uppsats. En annan intressant detalj som Lokaltidningsjournalisten nämner 

angående den nära relationen med ortens lag är att sportredaktionens chef träffar ortens 

fotbollslag en gång om året och går igenom vad klubben och redaktionen skulle kunna göra 

bättre. Han beskriver förhållandet som ett givande och tagande. Han avfärdar däremot att hans 

redaktion ska skriva mer positivt om ortens lag jämfört med om de skulle tillhört riksmedia. 

Trots att större delen av läsarkretsen stöder laget. 
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”Läsarna blir ju mer engagerade när det går dåligt, jag vet inte om det är för att det är Sundsvall, men när dom 

har torskat den där förra säsongen i Allsvenskan då var det ju hundra kommentarer efter varje förlust och folk 

sa att tränaren måste avgå, vi måste sparka honom. Men när dom vinner är det inte alls lika engagerat från 

läsarkretsen så jag tror att läsarna, läsarna inte sitter och dunkar klubban i ryggen hela tiden, utan tvärtom så är 

det många som trivs med att gnälla och klaga.” 

 

I ett senare stycke nämner han dock att det är möjligt att problemet med för positiv bevakning 

av klubbens lag existerar på andra lokaltidningar, men att det inte är fallet på hans egen 

tidning i alla fall. 

 

4.3 Jämförelse med andra journalistiska genrer 

 

I teoridelen menade bland annat Rowe att objektivitet har en annan plats inom 

sportjournalistiken jämfört med vad den har inom resten av journalistbranschen (Rowe 2004), 

någonting som de flesta av mina informanter håller med om. Det är inte samma sak, och det 

är framför allt inte lika viktigt att vara objektiv inom sportjournalistiken. 

 

”Det kan ju vara så att om jag älskar Kristdemokraterna och skriver om Kristdemokraterna på ett sätt där man 

kan anklaga mig för att göra det för positivt. Då kan det faktiskt få den effekten att läsaren och medborgaren 

informeras sämre och på ett tendensiöst sätt om någonting som har stort demokratiskt värde. Det kanske e, det 

kanske e mer graverande än om det kommer fram att jag skulle gynna Djurgården, även om det kommer att 

vara en förhållandevis viktig händelse i deras liv, men ändå en ganska isolerad företeelse. Den har inte den här 

stora sprängkraften på det sättet.” (Webbjournalisten). 

 

”Det är ju mycket större om det är ett parti och jag som journalist påverkar mina läsare att rösta på ett parti, 

det får mycket större konsekvenser än att jag påverkar mina läsare för att hålla på ett lag. Om ett parti kan 

vinna ett val eller om ett lag kan få fler supportrar, det är jättestor skillnad.” (Kvällstidningsjournalisten). 

 

”Det är mer viktigt att framstå som neutral i politiken eftersom det handlar om åsikter hela tiden. 

Sportjournalistiken är ju mer skildrande liksom utan att ta ställning alla gånger utan man kan mer skildra. 

Sportjournalistiken kan mer skildra verkligheten och skildra bakgrunden och skildra historiska skeenden. Men 

när du är politisk reporter så handlar allt hela tiden om åsikter och hur man förhåller sig till en nyhet kan bero 

väldigt mycket på vilken åsikt man själv har och därför blir det så viktigt att framstå som och vara neutral som 

politisk reporter.” (Lokaltidningsjournalistiken). 

 

Radiojournalisten: ”Det är så klart att där är det verkligen på ett annat sätt klart, än i sportens värld. Att det 

kan ju räcka med hon på SVT som fick sluta…” 

Jag: ”För att hennes syrra fick jobb…” 

Radiojournalisten: ”Ja, något sånt tror jag ju inte skulle hända inom sportvärlden.” 
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Jag: ”Varför är det någon skillnad? Det är ju känslor för olika saker” 

Radiojournalisten: ”Ja, absolut. Men det är ju återigen vilken vikt man ger sportjournalistiken. Säg att en 

granskande journalist var sportjournalist, var man nu drar den gränsen, skulle det kunna bli problematiskt om 

den hamnade på en nivå som motsvarar regeringen, vad nu det skulle vara, Svenska fotbollsförbundet? Om 

den bevakade något av nationellt intresse, landslaget. Hårt. Om dennes syster tog över som förbundskapten, då 

kanske den skulle få andra arbetsuppgifter. 

