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Abstract 
 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur sportjournalister förhåller 

sig till sin publik och till de ökade möjligheterna till interaktivitet som ny 

teknik har gett upphov till. Jag ville också undersöka hur yrkesrollen påverkas 

av publikkontakt och hur de ser på sin egen yrkesroll. För att göra det utgick 

jag ifrån tre dimensioner för att undersöka förhållningssätt mot publiken – 

publikkontakt, publikorientering och publiksyn – och skapade frågeställningar 

som gick ut på att beskriva dessa så bra som möjligt. 

Jag gjorde kvalitativa forskningsintervjuer med sju sportjournalister på 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och en 

innehållsanalys där jag undersökte hur interaktiviteten ser ut på webben idag. 

 

Min undersökning visar att sportjournalister har en daglig kontakt med sin 

publik och att de i regel uppskattar att föra en dialog med sina läsare. Utifrån 

det kan man dra slutsatsen att dessa sportjournalister känner sin publik 

tillräckligt bra för att kunna spegla det de tycker, tänker och vill ha. Vidare 

kan vi också se att sportjournalisterna har en ambition att producera en mer 

granskande och djup journalistik – men att de inte är säkra på att detta är vad 

läsarna vill ha. Dagens publik är kunniga och sätter höga krav, vilket tvingar 

sportjournalisterna att vara bättre pålästa och genererar en bättre 

sportjournalistik. Sportjournalisterna sätter både plus och minus till de nyare 

tekniska innovationerna som skapats för att öka interaktionen mellan dem och 

publiken. Kommentarsfältet fungerar endast som ett forum för läsarna att 

diskutera i, och skapar inga band mellan sportjournalist och publik. Däremot 

kan bloggen fungera som en utmärkt plattform för dialog mellan publiken och 

sportjournalisten, förutsatt att sportjournalisten har tid att engagera sig i 

bloggen. 

 

 
 

Nyckelord: Sportjournalistik, publik, publiksyn, publikorientering, publikkontakt, 

interaktivitet 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Journalistiken har genomgått en stor förändring de senaste fem-tio åren, sedan tidningarna 

tagit resan från att bara funnits i pappersversion till att även finnas tillgängliga på nätet. 

Resultatet och följderna av detta har förstås varit många, men en stor skillnad har varit hur 

journalisterna blivit oerhört mycket mer tillgängliga för läsarna. Från att bara ha funnits 

att nå på telefon eller brev, har man med några enkla klick kunnat ta kontakt med 

journalisten genom e-mail eller kanske enklast genom att kommentera artikeln direkt på 

webben. Den ökade interaktivitet har främst kommit som en satsning från medieföretagen 

för att locka tillbaka publiken och öka journalisterna förståelse för vad som är viktigt för 

publiken (Hedman, 2009; Sternvik, 2008). 

 

Många journalister verkar dock inte helt nöjda med förändringen och vissa menar att 

läsarkommentarer både minskar kvaliteten på journalistiken och trovärdigheten för den 

enskilde journalisten (Nygren, 2008). Studier visar att svenska journalister bedömer att 

deras eget inflytande över medieutbudet har minskat sedan mitten av 90-talet. I samma 

undersökning menade 50 procent av de tillfrågade att publikens inflytande blivit större, 

medan 35 procent trodde att inflytandet var detsamma (Andersson, 2009). 

 

Ulrika Andersson skriver att den journalistiska verksamheten baseras på en 

grundläggande idé om att arbetet bedrivs på uppdrag av publiken. Journalistkåren verkar 

dock vara ytterst splittrad i frågan huruvida de verkligen ”förmår spegla publikens 

intresse och opinion” (Andersson, 2009). För att kunna uppnå det idealet krävs också en 

väldigt stor kunskap om sin publik, som knappast är enkelt att åstadkomma i dagens allt 

mer stressade medielandskap.  

 

Men i och med att publiken har tagit ett steg närmare journalisterna – tack vare de nya 

tekniska möjligheterna – är frågan om journalisternas publikkunskap blivit bättre. 

Regelbunden kontakt med sina läsare, som många journalister uppger att de har (Nygren, 

2008), bör ju leda till en bättre kunskap om sin publik och en större kännedom om vad de 

faktiskt vill ha.  
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Sportjournalistiken är ett område där läsaren genom åren fått ta en större och mer 

framstående plats, och där journalisten ofta vänt sig direkt till publiken för respons 

(Wallin, 1999). Det räcker ju med att gå till valfri allsvenska arena för att upptäcka att 

sport väcker reaktioner, och alla möjliga diskussioner som sporten ger upphov till har 

även de flyttat in på webben (Svensson, 2007). Idag finns åtskilliga sidor och forum som 

endast handlar om sport och där läsaren själv kan diskutera och ge uttryck för sina åsikter 

kring sin favoritsport och sina favoritlag. Fotboll är världens och Sveriges största sport – 

både i antalet utövare och åskådare – och följaktligen också den sport som skapar mest 

reaktioner och diskussioner.  

 

Den här uppsatsen handlar om hur sportjournalister – och framförallt fotbollsjournalister – 

interagerar med sina läsare, vilka förändringar som den nya tekniken bidragit med och 

vilken syn på publikkontakt en sportjournalist har idag. Den handlar också om hur 

sportjournalister reagerar på påhopp och hot, höga ambitioner och vilken funktion 

sportjournalistiken egentligen ska ha. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att studera sportjournalisters förhållande till sin 

publik. Jag vill också undersöka hur sportjournalisterna använder sig av de nya 

möjligheterna till interaktivitet, och om de menar att den nya tekniken stärkt 

publikkontakten. Dessutom kommer jag att undersöka hur de ser på sin yrkesroll, och om 

den synen påverkas av publikkontakten – och i tredje led alltså om publikkontakten får 

några konsekvenser för dem som journalister. Min tes är att sport och speciellt fotboll 

engagerar och att kontakten mellan journalist och läsare sker ofta och på en daglig basis. 

Dessutom tror jag att Internets möjligheter till att hämta information, har gjort läsarna mer 

kunniga och pålästa – och att kraven därför ökat på sportjournalisten.  

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

Hur ser kontakten ut mellan en svensk sportjournalist och dennes publik? 

Hur viktigt tycker sportjournalisterna att det är med publikkontakt? 

Vilka ämnen engagerar mest – och hur påverkas sportjournalisten av att skriva om de 

ämnena? 
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Vad har tekniken förändrat och haft för betydelse för sportjournalisten och 

interaktiviteten? 

Hur mycket lyssnar de på sin publik och finns det någon publikanpassning? 

Hur ser sportjournalisten på sportjournalistiken – och påverkar det publikkontakten? 

 
 
 
 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen inom ämnet har i huvudsak riktat in sig på att undersöka hur 

journalister ser på sin publik kontra sina uppdrag som journalister. Forskningen har i stor 

grad handlat om hur journalister klarar av att leva upp till sina ideal, snarare än att studera 

hur mycket kontakt mellan publik och journalist som faktiskt existerar – vilket kan vara 

nog så viktigt. 

 

2.1 Yrkesidealet – höga hästar eller hjälpsamma åsnor? 
 
Ulrika Andersson har i sin studie kartlagt hur svenska journalister förhåller sig till sina 

läsare. Man kan definiera ett förhållningssätt till publiken på många olika sätt, men det 

sätt som jag kommer att använda mig av är detsamma som Andersson har använt sig av. 

Hon beskriver förhållningssättet som ”ett sammantaget mått på de uppfattningar, 

beteenden, intressen och kunskap som journalister uppvisar i frågor som rör publiken” 

(Andersson, 2009). Hon undersöker det här förhållningssättet i ett antal olika 

dimensioner, varav jag gått vidare med tre – journalisters publiksyn, publikkontakter och 

publikorientering. Publiksynen handlar om hur journalisten uppfattar professionens 

uppdrag i relation till publikens behov. Publikkontakten går i sin tur ut på att undersöka 

den faktiska kontakten mellan journalist och publik, och vilka möjligheter det finns för 

interaktion dem emellan. Publikorientering kan till viss del översättas med 

publikanpassning, och handlar om i vilken mån journalisten är benägen att lyssna till 

publiken. 
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Margareta Melin-Higgins visar i sin studie att journalistkårens journalistideal är tämligen 

likartat – de ska granska samhället och förklara händelser. Nästan samtliga journalister 

menar dock att det är en skillnad mellan journalistidealen och att vara journalist i 

praktiken, trots att bara en tredjedel att journalisterna säger att de inte kan leva upp till 

journalistidealen. Melin delar in journalisterna i tre olika yrkeskategorier – pedagogen, 

språkröret och hantverkaren. Pedagogen anser sig kunna påverka publiken och tycker sig 

veta vad publiken inte vet om att den egentligen vill ha. Språkröret ser sig själv företräda 

publiken och vill spegla vad vanligt folk tycker och tänker. Den här sortens journalist tror 

sig också vara så pass lik den genomsnittlige läsaren att journalistens omdöme i det 

journalistiska materialet kommer att passa läsaren. Hantverkarna liknar på många sätt 

språkröret, men har en mer positiv attityd till publiken och vill ge publiken vad den vill ha 

(Melin-Higgins, 1996). 

 

Uppdragsfokusering och publikmedvetenhet är de två grundpelare i det journalistiska 

arbetet, som Ulrika Andersson använder för att dra slutsatser om hur svenska journalister 

förhåller sig till sin publik. Ju högre uppdragsfokusering en journalist har, desto mindre 

viktigt är det för denne att ge publiken det den vill ha. Det är i det här facket vi hittar 

pedagogen – som vill ge publiken det publiken inte vet om att den vill ha. Journalisten 

med hög publikmedvetenhet visar däremot upp ett större anspråk på att tillfredsställa 

publiken med det publiken vill ha (Andersson, 2009). 

 

Ulrika Anderssons studie visar också att det inte finns något avgörande samband mellan 

en journalists publiksyn och dennes syn på publikorientering. Oavsett ditt yrkesideal kan 

journalisten alltså ha en positiv eller negativ inställning till publikorientering (Andersson, 

2009). Tidigare studier kring svenska journalisters yrkesideal har visat att det finns en 

skillnad mellan hur den faktiska situation ser ut, och hur journalister tycker att den ideala 

situationen bör se ut. Journalister överlag tycker att det är viktigt att känna sin publik, men 

med det sagt är journalister inte lika övertygade om att de faktiskt är tillräckligt 

publikmedvetna för att kunna spegla det deras läsare faktiskt tycker, tänker och vill ha 

(Andersson, 2009; Melin-Higgins, 1996). 
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2.2 Branschens attityd 
 

Som jag var inne på tidigare har mediebranschen genomgått stora förändringar under de 

senare åren, och de tekniska möjligheterna har gett publiken större möjlighet till 

interaktion.  Studier har också visat att tidens motto verkar vara att man ska lyssna på 

publiken, och att redaktionschefer tycker att interaktivitet mellan journalister och läsare är 

ytterst viktigt. På dagens webbsidor uppmanas läsaren ständigt att delta i diskussioner, 

mejla in sina åsikter eller kommentera artiklar (Hedman, 2009, Nygren 2008). Till allt 

detta kommer redaktionernas ökade satsningar på bloggar, som publiken har möjlighet att 

följa och kommentera (Andersson, 2009). 

