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Abstract 

 

I den här studien undersöker vi hur sportjournalister hanterar lagsympatier i sin yrkesroll och 

hur den oskrivna regeln ”no cheering in the press box” följs i praktiken. Vi har genomfört 17 

kvalitativa samtalsintervjuer med sportjournalister som bevakar fotboll och ishockey från 

rikstäckande medier i Stockholm. 14 av respondenterna säger sig hålla på lag. Dessa lag 

sträcker sig från division 4 i Sverige till topplag i olika delar av världen. En av respondenterna 

med lagsympatier håller på ett lag i en annan sport än fotboll och ishockey. 

 

Fokus i uppsatsen ligger på respondenterna som har lagsympatier, medan de respondenter 

som inte håller på lag blir komplement till de allmänna frågorna om lagsympatier i stort. En 

observationsstudie på pressläktaren genomfördes under fyra matchtillfällen för att undersöka 

om den oskrivna regeln följs. Studien visar att majoriteten av respondenterna är eniga att man 

inte hejar på pressläktaren. De är överens om att sportjournalister generellt hanterar sina 

lagsympatier bra, men nämner samtidigt tillfällen då lagsympatier har lyst igenom och även 

situationer då den oskrivna regeln har brutits. 

 

Journalistförbundets Yrkes- och Publicitetsregler värderas högt och därför faller sig rollen 

som privatperson och journalist naturligt. Flera av respondenterna som håller på lag anser att 

deras lagsympatier har förändrats med åren, något som till viss del har att göra med yrket, 

men också mognad och andra prioriteringar i livet. Studien visar också att majoriteten av 

respondenterna upplever ett intresse från publikens sida kring deras lagsympatier.  
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner och vår handledare Håkan Lindhoff. Vi vill 

även tacka pressvärdarna och sportjournalisterna som tog sig tid att svara på våra frågor under 

observationsstudien. 

Annika Alin och Rebecka Strand, januari 2014. 
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1. Inledning 

 

”Football without fans is nothing. It could be the greatest game in the world but if there are 

no people there to watch it then it becomes nothing. The fans are the lifeblood of the game.”1 

Jock Stein, tränare för Celtic under 60- och 70-talet, ska ha sagt dessa meningar om fansens 

betydelse för fotbollen. Citatet går att applicera på andra sporter, supportrar betyder enormt 

mycket för klubbarna, både ekonomisk men även för att de ska tjäna ett syfte. Trots 

fantastiska idrottsprestationer så behövs de som hejar, de som iakttar och de som visar ett 

intresse. Supportrarna är av stor betydelse för idrotten och därmed av stor betydelse för 

sportjournalistiken. 

Supportrar är en del av sportjournalisternas konsumenter, men det ska inte glömmas bort att 

många sportjournalister också är eller har varit supportrar. Sport involverar och väcker 

känslor och därför finner vi det intressant att undersöka hur sportjournalister hanterar 

lagsympatier i sin yrkesroll. 

 

Vad gäller oss, författarna till uppsatsen, är vi båda uppvuxna med sport och sporten har alltid 

varit en stor del av våra liv. Vi har ägnat otaliga dagar och kvällar på fotbollsplaner, på 

ishockeyrinkar och i ridhus för att nämna några av våra kopplingar till idrottsvärlden. Att göra 

ett arbete med inriktning på sport föll sig därför naturligt för oss. 

Då våra respondenter har varit öppna med om de håller på lag eller inte väljer vi att göra 

detsamma: Relationen till lag skiljer sig mellan oss, Annika har ett aktivt supporterskap med 

ett lag som hon som ettåring gjorde sin första hejarinsats för. Rebecka har passiva sympatier 

för lag i olika länder, lagsympatier som utvecklades under uppväxten men som också har 

förändrats genom åren. 

Skillnaden i passion och engagemang för våra lag ser vi som positiv i uppsatsen då vi kan 

relatera till olika saker och personer. Vi kompletterar varandra vilket vi tror bidrar till en 

balanserad studie. 

 
 

1 “Football without fans is nothing” är ett citat där ursprungskällan är svårfunnen. Detta är en av träffarna från 
Google (The Mag 2013). 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att genom kvalitativa samtalsintervjuer undersöka hur sportjournalister 

hanterar lagsympatier i sin yrkesroll, både på arbetsplatsen och i relation till publiken. Studien 

är begränsad till sportjournalister som bevakar fotboll eller ishockey då dessa är de två största 

publiksporterna i Sverige (Riksidrottsförbundet 2012, s. 3). Fokus ligger på klubblag men vi 

snuddar även vid landslagssympatier. Som en komplettering till samtalsintervjuerna 

genomfördes en observationsstudie på pressläktaren vid fyra matchtillfällen för att ta reda på 

om den oskrivna regeln ”no cheering in the press box”2 följs. 

 

1. Lagsympatier/Yrkesrollen: 

Hur hanterar sportjournalister lagsympatier i sin yrkesroll? 

2. Publiken: 

Vilken roll spelar relationen till publiken för sportjournalisternas hantering av sina 

lagsympatier?  

3. Arbetsplatsen: 

Hur följs den oskrivna regeln ”man hejar inte på pressläktaren”? 

 

 

 

 

 
 

2 Det är svårt att hitta ursprungskällan till oskrivna regler men Internationella Ishockeyförbundet har tydliga 
riktlinjer om vad som gäller kring pressutrymmet: “Excessive cheering and “fan behaviour” in the press tribune 
and media centre will be strongly reprimanded as it is considered unprofessional, and is disturbing for working 
media.” http://www.iihf.com/iihf-home/media/guidelines.html 

http://www.iihf.com/iihf-home/media/guidelines.html
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3. Bakgrund 

 

3.1 Sportjournalisternas relation till lag 

I början av 1900-talet skrev, utöver reportrarna, ofta ett lags ordförande texter om lagets 

matcher i pressen (Andersson 2013). Under den tiden var det en självklarhet att reportrarna 

höll på samma lag som sina läsare samt stöttade det lokala laget. Man såg det som ett sätt att 

bistå idrottslivet och som en metod för att locka till sig nya läsare (Wallin 1998, s. 198). I 

Sporten i spalterna, skriver Ulf Wallin att sportjournalistiken föddes genom de 

sportintresserade reportrarna. De lanserade idrott som något att titta på och som något att läsa 

om. Wallin menar att sportjournalisternas inflytande över sportsidornas innehåll därigenom 

har varit mycket stort. När sportavdelningarna fylldes av före detta men även aktiva 

idrottsutövare blev samarbetet mellan sportjournalisterna och idrottsrörelsen mycket tydligt. 

Från 1920-talet och framåt var det inte ovanligt att tidningarnas sportchefer blev ordförande i 

något idrottsförbund, detta ansågs under den tiden vara en fördel för sportjournalistiken 

(Wallin 1998, s. 264). Omkring år 1970 uppstod dagens mer neutrala sportjournalistik i 

samband med professionaliseringen av journalistiken (Andersson 2013). Det blev vanligare 

att arbetsgivarna förbjöd sportjournalister att vara aktiva i föreningar så att de skulle stå fria 

mot dem som de skrev om (Wallin 1998, s. 265). 

 

3.2 Yrkesetik 

När Journalistförbundet bildades år 1901 uppkom den första paragrafen om yrkesetik. På 

1920-talet formulerades ett antal yrkesregler som tillsammans med Journalistförbundets 

yrkeskodex sammanställdes till ”Spelregler för press, tv och radio” under 1970-talet. I dag 

heter regelsamlingen Publicitetsregler och Yrkesregler. Grunden för Yrkesreglerna är den 

journalistiska integriteten och trovärdigheten (Widsell 2013). Både Yrkes- och 

Publicitetsreglerna är riktlinjer som journalister bör följa i sin yrkesroll och dessa regler finns 

publicerade på Journalistförbundets hemsida (sjf.se). Utöver dessa regler finns även riktlinjer 

mot textreklam, men den delen kommer inte att behandlas i den här studien. 
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3.3 Definition av begrepp 

Här redogör vi för några viktiga begrepp som finns med i teoridelen och som även kommer på 

tal i flera av samtalsintervjuerna. 

 

Supporter 

Vår definition av begreppet supporter är en person som har lagsympatier och känslor för ett 

lag. Det finns olika former av engagemang men i uppsatsen vi gör ingen skillnad på passivt 

och aktivt supporterskap eftersom lagsympatier handlar om känslor som är svårt att bevisa 

vetenskapligt. ”Supporterkultur behöver inte nödvändigtvis till det yttre vara synlig utan 

kännetecknas av ett inre engagemang” (Engstrand 2003, s. 7). Under samtalsintervjuerna var 

det respondenternas självuppfattning som vi förlitade oss på, om sportjournalisterna sa sig ha 

lagsympatier så var det även så vi definierade dem. 

