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Abstract 
Den här studien ska belysa hur public service-bolaget SVT och det kommersiella mediehuset 

Expressen profilerar sina sportjournalister, men även hur SVT:s och Expressens profilerade 

journalister använder sociala medier och främst Twitter. Vidare ska studien även belysa om det 

går att se en koppling mellan hur mediebolagen profilerar sina journalister till teorier om 

varumärkesstrategier.    

 

I uppsatsen används en kvantitativ innehållsanalys, där vi undersökte SVT Sports och 

Sportexpressens webbsidors löpsedlar för att se hur de framhäver sina journalister på 

löpsedlarna under två veckors tid. Det användes även en kvalitativ undersökning med 

intervjuer med en chef och två profilerade journalister från varje mediebolag för att ge sin syn 

på profilering och hur de utvalda journalisterna blev profilerade journalister.  

 

Resultatet visar att Expressen framhävde sina journalister mer på webbsidans löp än SVT. 

Däremot visade den kvalitativa undersökningen att båda mediebolagen arbetar aktivt med att 

profilera sina journalister. 

 

Vidare visar även resultatet att de profilerade journalisterna på Expressen och SVT har 

egenskaper som sticker ut från mängden och att de på så sätt är unika profiler. Resultatet visar 

också att de profilerade journalisterna är en del av mediehusens sätt att positionera sig 

gentemot konkurrenterna. Krönikor, blogginlägg och intervjuer med experter är de vanligaste 

sätten att profilera sportjournalister. Profilering kommer helt enkelt av tyckande från de egna 

journalisterna och på så sätt får de också synas i högre grad. Utifrån resultatet går det att 

titulera sportjournalister som ”semi-varumärken” eftersom det finns tendenser till att vissa 

strategier fungerar på profilerade sportjournalister liksom på produkter medan andra strategier 

enbart är lämpade för produkter. 

 

Nyckelord: Sportjournalist, mediebolag, kommersialisering, profilering, varumärke.  

 

 
 
 



 
 

3 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning…………………………...……………………………………………………………...………….......5 
 
2. Syfte och frågeställningar………………………………………………………………..……………………...7 
    2.1 Syfte…………………………………………………………………………………..……………………….7 
    2.2 Frågeställningar………………………………………………………………………….…………………....7 
    2.3 Begreppsförklaringar....………………………………………………………………….……………………7 
 
3. Bakgrund………………………...………………………………………………………………...……………..8 
    3.1 Sportjournalistikens historia………………………...……………………………………………..………….8 
    3.2 Varumärkets historia…………………………………...……………………………………….……………..9 
    3.3 Mänskliga varumärken…….……….………………………...…………………………………………..….10 
 
4. Teori och tidigare forskning………………...…………………………………………………....……………12 
    4.1 Kommersialisering och personifiering…………………………....……………………………..…………...12 
    4.2 Sportjournalistik och nya medier……………………………………………...……………...……………...14 
    4.3 Varumärkesstrategi…………...………………………………………………………….…………………..15 
    4.4 Kändisar som varumärken……………………………………………...……………...…………………….17 
    4.5 Teorireflektioner...……………...……………………………...……………...……………………………..19 
 
5. Avgränsningar……………………………………………………………………………….……………....….20 
 
6. Metod………………………………………………………………………………………..…...…………...…21 
   6.1 Kvantitativ metod…………………………………………………………………....……………………….21 
   6.2 Kvantitativ innehållsanalys av mediernas löpsedlar på webbsidorna…………………….…………………..22 
   6.3 Urval och avgränsningar……………………………………………………………………………………...22 
   6.4 Variabler och variabelvärden………………………………………………………………………………....23 
   6.5 Kvalitativ metod……………………………………………………………………..……………………….23 
   6.6 Metodkritik………………………………………………………………………….………………………..24 
   6.7 Reliabilitet………....………………………………………………………………………………………….24 
   6.8 Etiska överväganden………………………………………………………………………………………….25 
 
7. Resultat………………………………………………………………………………...……………...………...26 
   7.1 Vad gör Sportexpressen och SVT Sport för att profilera sina sportjournalister?.............................................26 
   7.2 Kvantitativ undersökning…………………………………………………………………....………………..26 
   7.3 Kvalitativ undersökning…………………………………………………………………....………………....31 
   7.4 Cheferna - Pär Andersson och Patric Hamsch…………………………………………………..………........31 
   7.5 Journalisterna – Daniel Kristoffersson………….……………………………………………………………34  
   7.6 Journalisterna – Dusan Umicevic………………………………………….………………………………....35 
   7.7 Journalisterna – Noa Bachner………………………………………..…………………………..…………...36 
   7.8 Journalisterna – Jacob Hård…………………………………..………………………………...…………….37  
   7. Finns det några likheter eller skillnader mellan hur Sportexpressens och SVT Sports profilerade journalister      
      arbetar med sociala medier?................................................................................................................................38 
   7.10 Cheferna - Pär Andersson och Patric Hamsch……………………………………………………………....38 
   7.11 Journalisterna - Daniel Kristoffersson …….……………………………………………………………..…39 
   7.12 Journalisterna - Dusan Umicevic………..…………………………………………………………………..40 
   7.13 Journalisterna - Noa Bachner…………………...……………………………………………………….......40 
   7.14 Journalisterna - Jacob Hård…………………...........………………………………………………………..41     
 
8. Analys……...…………………………………………………………………………………………………….42 



 
 

4 

    8.1 Kommersialisering och personifiering………………..……………………………………...........................42 
    8.2 Varumärkesstrategi……………………...…………..…………………………………………………….....43 
    8.3 Sociala medier………………………………………………………………………………………………..47 
 
9. Slutsatser och diskussion……………………..………………………………………………………………...48 
 
10. Förslag till vidare forskning…………………………………………...……………………………………..50 
 
Referenslista……………………………………………………………………………………………………….51 
 
Bilaga 1 - kodschema………………………………………………...……………………………………………54 
 
Bilaga 2 - puffbilder på journalister på webbsidornas löpsedlar..……………………………………………..62 
 
Bilaga 3 - intervjufrågor till SVT:s publiceringschef och Expressens sportchef………………...……………63 
 
Bilaga 4 - intervjufrågor till SVT:s och Expressens profilerade journalister……………………...………….63 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5 

1. Inledning 
Sportjournalistiken är den största genren inom journalistiken och en av de mest 

kommersialiserade genrerna inom journalistiken. Människor betalar varje år stora belopp för att 

följa svensk och internationell fotboll på tv, köper återkommande bilagor om olika idrotter från 

tidningarna och betalar en mindre summa för tillgång till tidningarnas olika typer av plus-

tjänster (Enbom & Carlsson, 2015). 

 

Sportjournalistiken drivs på många sätt framåt för att inbringa pengar till mediebolagen, vilket 

också leder till att genren måste har något unikt.  Utifrån det tar sig den här studien sin 

utgångspunkt. Expressen, som är en kommersiell kvällstidning, och public service-bolaget 

SVT, som inte är kommersiellt, profilerar ständigt nya journalister som tar stor plats på 

mediebolagen i form av roller som krönikörer, experter och programledare. De profilerade 

journalisterna kan liknas vid kändisar och blir oftast mest lästa på tidningens webbsida. Men 

hur blev det så?  

 

För att skapa något unikt är det viktigt med starka varumärken. Varumärken har till uppgift att 

skapa ett behov hos konsumenten. I sportjournalistiken handlar det om att ha profilerade 

journalister som publiken ska vilja läsa, titta på och följa i bland annat sociala medier som 

Twitter. Med sociala mediers intåg under 2000-talet har konsumenten och den profilerade 

journalisten börjat kommunicera via internet. Det finns en ständig diskussion om olika sporter 

såsom fotboll, ishockey, skidåkning och alla andra idrotter som mer eller mindre berör 

människor i landet. Sociala medier, som Twitter, är ett forum för användare att ta sig närmare 

de som har stort inflytande, i det här fallet sportjournalisterna.  

 

Konsumenterna tenderar att vara nyfikna på vad de profilerade journalisterna tycker och tänker 

om olika händelser i sportvärlden. En del sportjournalister har till och med fler följare, det vill 

säga människor som läser en individs tweets, än vad flera riksdagspolitiker har till sina 

Twitterkonton. När sportjournalisternas åsikter får allt större betydelse för publiken, så kan det 

i sin tur vara ett tecken på att publiken, det vill säga konsumenterna, i allt högre utsträckning 

tar del av ett varumärke i stället för kontexten, där varumärkena finns.  

 

Det finns däremot inte mycket forskning på det här specifika området. Den här studien ska ge 

en bild av hur två mediehus, kvällstidningen Expressen och public service-bolaget SVT, jobbar 
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med att profilera sina sportjournalister. Vidare är det också av intresse att undersöka hur de 

profilerade sportjournalisterna upplever sina roller och hur de arbetar med Twitter, som har 

blivit en större del av journalisternas vardag än för ett antal år sedan. Men det är även av vikt 

att undersöka om den moderna sportjournalisten i dag tenderar att marknadsföra sig själv 

utifrån varumärkesstrategi, som vanligtvis brukar användas inom företagsekonomin.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur public service och kvällstidningar profilerar 

sina sportjournalister utifrån varumärkesstrategier. En fråga i studien är om kvällstidningarna 

eller public service är benägna av att ge sina journalister fritt spelrum på olika plattformar för 

bland annat ökad trafik på mediebolagens webbsidor. En annan intressant aspekt är om 

mediebolagen jobbar med att rekrytera sportjournalister som redan är profilerade och har stor 

publik. Dessutom är det relevant, utifrån teorier om varumärkesstrategi, att se om profilerade 

journalister tenderar att ha ett varumärke som stämmer överens med teoribildning och tidigare 

forskning inom området. 

 

2.2 Frågeställningar 
1. Vad gör Sportexpressen och SVT Sport för att profilera sina sportjournalister? 

2. Finns det några likheter eller skillnader mellan hur Sportexpressens och SVT Sports 

profilerade journalister arbetar med sociala medier? 

3. Vilka likheter och skillnader har mediehusens profilering av sina sportjournalister med 

varumärkesstrategier? 

 

2.3 Begreppsförklaringar 
Följare: Det är en människa som följer det vill säga prenumererar på en annan människas konto 

på Twitter. Det innebär att människan får upp alla personens tweets som den följer.  

 

Profilering: Det är, i ett medialt sammanhang, ett begrepp för hur mediebolag bygger 

journalister till profiler det vill säga att mediebolagen gör journalisterna mer igenkända för 

allmänheten, vilket exempelvis kan leda till att människor enbart väljer att ta del av Expressen 

för att ta del av den enskilda profilerade journalisten.    

 

Retweet: En omkvittring av någon annan individs tweet. Det innebär att personen som 

retweetar sprider någon annans tweet i sitt eget flöde med följare.  
 

Rewrite: En omskriven artikel från en annan tidning än den egna. 
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3. Bakgrund  
I bakgrunden presenteras hur sportjournalistikens historia ser ut, då det har en koppling till 

frågeställningarna, som handlar om sportjournalistik, samtidigt som det är relevant att ta del av 

hur sportjournalistiken förändrats genom åren, då genren anses vara den mest kommersiella av 

alla genrer inom journalistiken. Vi ger även en bild av varumärkets historia eftersom att vi vill 

undersöka om det finns paralleller mellan profilerade sportjournalister och 

varumärkesstrategier. 
 

3.1 Sportjournalistikens historia 
Den svenska idrottsrörelsen tog, genom föreningsbildande och sportevenemang, form under 

1870-1900-talet. Det blev ett större intresse för idrott i landet, även om det, vid den tidpunkten, 

fortfarande var knappt utrymme för sport i tidningarna. Under 1870-talet var det främst idrotter 

med förankring i det högre samhällsskiktet som fick utrymme i tidningarna som till exempel 

gymnastik, ridsport och segling (Dahlen, 2008, s. 71). 

 

Under 1896 till 1905 fick framför allt de borgerliga tidningarna i storstäderna en funktion för 

idrottsrörelsen. De fungerade som en praktisk informatör med information till klubbens 

medlemmar om när exempelvis årsmöten eller olika aktiviteter hölls i föreningen, men även 

referat från idrottshändelser. Det var under den perioden främst allmänreportrar som jobbade 

med idrottshändelser. Under 1900-talets första decennium slog sporten igenom i svensk press. 

Tidningarna anställde fler specialreportrar för idrott och idrottsmaterialets procentuella andel 

fördubblades i Aftonbladet och tredubblades i Stockholms Dagblad. Svenska tidningar 

skickade dessutom medarbetare till 10-årsjublierande OS i Aten, samtidigt som Stockholms 

Dagblad år 1913 startade en fast vinjett för sport, vilket påminde om nutida sportsidor. Under 

perioden 1920-1925 fortsatte tidningarna att utöka sportmaterialet i tidningarna och 

Aftonbladet var 1928 först ut med att ha en sportbilaga på söndagar, “Sportextra”. Tidningarna 

började använda sportmaterial som ett konkurrensmedel (Dahlen, 2008, s. 72). 

 

Under 1950-talet och framåt förändrades sportartiklarnas uppbyggnad. De gick från att vara 

kronologiska med ett referat från början till slut till att det viktigaste togs upp redan i ingressen. 

Dessutom frångicks det klassiska referatet till att journalisterna i stället koncentrerade sig på de 

avgörande ögonblicken. Det blev även fler intervjuer och kommentarer från utövarna. Det 

ledde till att evenemangen hamnade i skuggan av utövarna (Wallin, 1998, s. 252-253). 
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I slutet av 1980- och början av 90-talet blev det fler tv-sända sportevenemang, då de 

kommersiella tv-kanalerna kom in på marknaden. Människorna hade sålunda möjlighet att följa 

mer sport än tidigare. MTG och TV4 blev viktiga aktörer på marknaden med flera 

sändningsrättigheter till olika typer av idrottsevenemang som tenderade att vara populära bland 

människor, samtidigt som flera betal-tv-kanaler dök upp och tog plats på marknaden med 

rättigheter till sportevenemang för att knyta till sig kunder (Dahlen, 2008, s. 234-235). 