 

Endast 22 procent av de tillfrågade journalisterna menade att publikkontakten blivit större 

under de senaste fem-tio åren, och nästan en lika stor del – 19 procent – menade att den 

till och med blivit mindre. De journalister som känt av den största ökningen var de som 

arbetade för storstadsmorgontidningar och industrialiserade tjänsteföretag. Ulrika 

Andersson menar att de tekniska innovationer som medieföretagen har skapat för att öka 

kontakten mellan publik och journalist inte har lyckats (Andersson, 2009). Äldre svenska 

studier har visat att journalister som inte har en regelbunden kontakt med sina läsare, har 

svårare för att ta deras intressen i beaktande i sitt arbete (Windahl, 1975). I Anderssons 

undersökning framgår det att journalisternas kontakt med sin publik är förhållandevis 

sporadisk, vilket borde innebära problem för dem att spegla vad publiken faktiskt är ute 

efter och vill ha. 

 

I introduktionen nämnde jag att Ulrika Anderssons studie visat att en majoritet av de 

tillfrågade journalisterna hävdade att publikens inflytande över det svenska medieutbudet 

hade blivit större. Med tanke på att kontakten inte ökat avsevärt de senaste tio åren och att 

journalisterna inte verkar alltför benägna att upprätthålla en kontakt med läsarna, finns det 

skäl att tro att publikens inflytande dock inte blivit särskilt mycket större, enligt 

Andersson. I samma studie framkommer det också att många svenska journalister menar 

att deras eget inflytande blivit mindre. 37 procent uppger att de känner ett ”något mindre” 

inflytande, 7 procent menar att de känner ”mycket mindre inflytande”, medan 33 procent 

menar att inflytandet inte har förändrats (Andersson, 2009). 
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Sveriges journalister känner också att de kommersiella krafterna – mediernas ägare, 

näringslivet och annonsörer – fått ett starkare grepp om den journalistiska verksamheten. 

Journalisterna menar att dessa aktörers inflytande innebär mer stress och sämre kvalitet. 

Samtidigt verkar inte journalisterna tycka att publiken är en del av den kommersiella 

dimensionen. Det finns alltså inte några samband som tyder på att publiken bidrar med att 

försämra kvaliteten i journalistiken, även om det inte finns något som säger tvärtom heller 

(Andersson, 2009).  

 

2.3 Den journalistiska bloggen 
 

Bloggen verkar vara här för att stanna, och den gör det som den första genren som man 

kan säga föddes på webben – dess like fanns alltså inte innan Internet. Vi som dagligen 

läser bloggar vet hur vi ska känna igen dem, men det kan ändå tjäna ett syfte att berätta 

vad som kännetecknar en blogg. Domingo och Heinonen skriver att ”simplicity is the 

rule” – enkelheten är regeln, direkt översatt. Inlägg i en blogg organiseras med det som 

skrevs senast först och texten är direkt, informativ och kort. Vanligtvis skrivs en blogg 

endast av en person och betraktas som personliga och subjektiva. En av de viktigaste 

attributen i en blogg är kommentarsfältet, där läsarna själv kan kommentera bloggen – 

inlägg för inlägg – vilket förvandlar bloggen till ett utrymme för debatt mellan läsare och 

författare (Domingo & Heinonen, 2008).  

 

Den journalistiska bloggen behöver inte nödvändigtvis följa de journalistiska rutinerna 

och konventionerna, men den har ändå samma mål – att samla in och redovisa material 

från en händelse till en viss publik (Domingo & Heinonen, 2008). Vidare diskuterar 

Domingo och Heinonen kring att det finns fyra sorters journalistiska bloggar – den som 

skrivs av publiken utanför medierna, den som skrivs av publiken innanför mediernas 

plattformar, den som skrivs av journalisten utanför sitt medieföretag och slutligen den 

som skrivs av journalisten på en plattform skapat av det medieföretag han företräder. Den 

sista av dessa bloggar är den jag undersökt för min studie. 
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3. Metod 
 

För att studera hur vissa sportjournalister förhåller sig till sin publik har jag gjort en 

kvalitativ intervjustudie med sju sportjournalister. Dessutom har jag analyserat hur dessa 

sportjournalister i praktiken bjuder in läsare till dialog, genom att göra en kvantitativ 

innehållsanalys över deras publicerade material – artiklar, krönikor och bloggar – på deras 

tidningars respektive nättidningar.  

 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
 

När jag utförde mina intervjuer försökte jag bestämma en plats med dem där vi kunde 

prata ostört och utan inverkan från andra personer runt omkring intervjupersonen – för att 

säkerställa att det intervjupersonen säger är det den verkligen menar (Ryen, 2004). I 

samtliga fall tycker jag att jag tillsammans med intervjupersonen hittade platser där vi 

kunde prata tämligen ostört – på caféer eller lugnare delar av redaktioner – även om vi 

aldrig befann oss någonstans där vi var direkt instängda från utomstående kontakt. Det 

viktiga är dock att det inte vid något tillfälle var någon av relevans för intervjun som 

störde oss eller kunde höra vad vi pratade om. Ingen av intervjupersonerna hade något 

emot att deras namn skulle bli publicerade i uppsatsen, och några etiska problem med att 

skriva ut deras namn tycker jag inte heller att det därmed finns. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att ha en förhandsstrukturering över din intervju 

innan du sätter dig ner för forskningsintervjun. Argument för en begränsad 

förhandsstrukturering är att det gör forskaren blind och missar eller missförstår fenomen 

som är viktiga för undersökningspersonen. Ett av de största argumenten för en 

förhandsstrukturering är dock att om du vet vad du är ute efter, är det inget hinder att 

planera hur du ska få ut det (Ryen, 2004). För egen del kände jag att det senare 

argumentet definitivt talade för mitt syfte och min frågeställning – och att det hade varit 

om inte omöjligt så betydligt mycket svårare att utföra intervjuerna utan en 

förhandsstrukturering. Dessutom var det av vikt att jag ställde liknande frågor till samtliga 

intervjupersoner, och då underlättar förstås en förhandsstrukturering att man inte glömmer 

bort eller missar en viktig fråga.  
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Med det sagt ska det förstås tilläggas att jag inte följde min förhandsstrukturering till 

punkt och pricka, utan många gånger frångick struktureringen för att ställa följdfrågor 

som föll sig så naturliga som möjligt i sammanhanget. Liknande struktur kan kallas 

semistrukturering, och är optimal när man vill ha möjlighet att ställa följdfrågor (Östbye 

m fl, 2004). Exempelvis svarade en intervjuperson på första frågan vissa känsliga ämnen 

alltid ger stor aktivitet i mejlkorgen – vilket förstås krävde att jag ställde följdfrågan om 

vilka känsliga ämnen det var som gav den reaktionen.  

 

Den kvalitativa intervjun ska påminna om ett vanligt samtal och man ska akta sig för att 

gå på de tyngsta och svåraste frågorna direkt (Ryen, 2004). Därför inledde jag alltid mina 

möten med intervjupersonerna med att ställa några frågor om arbetet, fotboll eller livet – 

för att ta bort de mest onaturliga elementen med intervjun. Den första fråga jag ställde till 

intervjupersonerna – med direkt relevans för uppsatsen – var alltid ”Hur mycket kontakt 

har du med dina läsare?”. Den visade sig vara både enkel att svara på och gav alltid 

öppningar för följdfrågor och intressanta vinklar för det fortsatta samtalet. 

 

Det går förstås att diskutera huruvida en kvalitativ metod faktiskt är det bästa sättet att 

undersöka hur sportjournalister förhåller sig till sin publik. Mycket annan forskning på 

ämnen – exempelvis Anderssons studie – är ju gjort med kvantitativa studier. Många 

intressanta svar kan dock försvinna i en kvantitativ studie, och det enda sättet att få fram 

dessa är just att ha samtal med intervjupersonerna (Esiasson m fl, 2007, tredje upplagan). 

Jag tycker att mitt resultat visar just detta, och att svaren jag fått hade varit väldigt svåra 

att få fram med andra metoder.  

 

3.2 Val av frågor 
 

Jag försökte fokusera på att göra så öppna frågor som möjligt, för att ge intervjupersonen 

möjlighet att själv berätta om sina erfarenheter och uttrycka sina åsikter. Vissa frågor är 

trots det väldigt raka – och man kan definitivt argumentera för att de hade fungerat lika 

bra i en frågeundersökning – medan andra är desto luddigare. Syftet med alla frågor har ju 

dock varit detsamma – att ta sig bakom de enkla svaren som att en journalist får 200 mejl 

per dag, att Zlatan skapar mest reaktioner och att krönikörrollen ger upphov till, och hitta 

de intressanta konsekvenserna som dessa svar bidrar till.  
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3.3 Urval och avgränsningar 
 

I mitt val av de sportjournalister jag skulle intervjua och studera, var min utgångstanke att 

göra ett strategiskt urval och välja sportjournalister som arbetar i olika roller på olika 

tidningar. Jag ville ha både reportrar i kvällspress och i dagspress, och jag ville även ha 

journalister som kommenterar, analyserar och skriver krönikor – även där i kvälls- och 

dagspress. Mina val var alltså tämligen typiska fall, om än vissa sportjournalister jag 

intervjuat har särställningar inom sportjournalistiken vilket givetvis påverkar resultatet 

(Esiasson, m fl, 2007).  

 

Jag kontaktade två personer vars roll i de respektive tidningarna jag kände väl till – som 

var inriktade främst på fotboll – och frågade dem ifall de var intresserade att ställa upp för 

en intervju som skulle handla om sportjournalisters förhållande till deras publik. Ett par 

personer svarade nej och ett par personer svarade inte alls. När jag fick ett sådant bortfall 

försökte jag hitta en sportjournalist på samma tidning, vars roll liknande den som inte 

ville eller kunde ställa upp. I ett fall frågade jag krönikören jag intervjuat om han kunde 

peka ut en reporter på redaktionen till mig, som skrev mestadels om fotboll. 

 

Samtliga sportjournalister jag intervjuade var män – vilket förstås är både tråkigt och 

beklagligt. Sanningen är dock att sportjournalistiken är ett mansdominerat yrke, och att 

den kvinna jag försökte få tag på inte gav mig något svar. Givetvis hade uppsatsen kunnat 

lyftas av en kvinnas åsikter och erfarenheter – men jag tycker mig ändå ha hittat en bra 

blandning i mitt urval.  

 

3.4 Intervjupersoner och material 
 

De sportjournalister jag intervjuat för uppsatsen är: 

Grimlund, Lars – Dagens Nyheter. Lars är 55 år gammal och har arbetat på Dagens 

Nyheter i 25 år. Under en kort tid arbetade han med mer lokal sport i Stockholm som DN 

hade en satsning på under 90-talet, men nu är han vanlig, hederlig sportreporter. 
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Kristoffersson, Daniel – Expressen. Daniel är 27 år gammal och har arbetat på Expressen 

i tre-fyra år, har rollen som reporter och skriver framförallt om fotboll. Han varken 

bloggar eller skriver krönikor. 

Laul, Robert – Aftonbladet. Robert är 33 år gammal och har arbetat på Aftonbladet i nio 

år. Han började som reporter och specialiserade sig på fotboll. Numera har han även en 

blogg, ett webb-TV-program och ibland skriver han även krönikor.  

Lindblad, Anders – Svenska Dagbladet. Anders är 50 år gammal och har arbetat på 

Svenska Dagbladet i 21 år. Han skriver mestadels reportage men ibland även krönikor. 

Majlard, Jan – Svenska Dagbladet. Jan är 49 år och har arbetat i 19 år på SvD. De senaste 

fem åren har han skrivit krönikor och framförallt om fotboll. 

Niva, Erik – Aftonbladet. Erik är 31 år och har arbetat på Aftonbladet i sex år. Han 

började med att skriva reportage i Aftonbladets sportmagasin Sportmagasinet – men har 

sedan länge också skrivit krönikor för tidningen. 

Orrenius, Johan – Expressen. Johan är 27 år gammal och har arbetat på Expressen i fyra 

år. Ganska tidigt fick han rollen som krönikör. 