 

Objektivitet 

Objektivitet är ett komplicerat begrepp som skulle kunna studeras i en uppsats för sig. En som 

diskuterar begreppet är Björn Häger, han definiera objektivitet som ”att inte ta parti för någon 

vid rapportering om en händelse eller konflikt” (Häger 2009, s. 422). I Den självkörda 

radioboken beskriver journalisten Cecilia Uddén några vanliga reaktioner från läsare, tittare 

och lyssnare kring begreppen objektivitet och subjektivitet: 

Om man ber läsare, lyssnare och tittare – det vill säga icke-journalister – att betygsätta pressen, så brukar de 

flesta svara: Jag tycker bäst om de där objektiva journalisterna, som inte försöker vinkla eller sätta sin egen 

färg på sanningen. Men samma människor brukar också säga att det de minns mest och bäst och längst av det 

de sett eller hört i media, är de berättelser där journalisten har varit subjektiv. Eller personlig. Eller skeptisk. 

Eller berörd. Eller helt enkelt närvarande (Uddén i Lindgren, Ohlsson, 2005, s. 69). 

 

Opartiskhet 

Björn Hägers definition av begreppet opartisk är ”att inte ta ställning. Krävs främst av public 

service” (Häger 2009, s. 422). Nyhetsreportern Peter Löfgren menar att det går att släppa 

tanken på att vara objektiv som nyhetsjournalist, men han anser att det är viktigt att vara 

opartisk: ”Opartiskhet är utgångspunkten för trovärdig nyhetsförmedling; alla parter som är 

inblandade ska få möjlighet att yttra sig” (Löfgren i Olson 2009, s. 142-143). Att höra båda 
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sidor är en del av Journalistförbundets Publicitetsregler, vilket delvis innebär att journalister 

ska sträva efter att återge alla parters ståndpunkter (sjf.se). 
 

Saklighet  

Saklighet är ett begrepp som framför allt gäller för sändningar inom public service och inom 

svenska marknätet. Att vara saklig innebär att betydelsefulla uppgifter ska vara korrekta. 

Inslag får inte vara missvisande genom att exempelvis utelämna viktiga uppgifter 

(Myndigheten för radio och tv, radioochtv.se). 

 

Textgenre 

Inom journalistik finns många olika textgenrer. Vissa texter tillåter journalisten att vara 

personlig, medan andra förväntas innehålla objektiv rapportering. Ett exempel är skillnaden 

mellan en nyhetsartikel och en krönika. En krönika är en subjektiv text med skribentens egna 

tankar och åsikter, medan en nyhetsartikel är en textgenre om en händelse som sällan är 

personlig (Häger 2009, s. 414-415). 

 

Hejaklacksjournalistik 

År 2007 antog Språkrådets ordlista ordet hejarklacksjournalistik. Hejarklacksjournalistik 

syftar till att okritiskt hylla någon vilket leder till en partisk journalistik. ”Ordet har varit 

vanligast just i sportsammanhang, och sportjournalister stämplas ibland som 

hejarklacksjournalister” (Språkrådet, sprakradet.se). 

 

3.4 Lagsympatier på agendan 

Under de senaste åren har sportjournalisters lagsympatier kommit på tal i papperstidningar 

och på webben. Den 21 juli 2000 publicerade Aftonbladet en artikel om medarbetarna på 

Sportbladet och deras lagsympatier. Dåvarande sportchefen Lars Östling förklarade beslutet i 

en inledande text: 

Vi går på matcher och jublar när VÅRT lag gör mål, vi deppar när VÅRT lag förlorar. Så gör de flesta 

sportjournalister i Sverige även om det ansetts känsligt att berätta om det. Men snälla, det är ju det 
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naturligaste i världen. Vi har ett hjärta som bultar vilt och passionerat för sport och därför har vi som de flesta 

andra blivit förälskade i ett lag. En kärlek som inträffade när vi var unga och långt, långt, långt innan vi blev 

journalister. Kärleken är i alla fall inte blind. Vi älskar lag som lyckas även om det inte är våra favoriter. 

Reportrar som hejar på AIK jublade när Djurgården vann SM-guldet därför att Djurgården förtjänade att 

vinna. Ok, vi vet vad ni undrar: Reser vi oss upp och jublar på pressläktaren när Leksand slår Brynäs eller när 

IFK Göteborg spöar Örgryte? Glöm det. Då jobbar vi för Sportbladet, utsända av er och vi måste ge er en så 

korrekt bild av matchen som någonsin är möjligt. Om vi inte skulle vara objektiva skulle ni heller inte lita på 

oss och därmed sluta läsa Sportbladet. Det vore det största straff man kan få som journalist och något vi alla 

är livrädda för. Men när vi har skrivit klart texterna och är på väg från jobbet... då jäklar. Då börjar vi jubla 

eller deppa och ringa runt till kompisar och vara riktiga supportrar ett tag. Vi vet att ni undrar över en annan 

sak. Ägnar vi fler sidor åt våra favoritlag än andra lag? Svar: Nej, tvärtom. Eftersom vi är måna om att ni ska 

få läsa en så objektiv bild av matcherna som möjligt, ägnar vi större kraft åt att kritisera våra egna favoritlag 

(Östling 2000, s. 14). 

Östling beskriver även en situation om en journalist som är mycket hård mot sin favoritklubb. 

Så hård att supportrar från dennes favoritlag anklagar honom för att hålla på rivalen. 

Skribenten såg detta som ett bevis på att han lyckats som journalist. Avslutningsvis 

poängterade Östling att sanningen ska fram i alla lägen, att inget undanhålls på grund av 

lagsympatier. Sportjournalisters lagsympatier är på senare år omdebatterat. Den 12 oktober 

2010 skrev Kjell Hägglund krönikan Sportjäv är inte en bagatell för Journalisten (Hägglund 

2010, journalisten.se), om hur lagsympatier påverkar journalistiken. Han ansåg att opartiskhet 

är något att sträva efter och att flera sportjournalister i Sverige har svårt att hantera sitt 

supporterskap. Lasse Anrell svarade på sajten Dagens Media dagen därpå att jäv är det som 

håller sportuniversum igång: ”All bra sportjournalsitik bygger på jäv, sedan gäller det att inte 

låta sina sympatier skina igenom (...)” (Thomsen 2010, dagensmedia.se). 

I ett blogginlägg på Fotbollskanalen skrev Olof Lundh om självklarheten att sportjournalister 

har lagsympatier. Han tror att de flesta sportjournalister någon gång hållit på lag och menar att 

det inte går sudda ut lagsympatier i efterhand. Hans tankegång kring det är att många 

sportjournalister kanske är extra hårda mot sina lag, för att de har mycket kunskap om sina 

klubbar, men också för att inte känna att man misstänks för att ha lagsympatier. Lundh 

poängterar att man ska vara medveten om problematiken kring att vara sportjournalist med 

känslor för ett lag, men samtidigt menar han att det inte får gå till överdrift: ”Det går att skilja 

på att vara supporter och reporter, och det går inte att sudda ut det förflutna där man har en 

eller flera relationer till klubbar, lag och spelare” (Lundh 2011, fotbollskanalen.se). 
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Ljungskile Nyheters Malin Rindviks behandlar också ämnet om att vara sportjournalist med 

lagsympatier: ”Jag tror det är fullt möjligt att vara objektiv sportjournalist samtidigt som man 

har ett favoritlag.” Samtidigt poängterar hon att sportjournalister som bevakar sina favoritlag 

måste kunna skilja på jobb och fritid genom att antingen ”skriva objektivt om matchen eller 

inte skriva om matchen alls.” (Rindvik 2013, ljungskilenyheter.se). Maria Nordström skrev 

fem år tidigare i Sundsvalls tidning om sin syn på objektivitet och lagsympatier:  

Att jag har känslor för ett lag har ingen betydelse när jag iklär mig min yrkesroll. I den rollen måste jag göra 

det som förväntas av mig från arbetsgivare, läsare och även av mig själv; att kunna ställa kritiska frågor, 

ifrågasätta, granska och skriva om intressanta saker även om de är obekväma för klubbarna och höra alla 

olika parter vid en konflikt. Personliga känslor och åsikter läggs åt sidan – precis som för vilken krim- eller 

allmänreporter som helst. Och för mig är det just detta som objektivitet handlar om (Nordström 2008, st.nu). 