 

Det utökade sportutbudet i tv främjade i sin tur pressen. Aftonbladet startade våren 2000 en 

sportbilaga till tidningen, samtidigt som Expressen, ett halvår senare, gjorde likadant, även om 

tidningen drog in bilagan 2001 och startade om på nytt med en sportbilaga 2002. Tidningarna 

fångade, genom sportbilagan, en manlig målgrupp, vilket var till fördel för att få annonsörer 

som till exempel spelbolag, som mötte sin målgrupp i sportbilagorna (Dahlen, 2008, s. 99). 
 

Sportbilagorna föranledde i sin tur sportmagasinen och sporttidsskrifterna. Fotbollsmagasinet 

Offside startades 2000 och två år senare startade Sportbladet Sveriges första månadsutgivna 

tidskrift, Sportmagasinet (Dahlen, 2008, s. 99-100).  
 

3.2 Varumärkets historia  

Varumärkets anor sträcker sig ända tillbaka till forntiden och den första märkningen gjordes av 

boskap. Väggmålningar som härstammar från bronsåldern med motiv av brännmärkta boskap 

har hittats och det är de första tecknen på varumärken. Ordet brännmärkt kommer från 

fornnordiskans brandr vilket i sin tur blivit “brand”, det vill säga varumärke på engelska. I 

litterära sammanhang har märkning förekommit ända sedan skapelseberättelsen i bibeln 

(Melin, 1999, s. 21). 

 

Under medeltiden försvann däremot stora delar av märkningen. Kyrkans makt genomsyrade 

stora delar av samhället och samfunden drevs av ett förakt mot världsliga ting samtidigt som de 

hyste stor rädsla gentemot kunskapsspridning eftersom det kunde vara ett hot mot prästerskapet 

och dess privilegier. Märkningen kom ändå så sakteliga tillbaka under senare delen av 

medeltiden (Melin, 1999, s.22). 

 

Det moderna varumärkets uppkomst går att härleda till 1800-talets senare hälft i Storbritannien 

och i USA. I och med den industriella revolutionens fanns det möjlighet till massproduktion, -
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distribution och -kommunikation. Utbudet av nya varor ökade och det i sin tur innebar att 

varuhandeln förändrades i hög hastighet och att detaljhandeln ersatte de tidigare 

marknadsplatserna. Fabrikanter som King Camp Gilette och Thomas Lipton använde sina egna 

namn på varorna och på det sättet skapades varumärken. I dag finns fortfarande många företag 

som startades under 1800-talets senare hälft kvar och är stora på marknaden, bland annat Coca-

Cola och American Express (Melin, 1999, s. 24). 

 

1950- och 1960-talet brukar kallas för fabrikantmärkenas guldålder. Under de årtiondena 

lanserades många av dagens välkända varumärken. Snabb ekonomisk tillväxt under 

efterkrigstiden, massiva marknadsföringsinstanser och introduktionen av självtjäningsbutiker 

skapade helt nya förutsättningar och är några anledningar till fabrikantmärkenas starka 

ställning. Med självtjäningsbutikerna fick fabrikantmärkena tillgång till direktkontakt med 

konsumenterna och exponerade sina marknadsprodukter till fullo (Melin, 1999, s. 24–25). 

 

Ända till 1970-talet var fabrikantmärkena ohotade. Men under 70-talet började detaljisterna 

lansera egna varumärken och därmed konkurrera med fabrikantmärkena. Detaljisterna har 

under åren successivt erövrat allt större marknadsandelar och i dag är det en stor konkurrens. 

Detaljisternas starkare ställning har till och med på allvar satt fabrikantmärkena i en svag 

position och i dagens butiker finns det oftast bara plats för detaljisternas egna märken, stora 

fabrikantmärken och idérika nischmärken (Melin, 1999, s. 25-27). 

 

3.3 Mänskliga varumärken 
Det har genom åren skrivits flera böcker om hur man kan skapa ett eget varumärke (Sandin & 

Frykman; Runebjörk; Montoya). I Peter Montoyas, medie-expert på personliga varumärken, 

bok The brand called you skriver han att det personliga varumärket först och främst handlar om 

dig själv och delar upp det i två underkategorier; vem du är som person och vad du 

specialiserar dig på. Han menar att det är det som kommer att göra dig unik (Montoya, 2009, s. 

4–5).  
 

Vidare skriver Montoya att det personliga varumärket är ett löfte till andra om vad de kan 

förvänta sig av dig. En annan viktig del av ett personligt varumärke är relationer, vilket kan 

medföra att du får makt och auktoritet utifrån vad du kan (Montoya, 2009, s. 5). 
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Det personliga varumärket, enligt Montoya, handlar till stor del  om perception. Utifrån det 

resonemanget menar Montoya att det personliga varumärket handlar om att kontrollera sin 

egen perception, så att du uppfattas som du också vill framstå. Det kan handla om saker du gör 

eller hur agerar och det sätter avtryck på andra. (Montoya, 2009, s. 6).  
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4. Teori och tidigare forskning 

I den här studien är tidigare forskning om kommersialiseringens påverkan på journalistiken 

relevant eftersom att sportjournalistiken har en lång tradition av att ha varit kommersiellt viktig 

för journalistiken (Enbom & Carlsson, 2015, s. 207). Det är därför av intresse för uppsatsen att 

ta med forskning om hur kommersialiseringen har påverkat medieinnehållet och journalisternas 

arbete och yrkesroller.  

 

Det är även relevant att ha med tidigare forskning om hur kommersialiseringen har påverkat 

public service, då uppsatsen jämför public service, närmare bestämt SVT, som inte är 

kommersiellt med kvällstidningen Expressen, som är en kommersiell kvällstidning.   

 

Dessutom är det relevant att ta med varumärkesstrategi i tidigare forskning eftersom att 

mediebolagen säljer en journalist. Det är därför intressant, utifrån teorier om 

varumärkesstrategi, att se om profilerade journalister tenderar att ha ett varumärke som 

stämmer överens med teoribildning och tidigare forskning på området.  

 

4.1 Kommersialisering och personifiering 
Redan i början av 1900-talet började sportjournalistiken användas som en 

marknadsföringsplattform för boxningen i USA, där sportjournalisterna lade stort fokus på att 

spekulera om matchernas utgång i stället för vad boxarna hade för sig utanför ringen. 

Sportjournalisterna gjorde sålunda boxarna till ikoner (Boyle, 2006). 
 

Majoriteten av 1900-talet dominerades av skrivande journalister men i slutet av århundradet 

blev tv en större aktör. Skrivande journalister kunde inte konkurrera på samma sätt på grund av 

sändningsrättigheter och återkommande livesändningar, samtidigt som den skrivande 

journalistiken var i digital förändring (Meikle & Young, 2011). 
 

Medieforskaren Ingela Wadbring skriver i sin bok Journalistikens kommersialisering - mera 

myt än sanning att journalistiken anpassas efter ett vinstintresse det vill säga utifrån vilken 

finansieringsform som mediebolaget har. Hon skriver att kommersialiseringen är stigande inom 

journalistiken och att det påverkar innehållet (Wadbring, 2012, s. 26-29). 
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Wadbring kommer däremot slutligen fram till att det inte skett en särskilt stor 

kommersialisering i den svenska dagspressens innehåll. Det går att se en kommersialisering av 

samhället, men att det inte påverkat dagstidningsjournalistiken. Däremot går det att se att 

internet och nya medier påverkat innehållet, men att det möjligen är oundvikligt för mediernas 

överlevnad (Wadbring, 2012, s. 105-121). 

 

Medieforskarna Jesper Strömbäck och Anna Maria Jönsson redogör i sitt paper Nyheter i 

konkurrens - journalistikens kommersialisering? för en teoretisk översikt om konkurrensens 

och kommersialiseringens innebörd för journalistiken, samtidigt som de problematiserar 

förhållandet däremellan. De skriver att kommersialiseringen leder till att journalisterna får 

större utrymme för egna tolkningar och analyser, då det kostar mediebolaget mer tid och 

pengar att skicka ut journalister på olika uppdrag för intervjuer och beskrivande journalistik. 

Det kan även bidra till att bygga mediebolagets varumärke genom att de egna journalisterna får 

större utrymme i mediebolagets rapportering. Strömbäck och Jönsson berättar även att 

journalisternas ökade utrymme i medierna tar sig uttryck i tv och i tidningar. I tv lyfts till 

exempel journalisters pratshower fram genom journalistens namn i påannonseringen, samtidigt 

som kamerorna på programledarna och deras samspel. Men journalisterna får även ökat 

utrymme i medierna genom att journalister intervjuar andra journalister, där den ena får en 

status som expert i sammanhanget. I tidningar kan det till exempel visa sig genom stora 

bildbylines, med vinjetter till artiklarna såsom “kommentar” eller “analys”, där journalisterna, 

utifrån eget tyckande, får kommentera specifika händelser (Strömbäck & Jönsson, 2005, s.19). 

 

Dessutom framhäver Strömbäck och Jönsson i studien att journalisternas ökade utrymme för 

egna tolkningar i medierna hör ihop med en ökad personifiering i journalistiken. 

Personifieringen kan i sin tur delas in i att journalister i form av nyhetsankare och reportrar får 

större betydelse och utrymme, samtidigt som det journalistiska innehållet mer än tidigare lyfter 

fram specifika personer som till exempel att någon känd individ fyller år eller att fler personer 

kommer fram i exempelvis nyhetsartiklarna eller nyhetsinslagen (Strömbäck & Jönsson, 2005, 

s.20). 

 

Vidare skriver Strömbäck och Jönsson att public service-bolagen inte är immuna mot 

kommersialiseringens effekter trots att de inte behöver fånga publiker som är intressanta för 

annonsörer. Public service måste också konkurrera om läsarna, lyssnarna och tittarna för att 

systemet med licensavgifter ska upprätthållas. Det blir märkligt om människor ska betala 
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licensavgifter för något som ingen följer. Public service måste därför också visa höga läsar-, 

lyssnar- och tittarsiffror. Public service-bolagen konkurrerar inte om annonsörer, men påverkas 

sålunda ändå av kommersialiseringen, då mediebolagen vill ha en publik (Strömbäck & 

Jönsson, 2005, s.21-22). 

 

Journalistikforskaren Gunnar Nygren skriver i Yrke på glid - om journalistrollens de-

professionalisering om hur journalister skiljer sig från andra “mediearbetare” och vad som 

händer med journalisternas yrkesroll i en förändrad medievärld. Han skriver att profilerade 

journalister blir viktigare än tidigare på redaktionerna, då de är en del av mediebolagets 

varumärke och att journalisterna bland annat lyfts fram genom krönikor. Medierna tenderar att 

framhäva de profilerade journalisterna med stora bildbylines och tenderar att döpa radio- och 

tv-program efter journalistens namn (Nygren, 2008, s. 148).  
 

Nygren berättar vidare att skillnaderna ökar mellan olika typer av journalisters arbete på 

redaktioner. Han framhåller att en del journalister främst får paketera innehåll på sajten och i 

tidningar, medan andra journalister, som räknas som profiler, blir en del av mediernas 

varumärke. Det blir även ökade skillnader mellan olika typer av anställningar, där vikarier 

fortsätter att hoppa runt mellan olika redaktioner, medan de fast anställda stannar på samma 

redaktion. Dessutom ökar skillnaderna mellan genomsnittslönerna och toppjournalisternas 

löner (Nygren, 2008, s. 163).  

 

En annan anledning till att det blir större bildbylines än tidigare kan också höra ihop med tv-

mediets framgång, vilket gjort att konsumenterna tenderar att vara mer visuellt inriktade. Det 

har lett till att tidningarna också måste öka antalet bilder, däribland bildbylines, för att vara 

konkurrenskraftiga (Djupsund & Carlsson, 1998, s. 102).  

 

4.2 Sportjournalistik och nya medier 
I en studie genomförd av medieforskaren Peter English vid University of Sunshine Coast i 

Australien har han undersökt 36 sportjournalister i Indien, Australien och Storbritannien och 

deras användande av Twitter. Där hade två tredjedelar av respondenterna egna Twitterkonton 

och det fanns tre huvudsakliga syften – övervaka nyhetsflödet, hålla koll på källor och övrig 

information samt nå läsare. 15 av de 24 journalisterna svarade att största anledningen till att de 

började använda Twitter var för att hålla koll på källor och övrig information. Det har inneburit 
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nya rutiner för redaktörer, samtidigt som reportrar kan få tag i material som kan rendera i 

artiklar (English, 2016).  

 

Ytterligare ett skäl som respondenterna gav, i English studie, var att deras chefer hade bett dem 

om att använda Twitter. Det var sex av de tillfrågade som hade svarat det och framför allt var 

det när de hade bytt till multimediala arbetsplatser som de hade blivit ombedda att starta ett 

konto och börja använda Twitter (English, 2016). 

 

English lyfter också fram att sportjournalisterna som anses ha ett stort antal följare bidragit till 

ökad trafik till sajterna, samt till interaktionen mellan läsare och journalister. Vidare har det 

inneburit att journalister har kunnat använda publiken som ett bollplank, där de testar idéer 

innan de går i tryck (English, 2016). 

 

Medieforskaren Anders Olof Larsson skriver även i Handbok i journalistikforskning att en 

amerikansk studie från 2010 visar att nyheter som omnämner eller citerar Twitter i svenska 

medier ökade mellan 2006 och 2009. Larsson skriver däremot att elitmedierna skiljer sig åt från 

exempelvis kvällspressen i användandet av Twitter. Elitmedierna är mer försiktiga och mindre 

nyskapande än kvällspressen, även om journalister överlag uttrycker mer egna åsikter på 

plattformen (Larsson, 2015, s. 484-485). 

 

4.3 Varumärkesstrategi 
I boken Varumärkesstrategi skriver Frans Melin att marknadsföringslitteraturen definierar en 

produkt med begreppet “anything that can be offered to a market to satisfy a need or a want”. 

Det hävdar Melin är en bred definition och på sätt inkluderar, förutom varor och tjänster, även 

offentliga personer så som artister, sportstjärnor, politiker. Han anser att de har en potential att 

utvecklas och på så sätt bli märkesprodukter (Melin, 1999, s 77–78). 