 

3.5 Innehållsanalys 
 

Samtliga av de journalister jag intervjuade för uppsatsen skriver för tidningar som också 

har en nätupplaga. Min tanke med innehållsanalysen var att titta på deras publicerade 

texter i nättidningarna, och se hur de i praktiken förhåller sig till de möjligheter till 

interaktion som webben ger utrymme till. Innehållsanalysen gjordes alltså inte för att 

studera hur sportjournalister överlag förhåller sig till interaktivitet på nätet, utan för att få 

en bild av hur de sportjournalisterna jag intervjuade använde sig av nättidningarnas 

möjligheter till interaktion. Innehållsanalysen är ett utmärkt sätt att beskriva mönster och 

utvecklingstendenser i mediernas innehåll (Östbye m fl, 2004). 

 

En del av de intervjuade personerna skriver exempelvis bloggar, och samtliga 

intervjupersoners respektive nättidningar ger möjligheten att kommentera texter direkt på 

nätet. Jag tittade på de respektive journalisterna under en veckas tid. Optimalt hade förstås 

varit att titta på journalisterna under samma vecka, så att man kunde dra slutsatser utifrån 

material som handlar om samma sporthändelse. Eftersom att de inte alltid arbetar samma 

tider och samma dagar kände jag dock att det inte var genomförbart. 
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Analysenheterna i min innehållsanalys var följaktligen intervjupersonernas samtliga texter 

på nättidningarna – bloggar, krönikor och nyhetsartiklar. Variablerna var dels antal 

kommentarer i direkt anslutning till en artikel eller krönika, en annan för antal 

kommentarer i en blogg – och till sist två variabler för antal kommentarer som journalister 

själv har skrivit i sina bloggar, artiklar eller krönikor (se bilaga 1). 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet står för trovärdighet och avser i praktiken om man har mätt det man faktiskt 

utgett sig för att mäta. Validiteten innefattas av begreppsvaliditeten, som handlar om ifall 

de teoretiska begrepp man presenterat överensstämmer med de operationella indikatorerna 

– det vill säga ifall ens undersökningar varit relevanta för det frågeställning man 

presenterat. Reliabilitet betyder tillförlitlighet eller säkerhet, och kan i praktiken avse ifall 

någon annan skulle ha kunnat nå samma resultat som man själv gjorde. God reliabilitet 

och begreppsvaliditet ger god validitet för uppsatsen – eller hög resultatvaliditet som det 

även kallas. 

 

För att undersöka hur sportjournalister förhåller sig till sina läsare hade man ju antingen 

kunnat gå till sportjournalisterna – som jag gjorde – eller möjligtvis till läsarna. Hade man 

intervjuat läsare i stället för sportjournalister hade man dock missat en viktig del i 

sportjournalisternas förhållande till sina läsare – nämligen vilka attityder, inställningar 

och åsikter som sportjournalisterna har till sin publik. Jag menar att det stärker min 

begreppsvaliditet. Jag anser också att det som framförallt stärker validiteten i min uppsats 

är att jag gjort en tydlig förhandsstrukturering som vem som helst hade kunnat ta med sig, 

och intervjua samma personer som jag intervjuat och fått liknande svar. 
 

Den kvantitativa innehållsanalysen kompletterar intervjuerna på så vis att den ger en bild 

av hur det i praktiken ser ut på nättidningarna, och visar vilken interaktivitet som läsare 

och journalister har möjlighet till idag. Innehållsanalysen är tydligt utformad med 

kodschema, variabler och analysenheter, och hade därmed kunnat göras av vem som helst, 

när som helst – så länge inte innehållet förändras på webben. Det är ju dock en faktor inte 

jag styr över. Mina resultat – när det gäller båda mina undersökningar – speglar bara hur 
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just de sportjournalisterna förhåller sig till interaktivitet och till sin publik, men ger också 

en fingervisning över vilka tendenser, likheter och skillnader det finns i yrkeskåren. 

 

 

 

 

 

 

4.0 Resultat 
 

4.1 Hur ser det egentligen ut på nättidningarna? 
 

I den här delen av resultatet kommer jag att gå igenom innehållsanalysen, för att ge en 

tydligare bild av hur respektive intervjuperson i praktiken ger sin publik möjlighet till 

interaktivitet. Först tänkte jag förklara lite närmare hur de bloggar jag undersökt fungerar. 

Tre av intervjupersonerna hade bloggar, två på Aftonbladet och en på Expressen. Deras 

respektive system för att kommentera i en blogg skiljer sig något. För att kunna 

kommentera en blogg på Expressen måste du vara registrerad användare på Expressen, 

medan du kan lägga kommentarer på en blogg på Aftonbladet anonymt. På Aftonbladet 

krävs det dock att författaren godkänner alla kommentarererna – så fungerar det i alla fall 

på Robert Lauls och Erik Nivas respektive blogg. Om någon kommenterat ett inlägg men 

författaren ännu inte hunnit godkänna inlägget, hamnar kommentaren inom en parentes 

över det totala antalet kommentarer inlägget har fått. 

 

Erik Niva på Aftonbladet hade under den veckan (09-11-04 – 09-11-10) jag tittade på 

hans texter, publicerat fem krönikor och åtta blogginlägg. Hans krönikor hade 0, 15, 7, 3 

och 75 kommentarer – varav den sista handlade om huliganism och läktarkultur efter att 

en åskådare stormat in på planen och slagit ned en spelare efter en match. Bloggen han 

skriver i tillsammans med hans kollega Simon Bank var desto mer kommenterad, och 

hans inlägg fick alltifrån 22 till 175 (+3) kommentarer. Sammanlagt hade Nivas inlägg 

566 (+13) kommentarer under en vecka, varav Niva själv stod för 201. 

 



 16

Robert Laul hade endast en publicerad artikel i nättidningen under den veckan (09-11-10 

– 09-11-16) jag undersökte hans texter, och den hade 13 kommentarer. Hans blogg hade 

sammanlagt 236 kommentarer, varav 46 var svar från Laul. Av dessa 46 kom dock så 

många som 37 i ett och samma inlägg, som var respons på det Webb-TV-program som 

Laul gör på aftonbladet.se.  

 

Johan Orrenius hade en krönika publicerat i Expressens nättidning under den vecka (09-

11-04 – 09-11-10) jag undersökte hans texter, och den hade nio kommentarer. Han hade 

skrivit sju blogginlägg, varav ett var kommenterat och hade fått fyra kommentarer. 

 

Daniel Kristoffersson hade publicerat sju nyhetsartiklar i nättidningen under veckan (09-

11-08 – 09-11-14) jag undersökte hans texter. Fyra av hans texter hade 12, 1, 4, 5 

kommentarer. I två av nyhetsartiklarna blev man hänvisade till diskussion i en tredje, som 

hade sammanlagt 1134 kommentarer. Artikeln handlade om samma incident som Erik 

Niva hade skrivit en krönika om – supportern som stormat planen. 

 

Jan Majlard publicerade fem stycken krönikor på Svenska Dagbladets nättidning under 

den vecka (09-11-16 – 09-11-22) jag undersökte hans texter som fick mellan en och fyra 

kommentarer och sammanlagt nio stycken. 

 

Anders Lindblad hade nio stycken texter totalt på Svenska Dagbladet under den vecka 

(09-11-05 – 09-11-11) jag undersökte honom, varav två var krönikor. Fem stycken 

nyhetsartiklar var inte kommenterade alls, och på en av dem var inte 

kommentarfunktionen påslagen. Den ena krönikan gav 26 kommentarer och den andra 79, 

och av de två artiklar som var kommenterade hade den ena 24 kommentarer och den 

andra 68. Intressant för de mest kommenterade texterna var att de bägge handlade om 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. 

 

Lars Grimlund hade noll artiklar publicerade under en fyra veckor lång period, där min 

tanke var att hitta något material från honom att undersöka. En koll i sökmotorn på DN.se 

visar dock att det är ytterst sällan Grimlunds artiklar hamnar på nätet, trots att han skriver 

artiklar för pappersupplagan dagligen. Han säger själv att anledningen till viss del beror 

på DN:s mål att inte ha samma material på nätet som i papperstidningen. 
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4.1.2 Sammanfattning  
 

Bloggarna på Aftonbladet är frekvent kommenterade och dess författare – Robert Laul 

och Erik Niva – verkar systematiskt att försöka svara kommentarerna till deras 

blogginlägg. Johan Orrenius blogg får å andra sidan ganska få kommentarer, och att ett 

mer omständligt system ligger till grund för detta finns det skäl att tro, vilket vi kommer 

komma tillbaka till senare. Om vi ser på kvällstidningarna överlag är krönikorna ganska 

sparsamt kommenterade om man tittar på mitt material. Daniel Kristofferssons artikel om 

huliganincidenten väckte dock enorma reaktioner, och att den krönika som var mest 

kommenterad på Aftonbladet handlade om samma ämne är nog ingen slump. Zlatan 

Ibrahimovic skapar också debatt vilket man kunde se på Svenska Dagbladet och Anders 

Lindblads artiklar, medan den mer etablerade krönikören Jan Majlard fick mindre 

reaktioner för sina texter. Att Lars Grimlunds texter inte hamnar på nätet alls är något 

anmärkningsvärt, men enligt honom ingenting han styr över själv. 

 

4.2 Publikkontakten från sportjournalisternas synvinkel 
 

Det här avsnittet kommer främst att ta upp de två första frågorna i min frågeställning –  

Hur ser kontakten ut mellan en svensk sportjournalist och dennes publik? 

Hur viktigt tycker han/hon att det är med publikkontakt?  

Resultaten av mina intervjuer visade att det fanns vissa skillnader mellan 

kvällstidningsjournalisterna och journalisterna från dagspressen. Om vi ska börja med 

kvällstidningarnas företrädare, där vi hade Erik Niva och Robert Laul från Aftonbladet 

och Johan Orrenius och Daniel Kristoffersson från Expressen.  

 

Erik Niva startade tillsammans med sin kollega på Aftonbladet – Simon Bank – upp en 

fotbollsblogg för drygt ett år sedan, som för nuvarande är Sveriges största registrerade 

sportblogg (Bloggportalen, 091127). Sedan dess har Nivas kontakt med sina läsare ökat 

”lavinartat”, och nu kommer han dagligen i kontakt med något som han beskriver som en 

sorts kärnläsare. Bloggen får väldigt många kommentarer, vilket jag redovisade i 

innehållsanalysen, och Niva menar att han försöker svara på alla. Han menar att det blivit 

väldigt viktigt med publikkontakt sedan de startade bloggen, och att den kontakten är en 

stor anledning till att de lägger ned så mycket tid på bloggen som de gör.  
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”Hade inte kommentarsfältet funkat och blivit beklämmande 
dåligt eller inaktivt hade jag nog inte orkat skriva så mycket som 
vi gör, så där är publikkontakten avgörande.” 

 

Erik Niva tillägger dock att ersättningen för att både blogga och svara på 

bloggkommentarer är liten. Han berättar också att de från arbetsgivares sida uppmanas att 

även svara på mejl, och säger att han får ett tiotal mejl per dag – men bara från de mest 

upprörda, de största rättshaveristerna eller de mest egendomliga människor som orkar 

engagera sig, vilket kan vara jobbigt. 

 
”Det är ju rätt deprimerande att få 20 mejl där majoriteten 
handlar om hur dum i huvudet man är som ens har en åsikt. Men 
då får man gå tillbaka till sig själv och tänka på hur ofta man 
själv skickat ett positivt mejl till någon som man läser ofta och 
gillar.” 