 

Även i USA har sportjournalisters lagsympatier diskuterats. I sin krönika A sports journalist 

should root for the story, not for the team för Sports Illustrated den 10 oktober 2012 skrev 

Frank Deford om den neutrala sportjournalistiken:  

But us hard-bitten sports journalists have a problem. We're supposed to look down at you sappy fans, getting 

all worked up about your silly teams, while we must be neutered, remain above the fray. No cheering in the 

press box! is our equivalent of don't mention bombs when you're in the airport security line (Deford 2012, 

sportsillustrated.cnn.com). 

 

I krönikan Pressläktaren är ingen plats för hejaramsor tar Aftonbladets Jennifer Wegerup upp 

hur hon hanterar sina känslor när Sveriges landslag spelar: 

Då har jag brutit mot den oskrivna regeln, den om att man aldrig får visa känslor på pressläktaren. I vanliga 

fall har jag aldrig några problem med det. Men när Sverige spelar, då klarar jag inte alltid att låta bli att jubla 

och svära. Så tror och vet jag att flera kollegor känner, det är något särskilt med landslaget (Wegerup 2008, 

aftonbladet.se).  

 

Wegerup poängterar samtidigt att känslorna för landslaget aldrig kommer att påverka den 

journalistiska bevakningen. Hon menar att sportjournalister ställer de frågor som behövs 

ställas och skriver det som ska skrivas ”Den journalist som gör något annat bör lämna 

pressläktaren och istället ta plats i klacken” avslutar hon.  
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4. Tidigare forskning 

 

Sportjournalisters lagsympatier är ett outforskat ämne något som medieforskarna Roy Krøvel 

och Thore Roksvold poängterar i antologin We love to hate each other – mediated football fan 

culture: 

(…) relatively little academic attention has been paid to the relationship between football journalism, cultural 

identities, ideologies and football fan culture (…) It is a field that would benefit from much more research 

because of the sheer number of football fans, the impact fandom has on lives and communities, and the 

enormous scale of the economic transaction involved in football (Krøvel, Roksvold 2012, s. 9). 

 

Vår uppsats bygger inte på någon teori, istället stödjer vi vår studie på tidigare forskning. 

Detta eftersom att vi inte fann någon lämplig teori som kunde bidra med något till uppsatsen. 

Den tidigare forskningen kopplas sedan under Diskussion och slutsats för att styrka de 

mönster som yttrar sig i de kvalitativa samtalsintervjuerna.  
 

4.1 Studier kring lagsympatier 

De studier vi har hittat belyser vårt ämne men behandlar inte sportjournalisters lagsympatier 

djupgående. I c-uppsatsen Inte supporter, men… – En kvalitativ studie av hur lokala 

sportjournalister förhåller sig till ”sina” elitlag undersöker Henrik Ahlström och Jonas 

Solberger hur lokala sportjournalister hanterar personliga band och snuddar även vid 

lagsympatier, fokus i studien ligger på nyhetsvärdering och etik. I slutdiskussionen skriver 

Ahlström och Solberger: 
 

Ingen av de medverkande journalisterna i undersökningen tycker att det är okej att öppet visa sympatier för 

lag man bevakar. Om man skulle agera supporter för det laget man är satt att bevaka, skulle det påverka den 

journalistiska trovärdigheten enligt vår undersökning. Att visa viss glädje när det går bra för laget man är satt 

att bevaka är okej enligt undersökningen men det får inte gå så långt som att man ställer sig upp på 

pressläktaren och jublar, eller liknande (Ahlström, Solberger, 2012, s. 41). 

Den tolfte spelaren – En kvalitativ studie av hejarklacksjournalistik i den svenska 

sportjournalistiken är en c-uppsats där Alexander Malmkvist och Pontus Pettersson 

undersöker sportjournalisters syn på hejarklacksjournalistik och partiskhet genom en 

intervjustudie med sex respondenter. Huvudfokusen i uppsatsen är landslagssympatier men 
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även klubbsympatier berörs. Fem av sex respondenter säger att lagsympatier i kombination 

med yrkesrollen inte är något problem. Den sjätte respondenten är medveten om att hon har 

en annorlunda syn än resten av kåren. Hon upplever att lagsympatier är ett stort problem som 

kan påverka det journalistiska arbetet negativt (Malmkvist, Pettersson 2012, s. 38). 

 

Koppling till politisk journalistik 

Hur sportjournalisters lagsympatier påverkar deras journalistik har vi inte funnit några vidare 

studier kring. I På väg mot medievärlden 2020 skriver dock Lars Nord om hur sympatier kan 

påverka ett annat journalistiskt fält, nämligen det politiska:  

På den individuella nivån spelar det en roll vilka de politiska journalisterna är. Journalister med en 

partipolitisk bakgrund, eller med en klar roll i existerande partipolitiskt baserade närverk, kan antas 

producera en annan politisk journalistik än de som står helt oberoende från det politiska systemet. När det 

gäller ledarskribenter har konstaterats att de pressfärer med mest utvecklade kontaktnät till de politiska 

partierna i allmänhet också producerade de mest partilojala kommentarerna (Nord i Nygren, Hvitfelt 2008 s. 

235).  

 

4.2 Supportrarnas relation till lag 

Religionsvetaren Magnus Engstrand har forskat om religösa perspektiv kring fotboll. I boken 

Fotboll och religion, som bygger på hans d-uppsats, beskriver Engstrand att lagsympatier 

oftast är något som uppstår plötsligt. Han refererar till Albert Camus som hävdat att 

lagsympatier upplevs som ”ofrånkomligt rätt.” Engstrand skriver sedan hur den första känslan 

man har för laget kan påverka ett framtida engagemang: ”Det kan vara små grundläggande 

behov som bekräftas i form av glädje, fascination eller förundran. Enbart denna känsla av att 

finna en tillvaro av lycka kan vara tillräckligt för att en livslång passion för fotboll kan 

uppstå” (Engstrand 2003, s. 96). I manualen Football for Dummies, som inte bygger på 

forskning, beskriver Scott Murray supporterskap som något som handlar om känslor snarare 

än förnuft: ”Who you support is up to you, and you can’t change what feels right” (Murray 

2010, s. 16). När det gäller vilket lag man har sympatier för skriver Murray att allt är möjligt 

när människor skapar känslomässiga band, det kan bero på att man är infödd i 

supporterskapet, att man är uppväxt nära arenan, att man gillar klubbens färger eller att man 

fastnade för stämningen under en match. 
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För att beskriva supporterskapets dalar refererar Magnus Engstrand till Nick 

Hornby, författaren till Fever Pitch, som beskriver sin relation till Arsenal som att vara dömd 

till ett evigt lidande. Engstrand skildrar hur lidandet förstärker glädjen och passionen för 

många supportrar (2003 s. 169). Samtidigt kan relationen till lag förändras. Den subjektiva 

upplevelsen av spelet kan förändras i takt med ålder, mognad och genom att individen samlar 

på sig nya erfarenheter (Engstand 2003, s. 143). 

 

4.3 Sportjournalisternas profilering  

Ulf Wallin är ett av de största namnen inom svensk forskning kring sportjournalistik och är en 

av de forskare som belyser sportjournalisternas profilering. Under 1960-talet höjdes 

reportrarnas status genom att deras namn började skrivas ut. Sedan dröjde det inte länge innan 

namnet kompletterades med fotografi, som särskilt i kvällstidningarna blivit allt större (Wallin 

1998, s. 253).   

Sportjournalisterna uppträdde mer och mer i roller som underhållare, experter och förmedlare av upplevelser 

mellan sportutövarna och läsarna. Med reportern som exklusivt personligt varumärke profilerade 

sportjournalistiken sig gentemot läsarna som en institution för sig (Wallin 1998, s. 217). 

 

Björn Häger skriver att journalister nuförtiden tillhör samhällseliten och att många av dem 

också har en akademisk utbildning. I och med yrkets profilering har journalister i dag blivit 

allt synligare i medier: ”Nu har journalister en synlighet som i vissa fall kan göra dem till 

stjärnor med egna krönikor och teveprogram” (Häger 2009, s. 14). Journalisters utveckling till 

varumärken är något som medieforskaren Börje Alström presenterar i På väg mot 

medievärlden 2020, där han beskriver hur krönikörer marknadsförs på löpsedlar och att 

publiken får ta del av personen bakom texten. Detta används sedan av medieföretagen för att 

öka intresset kring deras produkter: 

 ” (…) varumärket är inte längre enbart förknippat med den enskilda produkten. Under 2000-talet har 

varumärkesbegreppet också kommit att associeras med de ledande journalisterna som marknadsförs, gärna i 

toppen på sida ett, som den enskilda tidningen eller kanalens verkliga dragplåster. Krönikörer, ledande 

journalister, ’journalistiska analytiker’ har kommit att bli det som säljer den enskilda produkten, tryckt som 

sänd” (Ahlström i Nygren, Hvitfelt 2008, s. 139). 