 

I brand management-litteraturen tas produktattribut och märkesidentitet upp. Det handlar om 

hur om hur ett företag kan skapa märkesassociationer bland konsumenterna. När en 

märkesprodukt introduceras är produktattribut som differentieringsfördelar viktigare än 

märkesidentitet. Märkesidentitet blir viktigare som diffetentieringsfödelar ju mer etablerad en 

märkesprodukt är (Melin, 1999, s.79). 
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Produktattribut kan liknas med ett materiellt värde, vilket kan vara produktkvalitet, 

produktutveckling och visuell identitet. Märkesidentitet har å sin sida ett immateriellt värde. 

Det kan handla om vad ett företag står för, eller hur ett företag vill uppfattas. Ibland 

förekommer det engelska ordet image för att beskriva märkesidentitet (Melin, 1999, s.80–89). 

 

Företag ställs också för marknadskommunikativa överväganden. Namn är av stor vikt vid 

sådana överväganden och Melin ger några råd på hur ett bra namn ska utformas: 

 

● Det ska vara enkelt. 

● Det ska vara unikt. 

● Det ska vara suggestivt. 

● Namnet ska vara juridiskt skyddbart (Melin, 1999, s.91). 

 

Vidare menar Melin att varumärkets personlighet är en av de viktigaste faktorerna. Det kan 

förklaras som ansiktet utåt för produkten och ska vara så nära de mänskliga egenskaperna som 

möjligt. Produkten ska på sätt förmänskligas. Melin skriver också att varumärkets personlighet 

är antagandet att konsumenterna väljer märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner 

(Melin, 1999, s.94) 
 

Melin har med utgångspunkt i David Aakers resonemang utvecklat en modell för hur en 

personlighet kan byggas; Den ska ge en bild av användaren – konsumenten ska exempelvis 

kunna visualisera och identifiera sig med idealiserade bilder av produkten. 

 

● Framträda i specifika sammanhang – exempel på det är när företag sponsrar stora 

idrottsevenamng för att förstärka varumärkets ungdomliga personlighet. 

● Framhäva geografiskt ursprung – genom att poängtera sitt ursprung skapas en identitet 

med människorna där. 

● Utforma särpräglad reklam – Absolut Vodka har låtit berömda konstnärer avbilda 

flaskan. Det har varit ett viktigt steg i företagets marknadsföring när de annonserat. 

● Använda kända personer – ett bland de äldsta och vanligaste sättet för att skapa 

personlighet. 

● Använda symboler – i stället för verkliga personer använder företagen symboler 

eftersom det går att kontrollera en symbol. Symboler har dessutom en 
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särskiljningsförmåga. Exempel på symboler är Ronald McDonald och Marlboromannen 

(Melin, 1999, s.94–95). 

 

För varumärkets del är det också viktigt med positionering. Positionering härstammar från 

begreppet USP, Unique Selling Point, och introducerades redan på 1950-talet. Dess fundament 

är att framförhålla märkesproduktens konkurrensfördelar i form av erbjudande riktat mot 

köparen. Målet med positionering är att märkesinnehavaren ska positionera produkten i 

konsumenternas medvetande. Det ska i sin tur medföra märkeslojalitet och det ska leda till en 

garanterad plats för märkesprodukten på marknaden (Melin, 1999, s.96–97). 
 

Grundsynen på positionering är att märkesinnehavaren med fundamentet i en given målgrupp 

ska försöka identifiera en i något avseende attraktiv position i konsumentens medvetande. 

Melin lyfter fram tre positionsstrategier som gör att en märkesprodukt sticker ut från mängden 

(Melin, 1999, s.98). 

 

● Identifiera en ny position – inom en varukategori finns vanligtvis mer än en position. 

Melin lyfter fram exempel ur bilbranschen, där BMW står för körglädje medan Volvo 

står för säkerhet och Mercedes står för prestige.  

● Utveckla en befintlig position – märkesprodukten utgår från marknadsledarens 

dominerande ställning och vänder det till sin fördel. Melin exemplifierar genom att 

skriva om 7-UP som marknadsförde sig med sloganen “7-UP – the Uncola”. De vände 

sig emot marknadsledande Coca-Cola och Pepsi Cola. 

● Depositionera en konkurrent – märkesprodukten anspelar på en annan märkesprodukts 

brister. Smirnoff marknadsfördes som rysk vodka, trots att den producerades i USA. 

Det använde Stolichnaya till sin fördel med sloganen “Stolichnaya is different. It is 

Russian.” (Melin, 1999, s.98–100). 

 

4.4 Kändisar som varumärken 
En amerikansk undersökning gjord av Katie Kelting och Dan Hamilton visar att företag är 

villiga att spendera miljarder dollar på att ha kändisar som marknadsför fabrikantmärken. 

Undersökningen visar att det finns få hinder att celebriteter bara representerar ett varumärke. 

Peyton Manning, tidigare kvartsback i den amerikanska fotbollsligan, hade när han fortfarande 

var aktiv under 2013 sponsoravtal med tio olika stora företag. Bolag som MasterCard, Reebok 
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och Oreo sponsrade honom. Det finns också andra exempel där kändisar haft flera avtal med 

flera företag vid en och samma tidpunkt. Artisten Katy Perry var 2013 sponsrad av fyra företag 

och skådespelaren Jennifer Aniston hade avtal med sex bolag under samma år (Kelting, 

Hamilton, 2013). 

 

Jasmina Ilcic och Cynthia M. Webster, Monash respektive Macquarie university, skriver i 

Being True to Oneself: Investigating Celebrity Brand Authenticity att marknadsföringen med 

kändisar har gått från sponsoravtal till att bli mänskliga varumärken. De menar att kändisarna 

har drag av vanliga varumärken i form av image, rykte, namn samt att publiken fascineras över 

celebriteternas kändhet. De menar också att publiken kan identifiera sig med kändisar 

personligen, socialt och kulturellt som idoler. Dessutom är kändisens varumärke mycket mer 

än underhållning, då de bland annat influerar publikens beteende och beslut (Ilcic, Webster 

2016). 

 

En skillnad mellan ett mänskligt och vanligt varumärke är det som cirkulerar runt en kändis. 

Kändisen är en offentlig person vilket skapar viss instabilitet då medierna vill tillgodose sin 

publik med det den vill ha. Det gör att publiken hela tiden undrar, är i ovisshet samt är på spänn 

om vad som händer i kändisens liv. Ibland sker det också förändringar i hur en kändis upplevs. 

Ett exempel som författarna lyfter fram är Miley Cyrus som gick från att vara söta och gulliga 

Hannah Montana till att förvandlas till den starka och fristående kvinnan med låten “Wrecking 

ball”. Det medförde problem eftersom att kändisarna ska vara autentiska och hålla fast vid en 

autenticitet, annars blir det inte trovärdigt (Ilcic, Webster 2016). 

 

Kändisars autencitet är ett ganska nytt begrepp inom forskningen. Det som menas med 

begreppet är att kändisarna ska vara det som de utger sig för att vara. Det i sin tur blir 

meningsskapande och publiken får positiva associationer med kändisen. Det kan mätas utifrån 

Moulards modell, där han utgick ifrån variablerna sällsynta egenskaper (talang, originalitet och 

särskiljning) samt stabilitet (konsekventhet, moral och öppenhet). De två parametrarna ledde 

fram till celebritetens autencitet (genuinitet, äkthet, autenticitet) (Ilcic, Webster 2016).   
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4.5 Teorireflektion 
Människor är givetvis inte produkter och därför kan det vara problematiskt att använda 

benämningen varumärke för profilerade yrkesmän eftersom att människor är människor och 

saker är saker. Å andra sidan är det intressant att undersöka om yrkesmän möjligtvis kan ha 

attribut som oftast används på produkter. Därför finns varumärkesstrategi med som en del av 

den tidigare forskningen. 
 

Ur en varumärkesstrategisk synvinkel är det också intressant att undersöka kändisar som 

varumärken, då de som anses vara profilerade journalister i den här studien också kan betraktas 

som celebriteter. 

 

Eftersom varumärkesstrategi oftast används inom företagsekonomi är det av vikt att studera 

journalistiken kommersialisering. Om inte kommersialiseringen av journalistiken finns 

representerad i en uppsats av den här karaktären blir det problematiskt eftersom journalistikens 

huvudsakliga ändamål inte är att vara vinstdrivande utan granskande, trovärdig och 

upplysande. 
 

Personifiering är en del som är viktig för en av metoderna i studien. I det kvantitativa 

tillvägagångssättet kommer vi att fokusera på hur vanligt förekommande det är med 

journalister på löpsedlarna. Dessutom har personifiering varit viktigt för de nya medierna. Nya 

medier, som sociala medier, kommer också att studeras och det utifrån hur de profilerade 

journalisterna vill nå ut med sitt budskap till publiken.  
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5. Avgränsningar 
Den här studien fokuserar enbart på att undersöka SVT och Expressen och specifikt SVT Sport 

och Sportexpressen. Anledningen till det är att studien ska undersöka sportjournalistik och hur 

public service skiljer sig åt från, eller liknar, en kvällstidning utifrån hur de profilerar sina 

journalister och hur deras journalister arbetar med sociala medier. Därför föll valet på SVT, 

som är en del av public service och Expressen, som är en av Sveriges mest lästa 

kvällstidningar.  
 

SVT och Expressen har genom åren haft flera journalister som gjort sig kända för en stor 

publik, vilket är ett huvudämne i den här studien. På SVT har det skett genom exempelvis 

Sportnytt, Sportspegeln och Vinterstudion, medan det på Expressen bland annat handlat om 

krönikor och “nyhetsdokument”. Studien avgränsar sig till att endast intervjua en chef och två 

journalister från varje mediebolag.  

 

Studien avgränsar sig även i den andra frågeställningen genom att enbart fokusera på hur 

cheferna och två journalister från SVT och två journalister från Expressen kring hur de arbetar i 

sociala medier. Även området sociala medier är avgränsat till Twitter, då det är den allra största 

plattformen inom sociala medier, som sportjournalister kontinuerligt använder sig av i arbetet 

som journalist.  
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6. Metod 
I det här avsnittet presenteras vilka metoder som används i utförandet av studien. Det används 

inledningsvis en kvantitativ innehållsanalys till den första frågeställningen för att undersöka 

hur SVT och Expressen framhäver sina journalister på webbsidornas löpsedlar, vilket kan ge en 

bild av vilka journalister som profileras och vilken typ av artiklar som gör att journalisterna får 

utrymme på webbsidornas löpsedlar.  

 

Vidare används en kvalitativ undersökning med sex intervjuer bestående av en chef på SVT 

och en chef på Expressen, samt två intervjuer bestående av profilerade journalister på SVT och 

två intervjuer bestående av profilerade journalister på Expressen. Den kvalitativa 

undersökningen genomförs för att kunna besvara alla frågeställningarna. Cheferna får ge sin 

bild av hur de profilerade journalisterna, medan de profilerade journalisterna får reflektera över 

hur och varför de blev profiler, samtidigt som alla parter får reflektera över användningen av 

sociala medier i arbetet och främst Twitter.  

 

Det är relevant att ha både en kvantitativ och kvalitativ metod eftersom att den kvantitativa 

undersökningen kompletterar chefernas och de profilerade journalisternas berättelser med fakta 

om hur mediebolagen framhäver sina journalister på webbsidornas löpsedlar. Det ger ett 

exempel på hur det kan se ut när mediebolagen profilerar sina journalister.  

 

6.1 Kvantitativ metod 
I studien används en kvantitativ innehållsanalys för att besvara den första frågeställningen. Det 

är förtjänstfullt, när man vill göra ett stort material tillgängligt för analys (Nilsson, 2010, s. 

119). En sådan analys används för att tillgodose fem olika syften; beskriva mönster och 

utvecklingstendenser i mediernas innehåll, testa hypoteser om mål, urvalskriterier och 

arbetsmetoder i medierna, jämföra medieinnehållet med den verkliga världen, ta reda på hur 

medierna framställer olika grupper i samhället och dra slutsatser om mediernas effekter 

(Östbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004, s. 219). 
 

Anledningen till att metoden används i studiens kvantitativa undersökning är för att 

frågeställningarna möjligen kan besvaras genom att använda syftena; beskriva mönster och 

utvecklingstendenser i mediernas innehåll och urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna. 
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I den kvantitativa innehållsanalysen är tanken att över två veckors tid kunna se ett mönster över 

hur SVT och Expressen exponerar sina journalister i artikelpuffarna på deras löpsedlar på 

webbsidorna. Anledningen till att undersökningen är under två veckors tid är för att kunna 

undersöka hur medierna framhäver sina journalister över en längre tid, då det mest troligt inte 

hade gett ett lika trovärdigt resultat om undersökningen endast varit över ett fåtal dagar.  

 

Genom undersökningen ska det gå att kunna se hur mediebolagen framhäver sina 

sportjournalister i olika typer av puffbilder på löpsedlarna, men även med deras namn. Det kan 

därmed gå att se om vissa sportjournalister förekommer oftare än andra och hur ofta 

mediebolagen framhäver sina sportjournalister på löpsedlarna. En annan intressant aspekt är att 

se vilken typ av artiklar som journalisterna framhävs med, då det möjligen kan gå att se en 

koppling till att en viss typ av artiklar är mer förekommande på löpsedlarna än andra artiklar.   

 

6.2 Kvantitativ innehållsanalys av mediernas löpsedlar på webbsidorna 

 

6.3 Urval och avgränsningar 

I den kvantitativa innehållsanalysen har studien utgått från ett strategiskt urval och undersökt 

SVT:s och Expressens webbsidors sportsidor på internet. Avgränsningen är gjord för att 

undersöka skillnader och likheter mellan public service, SVT, och en av Sveriges största 

kvällstidningar, Expressen, kring hur de profilerar sina journalister.   
 

Den här kvantitativa innehållsanalysen ska därför undersöka hur SVT och Expressen exponerar 

sina journalister i artikelpuffar på deras webbsidors sportsidors löpsedlar under 14 

slumpmässigt utvalda dagar mellan den 7 och 27 november vid en bestämd tidpunkt klockan 

18.00. Anledningen till att den bestämda tidpunkten är klockan 18.00 är för att det vid den 

tidpunkten går att summera en dags arbete på medierna, där undersökningen tar med alla 

puffar, inom den valda urvalsramen, som lagts upp på webbsidan under senaste dygnet.   