 

Det händer någon gång i veckan att någon kommer fram och pratar med Erik Niva privat, 

vilket han tycker är kul. Han menar att det skett en stor ökning av detta sedan han började 

vara med i Webb-TV-program och också i markbunden TV, och tror själv att det har med 

att han faktiskt blir igenkänd nuförtiden. Han menar att det händer främst när han befinner 

sig i krogmiljö, men även på stan eller när han går på fotbollsmatcher som vanlig 

åskådare, och säger att det oftast bara handlar om folk som vill komma fram och byta ett 

par ord fotboll.  Då och då ringer det även in läsare till redaktionen och vill prata med 

honom, men han menar att det är ytterst sällan och oftast när det hänt något 

kontroversiellt – exempelvis en läktarskandal på en allsvensk fotbollsmatch. 

 

Johan Orrenius kan i det närmaste beskrivas som Erik Nivas dito på Expressen, då han 

arbetar både som krönikör och har en fotbollsblogg. Han får också ett tiotal mejl per dag – 

men säger att det kan variera väldigt mycket beroende på vad man skrivit om. Det finns 

en del läsare som återkommer regelbundet till Orrenius, som han tror gillar det han skriver 

och vill ha en dialog – vilket han uppskattar. När man är så pass ung som Orrenius är, 

menar han att det känns helt naturligt att ha en kontakt med sina läsare. Han menar också 

att det är viktigt att känna att folk bryr sig – ”även om man inte behöver få ryggdunkar”. 

Han säger att han försöker svara på alla mejl, men att han undviker att svara på dem som 

är ”ohövliga eller saknar substans – och bara skriver typ ’håll käften’”. 
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”Så fort någon har någon sorts relevant kritik och kan framföra 
det hyfsat sakligt så svarar jag. Ibland har man ju fel. Det finns 
många som kan väldigt mycket och har man slarvat så är det ju 
bara att be om ursäkt.” 

 

Som det framgick av innehållsanalysen får inte Johan Orrenius blogg särskilt många 

kommentarer, vilket han tror viss del har att göra med att Expressen har ett system där 

man måste vara en registrerad användare för att få kommentera. Han tillägger också att 

han får fler mejl om blogginlägg än han får kommentarer, och att alla hans texter överlag 

inte heller publiceras på nätet – vilket drar ned den totala mejlskörden. Det har hänt att det 

kommer fram läsare till Orrenius när han sitter på tåg eller flyg och folk som läser hans 

text i tidningen känner igen honom, och även när han är på krogen. Han har märkt att det 

har hänt i högre utsträckning om han varit med i något TV-program – exempelvis Webb-

TV-programmet ”Euro Talk” på svenskafans.com – och folk har kommit fram och sagt 

något om hans insats där. Vanligtvis vill de som börjar prata med honom bara höra hur det 

är att arbeta som sportjournalist, eller höra hur det var att intervjua Zlatan. 

 

Robert Laul jobbar som reporter och bloggare – och numera har han också ett TV-

program på Aftonbladets nätsida. Precis som Niva säger han att det främst är genom hans 

blogg som han har kontakt med sina läsare, och att han också lägger upp det mesta annat 

han gör för tidningen i bloggen – alltså TV-program, krönikor och andra texter han 

skrivit. I bloggen förklarar han senare hur han tänkte när han gjorde materialet, och i mån 

av tid försöker han sedan svara på synpunkter och åsikter som läsarna kan ha. Han säger 

dock att han i snitt kanske bara svarar på var fjärde bloggkommentar, och att det främst är 

efter att de lagt upp ett nytt TV-program som han är väldigt aktiv i sitt svarande. Även 

Laul försöker svara på så många mejl han hinner med, men han säger att han prioriterar 

dem där folk ansträngt sig för att skriva något konstruktivt, och där det inte bara är en 

”tyken och aggressiv” kommentar. Sedan han började att blogga menar Laul att han får 

mindre mejl, men trots det får han så mycket som mellan 50 och 200 per dag, beroende på 

vad han skrivit om. Krönikor är det som väcker störst reaktioner, något som egentligen 

samtliga av de jag intervjuade var överens om. Laul tycker i grunden att det är viktigt med 

publikkontakt, men säger att det är tråkigt att det är sådan aggressiv ton. 

 
”Jag har inget emot om man är tyken, ironisk och skojar, men 
när det bara är rena svordomar och elakheter så tillför det 
ingenting. Jag kan själv vara ganska provokativ, så jag har inga 
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problem med sånt, men när det bara är ”din jävla idiot, fan vad 
ful du är, dra åt helvete” – så undrar man lite grann varför?” 

 
Robert Laul tillägger dock att han uppskattat väldigt många mejl han får också, och att det 

är kul att höra vad läsare tycker och tänker om sådant han skriver – och hur de 

kommenterar skeenden i sportvärlden. Dessutom säger han att det stundtals händer att han 

får nyhetstips från läsare som han sedan kan kolla upp och kanske göra något på. I och 

med att Laul har arbetat på Aftonbladet i 13 år, och nu har en blogg, ett webb-TV-

program och både skriver nyhetstexter och ibland krönikor – har han ju fått en stark profil 

på tidningen. Det gör att folk kommer fram till honom ibland i vardagen – exempelvis när 

han är ute på krogen. Han menar att det kan vara påfrestande. 

 

”Det är ju en sak om du sitter på ditt jobb och svarar på en 
kommentar på din blogg eller ett mejl, men om du är ute på 
krogen så är du ju inte direkt ute och jobbar – och det kan vara 
lite störande även om människorna är positiva och glada. Men 
det får man acceptera, man har ju valt att ha den profilen man 
har i tidningen.” 

 

Robert Laul menar att det framförallt är folk som är positiva och trevliga som kommer 

fram, som vill diskutera en viss detalj inom fotbollen. Han tillägger dock att det även 

finns de som är hotfulla, och att det förstås inte är särskilt roligt. Han har klarat sig bra, 

säger han, men menar att det finns ”vissa kriminella element” i svensk fotboll, som han 

helst inte vill stöta på ”i en mörk gränd”. 

 

Daniel Kristoffersson arbetar som reporter på Expressen. Han får i regel sex-sju mejl per 

dag och säger att han lärt sig från de äldre att svara på alla han får, även om läsarna har 

skrivit att han är ”dum i huvudet eller en idiot”. Om han svarar brukar läsarna oftast bli 

glada för att de får ett svar, och uppvisa större förståelse och vara mindre otrevliga i deras 

svar tillbaka. Det viktigaste med att ha en kontakt med läsarna är för Kristoffersson att 

försöka få läsarna att få en större förståelse för yrket, och att många läsare verkar ha en 

väldigt missvisande bild av kvällsjournalistik. 

 
”Jag får bilden av att folk tror att man sitter och hittar på och 
försöker förstora upp saker, men det är ju inte som att jag sitter 
och tänker ’vad ska jag hitta på idag då?’” 
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Daniel Kristoffersson tillägger att han som sportjournalist vill ge en så sann bild som 

möjligt över vad som har hänt, och menar att annars skadas hans trovärdighet som 

sportjournalist. När det kommer till övrig kontakt säger han att det även ringer in läsare 

och vill diskutera någon gång i veckan. Det har hänt någon gång att folk har kommit fram 

till honom privat, och till exempel blev han igenkänd på en Djurgårdsmatch efter att han 

varit med i ett webb-TV-program på svenskafans.com. Annars har det mest varit ett par 

gånger när han varit i sin hemstad Sundsvall, och han tillägger att han inte tror att det är så 

många som ser hans byline i tidningen och känner igen honom. 

 

Publikkontaktsklimatet är något annorlunda hos de intervjuade sportjournalisterna på 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Jan Majlard arbetar på Svenska Dagbladet och 

har de senaste fem åren skrivit krönikor – eller perspektiv som de kallas på Svenska 

Dagbladet. Han menar att han har en hel del återkommande mejlkontakter som hör av sig 

med synpunkter. Totalt sett får han mellan 20-30 mejl i veckan och ibland är det även folk 

som ringer in. Det bästa tycker dock Majlard att det är med handskrivna brev – som han 

faktiskt fortfarande får ibland – där han menar att det känns som att läsaren tänkt till lite 

mer än vad den som skickar iväg ett mejl gör. Det händer också att det kommer fram 

läsare till honom i vardagen och stannar honom för att diskutera fotboll.  

 

”Nu senast i fredags kom det fram en man som höll på Bajen och 
det var himla kul att prata om honom för att han hade verkligen 
kött på benen när det kom till Hammarby. Det är väldigt kul när 
det händer, och det är framförallt folk från 35-50 med stort 
sportintresse.” 

 

Jan Majlard tycker dock att det kan vara farligt att som sportjournalist lägga för stor vikt 

vid vad läsare tycker och tänker, och att det viktigaste är att man håller fast vid sin egen 

linje, och inte ”står och faller” med publikkontakt. Han menar också att man får mer 

respons från läsarna när man skriver krönikor än när han var reporter. 

 

Anders Lindblad är i huvudsak reporter på Svenska Dagbladet, även om han någon gång 

även skriver krönikor. Han menar att kontakten med läsarna är tämligen liten, och att han 

inte får mer än några mejl per vecka – som han förstås svarar på. När han skriver krönikor 

menar han att man får betydligt mer mejl än när man bara skriver en nyhetsartikel. 

Lindblad har varit på Svenska Dagbladet i snart 21 år, och att publikkontakten där han 
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arbetade tidigare – på en lokaltidning i Småland – var mycket större, och folk där till och 

med kunde komma in på redaktionen om de hade en åsikt. Han tror att kvällstidningarna 

får mer läsarreaktioner för att de vågar sticka ut hakan lite mer, och att de ibland kanske 

blir lite för ”trista och gråa” på dagstidningarna.  

 

När det kommer till hur viktigt det är med publikkontakt, är Anders Lindblad lite kluven. 

Han menar att det borde vara viktigt, och att det är enkelt att säga att det är viktigt – men 

när det kommer till kritan är det inte så viktigt. ”Vi skriver ju ändå”, säger han. 

 

”De reaktioner man får är så få att man får lita på sitt eget 
omdöme att man gör rätt bedömningar. Sen är det ju kul att få 
reaktioner från läsarna men det är inte avgörande för det vi 
skriver om eller hur vi jobbar.” 

 

Att folk springer in i honom på stan och har åsikter eller saker de vill diskutera händer 

inte alls, och Lindblad tror att det i mångt och mycket handlar om att han arbetar på en 

dagstidning och inte en kvällstidning – där profileringen är starkare. 

 

Lars Grimlund arbetar på Dagens Nyheter som reporter. Han säger att hans största kontakt 

med sina läsare är via mejl, att han får runt 25 mejl per vecka och att han svarar på 

samtliga. Han säger att en av anledningarna till att svara på mejl och att även vara trevlig i 

alla mejl han får, är att han det annars finns risk att någon lägger ut mejlkonversationen på 

nätet. Grimlund tycker definitivt att kontakten med läsarna är viktig, och säger att han 

delvis saknar tiden när han arbetade mer lokalt på DN mot Stockholmsidrotten. Då kunde 

han få brev från unga killar och tjejer som kände igen sig i det han skrev, och han menar 

att han på så vis hade närmare kontakt med läsarna – och att det kanske mer liknande 

arbetssituationen i en småstadstidning. 

 

Någon gång har det hänt att någon har känt igen honom privat, men att det bara är ett fåtal 

gånger. Att bli igenkänd och ha en stark profil i tidningen är dock ingenting som 

attraherar honom. 