 

Kvällstidningsjournalisten kopplar även ihop synen på objektivitet med kommersialism vid 

tre olika tillfällen, ett faktum som understryker dess potentiella inverkan på synen på 

objektivitet. 

 

”Jag tror att det är viktigare [med objektivitet, min anmärkning] inom nyheterna än inom sport, för att det 

känns som att det påverkar mycket mera och att det är känsligare när det gäller vanliga nyheterna. För 

sportmänniskorna har, de som är intresserade av sportnyheter och läser sportnyheter, de har någonstans blivit 

vana vid sponsorer och sånt. Tycker jag, och att det är agenter som styr spelare och sånt. 

 

”Det är nog känsligare inom vanliga nyheter, för det känns som reklam, och den här kommersialismen, det 

känns som en så stor del av sporten. Asså sponsorer, agenter och PR-människor, snart blir ju det halva sporten, 

vilka som sänder matcherna och så. I nyheterna och politiken, ja främst politiken, där ska det ju va så.”  

 

”Det är väl lite hand i hand där, kommersialismen och sporten. På vanliga nyheter… nej. Jag tror inte det. Det 

känns mer accepterat att reklam kommer in i sporten.” 

 

Det finns dock en som går emot de övriga journalisterna. Dagstidningsjournalisten 

argumenterar istället för att det inte är någon skillnad på objektiviteten inom 

sportjournalistiken jämfört med resten av journalistiken. 

 

”Det borde ju vara samma. Man ska ju vara objektiv, båda sidor ska få komma till tals i största möjliga mån. 

Nej, jag tycker inte att det borde vara någon skillnad. Politiska reportrar har ju också sina, alla är ju rätt att 

rösta och jag tror inte att de får frågan vilket lag de röstar på, utan man är en bra reporter, en politisk reporter. 

Men kommer du för nära och det visar sig att du äter middag med någon, då kan du nog få problem. Då 

kanske det inte är lämpligt att du skriver om politik. Men när det gäller sport så har de flesta ett favoritlag och 

kommer du från Göteborg så är det IFK Göteborg, GAIS, Häcken, Örgryte eller Västra Frölunda som gäller. 

Så är det bara.” 
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5. Avslutande reflektion 

 

I min studie har jag belyst mycket av den mentalitet som finns inom sportjournalismen idag 

och jag anser att undersökningen besvarar mina frågeställningar och uppfyller sitt syfte, samt 

att den ökar kunskapen kring området. För att förenkla läsningen har jag delat upp 

reflektionen efter mina frågeställningar. Efter att de är beskrivits i detalj avslutar jag med att 

problematisera undersökningen samt ge förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Hur ser sportjournalister på sin relation till objektivitet i arbetslivet? 

 

Ett av de mer uppseendeväckande resultaten anser jag är att det saknas en enhetlig definition 

av objektivitet och de olika journalisterna har alla olika idéer om hur man bör göra för att vara 

objektiv. Något som även kan hänga ihop med att endast en journalist uppger att de fått 

instruktioner från sin chef kring objektivitet. Den genomgående uppfattningen är dock att 

journalisten själv lyckas hålla en god nivå objektivitetsmässigt och eftersom flera av 

journalisterna visar prov på självkritik vid mindre enskilda frågor är jag benägen att tro att de 

inte ljuger mig rakt upp i ansiktet för att framstå i god dager, utan att de anser att de gör ett 

bra jobb. Vidare finns det en stor tilltro till den egna förmågan att kunna bedriva sitt arbete 

utan att låta sig påverkas och varken personliga relationer eller PR-byråer anses vara något 

hot mot den egna objektiviteten.  