 

I undersökningen tas endast puffar till olika typer av artiklar med, som placerats på löpsedeln 

samma dag det vill säga inte puffar från dagen innan som fallit ner på löpsedeln på grund av att 

andra puffar lagts upp efter det. Däremot tas tidlösa artiklar såsom listor med, som lagts upp 

med puffar på löpet, då det fyller en funktion i undersökningen eftersom att mediebolaget 

möjligen medvetet valt att placera just den journalistens tidlösa artikel på webbsidans löpsedel. 



 
 

23 

6.4 Variabler och variabelvärden 

I den kvantitativa undersökningen används åtta variabler för att undersöka SVT:s och 

Expressens löpsedlar på webbsidorna. Variablerna är: webbsida, datum och tid, antal puffar 

med journalistens namn, antal puffar med bild på journalisten, journalisten som förekommer på 

webbsidans löpsedel, journalistens kön, typ/typer av artikel och storlek på puffbild på 

journalisten. Variablerna är framtagna utifrån undersökningens syfte och frågeställningarna. 

Det var mer eller mindre självklart vilka variabler som skulle användas i undersökningen 

(Esaiasson, 2012, s. 201). 

  

Variablerna är ämnade för att ge svar på den första frågeställningen om hur medierna 

exponerar sina journalister. Det ska genom variablerna vara möjligt att tyda hur mediebolagens 

journalister får utrymme på löpsedlarna och vilka typer av texter det handlar om. Det kan visa 

hur medierna profilerar sina journalister, men även hur de skiljer sig åt i det sammanhanget på 

löpsedlarna på webbsidorna. Det går att ta del av variablerna och kodschemat under bilagor, 

där totalt 56 analysenheter studerades utifrån den valda urvalsramen.  

 

6.5 Kvalitativ metod 
I den här studien genomförs även en kvalitativ undersökning. Det anses vara ett komplement 

till den kvantitativa undersökningen för att ge svar på frågeställningarna, då ett av områdena 

för samtalsintervjuer är när man vill ta reda på hur människor uppfattar sin världsbild 

(Esaiasson, 2007, s. 285).  

 

I studien genomförs samtalsintervjuer med SVT:s publiceringschef Patric Hamsch och 

Expressens sportchef Pär Andersson för att ge ett svar på frågeställningarna. Anledningen till 

att sportcheferna intervjuas är för att undersöka varför någon eller några journalister blir 

profilerade, bakgrundsinformationen till det, hur det går till och hur deras journalister jobbar 

med sociala medier. Det innebär att intervjuerna är av informationskaraktär, då de beskriver 

hur verkligheten är i ett visst avseende (Esaiasson, 2007, s. 257). 

 

Därefter kommer två journalister från SVT och två journalister från Expressen, som anses vara 

profilerade journalister av cheferna, att intervjuas. Ett sådant tillvägagångssätt är till gagn för 

studien eftersom det är av intresse att undersöka hur de som är profiler upplever sin tillvaro. 

Dessutom är det av vikt att ta reda på hur journalisterna arbetar med sociala medier och främst 
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Twitter till den andra frågeställningen för att få information om hur de profilerade 

journalisternas arbete på Expressen och SVT skiljer sig åt eller liknar varandra i arbetet med 

Twitter. De sker på liknande vis genom informationskaraktär (Esaiasson, 2007 s. 257). 

 

Varför både chefer och profilerade journalister intervjuas stavas nyanser. I intervjustudier är 

det av vikt att få perspektiv för att skapa meningsfulla berättelser. Ambitionen är att analysera 

på ett kvalitativt sätt och därför är det viktigt med tematisering av intervjuerna. Med 

tematiseringen menas vad och varför någonting ska analyseras (Larsson, 2010, s. 59). 

 

I intervjuerna kommer frågorna att formuleras på ett halvstrukturerat sätt. Det innebär att 

frågorna som används i intervjun utgår från forskningsfrågorna. Däremot ska intervjufrågorna 

utformas på ett öppet sätt, vilket innebär att respondenterna får möjlighet att resonera och skapa 

nyanser (Larsson, 2010, s.60). 
 

Därefter kommer svaren att transkriberas för att undvika felaktig information. Resultatet av 

intervjuerna ska sedan analyseras ihop med det andra empiriska materialet för att få fram ett 

relevant resultat, samt väsentliga slutsatser. 

 

6.6 Metodkritik 
En nackdel med en kvantitativ innehållsanalys är att den inte erbjuder samma möjlighet till 

uppföljningar som en kvalitativ innehållsanalys (Esaiasson, 2012, s. 251). Av den anledningen 

används även en kvalitativ studie för att också analysera hur medierna profilerar sina 

journalister och hur deras journalister ska jobba med sociala medier. Det är ett komplement till 

den kvantitativa undersökningen.   
 

För att den kvalitativa metoden ska vara så tillförlitlig som möjligt kommer de som genomför 

undersökningen att spela in intervjuerna, anteckna svaren och i ett senare skede transkribera 

svaren för att resultatet ska vara så tillförlitligt som möjligt.  

 

6.7 Reliabilitet 
Interkodarreliabilitet har varit av stor vikt i den kvantitativa metoden för att kunna få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. De som genomfört studien har därför, utifrån variablerna, gjort 

varsin undersökning under de dagarna som den kvantitativa undersökningen gjordes och 
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jämfört resultatet. Utifrån det har det sedan kunnat dras slutsatser utifrån undersökningen 

(Nilsson, 2010, s. 147).  

 

En kvantitativ undersökning brukar också omfatta ett reliabilitetstest. De som gjorde studien 

utförde den typen av test under hela studien, då de gjorde en varsin undersökning och därefter 

jämförde resultatet som var samma vid alla tillfällen förutom två dagar (Esaiasson, 2012, s. 

64). Det var i de två fallen en puffbild på Thomas Wilbacher den 25 november och en puffbild 

på Magnus Nyström den 8 november. Där diskuterade vi oss fram till resultat men utifrån att 

56 analysenheter studerats och endast två var ämne för diskussion bör resultatet av 

interkodarreliabilitet ses som trovärdigt. I och med att graden av reliabiliteten mäts när två 

kodresultat jämförs med samma mätinstrument så valde vi att genomföra att undersökningen på 

det viset för att få en så tillförlitlig studie som möjligt (Esaiasson, 2012, s. 64). 

 

6.8 Etiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet ska forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

bedrivas enligt vissa principer med utgångspunkt i fyra huvudkrav – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga intervjuade i den här 

undersökningen har informerats om vad den här studiens syfte är, enligt informationskravet och 

dess regler. De intervjuade har också fått välja själva om de ville deltaga i undersökningen eller 

inte. På det sättet har undersökningen också haft förankring i samtyckeskravet och dess regler. 

Uppgifter som samlats in och som kan uppfattas som känsliga har behandlats med 

konfidentialitet och otillbörliga har inte fått ta del av sådana typer av uppgifter, vilket är i 

enlighet med konfidentialitetskravet och de reglerna. Uppgifter om personer i enlighet med 

nyttjandekravet har inte varit av stor vikt i den här undersökningen men har ändå funnits i 

åtanke under forskningprocessen och därmed har också nyttjandekravet och dess regler täckts 

in i undersökningen. Vissa av respondenterna har bett om att få ta del av sina citat i den här 

undersökningen, vilket vi som forskare har godkänt och lämnat till berörda personer. Vidare 

har vi också inför varje genomförd intervju frågat respondenterna om det var acceptabelt för 

dem att bli inspelade med sådan utrustning, vilket samtliga ansåg som tillbörligt 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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7. Resultat och analys 
 

7.1 Vad gör Sportexpressen och SVT Sport för att profilera sina sportjournalister? 

 

7.2 Kvantitativ undersökning 
Den kvantitativa undersökningen visar att Expressen framhävde många sportjournalister på 

tidningens löpsedel på webbsajten. Tidningen framhävde vid 47 tillfällen, under två veckors 

tid, olika journalister med namn eller bild på webbsidans löpsedel. 

 

Undersökningen visar att SVT, i jämförelse med Expressen, var sparsamt med att framhäva 

sina journalister på webbsidans löpsedel, då mediebolaget vid nio tillfällen framhävde olika 

journalister med namn eller bild på webbsidans löpsedel.  

 

 
Figur 1. Expressen framhävde vid 47 tillfällen sina journalister på webbsidans löpsedel med 

namn eller bild, medan SVT framhävde sina journalister vid nio tillfällen med namn eller bild 

på webbsidans löpsedel.  
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Expressen framhävde vid 44 tillfällen sina journalister med journalistens namn i artikelpuffar 

på webbsidans löpsedel och vid 41 tillfällen med bild på journalisten i artikelpuffen. SVT 

framhävde i sin tur sina journalister med journalistens namn vid sju tillfällen och med bild på 

journalisten vid fem tillfällen i artikelpuffarna på webbsidans löpsedel. 

 

  
Figur 2. Expressen framhävde vid 44 tillfällen sina journalister med namn i artikelpuffar, 

medan SVT gjorde det vid vid sju tillfällen på webbsidornas löpsedlar.  

 

 
Figur 3. Expressen framhävde vid 41 tillfällen sina journalister med en bild på journalisten i 

artikelpuffen, medan SVT gjorde det vid fem tillfällen på webbsidornas löpsedlar.  
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Expressen framhävde främst ishockeyjournalisten Sanny Lindström. Han förekom med namn 

eller bild på webbsidans löp vid åtta tillfällen. Därefter framhävdes krönikören Tomas 

Pettersson vid sex tillfällen med namn eller bild, följt av  fotbollsjournalisten Noa Bachner vid 

fem tillfällen och krönikören Mats Olsson vid fyra tillfällen. Fotbollsjournalisten Daniel 

Kristoffersson och ishockeyjournalisterna Magnus Nyström och Johan Svensson fanns därefter 

med vid tre tillfällen. Vid två tillfällen fanns Ludvig Holmberg, Patrick Ekwall, Martin 

Hardenberger, Thomas Wilbacher och Bengt Adielsson med. Vidare fanns Jonas Noreen, Eskil 

Hellberg, Jan Peter Andersson, Jan-Erik Berggren, Robin Lindgren, Pontus Weinemo och 

Johan Meijer med vid ett tillfälle var på webbsidans löpsedel. 

 

 
Figur 4. Sanny Lindström förekom flest gånger på löpsedeln vid åtta tillfällen, följt av Tomas 

Pettersson vid sex tillfällen, Noa Bachner vid fem tillfällen, Mats Olsson vid fyra tillfällen, 

samt Daniel kristoffersson och Manus Nyström vid tre tillfällen.  
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SVT hade en journalist som förekom på webbsidans löpsedel fler än en gång. 

Fotbollsjournalisten Markus Johannesson förekom fem gånger på webbsidans löpsedel. Kajsa 

Bergqvist, Jacob Hård, Diljen Otlu och Frida Östberg fanns med en gång. 

 

 
Figur 5. SVT framhävde Markus Johannesson vid fem tillfällen, samt Jacob Hård, Kajsa 

Bergqvist, Frida Östberg och Diljen Otlu vid ett tillfälle på löpsedeln.  

 
Expressen tenderar att framhäva manliga journalister på löpsedeln. Undersökningen visar att 19 

olika män tog plats på löpsedeln vid 47 tillfällen, medan inga kvinnor tog plats på webssidans 

löpsedel under undersökningsperioden. SVT hade i sin tur en jämnare könsfördelning, där tre 

män och två kvinnor fanns med, även om männen var med vid sju av nio tillfällen på löpsedeln.  

 

 
Figur 6. Expressen framhävde 47 män och noll kvinnor på löpsedeln, medan SVT framhävde 

tre män och två kvinnor på löpsedeln.  
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Expressen framhäver främst sina journalister i samband med en specifik texttyp. Journalisterna 

förekom på löpsedeln vid 23 tillfällen, när det gällde krönikor. Därefter följde journalisterna 

vid fyra tillfällen med blogginlägg, tre tv-inslag, samt ett speltips och en granskning.  

 

 

Figur 7. Expressen framhävde sina journalister i 23 krönikor, i fyra blogginlägg, i tre 

videoinslag, i en granskning och i ett speltips med artikelpuffar med journalistens namn eller 

bild på webbsidans löpsedel.  

 

SVT framhävde sina journalister genom intervjuer med de journalisterna som anses vara 

experter på SVT och ett fåtal krönikör. SVT hade sju intervjuer med experter, när olika 

journalister förekom på webbsidans löpsedel. SVT hade en krönika och ett tv-inslag, där 

journalisterna förekom.  

 
Figur 8. SVT framhävde sina journalister i sju intervjuer med experter, i ett videoinslag och i 

en krönika med artikelpuffar med journalistens namn eller bild på löpsedeln.  
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7.3 Kvalitativ undersökning 

I studien intervjuades Expressens sportchef Pär Andersson och SVT Sports publiceringschef 

Patric Hamsch. I den första delen i den kvalitativa undersökningen följer en jämförelse mellan 

hur Pär Andersson och Patric Hamsch anser att de profilerar sina sportjournalister till ansikten 

utåt, vad det innebär för mediebolagen och vad de anser om olika relevanta ämnen som har 

koppling till hur de profilerar sina journalister.  

 

Därefter följer sammanfattningar och jämförelser mellan fyra olika intervjuer med 

sportjournalister, två från varje mediebolag, som Andersson och Hamsch lyfte fram som deras 

ansikten utåt på mediebolagen. Det är Expressens journalister Noa Bachner och Daniel 

Kristoffersson, samt SVT:s journalister Jacob Hård och Dusan Umicevic, som intervjuades för 

att delge information om hur de blev profiler, vad det innebär för deras arbete och olika ämnen 

som har koppling till området.  

 

7.4 Cheferna - Pär Andersson och Patric Hamsch 
Expressens sportchef Pär Andersson berättar att han jobbar ihop med tidningens biträdande 

sportchef, Kalle Forssell, med att profilera tidningens journalister. De vill profilera journalister 

för att det skapar trovärdighet för tidningen. Han anser inte att det är en ekonomisk fråga, 

snarare en väg för att göra kvällstidningen mer trovärdig, då han anser att kvällstidningar 

omgärdas av åsikter om att de inte skriver sanningsenligt. Tidningen säljer möjligen något fler 

lösnummer av papperstidningen och får in lite mer publik till webbsidan tack vare profilerna, 

men det viktigaste för honom är ändå frågan om trovärdighet.  
 