 

”Hade jag velat synas hade jag kunnat göra det  – i 
morgonsoffor och FAN-TV – men jag är inte intresserad av att 
göra mer med mitt namn, och jag har inte känt att jag har haft 
den tiden och kraften.” 
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4.3 Mejlexplosioner – känsliga ämnen som väcker reaktioner 
 
Vissa ämnen ger förstås upphov till mer reaktioner och debatt än andra, och frågorna jag 

ställde till intervjupersonerna var vilka ämnen det här är, och hur man som sportjournalist 

känner inför att skriva dem. 

Vilka ämnen engagerar mest – och hur påverkas sportjournalisten av att skriva om de 

ämnena? 

 

Daniel Kristoffersson på Expressen säger att det är när man skriver om AIK och 

Stockholmslagen som det verkar beröra som mest, och att han då får betydligt mycket mer 

mejl än vad han får annars. Han menar att det mestadels är negativa kommentarer som når 

honom, och ibland till och med hot – även om han inte tar dem så allvarligt. 

 

”90 procent av alla mejl man får är ju negativa, det är ju 
aldrig att man får något beröm. De är oftast att något är fel, 
och att det ska vara på något annat sätt och att man är dum i 
huvudet.” 

  

Även svenska fotbollslandslaget och Zlatan Ibrahimovic i synnerhet är sådana ämnen som 

många har åsikter om, och han menar att när det kommer till Zlatan så verkar det som att 

50 procent gillar honom och 50 procent inte gillar honom – och att alla har en åsikt. Det är 

dock inte ämnen som AIK eller Zlatan som han upplever det jobbigast att skriva om. Han 

berättar att han nyligen skrev en artikel om huliganer, och att han då tänkte att både hans 

telefonnummer och adress gick att enkelt hitta på nätet. ”Det är inte så att man ligger 

sömnlös”, säger han – och fortsätter därefter berätta om en gång för några år sedan när 

han skrivit om just huliganismen, och sedan fått ett mejl där det stod att han snarast skulle 

ta bort artikeln från nätet, för att de ville att han ”skulle kunna sova gott” på hans adress. 

Trots det säger Kristoffersson att han inte känner någon oro för att publicera liknande 

artiklar i framöver. Och om han fick välja att kunna stänga av all kontakt med läsarna för 

att slippa negativa kommentarer och hot, skulle han tänka ”men vad fan är det ingen som 

läser?”. Han menar att det ger en viss tillfredställelse, "en viss kick", när folk reagerar och 

diskuterar det han skrivit. 
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Robert Laul på Aftonbladet är inne på samma linje som Kristoffersson, när det kommer 

till vilka ämnen som är känsligast att skriva om. ”Zlatan är en vattendelare”, säger han – 

och menar att debatten alltid är svartvit, där vissa tycker att media missförstår honom, och 

vissa tycker att media daltar med honom och han borde bli behandlad som alla andra. 

Sedan säger han att både landslaget och huliganismen är sådana ämnen som berör läsarna. 

Laul menar att han är rätt medveten om att det kommer bli ”ett himla liv” om vissa saker 

han skriver, men att han ändå väljer det ämnet och den vinkeln för att det var den han ville 

fokusera på. Någon oro eller ångest känner han inte för att skriva sådana texter. Även om 

han menar att det är tråkigt med negativa kommentarer som bara går ut på att han är ”ful, 

dum i huvudet och skriver dåligt” – så bryr han sig inte särskilt mycket om dem. Han 

beskriver det som att han blivit hårdhudad, och säger sedan att reaktionerna har betydelse 

också.  

 
”Nånstans vill man ju att det ska läsas och att det ska bli 
ringar på vattnet, det är ju därför man gör en tidning.” 

 

Därefter tillägger han att målet när man jagar nyheter inte är att det ska bli reaktioner, och 

när man skriver om något som man på förhand inte tror kommer väcka särskilt mycket 

reaktioner – ”som att Micke Nilsson slutar i landslaget” – kan det ändå kittla lika mycket 

som en större nyhet. 

 

Lars Grimlund på DN tycker att det är artiklar om Zlatan och Stockholmsfotbollen – med 

AIK, Hammarby och Djurgården – som väcker störst reaktioner. Många gånger känner 

han att vissa artiklar om exempelvis Hammarby kan passera obemärkt förbi en AIK- eller 

Djurgårdssupporter, medan Hammarbysupportern kommer reagera på minsta ordval han 

tycker är felaktigt. När han skriver om något som han tror kan komma att orsaka mycket 

reaktioner, läser han igenom texten och försöker skriva den så vettigt som möjligt – innan 

han låter någon annan på redaktionen att titta på den. Han menar också att han aldrig 

skulle vilja stänga av mejlkontakten för att slippa reaktionerna, utan säger att det skulle 

kännas som att ”man satt i ett vakuum då” och att ingen läste det han skrev. Det finns 

också andra ämnen som Grimlund skrivit om där han känt att reaktionerna blivit starka, 

och det har främst varit när han skrivit om barn och ungdomar. Han hade en serie som 

gick för ett tag sedan i Dagens Nyheter om idrottsledare som förgriper sig på barn. Då 

hörde många mammor av sig med respons om att det var bra att det togs upp, berättade 
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om egna erfarenheter eller kunde komma med anonyma exempel om där det hänt på annat 

håll. 

 

Johan Orrenius på Expressen menar att de ämnen som väcker störst reaktion när han 

skriver, är när han sågar något lag – ”typ Elfsborg” – och anhängare till det laget hör av 

sig. Han menar att det överlag är enkelt för läsare att ha åsikter kring något som han själv 

har väldigt tydliga åsikter kring, som att en tränare borde sparkas eller en spelare petas. 

Någon oro för att skriva om vissa ämnen känner han inte. Den enda gången han har ångest 

är när han måste tippa något, exempelvis utgången av en liga – då han menar att inte gillar 

den typen av sportjournalistik. Han tillägger också att Zlatan är en person som alltid 

väcker reaktioner. 

 

Erik Niva på Aftonbladet tycker att det är absolut svårast att skriva om huliganismen och 

läktarkulturen, och menar att det alltid förs extremistresonemang från respektive för- och 

emotläger, vilket gör att det är svårt att lägga sin någonstans i mitten utan att bli 

missförstådd. 

 

”Det är inte kul att tycka något om det. Det är jobbigt att folk 
verkar anstränga sig för att missförstå en och man önskar att 
man slapp skriva om grejen.” 

 

Därefter säger han att han känner en tydlig motvilja mot att ta i diskussionen, men med 

det sagt skriver han ändå texten. Han ”tar kulan, biter ihop och gör det”, som han 

uttrycker det själv. Här menar han också att bloggen har hjälpt honom i kontakten med 

läsarna. Efter den avgörande matchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och AIK, 

skulle han sitta med i Robert Lauls webb-TV-program ”Laul Calling” och diskutera 

huliganism. För att inte bli helt missförstådd skrev han därför en text i sin blogg där han 

förklarade precis hur han kände inför det här problemet, och där han följde upp det med 

att sedan diskutera frågan i kommentarsfältet. Sedan ska det tilläggas att även Niva menar 

att Zlatan skapar debatt, av precis samma anledningar som andra varit inne på tidigare – 

att det antingen skrivs för positivt eller för negativt om honom. 

 

Jan Majlard på Svenska Dagbladet tycker precis som Niva att huliganismen är ett känsligt 

ämne som väcker stora reaktioner, men för honom är det inte så mycket på det han 

skriver, utan snarare så att läsare hör av sig och helt enkelt är trötta på den läktarkultur 
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som utvecklats i Sverige. Det har varit ett återkommande mejltema under hösten, säger 

han. Han tycker däremot inte att det är svårt att skriva om ett sådant ämne, och vet 

överhuvudtaget inte om han tycker att det finns några ämnen som är direkt förknippade 

med fotboll som är svåra att skriva om. Någon ängslan för att skriva om vissa ämnen 

känner han inte, utan menar att om man ska hålla på och skriva krönikor, måste man tycka 

att det är roligt att saluföra en viss linje. 

 

Anders Lindblad på SvD konstaterar precis som de andra att Zlatan alltid ger reaktioner – 

”oavsett vad man skriver om honom” – som han säger det. Någon oro inför att publicera 

artiklar kring vissa ämnen har han aldrig känt, utan menar att om han bara känner att han 

kan stå för det han skriver så är det inga problem. Han tillägger därefter att han tror att det 

kan vara stor skillnad på kvällstidningarna och dagstidningarna, eftersom det spekulerar 

mycket mindre i dagstidningarna och att de dessutom är mer försiktiga. 

 

4.4 Den nya tekniken – hjälp eller stjälp 
 

När man talar om den nya tekniken så finns det väldigt mycket som kan innefattas av det 

begreppet. Det jag åsyftar är förstås de redskap och verktyg som läsarna kan använda sig 

av för att ta kontakt med sina sportjournalister, som att kommentera i artiklar, krönikör 

eller bloggar, men också möjligheten att skicka e-mejl – som ju faktiskt inte alltid varit en 

självklarhet. Dessutom är ju dessa verktyg och redskap i lika stor grad möjligheter för 

sportjournalisterna att ta kontakt med läsarna. 

Vad har tekniken förändrat och haft för betydelse för sportjournalisten och 

interaktiviteten? 

 

Ingen av dem jag intervjuade på dagstidningarna skrev bloggar på deras respektive 

nättidningar, vilket främst beror på att det inte finns så många bloggar på vare sig Svenska 

Dagbladets eller Dagens Nyheters webbupplaga. Anders Lindblad på SvD säger att han 

många gånger funderat på att starta en blogg, i synnerhet i samband med mästerskap när 

han känt att det funnits mycket som inte fått plats i tidningen eller på nätet som hade varit 

värt att skriva om. Han har dock aldrig känt att han haft tid att börja blogga, eftersom han 

vet att det tar mycket tid, att man inte kompenseras för det och för att han redan nu känner 

att han har nog mycket att göra. 
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När det kommer till kommentarfunktionen är han väldigt kluven. Han tycker att det är 

väldigt bra ifall nivån blir bra och seriös, men menar att den så sällan blir det – och att det 

hela tiden kommer igenom ”skit som inte tillför ett dugg”. Exempelvis säger han att de 

stundtals stänger av kommentarfunktionen för att det blir rasistiska inlägg. När de någon 

gång skrivit om Zlatan fotbollsmässigt har de trots allt dykt upp kommentarer som hade 

att göra med hans invandrarbakgrund. Lindblad testade en gång att själv gå in och skriva i 

kommentarsfältet, vilket uppskattades av läsarna. 

 

”Någon gång när någon kommenterat min text har jag gått in 
och skrivit en kommentar i kommentarsfältet, att 'jag missade 
det där och ber om ursäkt' – och då blir det liksom att folk 
tycker att det är fantastiskt att journalisten själv var inne och 
skrev.” 

 
Han tillägger att han tror att det här hade varit ett bra sätt för att höja nivån på 

kommentarerna, och att han genom det här insåg att läsarna kanske vill ha en viss kontakt. 

Samtidigt menar han att han inte vet när sportjournalisterna skulle ha tid att sätta sig och 

svara på alla kommentarer. På frågan om vad Internet förändrat när det kommer till 

publikkontakt säger han att man måste vara mycket mer påläst nu. Läsare kan så mycket – 

framförallt om fotboll – menar Lindblad, och säger att ”folk är som freaks” numera. 

 

Jan Majlard på SvD menar att kraven på sportjournalister ökat väsentligt sedan han 

började på Svenska Dagbladet för 19 år sedan, och menar att man nu måste behärska 

datorn och tekniken. Även läsarkontakten har ökat väldigt mycket, säger han, i och med 

möjligheten att skicka mejl. Han tycker sig också se en förändring i intresset hos yngre 

människor när det kommer till internationell fotboll, och menar att det är som en 

”internationell fotbollsvetenskap” som färdas runt på Internet. Som sportjournalist tycker 

han inte att det här påverkar honom, annat än att det redaktionella urvalet blivit förändrat. 