 

I c-uppsatsen Journalist eller stjärna har Dennis Nyberg analyserat 440 artiklar som 
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publicerats mellan 1992 och 2012 för att se hur sportjournalisternas status utvecklats genom 

åren. I sitt resultat kommer Nyberg fram till att journalisterna fått större bylines och blivit 

privatare i sina texter, detta gäller dock främst de profilerade journalisterna: 

Undersökningen har emellertid visat att den ökade synligheten inte kan tillskrivas alla sportjournalister utan 

att det handlar om en utvald skara. De som framför allt profileras i tidningen är specialinriktade reportrar som 

skriver om fotboll eller ishockey. Resultatet har dessutom visat att dessa personer i hög grad producerar 

artiklar i traditionella åsiktsgenrer som krönika och kommentar (Nyberg 2013, s. 43). 

Konsekvensen av den ökade marknadsföringen av journalisterna anser Börje Alström är att 

journalisten kan bli viktigare än texten och att läsarna får problem med att skilja på nyhetstext 

och åsiktstext (Alström i Nygren, Hvitfelt 2008, s. 140). 

 

4.4 Interaktion med publiken 

Sveriges första webbtidning, Aftonbladet.se, startades år 1994. Sedan dess har internet blivit 

en viktig publiceringsform för i stort sett alla nyhetsmedier i Sverige (Nygren 2008, s.102). I 

och med webbtidningarnas uppkomst gavs supportrarna också möjligheter att kommentera 

och diskutera sporten interaktivt:   

På internet diskuteras livligt laguttagningar och supporterkultur. Dagstidningar är inte sena med att hänga på 

debatten och massmedia har också kommit att bli ett centralt verktyg för supportrarna att nå ut med sina 

budskap. Samtidigt kan likaså kritiska åsikter och artiklar i dags- och kvällstidningar uppfattas som 

provocerande mot supportrarna. En tidning som ofta kritiserat ett visst lag eller vinklat sin bild av laget på ett 

mindre populärt sätt kan få supportrar att bli enormt upprörda. Så kallade ”mailbombningar” till 

tidningsredaktioner har kommit att bli ett allt vanligare fenomen. Ibland kan dessa mängder med e-post vara 

såväl rejält genomtänkta som välformulerade. Ibland kanske mindre. Klart är hursomhelst att vad som sägs 

om laget i massmedia kan beröra supportern på djupet (Engstrand 2003, s. 160-161). 

 

I We love to hate each other – mediated football fan culture skriver Raymond Boyle om 

sociala mediers påverkan på sportjournalistiken. Boyle menar att sociala medierna har 

bidragit till ett öppnare samtal mellan journalister och fans, vilket även har förstärkt kontakten 

mellan journalister och deras läsare: 

 For sports culture, the supporting narratives and background conversations may increasingly take place 

online and indeed may involve more conversations between journalist, readers and supporters than was 

previously the case (Boyle i Krøvel och Roksvold 2012, s. 57).  
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5. Metod 

 

Vår studie bygger på två metoder, huvudsakligen en kvalitativ metod, samt en kompletterande 

observationsstudie vid fyra matchtillfällen.  

 

5.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Eftersom sportjournalister och lagsympatier är ett relativt outforskat område användes 

kvalitativa samtalsintervjuer, vilket ger oss en inblick i hur respondenterna ser på sig själva 

och lagsympatier i sin yrkesroll. Med denna undersökningsmetod ges även möjligheter att 

fånga upp oväntade svar och ställa ytterligare följdfrågor (Esaiasson 2012, s. 251). Genom 

samtalsintervjuer har respondenterna möjlighet att diskutera och utveckla sina tankar, något 

som ger oss en uppfattning av deras egna upplevelser i vardagen. 

 

Samtalsintervjuerna grundades på olika teman, i vårt fall är dessa kopplade till lagsympatier. 

Syftet med att bygga upp en intervju kring teman är för att förstå och kunna beskriva det 

centrala i hur intervjupersonerna uppfattar sin omvärld (Olsson, Sörensen 2011, s. 134). 

Respondenterna informerades om att detta är en vetenskaplig studie där vi ville redovisa deras 

namn. Ingen av de intervjuade sportjournalisterna hade något att invända att deras namn 

angavs öppet i uppsatsen. Anledningen till att anonymitet valdes bort är för att journalister är 

offentliga personer, och vi anser att studien blir mer intressant när det finns ett namn att 

relatera till. Däremot valde vi att inte redovisa lagen då detta inte är relevant för vår studie och 

vissa av respondenterna ansåg även att det var känsligt.  
 

5.2 Urval  

För att kunna undersöka hur sportjournalister hanterar lagsympatier i sin yrkesroll användes 

ett ganska stort urval. Studien omfattar både sportjournalister med lagsympatier och 

sportjournalister utan lagsympatier. Respondenterna är ’centralt placerade källor’, vilket 

innebär forskarnas uppfattning av de viktigaste personerna i undersökningen (Esaiasson 2007, 

s. 258), i vårt fall aktiva sportjournalister med minst fem års erfarenhet av yrket. Vi 

kontaktade ett trettiotal sportjournalister som ansågs vara lämpliga för studien. Vi har 
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avgränsat oss genom att välja sportjournalister som bevakar fotboll eller ishockey på 

rikstäckande medier i Stockholm. Flera av respondenterna kommer från olika delar av Sverige 

och många av dem har också erfarenhet av att arbeta på lokalredaktioner. I bifogad bilaga 

finns tydligare beskrivningar av respondenternas bakgrund och erfarenheter. 

 

Vi utgick från Björn Hägers definition av en journalist: ”Begreppet journalist täcker in alla 

redaktionella medarbetare på ett massmedieföretag” (2009 s. 14).  Totalt intervjuades 17 

sportjournalister inom tryckt press, webb, tv och radio. Bristen på tidigare forskning är den 

främsta anledningen till det relativt stora urvalet. Det finns inga tydliga företagsgrupperingar 

representerade i uppsatsen och inte heller någon tydlig avgränsning till ett visst medium. 

Anledningen till detta är att flera av de sportjournalister vi kontaktade har flera arbetsgivare 

eller är frilansjournalister. En sportjournalist som skriver för en tidning kan parallellt 

kommentera fotboll för ett tv-bolag. Respondenterna är följande: 

 

Susanna Andrén, arbetar på Radiosporten  

Lasse Anrell, arbetar som frilansjournalist  

Johan Esk, arbetar på DN  

David Fjäll, arbetar på SVT, Dobb Production 

Johanna Frändén, arbetar som frilansjournalist   

Lasse Granqvist, arbetar på C-more, TV4 

Jesper Hussfelt, arbetar på Fotbollskanalen/TV4  

Niklas Jarelind, arbetar på Fotbollskanalen/TV4  

Niklas Jihde, arbetar på Visat 

Marie Lehmann, arbetar på SVT  

Marcus Leifby, arbetar på Aftonbladet  

Olof Lundh, arbetar på Fotbollskanalen/TV4  

Erik Niva, arbetar på Aftonbladet, Viasat  

Magnus Nyström, arbetar på Expressen 

Robert Perlskog, arbetar som frilansjournalist  

Tomas Ros, arbetar på Aftonbladet  

Robert Tennisberg, arbetar som frilansjournalist. 

 



5.3 Bortfall  

I vår undersökning har flest respondenter fotboll som främsta bevakningsområde. 

Anledningen till detta är dels att fotboll är den största publiksporten i Sverige 

(Riksidrottsförbundet 2012, s. 3), men också att sex sportjournalister som bevakar ishockey 

inte har svarat på vår förfrågan eller inte har haft möjlighet att medverka.  Att de kvinnliga 

respondenterna är färre beror dels på att kvinnor är en minoritet inom sportjournalistiken,3 

vilket medförde att det var svårare att hitta möjliga respondenter. En annan anledning är att 

fem av de tillfrågade kvinnorna inte har svarat på vår förfrågan eller inte haft möjlighet att 

medverka. Totalt har vi kontaktat 30 sportjournalister: 

 

 

 

5.4 Genomförandet av intervjuerna  

Under perioden 11 oktober - 22 november 2013 intervjuade vi 17 sportjournalister, dessa 

samtalsintervjuer genomfördes utifrån en intervjumanual, se bilaga 1. Frågorna formulerades 

för två scenarier: för de som håller på ett lag, respektive de som inte håller på lag. Frågorna 

fördelades sedan kring olika teman: 

Håller på ett lag: lagsympatier, yrkesrollen, publik, arbetsplatsen och privat. 

Håller inte på ett lag: lagsympatier, yrkesrollen, publik, arbetsplatsen och subjektivitet. 