 

De frågor som jag på förhand hade trott skulle vara känsligast att svara på var frågorna 

angående lagtillhörighet. Att majoriteten av journalisterna inte svarade därefter anser jag 

gjorde frågan mycket intressant. Tre av de fem intervjuade menade att de hade slutat heja på 

sina favoritlag när de blivit journalister och ytterligare en, kvällstidningsjournalisten, beskrev 

hur han befann sig i en likartad process. Jag antog att lagtillhörigheten skulle betyda betydligt 

mer än så, och jag ska inte sticka under stol med att jag tvivlar på att den synen är 

representativ för Sveriges fotbollsjournalister, men enligt undersökningens svar gällde endast 

en av de fem journalisterna, vilket var Webbjournalisten. När han beskriver hur han 

allteftersom börjat skriva sina texter efter en viss mall kan det med fördel tolkas som att han 

försöker slå vakt om objektiviteten genom att stöpa alla nyheter i samma form och därmed 

säkerhetsställa att alla behandlas lika. Metoden skulle möjligtvis kunna fungera för att 

säkerhetsställa en viss objektivitet, men det är svårt att bortse från risken att läsarna skulle 

tröttna om alla texter om fotbollsjournalistik är stöpta ur samma form. 
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5.2 Hur ser sportjournalister på sina kollegors och konkurrenters relation till 

objektivitet?  

 

Även om tilltron till den egna förmågan ser ut att vara relativt stor verkar inte detsamma gälla 

för kollegorna. Det saknas inte exempel på kollegor och konkurrenter som gjort tveksamma 

värderingar. Det är dock endast Kvällstidningsjournalisten som är rakt igenom skeptisk till 

sina kollegor, i de andra fallen handlar det istället om någon enstaka händelse eller person. 

 

När det gäller synen på konkurrenterna var det som tidigare nämnt kvällspressen och 

lokaltidningsjournalistiken som ansågs vara mest tveksamma, vilket de flesta journalisterna 

var ense om. Dock handlade skepsisen om helt olika områden. Lokaltidningsjournalistiken 

hamnar framförallt i bryderier kring personliga relationer samtidigt som kvällspressen 

kritiseras för att ha en farligt nära relation med de kommersiella krafterna kring sporten. Med 

facit i hand går det många gånger att applicera Rowes teorier på den svenska kvällspressen, 

men när det gäller de andra medierna känns inte kopplingen lika självklar. Rowes teori 

angående att sportjournalister ska vara mindre benägna att avslöja kritiska nyheter har dock 

inte något stöd överhuvudtaget hos de intervjuade journalisterna. Kanske har de stora 

skillnaderna i Rowes och journalisternas verklighetsbild sin förklaring i att Rowe i huvudsak 

beskriver ett amerikanskt medieklimat, som tillsynes skiljer sig från det svenska. Det är ett 

ämne jag själv anser skulle passa utmärkt att bedriva ytterligare forskning kring. Skiljer 

medieklimaten inom sportjournalistiken sig åt länderna emellan, och vad beror det i så fall 

på? 

 

 

5.3 Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan olika typer av 

sportjournalister? 

 

Jag har redan varit inne på den här punkten i de tidigare frågorna. Men förutom det är det värt 

att nämna att som i så många andra områden verkar journalisterna vara mest skeptiska till den 

typ av journalistik som de själva är längst ifrån. Något som visar sig då de 

Stockholmsbaserade riksmedierna är skeptiska till lokaljournalistiken och den typen av nära 

relation som de har med sina intervjuobjekt. När de medier som inte sysslar med de snabba 

nyheter som Webbjournalisten och Kvällstidningsjournalisten arbetar med pratar om riskerna 



38 
 

med att jaga klick och ha för nära relation med kommersiella krafter kan det tolkas vara ett 

resultat av samma princip.  

 

Den fråga där det råder en störst enighet kring är när det gäller landslaget. Alla är överens att 

man får vara lite mer partisk då, men samtidigt är alla överens om att den svenska 

journalistkåren kan vara kritiska om så krävs. Annars är det anmärkningsvärt få områden där 

journalisterna är överens, vilket jag anser är en av undersökningens styrkor. Trots att den är 

relativt begränsad så ger den ändå prov på många olika former av resonemang som används 

inom medievärlden idag.  

 

5.4 Teoretisk reflektion 

 

I analysen framstår det allt tydligare varför det finns en markant skillnad mellan svensk 

litteratur och utländsk litteratur i ämnet. Den bild av medieklimatet som intervjupersonerna 

målar upp har få likheter med den bild som utländska forskare ger. Eftersom det är ytterst 

tunnsått med svensk litteratur om ämnet och den utländska litteraturen inte verkar spegla det 

svenska medieklimatet inom sportjournalistiken anser jag att detta ytterligare pekar på att det 

finns ett behov av svensk forskning inom området.  