 

”Nu skriver man mer om en omgång i Premier League än vad 
man gör om en toppmatch i handboll, och det är nog på grund 
av Internet.” 

 

Någon blogg har han inte, och han tror inte att han skulle ha tid att uppdatera en blogg i 

den livssituation han är i nu, utan menar att det är nog med de tre-fyra krönikor som han 

skriver i veckan. När det kommer till kommentarsfältet säger Majlard att det kan vara som 
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en ”skogshuggarverkstad med uppflugna ord”. Han menar att det finns risk att om man 

som krönikör fastnar vid det som skrivs så tar man åt sig – så han tittar inte ens på vad 

som skrivits där. 

 

Lars Grimlund på DN bloggar vanligtvis under mästerskap när det finns mycket att 

rapportera om som inte får plats någon annanstans, och han ska förmodligen blogga nu i 

januari när Handbolls-EM går av stapeln i Österrike. Att han ska blogga till vardags är 

dock inget alternativ. Han menar att det tar alldeles för mycket tid – då en bra blogg bör 

uppdateras ett par gånger om dagen enligt honom. När han bloggar får han vanligtvis 

några kommentarer, men Grimlund menar att om man inte bloggar kontinuerligt lär 

läsarna aldrig känna författaren tillräckligt väl för att kommentera mer frekvent. Sedan 

Internet med dess informationsmöjligheter slog igenom har publikens kunskap ökat 

väsentligt, menar Grimlund. Idag kan många läsare mycket mer än vad han kan själv, 

speciellt om det laget eller den speciella spelare som läsaren tycker om. Han menar att det 

ofta känns som att läsarna tror att han som sportjournalist ska ha bättre än koll än läsarna, 

men att det ofta också handlar om vilken nivå han ska lägga sig på när han skriver. 

 

”Ska man skriva om de som är väldigt intresserade så kan man 
ju göra det, och ’nörda’ ner sig – och det ska man ju göra 
ibland för de ska ju få sitt, och inte bara få mellanmjölken. 
Men många vill ju ha mellanmjölken för att de inte är 
tillräckligt uppdaterade.” 

 

Han säger också att han inte läser sina artiklar som läggs upp på nättidningen särskilt ofta 

– och att han därför aldrig tittar på läsarkommentarerna.  

 

Robert Lauls fotbollsblogg var en av de första fotbollsbloggarna i Sverige – om inte den 

första. Han säger att de resonerade på Aftonbladet kring bloggar, och att hans roll – som 

då var ännu mer utpräglad som reporter – var perfekt för att blogga. Allt ”småsorl” som 

dök upp när han jagade nyheter, men som sedan inte fick plats i artikeln kunde han ta upp 

där. Nu har han haft den i fyra år och menar att det är fantastiskt kul att blogga. Laul har 

varit på Aftonbladet i nio år och menar att det alltid varit mycket läsarkontakt, och att han 

fick många mejl i början av hans karriär också. Läsarkommentarer i anslutning till 

krönikor och artiklar tycker han håller en ”för djävla låg” nivå, och ger ett exempel. 
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”När Micke Nilsson slutade var det inte så många kommentarer, 
men vissa var liksom ”fan vad gött att den djävla idioten 
försvinner” – och det är inte positivt någonstans.” 

 

Laul tillägger att han inte vet vad som kan göras åt problemet, eftersom en kommentar 

som den han sa i exemplet inte är olaglig. Han tycker dock att Aftonbladet borde kunna ha 

personer som ser till att det hålls en viss nivå. Angående publikkunskap tror han att 

läsarna kan mer nu. Han menar också att Internets möjligheter fört med sig att läsarna 

numera har möjlighet att söka information från samma sida som sportjournalisterna 

använder sig av – speciellt när det gäller internationell fotboll. 

 

Kristoffersson tycker att han ser en stor skillnad i interaktiviteten mellan när han hans 

texter blir upplagda på nättidningen och när de inte blir det. Samtidigt menar han att 

kontakten mellan läsare och journalist ökat överlag eftersom det numera finns så många 

olika sätt att kontakta sportjournalisten, och nämner kommentarsfälten, mejl och även 

möjligheten att ställa frågor i livereferat från matcher och chattar. Han tycker dessutom att 

tekniken för med sig en bättre sportjournalistik. 

 

”För en massa år sedan fanns bara Tipsextra och några 
tidningar, så läsarna har ju säkert blivit mycket bättre 
informerade. Det ställer högre krav på oss, vilket är positivt för 
att det också blir en bättre journalistik.” 

 

Kristoffersson menar att han tycker att nivån på kommentarsfältet är okej, men att det 

stundtals ändå står saker som att han är ”en idot eller något sånt”, men det är ingenting 

som han bryr sig särskilt mycket om. 

 

På Expressen föreslog man för Johan Orrenius att han skulle börja blogga i samband med 

att de lanserade honom som krönikör. Personligen tyckte han också att det var en bra idé, 

eftersom bloggen är ett utmärkt forum för att lägga upp sådant som inte får plats i 

tidningen eller på nätet annars. Han menar att det är roligt att blogga, men att det också 

kan bli en stor belastning när han känner att han inte har tid att uppdatera den lika 

frekvent som han skulle vilja. Generellt sett tycker han att kommentarsfältet har en rätt låg 

nivå, speciellt om man jämför med engelska motsvarigheter där det stundtals blir som ett 

diskussionsforum. Kommentarerna blir ibland poänglösa som exempelvis ”heja gnaget!” 
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Sedan Orrenius började på Expressen menar han att nättidningen och teknikens 

möjligheter har förändrat en hel del. Möjligheten för läsarna att kommentera direkt i 

artikeln och ett ökat mejlande har gjort att han får reaktioner direkt på det han skrivit, 

vilket han beskriver som både jobbigt och stimulerande. Han menar också att kunskapen 

hos läsarna blivit mycket högre. Folk skriver mycket mer idag – på forum eller lags 

hemsidor eller supportersidor – vilket har gjort att de känner att de närmat sig 

sportjournalisterna, och därmed ställer högre krav och är mer kritiska. Det är positivt att 

kraven ökat, tycker han – och menar också att sportjournalistiken är en bransch där 

väldigt många har åsikter och alltid kommer att ställa höga krav. 

 

Niva började mer eller mindre att blogga på kommando från arbetsgivaren, och att det 

från början varken fanns särskilt mycket tanke eller riktning med bloggen. Tillsammans 

med Simon Bank hade de dock ändå en grundidé att starta ett bättre diskussionsklimat om 

svensk och internationell fotboll än vad som funnits tidigare. De valde att censurera allt 

sorts ”näthatande och tonårshetsande”, samt inlägg som ”mitt lag är bättre än ditt” – som 

Niva menar är poänglösa. Därefter var tanken bara att hålla en dialog med dem som 

engagerade sig. Kommentarsfältet tycker Niva tillför betydligt mindre än bloggen, där han 

och Simon Bank är med och ”baxar upp nivån”. Han menar dessutom att det både är lägre 

aktivitet och för mycket pajkastande. Sedan säger han också att han snarare tycker att han 

blir nedtyngd än upplyft av kommentarerna, och att han är glad om hans krönikor inte 

kommenteras alls. 

 

Niva menar att Internet förändrat hans arbetssätt totalt, och beskriver det som att han inte 

längre är tidningsjournalist utan snarare en sorts ”multimedial mediejournalist”. Dessutom 

menar han att informationssamhället haft stor inverkan på läsarnas kunskap. 

 

”Informationsrevolutionen har ju lett till att folk har mycket 
större kunskap om sina speciellintressen än tidigare, och där är 
fotbollen ett av de starkaste exemplen på det. Man måste 
informera sig själv i minst samma takt som de informerar sig 
själva.” 

 

Han fortsätter med att säga att varje fel han gör uppmärksammas snabbare nu, och att det 

felet sedan sprids som vinden genom diverse forum på nätet. Dessutom menar att han 
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något så enkelt som ett stavfel i Real Madrids laguppställning kan generera 85 mejl från 

Real Madrid-supportrar. 

 

4.5 Passa till publiken eller passa sig för publiken 
 

Det här avsnittet kommer att handla om hur mycket sportjournalisterna lyssnar på sin 

publik, och hur de ser på sportjournalistikens uppdrag och på sig själva som 

sportjournalister. Melin menar att man kan dela upp journalister i tre fack – pedagogen, 

språkröret och hantverkaren. Pedagogen försöker vanligt skriva om sådant som läsaren 

inte vet om att den vill ha, språkröret ser sig själv som läsarnas talesman och tror sig 

känna sin publik så pass bra att den naturligt gör rätt bedömningar i vad läsaren vill ha i 

tidningen och hantverkaren ger läsaren det den vill ha (Melin-Higgins, 1996). 

Hur mycket lyssnar de på sin publik och finns det någon publikanpassning? 

Hur ser sportjournalisten på sportjournalistikens ideal – och påverkar det 

publikkontakten? 

 

Robert Laul på Aftonbladet menar att publiken är med och styr över hur stort utrymme en 

nyhet får i tidningen, snarare än över vad som faktiskt blir en nyhet. Ibland menar att han 

de kan göra bedömningen att det ska göras sex sidor om en nyhet, när det egentligen inte 

finns tillräckligt mycket intressant att skriva om för att göra sex sidor. Han säger dock att 

de kan göra det för att skicka en viss signal till publiken – ”att vi har sex sidor och 

Expressen har bara fyra”. En sådan avvägning gör de för publiken, och Laul tycker att det 

är självklart att de gör det. 

 

”Aftonbladet har ju alltid haft som mål att sälja så många 
tidningar som möjligt, så det vore ju självmål att inte 
skriva om saker som folk vill läsa om.” 

 

Laul ser sig själv som en blandning av hantverkaren och språkröret, och menar att han 

ofta skriver om ämnen som läsarna förväntar sig ska komma i tidningen. I grund och 

botten menar också Laul att sporten är en lek som saknar samhällsvikt. Han lägger dock 

till att det finns positiva saker med att skriva om fotboll och hålla upp intresset, och menar 

att man får ett bättre samhälle om ”kidsen” spelar fotboll i stället för att ”hålla på med 

annat”. 
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Erik Niva på Aftonbladet menar att sporten är en positiv underhållning. 

Sportjournalistiken och idrotten ska i grund och botten vara ”ett opium för folket”, och 

inte granska klubbars styrelseordförandens arvorden. Men med det sagt tycker han också 

att sportjournalistiken har ett annat ansvar. 

 

”Jag tycker inte att allt ska vara tjo och tjim, utan fotbollen 
kan också förklara samhälleliga skeenden eftersom 
fotbollen har en så unik position – det är en genväg att 
förstå världen. Man kan berätta om 
hyperkommersialisering genom fotbollen, eller 
oligarkernas maktkoncentration, eller om alieneringen av 
unga hormonstinna män med fotbollen och andra 
berättelser som är viktiga och underhållande.” 

 

Någonstans där hittar Niva sig själv i rollen som sportjournalist. Han ser sig själv som 

pedagogen som skriver om sådant som läsaren inte visste om att den ville ha, och drar 

exempel om när han skriver 8000 tecken om fotbollens kopplingar till det politiska 

klimatet i Ukraina. Han säger dock att det som hamnar i tidningen är redaktionens 

bedömning av vad som är publikt intressant, och betonar att trots att han försöker köra på 

sidospår – är Aftonbladet en väldigt kommersiell produkt. När det kommer till hans egen 

publikanpassning resonerar han så att han inte kan anta att hans läsare ligger på samma 

kunskapsnivå som han själv, och att han därför får göra en sorts publikanpassning i sitt 

skrivande. Dessutom skriver han stundtals om sådant som han inte hade som ambition att 

skriva om, men som kändes så pass hett för publiken att han gör det ändå. 