Fyra teman är gemensamma, det femte skiljer sig åt mellan de som håller på lag och de som 

inte håller på lag eftersom respondenterna då har olika erfarenheter. 

                                                            

14 

 

3 I ett mejl till Annika Alin den 14/12-2013 skriver Sportjournalistförbundets ordförande, Mats Taxén, att det 
uppskattningsvis finns 10 % kvinnliga sportjournalister som är aktiva i Sverige. 
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Intervjuerna genomfördes i Stockholmsområdet och respondenterna fick själva välja plats. En 

av intervjuerna genomfördes via Skype då respondenten är bosatt utomlands. Samtalen varade 

mellan 30- och 90 minuter beroende på hur respondenterna utvecklade sina svar. Vi startade 

med uppvärmningsfrågor om utbildning och erfarenhet. Därefter fick respondenterna frågan 

om de håller på ett lag eller inte. Intervjumanualen konstruerades framför allt kring öppna 

frågor, vilket tillät olika följdfrågor beroende på vad respondenterna svarade. De slutna 

frågorna följdes upp av fördjupande frågeställningar. Ibland besvarades flera frågor i samma 

svar, vilket medförde att vi inte följde ordningen strikt. Frågorna ställdes på ett sätt som 

anpassades till respondenternas tidigare svar. Respondenterna fick till en viss del styra 

samtalet, men vi såg till att få svar på alla frågor som ingick i intervjumanualen. Efter fem 

samtalsintervjuer upplevde vi att en fråga om internationella medier inte gav ett svar som 

tillförde något för vår studie och därför valde vi att plocka bort den frågan i resterande 

intervjuer. Frågan om öppenhet tillkom i intervjumanualen då flera av samtalen ledde in på 

den frågan. 

 

Alla samtal spelades in. Under intervjun med Robert Tennisberg fallerade dock tekniken, 

något som vi märkte efteråt. I det fallet användes minnesanteckningar som respondenten 

informerades om i ett mejl. Vi gick igenom och bearbetade intervjuerna efter varje samtal och 

plockade ut de citat som var relevanta för våra frågeställningar. Genom att jämföra svaren fick 

vi fram olika mönster som presenterades i resultat- och analysdelen. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om undersökningens giltighet (Ekström, Larsson 2010 s. 58). I den här 

studien mäts hur sportjournalister hanterar sina lagsympatier i sin yrkesroll, hur den oskrivna 

regeln ”man hejar inte på pressläktaren följs”, samt om respondenterna upplever ett intresse 

från publikens sida kring deras lagtillhörigheter. Dessa frågeställningar kan kopplas med 

tidigare forskning och bakgrund. I studien mäts det som vi påstår men detta görs enbart ur ett 

subjektivt perspektiv från respondenterna. För en objektiv mätning behövs en annan metod, 

exempelvis kvantitativ innehållsanalys. 

 

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet (Ekström, Larsson 2010, 2. 58). För att 

försöka undvika slumpmässiga fel gick vi igenom materialet igen efter första bearbetningen 
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av intervjuerna och därefter genomfördes en kartläggning av de svar som valdes ut till 

resultatdelen. Vi sammanställde resultatet tillsammans för att vara säkra på att svaren tolkades 

likadant. Graden av reliabiliteten mäts genom att man jämför resultat från två eller flera 

undersökningar (Esaiasson 2012, s. 64) detta innebär att graden av reliabiliteten i vår studie är 

svår att mäta då det i dagläget finns lite forskning kring lagsympatier. Syftet med vår studie är 

samtidigt inte att generalisera hur sportjournalister hanterar sina lagsympatier i branschen, 

utan att belysa forskningsfrågan utifrån våra respondenter. 

 

5.6 Observationsstudien  

Som komplettering till de kvalitativa samtalsintervjuerna genomfördes en observationsstudie 

av hur sportjournalister agerar på pressläktaren. Dessa observationer genomfördes vid fyra 

tillfällen, 23 oktober - 3 november 2013: under tre hockeymatcher (SSK - Rögle den 23 

oktober 2013, AIK - Modo den 24 oktober 2013 och Djurgården - Västerås den 1 november 

2013), samt under en fotbollsmatch (AIK – Helsingborg den 3 november 2013). Eftersom den 

svenska fotbollssäsongen avslutades vid inledningen av uppsatsarbetet hann vi enbart närvara 

vid en fotbollsmatch. 

 

Under observationerna satt vi på pressläktarna för att undersöka om och hur personer 

reagerade på olika matchsituationer. Syftet med undersökningen var att studera pressläktaren 

som helhet; vilka som satt där, hur personerna agerade och om det förekom något som kunde 

påverka stämningen. Observationerna var delvis direkta, men också deltagande. Genom direkt 

observation kan vi förstå och iaktta fenomen i deras naturliga miljö (Olsson, Sörensen 2011, s. 

139), vilket var ett bra komplement till våra samtalsintervjuer. En deltagande observation bör 

göras utan förvarning och observatören ska vara obemärkt (Olsson, Sörensen 2011, s. 140), 

något som vi eftersträvade. De enda personerna som på förhand visste om syftet med studien 

var pressvärdarna då vi var tvungna att kontakta dem för att överhuvudtaget få tillträde till 

pressläktaren. 

 

Under hockeymatcherna agerade vi ”fluga på väggen” (Esaiasson 2012, s. 306) första 

perioden, vilket innebar att vi höll oss i bakgrunden och observerade. Därefter ställde vi 

frågor till personerna på pressläktaren i periodpauserna utan att avslöja för mycket, och 

genom detta fick vi även reda på vilka som satt på pressläktaren. Att ha förståelse för miljön 
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var av betydelse för studien, och det vi inte redan visste besvarade pressvärdarna. Under 

fotbollsmatchen kunde vi enbart lokalisera vilka några av personerna var då pressläktarens 

utformning försvårade kontakten med sportjournalisterna. Under alla observationer fördes 

fältanteckningar som sammanställdes efter matcherna. 

 

5.7 Kritisk diskussion av metod 

Kvalitativa samtalsintervjuerna 

Eftersom kvalitativa samtalsintervjuer bygger på respondenternas tankar och upplevelser kan 

vi inte dra några slutsatser bland sportjournalister generellt. Samtidigt stärker vår 

observationsstudie resultatet som behandlar pressläktaren. Anledningen till den ojämna 

fördelningen av sportjournalister som håller på lag (14 stycken) och inte håller på lag (3 

stycken) är att den frågan främst var en del av intervjumanualen, inte en del av urvalet. Fokus 

i uppsatsen ligger på sportjournalister med lagsympatier och det är således deras svar som vi 

främst har dragit slutsatser kring, men den ojämna fördelningen kan vara värd att ta i 

beaktande. 

 

Eftersom metoden bygger på öppna frågor kan tolkningen av respondenternas svar 

ifrågasättas, därför har vi enbart valt att dra slutsatser kring de frågor där vi har fått tydliga 

svar och där vi kan urskilja mönster. Frågan om respondenterna ansåg att man skulle vara 

öppen med sina lagsympatier var ett återkommande samtalsämne som visade sig passa som en 

grundfråga och lades därför in i intervjumanualen i efterhand. I den kritiska diskussionen vill 

vi belysa att intervjumanualen har justerats efter att vi gjorde vår första intervju. Hur 

sportjournalisterna ser på objektivitet och om supporterskapet förändrats genom åren skulle 

kunna varit grundfrågor, men samtidigt har vi fått flera eniga svar kring detta i och med 

frågeställningen ”hur man hanterar lagsympatier i sin yrkesroll?” 

 

Eftersom några av respondenterna upplevde lagsympatier i yrkesrollen som ett känsligt ämne 

skulle kanske anonymitet bidragit till djupare svar, men samtidigt var det få av 

respondenterna som vi upplevde vara hämmade av att vara öppna med sitt namn. Vår tanke 

var att ha en jämn fördelning i uppsatsen mellan respondenter som bevakar fotboll och 

ishockey. Tyvärr har inte det blivit så. Inom litteraturen och tidigare forskning fann vi få 

relevanta källor som baserades på ishockey. Vad gäller respondenterna har vi tidigare tagit 



18 

 

upp i urvalet om att bortfallet inom ishockeyn var större än det inom fotbollen. Majoriteten av 

observationerna gjordes däremot under ishockeymatcher. Denna studie syftade dock aldrig till 

att jämföra supporterskapet inom de olika sporterna men eftersom att vi har fokus på två 

idrotter hade en jämnare fördelning varit att föredra. 

 

Observationsstudien 

Pressläktarnas utformning försvårade observationsstudien. Dels för att vi inte hörde vad 

personerna som satt långt bort sa och dels för att en av pressläktarna, där två observationer 

genomfördes, saknade utrymme för att röra sig i bakgrunden. Eftersom pressvärdarna var 

informerade om observationsstudien långt innan matcherna vet vi inte om de avslöjade för 

någon på pressläktaren vilka vi var. 