 

Trots att de utländska forskarnas teorier inte ser ut att kunna appliceras direkt på det svenska 

medieklimatet så lyfter de dock fram flera intressanta aspekter med kommersialism och 

beroende av källor. Jag känner mig dock inte övertygad om att sportjournalistiken har en 

särställning bland de journalistiska genrerna när det gäller objektivitet, vilket exempelvis 

Rowe gör gällande. Det känns även intressant att det finns vissa skillnader mellan Kovachs 

och Rosenstiels lite mer kompromisslösa syn på objektivitet och Rowes lite mer förhandlande 

och förstående hållning. Nu kan det för all del vara en tillfällighet, men det är lätt att läsa in 

lite av de fördomar som Rowe själv nämner i sin text, det vill säga att sportjournalister anses 

vara beredda att tumma lite mer på objektiviteten och att Rowe därför har fått en mer 

förstående hållning i frågan. Häger, som liksom Kovach och Rosenstiel beskriver allmän 

journalistik, har också en strikt syn på objektivitet och framförallt den journalistiska 

integriteten som innebär att journalister inte får utnyttja förmåner som kan komma med yrket. 

Vilket är en av sakerna som Rowe menar att sportjournalisterna är dåliga på. Vad som är 

intressant i detta är att sportjournalistiken i allmänhet verkar sakna tydliga restriktioner för att 

förhindra att saker som lagtillhörighet eller utnyttjande av förmåner påverkar journalisten i 

dess arbete. Oftast förväntas journalisten själv ta ansvar för det. Något som bekräftas i min 
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undersökning. Jag har flera gånger själv varit med om att både jag själv och kollegor bevakat 

och rapporterat från matcher där journalisten haft mycket starka känslor för det ena laget. Vart 

går då gränsen mellan att vara engagerad och att vara tendensiös? Häger beskriver problemet, 

men precis som i den verklighet jag upplevt så levererar inte Häger något mer precist svar än 

att man ska se världen som den är, inte som man vill att den ska vara. Hur journalisten ska 

upptäcka att dennes bild av verkligheten är påverkad av hur den vill att verkligheten ska se ut 

är dock oklart. Den diskussionen tycker jag själv är både intressant och viktig. Inte minst då 

journalisterna jag intervjuat inte heller nämner några speciella knep för att hålla sig objektiva, 

med undantag för Webbjournalistens utläggning om att skriva efter en mall. I allmänhet ser 

det istället ut att handla om att man konstaterar att man får tänka efter innan man skriver. 

 

5.5 Problematisering samt förslag till vidare forskning 

 

Uppsatsens stora svaghet är enligt min åsikt att omfattningen är för liten för att man ska kunna 

dra säkrare slutsatser kring de olika mediernas syn på saken. Att jag själv är en del av gruppen 

jag ska analysera skulle kunna vara en nackdel, men i likhet med flera av journalisterna väljer 

jag att se min egen förkunskap som en fördel, då jag har en förståelse för deras situation och 

kan därför snabbt komma på relevanta följdfrågor. Däremot skulle det absolut vara 

förtjänstfullt att skriva en uppsats som endast handlar om sportjournalister på kvällstidningars 

syn på objektivitet. Som det är nu har jag bara intervjuat en person per medium, vilket gör att 

personernas unika åsikter kan leda forskaren i fel riktning i slutsatserna. Som jag även 

nämnde i underrubrik 5.2 (”Hur ser sportjournalister på sina kollegors och konkurrenters 

relation till objektivitet?”) finns det även möjlighet att forska vidare kring skillnaden mellan 

det svenska medieklimatet och det amerikanska inom sportens värld.  
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7. Bilagor: 

 

- Intervjuguide – Sportjournalistik 
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7.1 Intervjuguide – Sportjournalistik 

 

Jag tänker mig att intervjupersonen själv får bestämma tid och plats för intervjun, men jag 

kommer att rekommendera att vi inte ses på dennes redaktion. När vi väl satt oss ned för att 

genomföra intervjun kommer jag att förklara lite kort över intervjuns tema och vad den ska 

användas till. Sedan kommer jag att inleda med lite lättare biografiska frågor för att få 

intervjupersonen varm i kläderna. För att sedan väva in frågor om journalistik, exempelvis: 

 

- Hur gammal är du? 