SVT:s publiceringschef Patric Hamsch berättar i sin tur att det främst är han och ett par till i 

ledningsgruppen som tar beslut om vilka som blir profiler. De vill främst profilera journalister 

för att SVT ska ha en tydlig röst gentemot publiken. Det ska finnas en igenkänning, samtidigt 

som de sett att de profilerade journalisternas texter och tv-inslag ger ökad publik till webbsidan 

och sändningarna. Hamsch berättar att kommentatorn och profilen Jacob Hårds texter om 

längdskidåkning är nästan alltid de mest lästa artiklarna, när de publiceras på SVT:s webbsida. 

 

Pär Andersson och Kalle Forsell på Expressen väljer vilka som ska bli profiler dels utifrån 

magkänsla, men även utifrån tips från andra chefer. Pär Andersson anser att det till stor del är 

journalisternas förtjänst att de blir profilerade. Han tror inte att det journalistiska varumärket 
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handlar om journalistens namn - i stället om ryktet om personen, som i sin tur blir det 

journalistiska varumärket. Han nämner fotbollsjournalisten Daniel Kristoffersson som ett 

exempel, då han profilerade sig med hög trovärdighet kring fotbollsnyheter. 

 
Om det är ett rykte om en allsvensk fotbollsspelare, så är det många fans som väntar på 

vad Daniel Kristoffersson säger innan de har en uppfattning om det är sant eller falskt. 

Det han skriver är 99,99 procent rätt och det blir ett väldigt starkt varumärke. Det har 

inte vi (Expressen) byggt sådär supermedvetet, det är effekten av bra reporterjobb. 

(Expressens sportchef Pär Andersson, 16 november 2017) 

 

Pär Andersson anser inte att Expressen har en tydlig strategi för hur de profilerar sina 

journalister. De vill att profilerna ska synas och vara aktiva i sociala medier, samtidigt som han 

kan ge journalisterna bildbylines och rubriker i tidningen eller på webbsidan, vilket också är 

exempel på profilering. Han ger ett exempel på fotbollsjournalisten Noa Bachner, som han 

anser redan är profilerad, men kan profileras ännu mer. 

 
Det finns ingen uttänkt superplan för exempelvis Noa Bachner. Det är mer åt ”skriv så 

bra du kan, försök synas, vi lägger upp dig stort på sajten och tidningen, var med i 

FanTv och allt du kan”-hållet. Egentligen kanske man ska ha en ännu tydligare plan för 

hur man ska profilera. Jag kanske borde trycka in honom på ställen där jag vet att det 

kan ge ännu större exponering. 

(Expressens sportchef Pär Andersson, 16 november 2017) 

 

SVT Sports publiceringschef Patric Hamsch har, i likhet med Expressens Pär Andersson, inte 

alltid en genomtänkt idé för hur han och ledningsgruppen väljer att profilera journalister. De 

hade till en början ingen strategi för att profilera kommentatorn Jacob Hård inom 

längdskidåkning eller reportern Jane Björck inom fotboll. De blev i stället profilerade för att de 

arbetat med idrotterna under lång tid. Däremot har de därefter tänkt mer på hur de ska profilera 

journalister och börjat profilera Jacob Hård tydligare genom att han numera även skriver 

krönikor och får en bild på sig själv i artikelpuffar på webbsidans löpsedel i stället för att enbart 

kommentera olika idrotter. Dessutom profilerar SVT just nu reportern Diljen Otlu inom fotboll. 

De har profilerat Diljen Otlu i olika steg genom att han först fick liverapportera ett par av 

herrlandslagets fotbollsmatcher i VM-kvalet och därefter skriva en krönika efter VM-playoff-

matcherna mot Italien och efter det bevakade han lottningen till fotbolls-VM i Moskva. Det är 

de första stegen i profileringen av honom, som ska bli ännu tydligare under de närmaste åren.  
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Expressens sportchef Pär Andersson anser att det är lättare att profilera journalister inom 

fotboll, som till exempel Daniel Kristoffersson och Noa Bachner. Det är lättare eftersom att 

idrotten är medialt stor med supportersidor, tv-sändningar och en i allmänhet stor bevakning. 

Han anser sålunda att det är svårare att profilera en skidreporter och nämner skidjournalisten 

Ludvig Holmberg som ett exempel. Han är välkänd inom Skidsverige och i Norge, men är inte 

känd utanför den kretsen. Han tror dock att det kan vara en fördel vid intervjuer som reporter, 

även om en krönikör eller programledare förstås bör vara känd. 

 

Däremot anser Pär Andersson generellt att det är lättare att profilera tv-reportrar och 

programledare, även om han anser att de lever i ett gränsland mellan olika yrkesgrupper som 

journalister, föreläsare och moderatorer.  
 

                        Programledare som Anna Brolin och Karin Frick är i ett gränsland mellan journalister,                                             

                          föreläsare, moderatorer och åker runt på olika typer av evenemang, enligt min mening.  

                          Där tycker jag gränsen går för hur hårt ska man bygga sitt eget varumärke på bekostnad  

                          på att du ska vara journalist. Där tycker jag det finns ett problem. 

(Expressens sportchef Pär Andersson, 16 november 2017) 

 

Patric Hamsch, på SVT, håller i sin tur med om att det är lättare att profilera programledare och 

kommentatorer, då de syns i tv-rutan. Det var en anledning till att SVT inte behövde ha en 

genomtänkt idé för att profilera kommentatorn Jacob Hård, reportern Jane Björck eller 

programledaren Marie Lehmann, eftersom de syns regelbundet i tv. SVT fokuserar främst på 

att profilera kommentatorer och programledare, även om Patric Hamsch anser att de framöver 

ska fokusera på att profilera reportrar, så som Diljen Otlu, inom enskilda idrotter.  

 

Expressen rangordnar inte sina profilerade journalister. Pär Andersson vill inte ha olika 

storlekar på bylinebilder i artikelpuffar på webbsidan. Även om han anser att Noa Bachner är 

tidningens främsta krönikör just nu, så anser han inte att en annan journalist som skriver en 

bättre krönika ska hamna i skymundan av honom.. Han vill inte att den mest profilerade 

journalisten ska åka på de finaste uppdragen. Det ska vara den bästa journalisten som får göra 

det.   
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SVT använder inte artikelpuffar med journalister i särskilt stor grad. Patric Hamsch anser att 

SVT är lite försiktiga med det, men vill egentligen inte att mediebolaget ska vara så försiktigt. 

Han vill i framtiden inte följa kvällstidningarnas modell för att framhäva sina profilerade 

journalister på webbsidans löpsedel, men anser i stället att SVT kan hitta en egen modell för att 

framhäva journalisterna i olika sammanhang på löpsedeln.  

 

Expressens Pär Andersson berättar vidare att de fast anställda journalisterna på Expressen inte 

får ta betalt av andra mediebolag för arbete. Journalisterna måste i det fallet vara frilansarbetare 

för att kunna ta betalt av både Expressen och andra mediebolag. Han tycker själv att det till viss 

del hindrar profileringen, men att det är ett beslut taget av högre uppsatta chefer på tidningen.  
 

Däremot tror Pär Andersson att det är en risk att vara frilansjournalist, då det ställer ett högre 

krav på att journalisten har ett starkt varumärke för att kunna livnära sig på flera olika uppdrag 

från olika typer av mediebolag.  

 

Patric Hamsch berättar att SVT oftast inte tillåter fast anställda journalister att ta betalt för 

uppdrag hos andra bolag. Det har inte skett under hans tid på SVT. Däremot menar han att det 

kan ha skett tidigare och att avtalen kan skilja sig åt. 

 

7.5 Journalisterna - Daniel Kristoffersson 
Expressens journalist Daniel Kristoffersson ser, i likhet med Expressens sportchef Pär 

Andersson, sig själv som en profilerad journalist på tidningen. Han anser att han blev det i 

samband med att han fick bevaka fotbolls-VM 2010 i Sydafrika, vilket var lite av en slump, då 

två andra mer profilerade journalister på tidningen - Mats Olsson och Marcus Birro - inte åkte 

dit. Den tidigare sportchefen Daniel Berglund gav honom möjlighet att åka på 

världsmästerskapet och skriva krönikor, vilket blev starten i profileringen av honom.  

 

Däremot blev inte Daniel Kristoffersson profilerad som en krönikör. Han blev i stället 

profilerad som en reporter, då varken han själv eller tidigare sportchefen Anders Nettelbladt 

ansåg att han var en stilist – i stället mer av en reporter. Han anser och säger själv att hans 

varumärke är vara trovärdig, när det gäller nyheter i allmänhet och fotbollsövergångar i 

synnerhet. Han anser därför att det kan vara känsligt att tycka om saker, samtidigt som han 



 
 

35 

jobbar med att dra fram nyheter. Dessutom anser han att det inte längre är lika hög status på att 

vara krönikör, då det numera är väldigt utbrett att skriva krönikor på kvällstidningar. 

 

Daniel Kristoffersson berättar vidare att han, genom rollen som profilerad, fått större frihet på 

Expressen. Han behöver inte längre dubbelkolla med en chef om han har en nyhet eller alltid 

jobba från redaktionen. Han framhäver att friheten är den största fördelen med hans 

arbetssituation just nu, samtidigt som de många resorna är lite av en nackdel med jobbet, då 

han förlorar tid med familj och vänner.  

 

Daniel Kristoffersson är fast anställd på Expressen. Han anser att det är bättre än att ha ett eget 

bolag och jobba som frilansjournalist, då han föredrar tryggheten som fast anställd. Han tycker 

däremot att det är tråkigt att han inte kan ta ersättning från andra möjliga journalistiska 

uppdrag, men är förstås väl medveten om reglerna på tidningen.  

 

7.6 Journalisterna - Dusan Umicevic 
SVT-journalisten Dusan Umicevic ser sig själv som profilerad på redaktionen, men känner sig 

inte “jätteprofilerad” hos publiken. Han anser inte att han blev profilerad av SVT, snarare att 

han arbetade sig fram från att först vara reporter på Expressen där han jagade nyheter för att 

sedan skriva längre, initierade texter på Dagens Nyheter och därefter börja arbeta som tv-

reporter och senare programledare samt kommentator med fokus på ishockey på SVT.  
 

Dusan Umicevic menar att den största fördelen med att SVT lyft fram honom som profilerad är 

att det har blivit lättare för honom att nå intervjupersoner än tidigare, då han utvidgat sitt 

kontaktnät. Det har gjort det lättare för honom att intervjua idrottsstjärnor och locka intressanta 

människor till SVT:s studioprogram om ishockey, där han finns med. Han anser att det är en 

fördel när människor han ska intervjua redan har koll på vem han är inför intervjun.  
 

Dusan Umicevic vill dessutom gärna bli ännu mer profilerad. Han anser att det är ett 

erkännande för att han gjort något bra. Det handlar inte om att han vill bli igenkänd, snarare för 

att det är positivt för hans arbete i bland annat intervjuer och att locka gäster till SVT:s 

studioprogram. Han anser däremot att det möjligen är svårt att bli ännu mer profilerad på SVT, 

då han redan, tillsammans med SVT-journalisten Marie Lehmann, ansvarar för mediebolagets 

all bevakning av ishockey. 
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Dusan Umicevic anser även att SVT borde profilera fler journalister. Han anser att de som har 

en bra produkt, levererar bra journalistik och har ett bra kontaktnät bör bli profilerade. Han 

anser att det gör att mediebolaget bryter mark, då det i likhet med för honom, gör att det blir 

lättare för de som är profilerade att intervjua idrottare, men även att gräva fram nyheter genom 

ett brett kontaktnät. Han anser att kvällstidningar är lite snabbare med att profilera journalister, 

då de är kommersiella till skillnad från SVT, som han anser tar lite längre tid på sig med att 

profilera journalister. Han tror dessutom att det är viktigt att profilera en journalist mot ett 

ämne i stället för flera olika. 

 
Jag tror att man måste få tid att fördjupa sig i ett område för att kunna bli bäst på det. 

Det är ett heltidsjobb att bara bli riktigt, riktigt vass på Premier League. Och det är 

liknande med ishockey. Jag tror inte att du kan bli en profil om du inte bara får fokusera 

på ett ämne. 

(SVT-journalisten Dusan Umicevic, 4 december 2017) 

 

Dusan Umicevic är fast anställd på SVT. Han anser att det är bäst för honom i dagsläget, då 

han anser att det är en trygghet. Han vill fortsätta att utvecklas som kommentator, men även 

utveckla sitt arbete som programledare i en studiosändning. Han menar däremot att när han 

känner sig färdigutvecklad, så kan han däremot tänka sig att bli frilans, om det kommer in 

kontinuerliga uppdrag till honom.  

 

7.7 Journalisterna - Noa Bachner 
Expressens Noa Bachner berättar att han inte medvetet har velat bli profilerad utan att det har 

varit en effekt av att han skriver den typen av texter som han vanligtvis gör – reportage och 

krönikor. Noa Bachner menar också att Expressen som redaktionen jobbar med att ansikten ska 

kunna förknippas med specifika ämnen, som till exempel fotboll, oavsett vad det står i 

artiklarna.  

 

Noa Bachner bryr sig inte särskilt mycket om han är eller inte är en profilerad journalist. Det 

viktigaste för honom är i stället att utvecklas som en skrivande journalist. 

 
Profil har jag aldrig varit intresserad av att bli. Jag är inte intresserad av offentligheten 

heller. Drivkraften bakom att jag bytte från mitt förra jobb som någon slags 
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strategikonsult för ett analysföretag var för att jag ville utveckla mitt skrivande. Jag 

tycker i första hand att skriva är någonting bland det roligaste som finns. 

(Expressen-journalisten Noa Bachner, 24 November 2017) 

 

Däremot säger Noa Bachner att han vill skriva reportage och krönikor och det är inom de 

genrerna som, enligt honom, ”blir naturligt att profilera inom om varumärkesmekanismerna 

fungerar”. Enligt Noa Bachner, om han är tvungen att peka på något, så är det hans sätt att 

skriva som gör att han sticker ut från mängden. 

 

Till skillnad från Daniel Kristoffersson, Dusan Umicevic och Jacob Hård är Noa Bachner 

frilansjournalist. Det han ser som den stora fördelen med att jobba via ett eget företag är att han 

känner sig friare och dessutom kan ta ersättning när han medverkar på plattformar utöver 

Expressens egna. 