 

6. Resultat och analys 

 

Resultatet redovisas utifrån våra frågeställningar som bygger på fyra av våra teman: 

lagsympatier, yrkesrollen, publiken och arbetsplatsen. Temat privat presenteras tillsammans 

med temat lagsympatier. Temat subjektivitet presenteras tillsammans med temat arbetsplatsen 

då svaren kopplas ihop. Vi redovisar enbart de frågor där vi kan se mönster och som vi kan 

dra slutsatser kring. Majoriteten av våra respondenter visade sig ha lagsympatier och därför 

ligger också fokus på dem i resultat- och diskussionsdelen. De som inte håller på lag blir 

komplement till de allmänna frågorna om branschen i stort. Vi namnger inte alla som delar 

åsikt, resultaten redovisas i sifferform kombinerat med utvalda citat som talar för de mönster 

vi har kunnat utläsa. Även några enstaka citat som sticker ut från normen valdes ut. Resultat 

presenteras i tre grupper: ”Alla”, ”Har lagsympatier” och ”Har inte lagsympatier”. 

 

6.1 Lagsympatier/Yrkesrollen 

Hur hanterar sportjournalister lagsympatier i sin yrkesroll? 

Alla: 14 av 17 respondenter redovisar att de har lagsympatier. Engagemanget för laget 

varierar, och vissa av respondenterna har starkare känslor för sitt lag än andra. Ett tydligt 
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mönster i studien är att lagsympatier är en bidragande faktorer till intresset för yrket från 

första början. En av respondenterna håller numera enbart på ett lag i en annan sport än fotboll 

och ishockey. Tomas Ros säger att han hoppas att publiken kan hantera att sportjournalister är 

sportintresserade människor och att man då har ett favoritlag: ”Man kan inte relatera till att 

bevaka sport om man inte är så intresserad så att man har ett favoritlag.” 

 

Även om Johanna Frändén inte håller på något lag säger hon sig ha förståelse för att ett 

tidigare supporterskap har gjort kollegor intresserade av branschen: ”Det idealiska kanske 

vore att ingen gjorde det men jag tror att det är oftast därför som man är intresserad av 

jobbet, för att man är intresserad av fotboll. Jag tror att vi är några undantagsfall som är så 

pass intresserade att vi vill jobba med det (sportjournalistik) utan att ha ett lag vi håller på.” 

 

Har inte lagsympatier: 1 av 3 respondenter som redovisar att de inte har lagsympatier, har 

hållit på ett lag tidigare men har kopplat bort laget med åren, delvis på grund av yrkesrollen. 

De andra två har aldrig definierat sig som riktiga supportrar, och en av dem har svårt att förstå 

att man kan ha lagsympatier som sportjournalist eftersom respondenten värdesätter 

opartiskhet. 

 

Hur lagsympatier kan förändras genom åren 

Har lagsympatier: 11 av respondenterna med lagsympatier tog upp att deras relation till sitt 

lag har förändrats.  Dels menar de att detta beror på ålder och mognad och dels på att man i 

och med yrket ser personer istället för klubbmärken. En respondent blev under sin första tid 

som sportjournalist ”mätt” på idrott och tappade då en del av sitt supporterskap. Vissa av 

respondenterna går inte längre på matcher privat, och av de som går på matcher privat 

placerar sig majoriteten av dem helst på en neutral läktare. Ett annat alternativ uppges vara att 

sätta sig på pressläktaren. 

 

De tre sportjournalister som har behållit sina sympatier anser att yrket inte har påverkat deras 

passion till lagen. En av dem tror att supporterskapet bibehållits genom att i den mån det går 

välja bort att bevaka sitt lag. 

 

Erik Niva har trots att han arbetar med sitt lag kunnat behålla sina sympatier, något som han 
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är glad över: ”Hade jag tillhört den skara som jag vet finns inom journalistskrået som på 

något sätt har kommit till en punkt där de inte har ett favoritlag så hade jag upplevt det som 

en mycket större brist, jag hade upplevt att de i så fall saknar något som jag mår mycket bra 

av att ha.”  

 

Att bevaka sitt lag eller inte 
Har lagsympatier: 11 av 14 respondenter bevakar den sport där de har lagsympatier. En 

vanligt förekommande åsikt är att man i yrket inte ser ”sitt” lag utan bara ett lag i mängden. 

Begreppet objektivitet togs upp i flera av intervjuerna. Ingen av respondenterna anser att 

bevakningen av lag de har sympatier för påverkar deras yrke utan att man skiljer på rollen 

som privatperson och journalist.  

”När du går in i ett jobb då går du in med en professionalitet som gör det omöjligt att ha 

sympatier för ett lag.” – Niklas Jihde. 

 

Lasse Anrell säger sig sakna förståelse varför man vill skriva om sitt eget lag. Han tycker 

även att det borde finnas en regel som förbjuder att man som sportjournalist bevakar ett lag 

som man har sympatier för. Anrell säger att han själv i största möjliga mån har undvikit att 

bevaka sitt eget lag: ”Alla sportjournalister håller på något lag och jag har förvånat mig över 

att det är så många som vill skriva om lag som man håller på för där tycker jag att man borde 

ha en spärr eller varningsklocka som ringer. Det är ju inte kul att skriva skit om sitt lag, det 

är tillräckligt jobbigt att se det om man nu är supporter på riktigt och på allvar.”  

 

Fyra av respondenterna drog paralleller till opinionsjournalistik. David Fjäll säger: 

”Det handlar om att vara professionell, på samma sätt som att en politisk kommentator var 

fjärde år går och röstar (…) Någonstans så är ju deras röst var fjärde år viktigare och ett 

större problem än att en sportjournalist håller på ett lag.” 

 

Objektivitet var något som kom på tal under flera intervjuer. För Lasse Granqvist är den 

yrkesetiska grunden viktig och att hålla en stark opartiskhet har för honom alltid varit 

avgörande i yrkesrollen: ”Min trovärdighet som journalist är ju mycket, mycket viktigare än 

lagsympatier.” 
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Jesper Hussfelt menar att objektivitet är viktigt att eftersträva i yrkesrollen, men han säger att 

det samtidigt är omöjligt att göra det fullt ut: ”Alla är subjektiva i allt vi gör, i yrkesrollen så 

lägger jag det vid sidan av så mycket jag bara kan. Till 99 procent - mer går inte, den sista 

lilla procenten är ju jag.” 

 

Olof Lundh anser att ingen journalist kan vara helt objektiv: 

”Den här bilden av att journalister är objektiva är ju någon som någon har hittat på uppe i 

en kammare någonstans, för att ingen är objektiv, vi bär med oss en jävla massa värderingar 

från vår uppväxt och allting. Det måste man ju ta med sig.” 

 

Lagsympatier inom sportjournalistiken i stort - balansen 

Alla: En tydlig tendens är att respondenterna inte upplever att lagsympatier inom 

sportjournalistiken är ett stort problem och betonar vikten av att vara professionell i 

yrkesrollen. Samtidigt nämner flera av dem tillfällen då de har märkt att lagsympatierna lyser 

igenom. En åsikt som togs upp i 10 av samtalsintervjuerna var att sportjournalister kan 

uppfattas som extra kritiska mot sina lag. Detta gällde branschen i stort och inte för den 

enskilda personen. Respondenterna tror att detta beror på två olika faktorer: dels för att dölja 

sina sympatier och dels för att man har förväntningar på sitt lag och blir besviken om spelarna 

i laget inte presterar bra. Två av respondenterna menar att man måste läsa på mer om det 

andra laget för att upprätthålla balansen, eftersom man redan har mer kunskap om det egna 

laget. 

 

Känsligare att hålla på vissa lag 
9 av respondenterna tog upp att det är mer problematiskt att hålla på storstadslag i Sverige än 

på mindre klubblag eller utländska lag. Några av dem säger att de blir irriterade när 

sportjournalister svarar att de håller på ortslag i division 4 eller lägre, vilket upplevs som en 

lögn för att slippa besvara frågan. En tydlig tendens bland respondenterna är att storstadslagen 

upplevs vara känsligare.  

”Det är nästan lite gulligt att heja på ett landsortslag, det gör ingen förnär utom de få gånger 

som de är litet hetare derby, Örebro-Degerfors (…) Hejar man på Djurgården, AIK eller 
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Hammarby så blir det en helt annan grej (…) där sticker det alltid i ögonen på folk.” – Niklas 

Jarelind. 

 

6.2 Publiken 

Vilken roll spelar relationen till publiken för sportjournalisternas hantering av sina 

lagsympatier? 