 

Daniel Kristoffersson på Expressen tycker definitivt att han anpassar journalistiken efter 

läsarna, eftersom det trots allt är de som köper och läser tidningen. Därför känner han 

också att han som sportjournalist faktiskt skriver åt läsaren. Han menar dock att det måste 

finnas någon sorts balans och att man inte får lyssna för mycket på publiken – utan säger 

att journalistiken fortfarande måste vara bra. Som journalist så ser han sig själv som en 

blandning av språkröret och hantverkaren. Sportjournalistikens funktion ska främst vara 

underhållning, menar han, och säger att granskning får komma sekundärt.  

 

Hans kollega Johan Orrenius tycker ofta att sportjournalistiken i allmänhet är lite rädd för 

att inte ge läsarna det läsarna är intresserade av, och att läsarna alldeles för sällan får 
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något oväntat. Exempelvis menar han att när det händer något stort i sportvärlden så fylls 

sida upp och sida ner om samma sak, och att man inte orkar läsa sådant. Både Expressen 

och andra redaktioner borde bli bättre på att skriva om det som inte diskuteras just nu, 

enligt honom. 

 

"Vi tänker att 'vem bryr sig om Emil Jönsson?', men har han 
något intressant att säga och är en intressant person så 
kanske det är vårt ansvar att visa det. På så sätt lyssnar vi 
för mycket på läsarna, trots att de kanske faktiskt vill läsa om 
det vi väljer bort.” 

 

Orrenius tycker att sportjournalistiken har precis samma ansvar som annan journalistik, 

och att det granskas alldeles för lite. Han tycker att både Riksidrottsförbundet och 

Svenska Fotbollsförbundet – där det cirkulerar mycket pengar – borde granskas, men att 

det aldrig läggs någon tid på det. ”Publiken är en maktfaktor”, menar han – och säger att 

om de gör en satsning och publiken inte läser den, så läggs satsningen ner. Orrenius tror 

att det pendlar väldigt mycket kring vilken sorts journalist han är, men säger att han drivs 

väldigt mycket av att försöka ge läsaren någon oväntat – och ambitionen är att ge läsaren 

det den inte visste att den ville ha. Han tillägger att det finns en massa kunniga läsare som 

vet saker som inte han vet, så han vill inte sätta sig över läsaren. 

 

Anders Lindblad säger att de på Svenska Dagbladet lyssnar ”mindre än vad man borde 

eller vad folk tror” på läsarna. Enligt honom är det nästan uteslutet redaktionen som 

bestämmer om vad som hamnar i tidningen, och att sportjournalisterna dessutom har 

väldigt stor frihet från sportcheferna att själva välja vinkel när de skriver sina artiklar. Det 

görs läsarundersökningar om vad folk vill läsa om och ibland kommer det reaktioner från 

läsare som vill att de skriver om vissa saker – och Lindblad menar att de förstås tar 

hänsyn till dessa åsikter. I slutändan menar ändå Lindblad att de själva bestämmer vad 

som hamnar i tidningen, och att de inte styrs särskilt mycket av läsarna – i alla fall inte 

han själv. Som journalist tror han sig ändå vara något av en hantverkare, och menar att 

han är ganska basic och skriver rakt på sak. 

 

Jan Majlard på SvD ser sig själv som pedagogen eller språkröret, och menar att han alltid 

”försöker köra sin grej”. Han menar att han aldrig känt att han publikanpassat sitt 

material, utan menar att det är viktigt att ”försöka skapa sig en egen bild” – speciellt när 
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man skriver krönikor. Som exempel säger han att han många gånger kritiserade Sveriges 

förra förbundskapten i fotboll – Lars Lagerbäck – för att vara för defensivt lagd, även när 

Sverige vann sina matcher. Det kom då en hel del reaktioner från läsarna, men Majlard 

höll ändå fast vid sin linje. Han tycker att det är för lite granskning inom 

sportjournalistiken, och hade tyckt att det hade varit roligt att se Janne Josefsson som 

sportjournalist. Annars menar han att sportjournalistiken ofta kan bli skönmålande. 

 

Lars Grimlund på DN menar att sportjournalistiken har många funktioner. Dels säger han 

att det förstås är ett nöje, men att sporten också har ett uppdrag att skriva om idrotten som 

något friskt och hälsosamt. Det ska också finnas plats för djupare reportage i tidningen, 

och lyfter upp granskningar som gör att man berättar något nytt för läsarna. När det 

kommer till om det är redaktionen eller publiken som bestämmer vad som hamnar i 

tidningen, tar Grimlund Zlatan som exempel och säger att där bestämmer båda två. 

 

”Många på redaktionen är väldigt Zlatanfierade och delar 
av läsarkretsen kan läsa hur mycket som helst – och då vet 
man om att läsarna kommer att läsa det om vi kör på 
Zlatan.” 

 

Han fortsätter med att påpeka att en sport som basket inte är så stark i Stockholm, men att 

om de aldrig skriver om den tynar den förstås ännu mer. I slutändan tror han dock att de 

på DN står sig ganska starka mot publiken – men att de samtidigt vet vad publiken vill ha. 

Då måste man försöka vara kreativ och inte ge läsaren precis vad den förväntar sig, säger 

han. Han ser dock ett problem med att de tittar lite för mycket på kvällstidningarna, och 

därmed dras med i deras skrivande – som delvis baseras på vad läsarna vill ha. Som 

journalist ser han sig som språkröret eller hantverkaren, och menar att DN:s 

redovisningsansvar från exempelvis en allsvensk omgång i fotboll gör att läsaren är 

ganska medveten om att det kommer stå om den dagen efter. 
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5.0 Slutledning och diskussion 
 

5.1 Sportjournalistiken integrerar publiken 
 

Det finns stora likheter, skillnader och tendenser hos samtliga jag har intervjuat, som är 

värt att diskutera och som jag ska gå in på. Inledningsvis kan vi se att den tes jag hade 

innan jag påbörjade studien – att sportjournalistiken engagerar och att sportjournalister 

har daglig kontakt med sina läsare – visade sig stämma bra på de personerna jag 

intervjuade.  

 

Ulrika Anderssons studie har visat att en journalist som endast har sporadisk kontakt med 

sin publik, har svårt att ge publiken vad den vill ha, eftersom dess kunskap om den är 

begränsad. Samma studie visar också att journalistkåren är splittrad i frågan om de 

verkligen klarar av att spegla publiken intresse och opinion (Andersson, 2009). Jag tycker 

att min undersökning talar för att sportjournalisterna jag intervjuat, upprätthåller en 

tillräckligt frekvent publikkontakt för att kunna sägas känna sin publik, och dessutom 

uppvisar en attityd som visar på hänsyn gentemot publikens viljor. I detalj var svaren 

ganska vitt skilda i avsnittet kring publikanpassning, men nästan samtliga visade dock upp 

någon form av publikorientering – alltså hur benägna de är att lyssna till publiken.  

 

Många uttryckte en önskan att sportjournalistiken blev mer ambitiös och bjöd på fler 

djupa reportage och granskningar, men samtidigt verkar det finnas tvivel på att det 

verkligen är vad läsarna vill ha. Det här överensstämmer med tidigare studier kring 

svenska journalisters yrkesideal, som säger att det är skillnad på den faktiska situationen 

och den idealiska situationen (Andersson, 2009; Melin-Higgins, 1996). Som jag var inne 

på ovan verkar dock de intervjuade sportjournalisterna känns sig tillräckligt 

publikmedvetna för att kunna spegla det publiken tycker, tänker och vill ha – men att det 

inte nödvändigtvis innebär att det är den sportjournalistik som de vill göra. 

 

5.2 Tekniken är bra – men vem ska ha tid att utnyttja den? 
 

Ett stort mål jag hade när jag påbörjade den här studien var att undersöka ifall 

sportjournalisterna tycker att den nya tekniken och de ökade möjligheterna till 
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interaktivitet, gjort att kraven höjts på sportjournalisterna och kvaliteten på 

sportjournalistiken blivit bättre. Resultatet av mina intervjuer är att det finns sådana 

tendenser. Samtliga menade att publiken kan mycket mer nu än vad de kunde förr, och 

även om inte alla menade att det påverkade dem i deras arbete, var det i alla fall somliga 

som menade att en kunnigare publik sätter högre krav på dem att vara mer pålästa. Även 

om man ska akta sig för att dra slutsatsen att det faktiskt leder till bättre sportjournalister 

eller en bättre sportjournalistik, kan man i alla fall dra slutsatsen att vissa sportjournalister 

känner sig mer kritiskt bevakade nu, vilket man kan hoppas för med sig något bra. Ur 

diskussionssynpunkt känns det som att man kan lämna ämnet därhän för nu. Det finns 

dock andra tendenser man kan se från mina resultat, som tyder på att sportjournalisterna 

inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till vissa nya former av interaktivitet. 

 

Ulrika Andersson menar att de att de tekniska innovationerna medieföretagen skapat för 

att öka publikkontakten har varit misslyckade (Andersson, 2009). En av dessa 

innovationer är kommentarsfältet, som väckte ganska starka reaktioner från samtliga 

intervjuade sportjournalister, förutom Lars Grimblad som inte läste dem – vilket får sägas 

vara undantaget som bekräftar regeln. Diskussionsnivån blir för låg och samtalet 

förvandlas till en slags pajkastning som inte sportjournalisterna uppskattar. Man kan ju 

ifrågasätta vilka de är att bestämma hurdan nivån ska vara i kommentarsfältet, utan att det 

är väl något som snarare ska bestämmas utav läsarna själva. Frågan är ju dock huruvida 

läsarna själva uppskattar den nuvarande nivån, och om det finns många som undviker att 

diskutera i kommentarsfältet eftersom de precis som sportjournalisterna inte tycker att det 

tillför något. Det som talar för det senaste påståendet är väl dels att kommentarsfältet i 

Erik Nivas blogg är lyckad – både enligt honom själv och enligt alla de läsare som 

kommenterar i den – och dels att Anders Lindblad sa att läsarna blev förvånade när han 

själv gick in och skrev ett svar på en kommentar. Det här räcker förstås inte till att dra 

några slutsatser. Man kan dock spekulera kring ifall läsarna vill ha en närmare kontakt 

med sportjournalisterna, och vill att sportjournalisten ska delta i diskussionen kring det 

han eller hon precis skrivit. Men när ska sportjournalisten hinna med det? Journalistkåren 

upplever sig själva som mer stressade (Andersson, 2009), och att de utöver deras 

nuvarande arbetsuppgifter även ska hinna med att sitta och kommentera skrivna artiklar 

verkar otroligt. Det vi kan se utifrån rådande klimat på kommentarsfälten och 

sportjournalisternas inställning till dem, är att kommentarsfältet inte stärker bandet mellan 

sportjournalist och läsare – utan snarare bara fungerar som ett forum för läsarna. 
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När det kommer till bloggarna kan man ju också se i mina resultat att det verkar finnas en 

generellt sett bra inställning till dem. De som inte redan bloggar ser ut att tycka om 

formatet och hade velat prova på att blogga, och de som bloggar idag uttrycker en stor 

uppskattning över att få skriva om vad de vill, när de vill, hur de vill. Även här klagar ju 

både de som bloggar och de som inte bloggar på att en blogg tar mycket tid och att det 

inte finns någon direkt ersättning för tiden man lägger ned. Ur en publik synvinkel kan 

man ju se att det går att upprätta en bra dialog med läsarna i bloggen, vilket är något som 

arbetsgivarna borde uppskatta då en bra dialog mellan journalister och läsare torde vara en 

bra utgångspunkt för att skapa ett förtroende där emellan. Att bloggen kan fungera som en 

dialog mellan journalist och läsare går ju något emot vad Ulrika Andersson kommer fram 

till angående de tekniska innovationerna (Andersson, 2009). Samtidigt är ju underlaget 

alldeles för litet för att dra slutsatser kring om det finns fler bloggare som använder 

kommentarsfältet som ett diskussionsforum och en plattform för kontakt mellan journalist 

och läsare. 