 

Han anser också att det är viktigt för honom att medverka i så många forum som möjligt. Det är 

viktigt, enligt Noa Bachner, att nå ut till den publiken som finns på plattformar som är väldigt 

intresserade på fotboll, exempel på det är bland annat podcasten 3–5–2 och FanTV där han 

medverkar kontinuerligt. 

 

Den största fördelen med att vara profilerad, enligt Noa Bachner, är att han anser att det ger 

honom större frihet att göra vad han vill. 

 

7.8 Journalisterna - Jacob Hård 
SVT:s sportjournalist Jacob Hård anser, i likhet med SVT Sports publiceringschef Patric 

Hamsch, att det från början inte fanns en strategi för att göra honom till en profilerad journalist. 

Han tror att han succesivt blev en profilerad journalist för sitt långa arbete som kommentator, 

då han började jobba på SVT 1986. Han tror därefter att han blev ännu mer igenkänd och 

folkkär, när programmet Vinterstudion slog igenom 2007 och ökade intresset ännu mer för 

längdskidor, som han kommenterar för SVT.  
 

Jacob Hård medger därefter att han känt av att han blivit ännu mer profilerad, då han sedan en 

tid tillbaka även skriver krönikor och medverkar i olika artiklar om framför allt 

längdskidåkning, där en annan journalist från SVT intervjuar honom som expert, där han får 

kommentera en händelse inom hans bevakningsområde som främst är längdskidåkning.  



 
 

38 

 

Däremot strävade inte Jacob Hård efter att bli en profilerad journalist. Han hade en ambition 

om att arbetsgivaren och publiken skulle uppskatta honom för att han var trovärdig, påläst och 

kunnig, vilket han hört att publiken tycker att han är i dag, samtidigt som han även fått höra att 

publiken anser att han har en bra röst för att kommentera tv-sänd idrott.  

 

Jacob Hård anser generellt sett att det är bra med profilering, men att journalister inte ska 

profileras för profileringens skull. Han anser att om en journalist till exempel är en bra 

krönikör, så kan den profileras, men inte tvärtom. Däremot reflekterar han över att det är 

viktigt att inte glömma den traditionella tv-journalistiken, där journalisten inte blev en profil 

genom att synas i rutan - i stället blev en profil för en personlig berättarteknik som lyste 

igenom rutan. Han ger exempel på att journalisterna Göran Zachrisson och Jens Lind har en 

egen berättarteknik och står för den typen av journalistik.  

 

Jacob Hård är, i likhet med Expressen-journalisten Daniel Kristoffersson och SVT-journalisten 

Dusan Umicevic, fast anställd. Han har alltid varit det och har inte funderat särskilt mycket 

över något annat, då han trivts väldigt bra på SVT. Däremot medger han att tanken slagit 

honom om att i stället vara frilansjournalist. Han tror att anledningen till att han inte testat det 

varit att han trivts så pass bra, samtidigt som han själv tycker att han varit lite för feg för att ge 

sig ut i osäkerheten som frilansjournalist. Däremot funderar han fortfarande på hur det skulle 

vara att avsluta yrkeslivet som frilansjournalist, då han anser sig vara i sluttampen av 

arbetslivet åldersmässigt. 
 

7.9 Finns det några likheter eller skillnader mellan hur SVT Sports och 

Sportexpressens profilerade journalister jobbar med sociala medier? 

 

7.10 Cheferna - Pär Andersson och Patric Hamsch 
Expressens sportchef Pär Andersson berättar att han uppmanar sina journalister att arbeta med 

Twitter för att hitta nyheter. Tidningen har olika knep och knåp för att lättare hitta bra nyheter 

till möjliga artiklar.  
 

SVT Sports publiceringschef Patric Hamsch uppmuntrar också sina journalister att arbeta med 

Twitter. Han menar att det är en förutsättning för att vara sportjournalist. Det läggs därför inte 
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in några extra arbetspass för arbete med sociala medier, då det ska ingå i det vardagliga arbetet 

med att dela artiklar som journalisten skrivit för att bidra med möjliga läsare till sajten.  
 

Pär Andersson anser att Expressens sportjournalister har relativt fria tyglar på Twitter. De får 

skriva i princip vad de vill så länge de inte går till personangrepp och liknande. Däremot anser 

han att journalister som arbetar med svensk fotboll och dessutom är supportrar till ett svenskt 

lag bör vara lite aktsamma med att skriva hyllande inlägg till sitt lag, då det kan sänka 

trovärdigheten för journalistens övriga arbete med svensk fotboll. Han tycker inte heller att det 

är okej att släppa en nyhet på Twitter innan journalisten skriver nyheten på Expressen. Det är 

en policy som tidningen har, nyheten ska alltid ut först på tidningen.  
 

Patric Hamsch berättar att SVT är lite hårdare än Expressen med friheten på Twitter. Han 

berättar att det finns ett tydligt regelverk för det i anställningskontraktet med SVT. I korthet 

handlar det om att programledare är mest begränsade, därefter reportrar, medan kommentatorer 

har ett stort spelrum på plattformen.  

 

Pär Andersson anser att Expressens profilerade journalister ska konversera med läsare på 

Twitter, då det är viktigt att de syns och tar diskussionen med läsare, om de är kritiska till 

exempelvis en krönika. Han anser även att journalisterna ska försöka att länka in till tidningens 

webbsida, även om det inte bör ske alltför ofta, då följarna i sociala medier i sådana fall kan 

tröttna på journalisterna. Däremot ber de ofta de profilerade journalisterna att länka in till stora 

nyheter eftersom de har många följare på Twitter.  

 

7.11 Journalisterna - Daniel Kristoffersson 

Expressens fotbollsjournalist Daniel Kristoffersson berättar att cheferna vill att de ska vara 

aktiva på Twitter och ha god kontakt med läsarna. Han menar att det också är en del av jobbet 

att svara på kommentarer i sociala medier och  läsarmejl. Han tycker att det är ett bra sätt att 

förklara hur han tänker kring exempelvis en krönika.  
 

Han använder även sociala medier, främst Twitter och en Facebook-sida, för att sprida sina 

egna nyheter, men även lägga ut hintar om att det kommer en stor nyhet inom en snar framtid 

på Expressens webbsida. Det kan till exempel vara en allsvensk spelare som flyttar till en ny 

klubb. Det medför att hans varumärke blir ännu starkare, samtidigt som det även bidrar med 

trafik till tidningens webbsida. Däremot menar han att det är mycket lättare att få gillningar och 
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liknande på Twitter än på Facebook. Han anser att hans Facebook-sida ännu inte börjat locka 

lika många läsare som han tänkte sig trots att han har haft den i lite mer än ett år, när 

undersökningen görs med honom.  

 

7.12 Journalisterna - Dusan Umicevic 
SVT-journalisten Dusan Umicevic använder främst Twitter för sitt journalistiska arbete. Han 

anser dock inte att cheferna uppmuntrar honom till att använda sociala medier. Han började 

främst använda Twitter för att chatta med människor, lägga ut länkar till hans texter eller 

inslag, samt för att starta olika typer av diskussioner för att få nya infallsvinklar i hans arbete. 

Han hade ingen specifik strategi för att vända det sociala mediet.  
 

I dag har han dock en lite tydligare strategi, där han främst använder Twitter för att starta olika 

diskussioner för att få nya infallsvinklar, som han kan ha användning av som programledare 

eller kommentator till SVT:s ishockey-sändningar. Han använder även Twitter för att länka in 

till olika texter eller sändningar som han medverkar i på webbsidan. Han tycker generellt sett 

att alla journalister med många följare borde göra det, då det genererar publik till webbsidan.  

 

7.13 Journalisterna - Noa Bachner 
Expressen-journalisten Noa Bachner menar att han har stort spelrum på sociala medier och att 

Expressen gärna ser att han använder sociala medier. Noa Bachner säger att han använt Twitter 

för att bygga sig själv som ett varumärke. Arbetet med sociala medier hör också ihop med att 

Noa Bachner syns på flera olika plattformar och det kan skapa en synergieffekt då Expressen 

gärna ser att han syns i sociala medier eftersom det kan locka läsare till moderbolagets egna 

sajt. 

 

Noa Bachner säger att han inte har någon utpräglad strategi för vad han skriver på exempelvis 

Twitter utan att det sker via instinkt och att hans första reaktion när det händer någonting i 

fotbollsvärlden är att kommentera det. 
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7.14 Journalisterna - Jacob Hård 
SVT-journalisten Jacob Hård använder, i likhet med övriga intervjuade sportjournalister, också 

Twitter i sitt arbete som sportjournalist. Han menar att han uppmanas att använda det av sin 

arbetsgivare och att han främst använder det för att puffa för olika sändningar, där han 

kommenterar eller finns med som expert.  

 

Han använder däremot också Twitter som en del i nyhetsarbetet. Han samlar till exempel 

länkar om dopning på Twitter för att lättare kunna läsa på och få information om de senaste 

fallen inom dopning i världen. Det är till stor fördel för hans arbete. 

 

Jacob Hård tycker däremot inte att det är jätteviktigt för honom att ha många följare och vara 

stor i sociala medier. Han hade i sådana fall kunnat jobba mer aktivt och strategiskt med att 

locka människor till att läsa det han skriver på Twitter, vilket han inte gör aktivt i dag.  
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8. Analys 

8.1 Kommersialisering och personifiering 
I den kvantitativa studien undersöktes hur SVT och Expressen exponerade sina journalister på 

respektive webbsidas löpsedel. Det visade att Expressen, som är en kommersiell tidning, 

framhävde flera olika journalister vid många tillfällen, medan SVT, som inte är kommersiellt, 

framhävde få journalister vid få tillfällen. Expressen exponerade främst sina journalister när de 

skrev krönikor, medan SVT främst framhävde sina journalister i roller som experter i ett 

intervjuformat. Strömbäck och Jönsson skriver att mediebolagen numera ger journalisterna 

större utrymme för egna tolkningar av händelser i form av krönikor, då det kostar 

mediebolagen mindre pengar än intervjuer och beskrivande journalistik. Det innebär möjligen 

att Expressen framhäver sina journalister mer än SVT på webbsidans löpsedel genom krönikor 

och analyser, då tidningen är kommersiell. Det kostar tidningen mer pengar att göra mer 

beskrivande journalistik, medan det inte spelar lika stor roll för SVT (Strömbäck & Jönsson, 

2005, s.19).  

 

Den kvantitativa undersökningen visade även att SVT främst tenderar att framhäva sina 

profilerade journalister genom att profilen får status som expert i en artikel, där en annan 

journalist från samma redaktion intervjuar profilen om en händelse, vilket enligt Strömbäck 

och Jönsson också hör ihop med att journalisterna får ökat utrymme i medierna. SVT:s 

profilerade kommentator Jacob Hård har känt av att SVT vill framhäva honom mer än tidigare i 

olika typer av tv-inslag. Han vill i många fall enbart fokusera på ämnet i inslagen, men har 

blivit tillsagd att synas mer i inslagen. Han anser att det blev ett förändrat synsätt kring det 

under 1990-talet, då det blev viktigare för journalisterna att synas i tv-inslag. Han anser att 

medierna frångått det tidigare synsättet, där journalisterna knappt fick synas alls.  

 

Expressen tenderar däremot att följa Strömbäcks och Jönssons forskning om journalisters 

utrymme i media mer än SVT. Däremot berörs möjligen även SVT av kommersialiseringen. 

Strömbäck och Jönsson skriver att public service, i det här fallet SVT, inte är immunt mot 

kommersialiseringen, då mediebolaget måste konkurrera om läsare och tittare för att 

upprätthålla systemet med licensavgiften. I den kvalitativa undersökningen säger även SVT:s 

publiceringschef Patric Hamsch att SVT ska hitta en egen modell för att framhäva sina 

journalister på webbsidans löpsedel. Det innebär möjligen att Hamsch är medveten om 

konkurrensen om läsare och tittare, vilket gör att även SVT vill profilera journalister som kan 
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bidra med igenkänning och ökad trafik till sajten, även om det syftet går i första hand i stället 

för den ekonomiska frågan, som berör Expressen mer än SVT.  
 

En annan aspekt som tas upp i den kvalitativa undersökningen är att samtliga profilerade 

journalister har, oavsett om de är fast anställda eller frilansjournalister, en relativt fri roll på 

mediebolaget. De jobbar främst utifrån redaktionen, men har även ofta tillåtelse att arbeta 

hemifrån. Det bekräftas möjligen av Nygrens forskning om att skillnaderna ökar mellan 

journalisterna på redaktionerna, då det både finns profilerade journalister med fritt spelrum och 

journalister som arbetar med att paketera innehåll utifrån redaktionen på webbsidan. 

 

8.2 Varumärkesstrategi 
I den kvalitativa delen av undersökningen var en fråga till journalisterna om vad som 

särpräglade dem gentemot andra sportjournalister. I varumärkesstrategisk terminologi skulle 

det kunna översättas till Unique selling point, USP. Daniel Kristoffersson anser att han sticker 

ut genom sin höga trovärdighet och förmåga att avslöja fotbollsövergångar. Noa Bachner 

misstänker att det är hans sätt att skriva och den typen av text som han skriver som gör honom 

profilerad. SVT:s Dusan Umicevic berättade att han blivit profilerad genom att bli 

programledare för ishockey på SVT. Jacob Hård sa att människor som kommer fram till honom 

tycker att han har bra röst, är kunnig och pålitlig. Utifrån USP-frågan som journalisterna fått 

reflektera över går det att se tendenser till att samtliga tillfrågade på ett eller annat sätt sticker 

ut från mängden och därmed har någon form av USP. 

 

Genom att profilerna har någon form av USP blir en följdkonsekvens att respektive mediebolag 

också tjänar någonting på det. Expressen sportchef, Pär Andersson, hävdade att trovärdigheten 

var det viktigaste för Expressen när det kommer till vilka som ska profileras även om han 

också berättade att det ger lite ökad publik till sajten också.  
 