Lagsympatier - fördel eller nackdel  
Alla: 12 av 17 respondenter anser att lagsympatier kan vara en fördel i yrket i stort eftersom 

de kan identifiera sig med publikens känslor. Flera av respondenterna menar att man måste 

känna sin publik. 

”Jag tycker att lagsympatier är en fördel för annars blir det kärnlöst och kallt, icke 

engagerat.  Jag tycker att engagemang är en grundförutsättning för fungerande journalistik.” 

– Lasse Granqvist. 

 

Susanna Andrén anser att den största fördelen med att ha varit supporter som sportjournalist 

är all smärta och sorg som man har utstått, vilket gör att man vet hur publiken känner: ”Det är 

ett enda jävla lidande, oavsett hur bra det går så är det alltid ett lidande att vara supporter 

och det vet jag ju, det kan jag känna och relatera till.” 

 

Erik Niva poängterar vikten av att kunna identifiera sig med supportrar för att kunna skildra 

den värld de lever i: ”Det är en skillnad på att se en match och på att leva för en klubb. Ifall 

man överhuvudtaget inte förstår att den här skillnaden finns så tror jag att man bedriver 

gårdagens sportjournalistik.” 

 

Att förstå supportrar är något som David Fjäll också upplever som viktigt, vilket han har fått 

positiv respons för: ”Jag har fått väldigt mycket cred från andra lags supportrar för att man i 

grund och botten är en som kommer från supporterleden och att man har behandlat dem med 

respekt. Alltså att deras supporterskap har tagits på allvar.” 

 

Alla: 2 av 17 respondenter anser att lagsympatier kan vara en nackdel i yrket, medan 3 av 17 
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respondenter tycker att det både kan var en fördel och en nackdel. 

 

Niklas Jihde säger sig tro att det finns en risk att man är för engagerad i sitt eget lag och att 

medvetenheten om att man har sympatier kan påverka ens arbete genom att man pratar mer 

om det andra laget eller blir för hård mot sitt lag: ”Jag tror att det är mycket enklare att jobba 

när du inte håller på något lag.” 

 

Robert Perlskog anser att lagsympatier kan vara en fördel eftersom man har insikt i klubben, 

men anser samtidigt att lagsympatier i yrket kan vara en nackdel eftersom att man då har ett 

band till en klubb: Min grundinställning är väl att ju mindre klubbsympatier desto bättre för 

det journalistiska arbetet.” – Robert Perlskog. 

 

Publikens spekulationer kring sportjournalisters lagsympatier 

Alla: Majoriteten av respondenterna får höra från publiken att de håller på flera olika lag. 

Spekulationer är framför allt vanligt i sociala medier. Flera respondenter har beskrivit 

spekulationerna kring deras lagtillhörighet som positiv då det tyder på att deras lagsympatier 

inte lyser igenom. En respondent har fått höra att han håller på alla lag utom ett i SHL 

(Swedish Hockey League). 

 

Några sportjournalister pratar även öppet om vilka lag som de sympatiserar med: ”På tio år 

så har journalister blivit mycket mer öppna med vilka lag de håller på och det tror jag är en 

konsekvens, eller ett resultat, av den profilering som har blivit på många stora tidningar” – 

Johanna Frändén. 

 

Tomas Ros tror att sociala medier kan ha bidragit till publikens intresse för journalisters 

lagtillhörigheter: ”Idag 2013 har du Instagram, Twitter, Facebook och där blir journalister 

mer personliga (…) Vi har blivit mer öppna med våra privatliv. På gott eller ont, det vet jag 

inte.” 

 

Niklas Jarelind tror att sportjournalister kan bygga upp ett förtroende hos publiken: ”Jag har 

ju också varit publik större delen av mitt liv, man tycker ju alltid att journalister hejar på det 
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andra laget (…) Jag föreställer mig att det (lagsympatier) är mer ett problem i början innan 

folk har börjat lita på att man kan hantera det”. 

 

Att vara öppen med sina lagsympatier eller inte 

10 av 17 respondenter anser att öppenhet är bra medan fem av respondenterna anser att det 

inte är bra att vara öppen med sina lagsympatier. Resterande tog inte ställning i frågan.  

”Det viktigaste om man hejar på ett lag är att stå för det.” – Magnus Nyström 

 

Att berätta om sina lagsympatier anser Susanna Andrén kan vara ett hinder för publiken. Hon 

är inte säker på att lyssnarna skulle kunna hantera den informationen utan att värdera allt hon 

säger: ”Jag tror att det skulle problematisera väldigt mycket om man skulle säga vad det är 

för lag man har närmast hjärtat, därför att det skulle vara det enda som väldigt många skulle 

fokusera på.” 

 

Olof Lundh tycker att det är ett större problem att hålla lagsympatier hemliga än att vara 

öppen med dem. ”Jag hade egentligen velat ha en ruta, precis som i ledarsidor där man vet 

att DN är liberal och då hade man nästan velat ha en liten faktaruta, det hade ju inte i teorin 

vari dumt; Olof Lundh håller på (...)” 

 

Lasse Granqvist ser både för- och nackdelar med att vara öppen med sina lagsympatier, det 

som talar mot öppenhet är det hotfullare supporterklimatet: ”Man ska ha respekt för 

situationen, så jag är inte säker på att det vore en bra lösning att vara helt öppen med det. 

Men jag vill ändå ta det som en tanke för att avdramatisera det. För det är ju inget ont i en 

människa för att han eller hon håller på Djurgården eller för att han eller hon håller på AIK 

eller något annat lag.” 

 

6.3 Arbetsplatsen 

Hur följs den oskrivna regeln ”man hejar inte på pressläktaren”? 

”No cheering in the press box”  

Alla: En tydlig tendens är att respondenterna anser att man inte ska heja på pressläktaren. De 
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upplever inga större problem på pressläktaren i Sverige men berättar att det finns exempel när 

den oskrivna regeln har brutits. Flera sportjournalister säger sig bli irriterade när det inträffar. 

 

Lasse Anrell säger att det är patetiskt med sportjournalister som hejar på pressläktaren: 

”Riktiga journalister jublar fan inte när det blir mål.” 

 

Marcus Leifby menar att det i dag inte finns utrymme att engagera sig känslomässigt när man 

bevakar en match: ”Man är där och jobbar och det är fan ingen lek längre, det är deadlines 

hela tiden och man ska skicka hem sina grejer och det ska vara krönika på slutsignal. Det 

skulle bli ohållbart (att heja på pressläktaren), man måste vara koncentrerad på sin uppgift.” 

 

Sportjournalistförbundets ordförande, Mats Taxén, skriver i ett mejl, 18 oktober 2013, att 

landslagsmatcher är ett undantagsfall från övrig sportjournalistik: ”Då förväntar sig publiken 

att man ska vara partisk. Det är självklart att intresset för Sverige finns. Men en kommentar 

måste vara absolut ärlig när det gäller domslut och analys.” 

 

Respondenter säger sig vara medvetna om publikens förväntningar på vinklingen vid 

landskamper, men tar samtidigt upp vikten av att sportjournalister inte får vara 

hejarklacksledare. De som säger sig brutit mot den oskrivna regeln någon enstaka gång 

berättar att det har varit i samband med att Sveriges landslag spelar. En av respondenterna 

beskriver också att glädjen kan lysa igenom när en svensk idrottare individuellt lyckas med en 

sällsynt prestation, som under ett OS eller ett VM. Flera respondenter uppger att klimatet på 

pressläktaren varierar i olika länder, att journalister hejar och bär matchtröjor på pressläktaren 

förekommer i vissa länder. 

 

Skribenter från fansajter kan ansöka om tillträde till pressläktaren. Respondenterna som 

diskuterade fansajter tycker att de gör ett bra jobb, men de har olika åsikter om deras agerande 

på pressläktaren. Några av respondenterna poängterar vikten av att vara medveten om 

skillnaden mellan traditionell journalistik och fansajter. En respondent säger att skribenter för 

fansajter inte är riktiga journalister och att det därför faller sig mer naturligt att de bär 

klubbattribut och uttrycker känslor. En annan respondent ser just den delen som ett problem 

eftersom publiken som ser pressläktaren inte vet vem som är vem och då kan förknippa 

journalister med hejandet, vilket kan påverka den journalistiska trovärdigheten. 
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Policy på arbetsplatsen 

Respondenterna säger att det inte finns någon direkt policy för hur sportjournalister ska 

hantera lagsympatier i yrkesrollen, utan att det snarare handlar om sunt förnuft och att följa 

”Spelregler för press, radio och tv.” Däremot nämner en av respondenterna att det finns 

rekommendationer huruvida man ska vara öppen med sina lagsympatier eller inte, och då 

främst för att det finns en hotbild från vissa supportrar. 