- Vart är du uppväxt? 

- Vad har du för utbildning? 

- Vad har du jobbat med tidigare? 

- Vad jobbar du som nu? 

- Hur kommer det sig att du hamnade inom sportjournalistiken? 

 

Här får jag personligen börja bli på tårna och känna av vart intervjupersonen själv ”vill”. Vad 

den är intresserad av och hur jag ska leda in denne på ämnet objektivitet. 

 

- Hade du några idoler/favoritlag som ung? (Om detta inte nämns i de tidigare svaren) 

- På vilket sätt tror du att det kan påverka din objektivitet när/om du ska skriva om 

dem? (Här är det självklart öppet mål för olika följdfrågor beroende på vad de svarar, 

ex. Är det inte svårt att bara koppla bort de, oftast starka, känslor man har för ett lag?) 

- På vilket sätt tror du att det förhållandet påverkar sportjournalister i allmänhet och den 

journalistiska produkt som de producerar? (Samma som förra frågan) 

- Har du någon gång känt att du undvikit att ställa vissa frågor eller vinklat frågorna på 

ett sätt som du inte skulle göra med andra spelare/lag som du inte har känslor för? 

(Varför?) 

 

De tidigare frågorna handlar mer om journalistens egna känslor som jag inbillar mig kan 

påverka objektivitet. De som kommer nu handlar om mer journalistisk ”smartness”, och om 

journalisten där är beredd att tumma på objektivitetsidealet för att skaffa bättre relationer med 

intervjupersoner för att kunna vaska fram fler och bättre nyheter i framtiden. 

 

- Finns det någon situation där det är bättre att inte vara objektiv? (Om ja, när då?) 
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- Tycker du själv att objektivitet är ett viktigt ideal? (Motivera! Mängder av 

följdfrågemöjligheter) 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det med ett objektivitetsideal? 

- Hur tror du att andra sportjournalister ser på objektivitet? 

- Har du någon gång undvikit att ställa en specifik fråga, eller publicera ett visst svar, 

för att förbättra eller i alla fall inte försämra relationen med en intervjuperson (spelare 

eller ledare eller någon affärsman kopplad till sporten)? (Hur tänkte du där? Exempel!) 

- Om du skulle beskriva den optimala relationen mellan en spelare och en journalist, hur 

skulle den se ut? (Hur ser den oftast ut i verkligheten? Vad tror du att det beror på?) 

- Brukar du ta för dig av pressfika, gratis pennor och andra bonusar som man kan få 

från företag när man jobbar som sportjournalist? (Tror du att det påverkar din/andras 

objektivitet? Varför?)  

 

För att avsluta lite snyggt tänkte jag be dem prata lite mindre personligt om vilka krav det 

finns på dem utifrån. Det är ju alltid tacksamt att skylla på dåliga chefer. 

 

- Tror du att sportjournalistisken är mer/mindre objektiv än andra delar av 

journalistiken? (Varför? Är det svårare att vara objektiv som sportjournalist?) 

- Hur pass objektiv journalistik tror du att läsarna/tittarna uppskattar mest? 

- Vad finns det för instruktioner från chefshåll angående redaktionens hållning till 

objektivitet? (Om ja, vad då för instruktioner? Om nej, tycker du att det skulle 

behövas?) 

- Har det funnits tillfällen då du och din chef haft olika uppfattningar om objektivitet? 

(Om ja, berätta! Vad hände? Hur löste ni det? Hur kändes det?) 

- (Förutsatt att intervjupersonen anser att objektivitet är ett önskvärt ideal) Vad gör du 

själv för att vara så objektiv som möjligt? Tycker du att du lyckas bra? 

 

Det bör påpekas att detta bara är en mall. Det är möjligt, rent av mycket troligt, att den inte 

kommer att följas till punkt och pricka. Vilket är helt i sin ordning eftersom jag kommer att 

anpassa mig efter intervjusituationen. Jag anser att jag har en god uppfattning om de tio typer 

av intervjufrågor som Kvale nämner i sin bok (Kvale 2009:149-151) och beroende på hur 

intervjun utvecklar sig så får jag anpassa mina frågor efter det. 