SVT Sports publiceringschef Patric Hamsch tyckte å sin sida att det viktigaste för SVT med 

profilering är konvertering och igenkänning. Med konvertering menas att de som ser på tv 

också ska läsa profilernas krönikor på webbsidan. Hamsch berättade som ett exempel att Jacob 

Hårds artiklar till webbsidan genererar bra trafik. Igenkänning har att göra med att publiken ska 

få en känsla av identifikation när de ser eller hör någon av reportrarna eller programledarna. 
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Frans Melin skriver i sin bok Varumärkesstrategi att det finns en modell för att skapa 

personlighet hos ett varumärke. De fem punkterna är; framträda i specifika sammanhang, 

framhäva geografiskt ursprung, utforma särpräglad reklam, använda kända personer och 

använda symboler (Melin, 1999, s. 95–95). 

 

Melin skriver att det kan vara viktigt för företag att synas i vissa sammanhang för att 

positionera sig, ett exempel är att Tag Heuer sponsrar Barclays Premier League och därmed får 

både Barclays och Tag Heuer synas i världens största fotbollsliga, den högsta serien i England. 

Det går att argumentera för att det finns likheter mellan det som Tag Heuer och Barclays har 

gjort vid profilering av journalister. Pär Andersson, Expressens sportchef, berättade att han 

uppmuntrar en av sin profiler – Noa Bachner – att framträda i så många sammanhang som 

möjligt. Även Daniel Kristoffersson har medverkat på andra plattformar än Expressens egna. 

 

Jacob Hård och Dusan Umicevic har däremot inte medverkat på andra plattformar i samma 

utsträckning som Kristoffersson och Bachner. Patric Hamsch, SVT Sports publiceringschef, 

menade att det dels har att göra med att det finns vissa restriktioner och avtal som är reglerade i 

de anställdas kontrakt. 
 

Däremot tyckte Patric Hamsch att det var en svår balansgång mellan de frilansande 

journalisterna och de fast anställda. SVT har vissa föreskrifter även för frilansarna som jobbar 

för mediehuset, som säger att de inte får framträda i precis vilka sammanhang de vill. 

 

Frans Melin skriver i Varumärkesstrategi att företag försöker positionera sig i specifika 

målgrupper för att få ett slagkraftigt varumärke. Det finns i huvudsak tre sätt att positionera sig 

på och det är genom att identifiera en ny position, utveckla en befintlig position och att 

depositionerna en konkurrent. 

 

Det går att tyda små tendenser till att Expressen försöker att positionera sig genom profilering 

och det genom att utveckla en befintlig position. De profilerar sina journalister hårt samtidigt 

som de ser en möjlighet att locka över fotbollsläsare till sin sajt från andra mediehus, enligt Pär 

Andersson. När Pär Andersson talar om att de har en hög grad av interaktionen med sin publik 

går det att tolka som att konkurrenterna inte i samma utsträckning har haft det samtalet, vilket 

kan vara ett led i att de sett att det finns en målgrupp där som Expressen är intresserad av. I den 

kvantitativa metoden går det att se att Expressen har en hel del krönikor på sin sajt. 
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Utifrån det kan en annan ny position vara att åsikter säljer och att Sportexpressen ska vara 

unika med att förmedla åsikter inom sportjournalistiken, vilket också är en utveckling av en 

redan befintlig position. 

 

Melin går också in på ett annat område inom företagsekonomisk forskning som handlar att 

använda kända personer i marknadsföring för att skapa personlighet. Det går att argumentera 

för att både SVT Sport och Sportexpressen profilerar sina journalister för att de ska bli kända 

personer och på så sätt skapa igenkänning och personlighet. SVT Sports publiceringschef 

Patric Hamsch resonerade att det var viktigt att ha profiler för att publiken ska få igenkänning 

och känna igen personerna i tv. Dessutom berättade några av journalisterna att de blivit 

tillfrågade om ta selfies med främmande personer, vilket kanske någonstans tyder på att 

profilerna också är kändisar. 

 

Att framhäva geografiskt ursprung, utforma särpräglad reklam och använda symboler går inte 

att se indikationer på att mediehusen gör för att öka personligheten hos varumärket. 

 

Personligheten påverkar också konsumenten, enligt Melin, och hävdar att effekten som 

producenten vill uppnå är att konsumenten ska välja fabrikantmärke som den väljer sina 

vänner. Sålunda kan stora bildbylines på löpsedlarna vara en del i personlighetsarbetet och 

generera trafik till sajterna. Exempelvis vet läsare att Daniel Kristoffersson många gånger har 

koll på silly season och därför väljer de att klicka på hans krönikor, bloggar, artiklar etc om det 

ämnet eftersom texterna är trovärdiga liksom läsarna också väljer en vän som säger sanning 

framför en kompis som ljuger. Ett annat liknande exempel är hur Jacob Hårds personlighet 

fångar in publiken. SVT:s Patric Hamsch pratade mycket om att när någonting händer i 

skidvärlden är en bland de första agerande att ringa Hård och be honom skriva en krönika. 

Enligt Hamsch är Hårds krönikor de mest lästa den dagen de publiceras. 

 

Det finns fragment som indikerar att de profilerade journalisterna har viss, som Frans Melin 

kallar det, märkesidentitet och produktattribut. Produktattribut kan liknas med produktkvalitet. 

Tillämpas produktattribut på de profilerade journalisterna i den här studien har alla en visuell 

identitet – de syns ofta. De har alla en form av produktkvalitet, Noa Bachner har sitt sätt att 

skriva, Daniel Kristoffersson och Jacob Hård står för trovärdighet medan Dusan Umicevic 

menade att hans kvalitet var att han har numera lättare att få bra intervjupersoner och har ett 

stort kontaktnät. 
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Märkesidentitet, som också kan definieras som image, har också journalisterna i viss mån. 

Märkesidentitet handlar till exempel om hur man vill uppfattas eller vad man vill uppfattas 

som, det handlar helt enkelt om immateriellt värde. Daniel Kristoffersson har en image av att 

vara den mest kunniga sportjournalisten inom allsvenskan silly season. Noa Bachner kan 

uppfattas som Expressens främste krönikör när det gäller fotboll i England och under 

landslagssamlingarna. Jacoh Hård får stort spelrum i friidrotts- och vintersportsändningar och 

därmed uppfattas han som kunnig inom de ämnena. Dusan Umicevic är programledare för 

Sportnytt och leder SVT:s hockeysändningar och det är också hans image, han uppfattas som 

ett ankare när det kommer hockeyn på SVT.  

 

Expressens sportchef Pär Andersson definierade omevetet själv hur han ser på märkesidentitet 

och produktattribut. Han vill inte att den mest profilerade journalisten ska åka på de finaste 

uppdragen. Det ska vara den bästa journalisten som får göra det. Utifrån det resonemanget är 

det viktigt för honom att den bästa, det vill säga den journalisten med störst produktattribut, ska 

få möjligheter och därmed innebär det inte per automatik att den som har störst märkesidentitet 

alltid rangordnas högst. 

 

De profilerade journalisterna i den här studien har också vissa drag av Moulards modell om 

kändisars autentcitet. Modellen utgår från variablerna sällsynta egenskaper (talang, originalitet, 

särskiljning) samt stabilitet (konsekventhet, moral och öppenhet). Samtliga profilerade 

journalister har talang i någon mån. Det går att hävda att talangen är det som gjort profilerna 

till att de har positionerna de har i dag, de har bevisat sig vara tillräckligt bra journalister för att 

tidningen ska uppmärksamma dem och satsa på dem som profiler. De profilerade journalisterna 

går att särskilja från varandra, vilket deras USP intygar om. 
 

De tenderar dessutom att ha stabilitet utifrån att de är konsekventa (de gör de som publiken 

förväntar dem att göra). Öppenhet går att säga att profilerna har i sociala medier när de har 

kontakt med publiken och svarar på deras frågor. 

 

Ekonomiforskaren Frans Melin menar att det finns en modell för hur ett bra varumärkesnamn 

ska vara formulerat. Det ska vara enkelt, unikt, suggestivt och juridiskt skyddbart. Den 

modellen går däremot inte att applicera på de profilerade journalisterna eftersom de använder 

sina riktiga namn och inte skriver under pseudonym. 
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8.3 Sociala medier 

I den kvalitativa undersökningen berättar samtliga profilerade journalisterna att de använder 

sociala medier och i arbetet främst Twitter. De använder i synnerhet Twitter för att leta efter 

nyheter, hålla kontakt med läsare och tittare, men även för att dela material från mediebolagets 

webbsida till följarna på Twitter. Det visade sig stämma relativt överens med English forskning 

inom området, där han kom fram till att journalister främst använder Twitter för att övervaka 

nyhetsflödet, hålla koll på källor och ha kontakt med läsare.  
 

English skriver vidare i sin studie att chefer uppmanar journalister till att vara aktiva på Twitter 

och länka in till webbsidan, då det genererar en ökad publik till webbsidan. SVT Sports 

publiceringschef Patric Hamsch och Expressens sportchef Pär Andersson berättade också att de 

uppmanar sina journalister till att vara aktiva på Twitter och ha en god kontakt med läsare och 

tittare. Det anses vara en del av yrkesrollen. SVT och Expressen har däremot en regel om att en 

nyhet alltid ska publiceras först på webbsidan och därefter kan journalisten länka till den i 

sociala medier och på Twitter.  

 

Expressens journalist Daniel Kristoffersson arbetade, till skillnad från övriga journalister i 

undersökningen, även med att skriva hintar om nyheter i likhet med att “snart kommer en nyhet 

om silly season på Expressen, håll ögonen öppna”. Det skriver han möjligen för att locka in fler 

läsare till tidningens webbsida, men även för att stärka sitt eget varumärke som en trovärdig 

journalist med fokus på övergångar inom fotboll. Noa Bachner, Dusan Umicevic och Jacob 

Hård hade inte en sådan tydlig strategi utan använde i stället Twitter för att uttrycka åsikter, ha 

kontakt med läsare och tittare, samt för att söka material till nyheter.  

 

SVT-journalisten Dusan Umicevic berättade att han främst använder Twitter för att starta 

diskussioner för att få nya infallsvinklar till SVT:s studioprogram, där han är programledare. 

Det är också en del som English tar upp i sin studie inom området.  

 

English skriver vidare att elitmedier är mer försiktiga med att använda Twitter än 

kvällspressen. Det visade sig möjligen i den kvalitativa undersökningen, där SVT Sports 

publiceringschef Patric Hamsch berättade att det finns tydliga riktlinjer om hur olika typer av 

journalister på SVT får uttrycka sig i sociala medier och på Twitter, medan Expressens 

sportchef Pär Andersson berättade att tidningens journalister har relativt fritt spelrum. 
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9. Slutsatser och diskussion 

En slutsats som går att dra av den kvantitativa och kvalitativa undersökningen är att Expressen 

och SVT gör sina journalister till profiler genom att de får tycka saker i roller som analytiker, 

krönikörer och experter. Expressen profilerade till exempel Noa Bachner och Daniel 

Kristoffersson genom att de fick skriva krönikor. Kristoffersson upplevde att han blev en profil 

när han fick skriva krönikor i samband med fotbolls-VM 2010, medan Expressens sportchef 

Pär Andersson berättade att han byggde Bachner till profil genom att han fick skriva krönikor. 

SVT har i sin tur inte alltid haft en genomtänkt idé kring hur de bygger sina journalister till 

profiler, men det gick utifrån undersökningarna att se att profiler som Jacob Hård och den 

kommande profilen Diljen Otlu får agera experter i intervjuer med andra journalister på SVT, 

samtidigt som de får skriva krönikor. 

 

En annan slutsats som går att dra av den kvantitativa och kvalitativa undersökningen är att 

Expressen och SVT profilerar sina journalister genom att de får synas i olika sammanhang. 

Expressen ger sina journalister utrymme med namn och bild på webbsidans löpsedel, vilket gör 

att de får mer ljus på sig än andra journalister. SVT ger också sina journalister utrymme med 

namn och bild på webbsidans löpsedel, men vill också göra det ännu mer framöver, samtidigt 

som SVT i stället ger mer ljus till sina journalister i olika typer av tv-inslag och tv-sändningar, 

där de profilerade journalisterna numera ska synas mer än för ett antal år sedan. Ur en 

varumärkesstrategisk synvinkel går det att konstatera att det är viktigt för journalister att synas 

i vissa sammanhang, precis som för produkter. 

 

En tredje slutsats som går att dra utifrån den andra frågeställningen är att det både finns likheter 

och skillnader mellan hur Expressens och SVT:s profilerade journalister använder det sociala 

mediet Twitter. En likhet är att samtliga journalister använder Twitter, men att ingen har en 

tydlig strategi för hur de på bästa sätt ska använda Twitter för att profilera sig själv eller bygga 

ett eget varumärke och positionera sig 

 

En annan skillnad mellan hur Expressens och SVT:s profilerade journalister använder Twitter 

är att det finns fler restriktioner i public service-avtalet kring hur SVT:s journalister får 

uttrycka sig på Twitter, medan det är mycket friare för Expressens journalister. Det innebär 

möjligen att Expressens journalister har lättare för att bygga en strategi kring att bygga ett eget 

varumärke på Twitter som Daniel Kristoffersson delvis har gjort på sitt Twitterkonto.  
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En slutsats är att Expressen är lite mer medvetet kring användningen av Twitter eftersom att 

tidningen till skillnad från SVT är kommersiell. Tidningen uppmanar sina journalister mer till 

att använda mediet än SVT, vilket möjligen är ur en kommersiell aspekt, då det ger ökad publik 

till sajten om de profilerade journalisterna länkar in till webbsidan från sina privata 

Twitterkonton, som tenderar att ha flera tusen följare. 
 

En annan slutsats är att personlighet i varumärkesstrategi också är viktigt för igenkänning i 

journalistiken. Det kan per automatik innebära att konsumenten väljer att klicka sig in på det 

mediehusets hemsida som passar dem bäst utifrån vad de tycker om. Trovärdighet är en faktor 

som spelar stor roll med tanke på att exempelvis Jacob Hård och Daniel Kristoffersson båda 

har varumärken som pålitliga och pålästa. 

 

Givetvis går det inte att direkt översätta att de profilerade journalisterna är varumärken enligt 

de resonemangen som lyfts fram i den här studien och det för att varumärken är anpassade till 

produkter och inte människor.  Däremot går det att se att de profilerade journalisterna har vissa 

attribut som skulle kunna liknas med ett varumärke, exempelvis att de är kända och framträder 

i specifika sammanhang, samtidigt som de också har indikationer på att passa in på kändisars 

autencitet. Det går därför att säga att de profilerade journalisterna har ett “semi-varumärke”. 