  

5.3 Profilering engagerar publiken 
 

Kommentarer, analyser, perspektiv eller krönikor, man kan kalla dem vad man vill – men 

klart är att vi i dagens journalistikvärld ser dem överallt, i alla olika delar av tidningarna, 

och att själva existensen av dem nästan är viktigare än innehållet (Nygren, 2008). Inom 

sporten är det förstås också populärt med den här mer subjektiva och emotionella sortens 

skrivande, som har skapat profiler man kan känna igen på de stora tidningarna. En viss 

persons text och byline trycks upp på förstasidan eller högst upp på nättidningen – och 

inte sällan har även personen en blogg där den gör sin åsikt än mer hörd. Utifrån mitt 

underlag kan vi se en viss tendens på det här området. De sportjournalister som har en 

tydlig profil som krönikörer i tidningen och som syns mer än med bara namn efter en 

artikel, har större kontakt med sina läsare än de sportjournalister som har en mindre profil. 

Kontakten blir alltså högre när man har en åsikt kring något, något som många av de 

intervjuade också påpekade. ”Folk gillar att ha åsikter om åsikter”, som Erik Niva sa, och 

kanske är det så att publikreaktionens omfattning inte nödvändigtvis måste handla om 

vem som har skrivit krönikan. Anders Lindblad var den som hade minst kontakt med sina 
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läsare, men trots det var hans krönikor väl kommenterade, vilket kan sägas styrka Erik 

Nivas tes.  

 

Det finns även andra plattformar att använda sig av för att locka till sig publikens 

reaktioner, och de verkar alla ha en sak gemensamt – att de är subjektiva. Flera av de 

intervjuade satte ett likhetstecken mellan att ha medverkat i TV med att ha blivit 

igenkänd, och samtidigt är det ju de intervjupersonerna som skriver bloggar som har mest 

kontakt med sina läsare. Både när du sitter med i ett panelprogram i TV och när du skriver 

en blogg har du ju stora möjligheter att göra din åsikt hörd – och om man ska vara krass är 

det väl nästan vad det går ut på. Publiken verkar reagera – positivt som negativt – på 

dessa åsikter, och verkar ju också visa en benägenhet att vilja vara med i diskussionen. 

Sport i allmänhet och kanske fotboll i synnerhet är ju något som också väcker 

diskussioner, och inför exempelvis ett VM handlar ju många av samtalsämnen i såväl 

medierna som kafferasterna om vilken uppställning som vore den bästa och vilka lag som 

Sverige har bäst chanser mot. Och eftersom fler personer kan göra sig hörda medierna 

idag än på kafferasterna är det väl inte så konstigt att det även är där som diskussionen 

hålls som bäst. 

 

5.4 Två olika publikklimat 
 

När man tittar på olika tidningar och olika webbplatser, får man förstås passa sig för att 

dra slutsatser som kanske egentligen beror på helt andra faktorer. Vi vet ju att 

aftonbladet.se är en av Sveriges mest välbesökta webbplatser, och därför är det varken 

konstigt eller uppseendeväckande att en sportjournalist på Aftonbladet får mer mejl än en 

sportjournalist på Svenska Dagbladet. Däremot finns det andra tendenser som är värda att 

diskutera när man tittar på dags- och kvällstidningarna.  

 

Något som var tydligt var att sportjournalisterna på kvällstidningarna får aggressivare 

respons från sin publik, medan de på dagstidningarna verkar vara desto mer skyddade från 

sådant. Det kan förstås finnas flera olika faktorer som påverkar detta, och vilken publik 

som läser vilka tidningar är förstår en stor del i svaret. Utan att ta i för mycket kan man 

nog spekulera kring om det har att göra med vilken sorts journalistik som produceras i de 

olika tidningarna också. Kvällstidningarna har ju ett rykte om sig att producera mer 
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sensationsinriktat journalistik. Bland annat var ju Anders Lindblad inne på att de kanske 

var lite för ”gråa” på dagstidningarna och inte spekulerade fullt så mycket som på 

kvällstidningarna, samtidigt som Daniel Kristoffersson sa att han får bilden av att läsarna 

tror att de sitter och hittar på nyheter på Expressen. Det är kanske så att Aftonbladet och 

Expressen lockar till sig en viss sorts publik som vill ha en spetsig, lite mer vinklad och 

spekulativ sportjournalistik, och tycker att det är roligt att läsa om exempelvis 

transferrykten – så länge inte deras lag eller spelare är inblandade på ett negativt sätt. 

Både Lars Grimlund och Johan Orrenius är ju inne på att supportrar till vissa lag kan 

reagera väldigt starkt när deras lag blir omskrivna på ett negativt sätt. 

 

Något som var intressant var att alla sportjournalister reagerade likadant när jag frågade 

om de skulle vilja stänga av mejlkontakten när de kände att det stormade som mest. På ett 

eller annat sätt beskrev de alla det på ett sätt som man bäst sammanfattar genom att citera 

Lars Grimlund, nämligen att ”det skulle kännas som att skriva i vakuum”.  

 

5.5 Vidare forskning 
 

En aspekt som oftast verkar saknas när det kommer till undersökningar om publiken och 

journalisterna – är publiken själva. Oavsett om man håller sig fast vid sportjournalistiken 

eller vill bredda ämnet till att gälla alla former av journalistik, skulle det förstås vara 

intressant att studera närmare hur viktigt det är för publiken att interagera med 

journalister. Utifrån min studie kan man ju åtminstone förnimma en tendens till att många 

läsare uppskattar en dialog med sina sportjournalister, och att det inte minst är de med hög 

profil i tidningen som får mest respons. En annan vinkel för vidare forskning hade varit 

att studera dessa personer närmare, och ur just perspektivet som kretsar kring de 

journalister som har en roll som delvis verkar gå ut på att synas i tidningen. I min studie 

kan man ju se att det jag kallar profilering får vissa konsekvenser för sportjournalisterna – 

positiva som negativa – och det hade varit intressant att undersöka närmare om det 

påverkar dem något i deras yrkesroll. 

 

Jag tycker också att de det finns intressanta aspekter kring bloggarna och 

kommentarsfälten som skulle gå att gå vidare med också. Min studie visar ju att bloggen 

kan fungera som en bra plattform för dialog mellan sportjournalist och läsare, men frågan 
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är ju hur många journalistbloggare som använder den som en sådant redskap. Dessutom 

uttrycker både de som inte bloggar och de som bloggar att tiden är knapp för att hinna 

med att blogga, och att ersättningen för att göra det inte riktigt finns. Här skulle ju man ju 

både kunna undersöka hur arbetsgivare resonerar kring bloggen, för om det är så att det 

inte finns utrymme till ersättning för den som bloggar, är ju frågan hur länge 

journalisterna kommer att tycka att det är roligt och värt tiden att fortsätta skriva dem. 

Angående kommentarsfältet skulle kunna studera närmare om det har några konsekvenser 

på journalistiken. 
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Bilagor 
 

Kodschema 
 

Analysenheter 

Lars Grimlund – A 

Daniel Kristoffersson – B 

Robert Laul – C 

Anders Lindblad – D 

Jan Majlard – E 

Erik Niva – F 

Johan Orrenius – G 

 

Variabler 

Nyhetsartikel – 1 

Blogg – 2 

Krönika – 3 

 

Antal kommentarer från läsare 

Antal kommentarer från journalist (vilket endast skedde i bloggar) 

 

Var och en av intervjupersonerna döptes med en bokstav mellan A och G i den 

kvantitativa innehållsanalysen. Artiklar, krönikor och blogginlägg döptes i sin tur till 1,2 

och 3 i samma ordning som de precis radades upp (artikel=1, krönikor=2, blogginlägg=3). 

Varje kommentar till respektive text fick i sin tur ett numeriskt värde, och om 

intervjupersonerna själva hade deltagit i kommentarsfältet skrevs deras antal kommentarer 

inom parentes efter den totalt värdet – men som en del av det totala värdet (se 

bilaga………...…). 

 

Exempel: C3 45(14) – betyder Robert Laul, blogginlägg, 45 kommentarer varav 14 från 

Robert Laul. 
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Frågebilaga 
 

• Hur mycket kontakt har du med dina läsare? 

• Vilken sorts kontakt – via mejl, telefon eller övrigt? 

• Vilka är de vanligaste orsakerna till kontakt? 

• Hur viktigt är publikkontakt för dig? 

• Har du någon gång blivit kontaktad privat – ansikte mot ansikte? 

• Varför har du (inte) en blogg? 

• Vilka ämnen väcker största reaktion? 

• Finns det ämnen som är svåra att skriva om – som man helt inte skulle ha velat 

skriva om? 

• Känner du någon gång en oro eller ångest för att skriva om något som du vet 

kommer att skapa väldigt stor debatt och kontakt från publiken? 

 

• Vilken sorts journalist är du – pedagogen, språkröret eller hantverkaren (en fråga 

som givetvis var tvungen att förklaras utifrån de definitioner på de olika rollerna 

som ges i uppsatsen)? Kan du placera in dig i någon kategori? 

• Vem bestämmer vad som hamnar i tidningen – publik eller redaktion? 

• Finns det en publikanpassning hos er? 

• Påverkar den kvaliteten på materialet? 

• Vilket uppdrag har sportjournalistiken?  

• Lyssnar vi för mycket eller för litet på läsarna? 

 

• Vad har den tekniska utvecklingen – Internet – förändrat? 

• Har kraven blivit högre? 

• Har publikens kunskaper förändrats? 

• Vad tycker du om kommentarsfunktionen? 

• Rollen som reporter och krönikör – hur skiljer de sig åt när det kommer till 

läsarkontakt? 

• Vad har organisation och arbetsgivare sagt om interaktivitet? 

 

 


	Abstract
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Introduktion
	1.2 Syfte och frågeställning
	2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
	2.1 Yrkesidealet – höga hästar eller hjälpsamma åsnor?
	2.2 Branschens attityd
	2.3 Den journalistiska bloggen
	3. Metod
	3.1 Kvalitativ forskningsintervju
	3.2 Val av frågor
	3.3 Urval och avgränsningar
	3.4 Intervjupersoner och material
	3.5 Innehållsanalys
	3.6 Validitet och reliabilitet
	4.0 Resultat
	4.1 Hur ser det egentligen ut på nättidningarna?
	4.1.2 Sammanfattning
	4.2 Publikkontakten från sportjournalisternas synvinkel
	4.3 Mejlexplosioner – känsliga ämnen som väcker reaktioner
	4.4 Den nya tekniken – hjälp eller stjälp
	4.5 Passa till publiken eller passa sig för publiken
	5.0 Slutledning och diskussion
	5.1 Sportjournalistiken integrerar publiken
	5.2 Tekniken är bra – men vem ska ha tid att utnyttja den?
	5.3 Profilering engagerar publiken
	5.4 Två olika publikklimat
	5.5 Vidare forskning
	Källor
	Litteraturlista
	Elektroniska källor
	Bilagor
	Kodschema
	Frågebilaga