Det finns helt enkelt attribut som fungerar på varumärken, även om de ändå inte uppfyller alla 

kriterier för att vara fullständiga varumärken. 
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10. Förslag till vidare forskning 
Den här studien har undersökt hur kvällstidningar och public service profilerar sina 

journalister. På det här området finns det förhoppningsvis flera nya infallsvinklar i framtiden. 

En parameter som vägdes in i studien är om profilerna var frilansare eller inte, vilket en av dem 

var. I dag är en hel del av de profilerade sportjournalisterna frilansjournalister och det hade 

varit intressant att undersöka vidare. Det öppnar öppnar nya dörrar för att ta ersättning på flera 

plattformar men det kan också finnas viss problematik i det. En fråga är vilka uppdrag en 

journalist i dag kan åta sig utan att dennes trovärdighet och integritet som journalist skadas. 

 

I den här studien har vi också undersökt hur profiler och sportchefer ser på användandet av 

sociala medier inom sportjournalisten. SVT Sports Patric Hamsch menade att det till och med 

är nödvändigt och en naturlig del att använda Twitter som sportjournalist. Utifrån det 

resonemanget skulle en framtida studie se hur Twitter påverkar nyhetsrapporteringen i 

sportjournalistiken. Det går i dag att se tendenser på hur de olika mediehusen ”omskriver” 

artiklar utifrån vad de hittar på Twitter och därför vore det intressant att se hur nyhetsurvalet 

inom sportjournalistiken förändrats över tid. 

 

I den här studien har det gått att dra en slutsats att krönikor och åsikter är genren där det 

profileras hårdast. Löpsedlarna har i vår mätning innehållit mycket opinionsjournalistik. Det 

hade varit intressant att undersöka vad som händer med sportjournalistiken när det exempelvis 

blir fler krönikor och blogginlägg. Den stora frågan är vem eller vilka som ska förmedla den 

oberoende och undersökande sportjournalistiken om det mer börjar gå att bli 

opinionssportjournalistik? 

 

I den här studien har också profileringsarbetet undersökts utifrån bland annat 

varumärkesstrategi inom sportjournalistiken. Utifrån går det att se tendenser att 

sportjournalister profileras med någonting som kan liknas med varumärkesstrategi. Därför 

skulle en ny infallsvinkel vara att undersöka journalistiken i stort och se om det ser likadant ut 

på ett mer generellt plan.  
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Bilaga 1 - kodschema 
 
Variabler 
1. Webbsida 
2. Datum och tid 
3. Antal puffar med journalistens namn 
4. Antal puffar med bild på journalisten 
5. Journalisten som förekommer på webbsidans löpsedel 
6. Journalistens kön 
7. Typ/typer av artikel 
8. Storlek på puffbild på journalisten 
 
Definitioner 
Variabel 3: “Antal puffar med journalistens namn” 
Variabeln undersöker hur många puffar det finns på löpet med journalistens namn i puffen. Det 
innebär att journalistens namn finns med i puffen till artikeln.  
 
Variabel 4:”Antal puffar med bild på journalisten” 
Variabeln undersöker hur många puffar det finns på löpet med en bild på journalisten. Det 
innebär att journalistens ansikte eller kropp syns i puffen till artikeln.  
 
Variabel 5: “Journalisten som förekommer på webbsidans löpsedel” 
Variabeln undersöker vem det är som skrivit artikeln för att se om några journalister över tid är 
återkommande på webbsidornas löp.  
 
Variabel 8: “Storlek på puffbild på journalisten” 
Variabeln undersöker hur stor bild det är på journalisten i artikelpuffen. Under bilaga 2 går det 
att se tre exempel på en stor, en medelstor och en liten puffbild som används som definition för 
storlekarna på puffbilderna på journalisterna. 
 
2017-11-07 
SVT: 
1. SVT Sport. 
2. 7 november, 18.00. 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen 
2. 8 november, 18.00. 
3. - 
4. 1. 
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5. Magnus Nyström. 
6. 1 man. 
7. Granskning 1. 
8. Magnus Nyström - liten puffbild. 

 
2017-11-08 
SVT: 
1. SVT Sport. 
2. 8 november, 18.00. 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
  
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 8 november, 18.00. 
3. 5. 
4. 4. 
5. Magnus Nyström, Sanny Lindström, Jonas Noreen, Daniel Kristoffersson, Ludvig 
Holmberg. 
6. 5 män. 
7. Krönika 5. 
8. Magnus Nyström - medelstor puffbild, Sanny Lindström - medelstor puffbild, Jonas Noreen 
- medelstor puffbild, Daniel Kristoffersson - medelstor puffbild. 
 
2017-11-12 
SVT: 
1. SVT Sport. 
2. 12 november, 18.00. 
3. - 
4. 1. 
5. Frida Östberg. 
6. 1 kvinna. 
7. Intervju med expert.  
8. Frida Östberg - stor puffbild. 

 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 12 november, 18.00. 
3. 4. 
4. 4. 
5. Daniel Kristoffersson, Patrick Ekwall, Martin Hardenberger, Thomas Wilbacher.  
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6. 4 män. 
7. Krönika 4. 
8. Daniel Kristoffersson - stor puffbild, Patrick Ekwall - medelstor puffbild, Martin 
Hardenberger - medelstor puffbild, Thomas Wilbacher - medelstor puffbild. 
 
2017-11-14 
SVT:  
1. SVT Sport. 
2. 2017-11-14, 18.00. 
3. 1. 
4. 1. 
5. Diljen Otlu. 
6. Man 1. 
7. Krönika 1. 
8. Diljen Otlu - medelstor puffbild. 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-14, 18.00. 
3. 3. 
4. 3. 
5. Daniel Kristoffersson, Noa Bachner, Sanny Lindström. 
6. 3 Män 
7. Krönika 2, videoinslag 1 
8. Noah Bachner - medelstor puffbild, Sanny Lindström - medelstor puffbild, Daniel 
Kristoffersson - liten puffbild. 
 
2017-11-16 
SVT: 
1. SVT Sport. 
2. 16 november, 18.00. 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 16 november, 18.00. 
3. 5. 
4. 5. 
5. Eskil Hellberg, Bengt Adielsson, Johan Svensson, Jan Peter Andersson, Martin 
Hardenberger. 
6. 5 män. 



 
 

57 

7. Krönika 5. 
8. Eskil Hellberg - stor puffbild, Jan Peter Andersson - stor puffbild, Bengt Adielsson - 
medelstor puffbild, Johan Svensson - liten puffbild, Martin Hardenberger - liten puffbild. 
 
2017-11-19 
SVT: 
1. SVT Sport. 
2. 2017-11-19, 18.00. 
3. - 
4. 1. 
5. Markus Johannesson. 
6. 1 man. 
7. Intervju med expert. 
8. Markus Johannesson - stor puffbild. 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-19, 18.00. 
3. 1. 
4. 1. 
5. Patrick Ekwall. 
6. 1 man. 
7. Krönika 1. 
8. Patrick Ekwall - stor puffbild. 
 
2017-11-20 
SVT: 
1.SVT Sport. 
2.2017-11-20, 18.00. 
3. 1. 
4. 1. 
5. Markus Johannesson. 
6. 1 man. 
7. Intervju med expert. 
8. Markus Johannesson - stor puffbild. 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-20, 18.00. 
3. 4. 
4. 3. 
5. Noa Bachner 2, Sanny Lindström, Mats Olsson. 
6. 4 män 
7. Krönika 3, tv-inslag 1. 
8. Noa Bachner - liten puffbild, stor puffbild, Sanny Lindström - medelstor puffbild. 
 
2017-11-21 
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SVT: 
1. SVT Sport. 
2. 2017-11-21, 18.00. 
3. 1. 
4. 0. 
5. Markus Johannesson. 
6. 1 man. 
7. Intervju med expert. 
8. – 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen 
2. 2017-11-21, 18.00. 
3. 4. 
4. 3. 
5. Noa Bachner, Johan Svensson, Sanny Lindström. Jan-Erik Berggren. 
6. 4 män. 
7. 2 krönikor, 2 blogginlägg. 
8. Noa Bachner – stor puffbild, Johan Svensson – medelstor puffbild, Sanny Lindström – 
medelstor puffbild. 
 
2017-11-22 
SVT: 
1.SVT Sport. 
2.2017-11-22, 18.00. 
3.- 
4.- 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-22, 18.00. 
3. 1. 
4. 2. 
5. Ludvig Holmberg, Robin Lindgren. 
6. 2 män. 
7. Videoinslag 1, krönika 1. 
8. Ludvig Holmberg - medelstor puffbild, Robin Lindgren - medelstor puffbild.  
 
2017-11-23 
SVT:  
1.SVT Sport. 
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2.2017-11-23, 18.00. 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-23, 18.00. 
3. 5. 
4. 5. 
5. Thomas Pettersson 2, Sanny Lindström 2, Bengt Adielsson 1. 
6. 5 män. 
7. Krönika 5. 
8. Thomas Pettersson - stor puffbild,  medelstor puffbild, Sanny Lindström - medelstor puffbild 
2, Bengt Adielsson - medelstor puffbild..  
 
2017-11-24 
SVT: 
1.SVT Sport. 
2.2017-11-24, 18.00. 
3. 2. 
4. 0. 
5. Markus Johannesson, Kajsa Bergqvist. 
6. 1 man, 1 kvinna. 
7. Intervju med expert 2. 
8. - 
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-24, 18.00. 
3. 4. 
4. 4. 
5. Thomas Pettersson 2, Magnus Nyström 1, Noa Bachner 1, Sanny Lindström 1. 
6. 5 män. 
7. Krönika 4, videoinslag 1. 
8. Thomas Pettersson - medelstor puffbild 2, Magnus Nyström - medelstor puffbild, Noa 
Bachner - medelstor puffbild, Sanny Lindström - medelstor puffbild.  
 
2017-11-25 
SVT: 
1.SVT Sport. 
2.2017-11-25, 18.00. 
3. 1. 
4. 1. 
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5. Jacob Hård. 
6. 1 man. 
7. Tv-inslag 1. 
8. Jacob Hård - liten puffbild.  
 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-25, 18.00. 
3. 3. 
4. 2. 
5. Johan Meijer, Thomas Wilbacher, Johan Svensson. 
6. 3 män. 
7. Krönika 2, speltips 1. 
8. Thomas Wilbacher - stor puffbild, Johan Svensson - medelstor puffbild. 
 
2017-11-26 
SVT: 
1.SVT Sport. 
2.2017-11-26, 18.00. 
3. 1. 
4. 0. 
5. Markus Johannesson. 
6. 1 man. 
7. Intervju med expert 1. 
8. - 
Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-26, 18.00. 
3. 4. 
4. 3. 
5. Thomas Pettersson 2, Pontus Weinemo 1, Mats Olsson 1.  
6. 4 män. 
7. Krönika 4. 
8. Thomas Pettersson - medelstor puffbild 2, Pontus Weinemo - medelstor puffbild. 
 
2017-11-27 
SVT: 
1.SVT Sport 
2.2017-11-27, 18.00 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
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Expressen: 
1. Sportexpressen. 
2. 2017-11-27, 18.00. 
3. 1. 
4. 1. 
5. Sanny Lindström. 
6. 1 man. 
7. Krönika 1. 
8. Sanny Lindström - medelstor puffbild.  
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Bilaga 2 - puffbilder på journalister på webbsidornas löpsedlar 
Här ges exempel på olika storlekar på puffbilderna i den kvantitativa innehållsanalysen. 
 
Exempel 1: Liten puffbild till en artikel på webbsidans löpsedel. 

 
Expressen: 2017-12-12 
Exempel 2: Medelstor puffbild till en artikel på webbsidans löpsedel.  

 
Expressen: 2017-12-12 
 
Exempel 3: Stor puffbild till en artikel på webbsidans löpsedel.  

 
SVT: 2017-12-13 
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Bilaga 3 - intervjufrågor till SVT:s och Expressens chefer 
Hur skulle du definiera journalistiska varumärken? 
Hur tydlig ska man vara i de distinktionerna mellan att åka runt som exempelvis moderatorer 
och vara journalist? 
Hur jobbar ni med för att profilera era sportjournalister? 
Varför profilerar ni era journalister? 
Hur går ni tillväga när ni profilerar era journalister?  
Är det någon form av ”steg för steg-process”? 
Hur hör det ihop med att flera av era profiler skriver krönikor/analyser etc.? 
Vad är fördelarna/nackdelarna med att profilera journalister? 
När började ni profilera era journalister?  
Vad har det gett er sedan dess? 
Varför har ni bildbylines på webbsidans löp?  
När använder ni stora eller små bildbylines? 
Hur jobbar ni med att profilera era journalister i sociala medier? 
Varför/varför inte jobbar ni med att profilera era journalister i sociala medier? 
Hur mycket eget spelrum har profilerna på sina personliga sociala medier-konton? 
Hur mycket får de integrera arbetet med sociala medier i sitt arbete? 
Hur ser den ekonomiska vinningen ut för att ni profilerar era journalister? 
Hur ställer ni er till att era profiler har egna företag och jobbar som frilansarbetare för er, men 
även för andra mediebolag? 
 

Bilaga 4 - intervjufrågor till SVT:s och Expressens profilerade 
journalister 
Huruvida ser du dig själv som en profilerad journalist? 
Hur blev du en profilerad journalist? 
Vad innebär det att vara en profilerad journalist? 
Varför ville du bli en profilerad journalist? 
Vad innebär det att vara en profilerad journalist för ditt arbete? 
Hur sticker du ut ur mängden som profilerad journalist? 
Hur ser du i allmänhet på att mediebolag profilerar journalister? 
Hur stor frihet har du som profil kring att tycka om olika saker? 
Vad innebär det att vara en profilerad journalist för ditt arbete med sociala medier? 
Hur mycket tid får du till att arbeta med sociala medier i ditt arbete? 
Hur stor frihet har du i ditt arbete med sociala medier? 
Vad innebär det för ditt privatliv att vara en profilerad journalist? 
Är du fast anställd eller frilans? Fördelar och nackdelar med det? 

 