 

Eftersom konkurrensen inom sportjournalistiken är hård är det viktigt att man sköter sitt jobb 

korrekt menar några av respondenterna. 

”Om dem som chefer uppfattar det som att man är enögd, partisk, icke objektiv och därmed 

också rätt dålig på sitt jobb då lyfts man ju bort från de jobben (…) om man inte hanterar 

situationen rätt så får man inte göra jobbet.” – Robert Perlskog. 

 

6.4 Observationsstudien 

Pressläktarens placering 

På Axa sportcenter i Södertälje är pressläktaren avgränsad från publikläktaren, den är placerad 

ovanför åskådarna. På Friends Arena, Solna, och Hovet, Stockholm, är pressläktaren placerad 

mitt bland åskådarna och man kan komma att hamna nära aktiv publik. På Hovet och Axa 

sportcenter sitter journalisterna på en lång rad, och på Friends Arena sitter journalisterna två 

och två på flera rader. 

 

”No cheering in the press box” i praktiken 

 Under observationsstudien följdes den oskrivna regeln ”man hejar inte på pressläktaren” i 

stort, även om vissa avvikande fall förekom. Mest markant var då en person från en fansajt 

ställde sig upp och visade känsloyttringar efter att laget gjort mål. Denna person bar även 

klubbhalsduk. På vår fråga om regler svarade pressvärden att det inte är tillåtet att bära 

klubbatribut eller visa känsloyttringar på pressläktaren. Diskreta handklappningar förekom 

under alla matcher. Handklappningarna såg ut att vara impulsiva och följdes av att personerna 

la händerna på bordet som om de kom på sig själva med att göra något som inte var tillåtet. 

Under en av matcherna ägde avtackning av en spelare rum innan matchstart, hälften av 

personerna på pressläktaren ställde sig då upp, medan hälften satt kvar. 
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Närvarande på pressläktaren 

På pressläktaren fanns även talangscouter, målvaktstränare och skribenter för lagens 

hemsidor. Några avvikande fall förekom: Under en match satt tre spelare från hemmalaget på 

pressläktaren. Pressvärden förklarade att de var skadade eller avstängda och att de fick bättre 

överblick därifrån. Spelarna uppgav själva att de visste vad som gällde ”att man inte hejar”. 

Under en annan match satt sponsorer från ett tekniskt företag och följde matchen från 

pressläktaren. Pressvärden såg det som en resurs om det uppstod tekniska problem med 

hemsidan, men ansåg att det var ett gränsfall. Sponsorerna applåderade under matchens gång.  

 

7. Diskussion och slutsatser 
 

I denna del diskuteras de mönster som presenterades i resultatdelen. Även diskussionen är 

uppdelad utifrån våra frågeställningar och samma teman som i resultatdelen och slutsatserna 

redovisas efter varje diskussionsdel. Slutsatserna dras utifrån våra respondenters subjektiva 

åsikter kopplat till tidigare forskning, och vi vill därför poängtera att dessa slutsatser inte är 

generaliserbara bland sportjournalister i allmänhet. 

 

7.1 Lagsympatier/Yrkesrollen 

Hur hanterar sportjournalister lagsympatier i sin yrkesroll? 

Majoriteten av respondenterna tycker att de själva och sportjournalister generellt hanterar 

lagsympatier bra, men de nämner samtidigt undantag i branschen. En av våra respondenter 

poängterar mänskligheten hos sportjournalister, att de har favoritlag som så många andra 

personer. Aftonbladet är, vad vi kan hitta, det enda medieföretag som har publicerat alla 

medarbetares favoritlag i en enda artikel, i syfte att förmänskliga sportjournalisterna och 

avdramatisera ämnet. I artikeln betonades även vikten av att vara kritisk och att inte låta 

sympatier påverka granskningen av lag (Östling 2000, s. 14).  
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Supporterskap – utvecklingen genom åren  

Större delen av respondenterna med lagsympatier säger att deras relation till laget har 

förändrats genom åren, något som kan kopplas till det som Engstrand skriver om individuell 

mognad (Engstrand 2003, s. 143). Supporterskapet kan förändras precis som mycket annat i 

livet. Det som är intressant är alltså inte att relationen till lag har förändrats för elva av våra 

fjorton respondenter utan det som är värt att lägga vikt på är hur yrket har påverkat 

lagsympatierna. Respondenter som kasserat sina klubbhalsdukar, avslutat medlemskap i 

föreningar och håller igen på hejaramsor under matcherna för att vara professionella även som 

privatpersoner visar att man som profilerad sportjournalist inte kan stämpla ut från publikens 

åsikter. Det är inte bara yrkets riktlinjer utan även arbetsuppgifterna i sig som förändrar 

lagsympatier. Den nära kontakten med idrottsutövare säger några respondenter har förändrat 

relationen till laget. Klubbmärken anses vara mindre betydelsefulla än spelarna, och man 

slutar tänka på lagen som de representerar. Att arbeta med sport och bevaka sitt lag kan även 

hämma passionen, elden kvävs istället för att växa. En respondent sa sig koppla bort all idrott 

i privatlivet under början av karriären just för att respondenten kände sig ”mätt.”  

Slutsats: Supporterskapet kan förändras för alla oavsett yrke. Inom sportjournalistiken kan 

strävan efter att framstå som en fristående journalist och att leva upp till de integritetskrav 

som yrket medför leda till att man analyserar sina handlingar i privatlivet. Detta kan i sin tur 

leda till att lagsympatier begränsas privat. 

 

Hanteringen - Att bevaka sitt lag eller inte 

Att bevaka ett lag som man har sympatier för är inga problem när man går in i rollen som 

journalist, det menar majoriteten av våra respondenter. Att många sportjournalister hejar på 

lag anses av flera inte konstigare än att opinionsjournalister med största sannolikhet röstar på 

ett parti när det är dags för val. En av respondenterna slår fast att en professionell inställning 

till yrket är mycket viktigare än lagsympatier. Under flera intervjuer fick vi dock exempel på 

några tillfällen där sportjournalisters lagsympatier har lyst igenom. 

En annan aspekt utifrån sportjournalisternas perspektiv är hur publiken väljer att tolka 

rapporteringen. I flera fall uppger respondenterna att de många gånger har fått höra att de 

håller på flera olika lag, ibland även rivalen, vilket på sätt och vis kan vara ett bevis på att de 
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har skött sitt jobb bra. Hade sportjournalisterna bara fått höra att de håller på ett lag skulle 

detta kunna tolkas som att de är partiska. 

I diskussionen vill vi även belysa en av våra respondenter som ifrågasätter varför man vill 

bevaka sitt eget lag. Något som för oss är svårt att dra slutsatser kring då det inte har kommit 

på tal i någon av de andra intervjuerna, men att inte bevaka sitt lag skulle kunna vara ett sätt 

att bevara sina lagsympatier.  

Slutsats: Majoriteten av våra respondenter bevakar lag som de har sympatier för. Dessa 

respondenter upplever inte att detta är något problem då de går in i en professionell yrkesroll. 

Oavsett om man väljer att bevaka sitt lag eller inte är Yrkes- och Publicitetsreglerna likadana. 

 

Balansen - Risk att vara överkritisk.  

Mer än hälften av respondenterna är överens om att sportjournalister kan vara extra kritiska 

mot sitt eget lag. Två anledningar till att vara extra kritisk anses kunna vara att 

sportjournalister har förväntningar på sitt lag vilket kan leda till att de blir besvikna, eller för 

att inte misstänkas hålla på ett lag. Två av respondenterna menar att balansen i rapporteringen 

kan upprätthållas genom att läsa på mer om det andra laget. Annars är risken att 

informationen blir ojämnt fördelad om man har mer kunskap om sitt eget lag, vilket kan 

uppfattas som att sportjournalisten är partisk. Att som sportjournalist vara extra kritisk mot 

sitt lag är på ett sätt motsägelsefullt mot den generella uppfattningen om att sportjournalister 

hanterar lagsympatier bra. Det skulle kunna tolkas som att vara ofrivilligt partisk till fördel för 

motståndarlaget, samtidigt som syftet är att upprätthålla balansen.  

Slutsats: Ett tydligt mönster är att sportjournalister kan vara överkritiska mot sitt lag för att 

inte deras lagsympatier ska lysa igenom. 

 

Vissa lag upplevs som känsligare 

Det är skillnad på lag och lag enligt hälften av våra respondenter. Lag som väcker 

uppmärksamhet i de högre divisionerna ses som känsligare att hålla på. Särskilt känsligt är det 

i städer där det finns flera lag och där man har ”valt sida.” Att hålla på sitt lokala lag sa en 

respondent upplevdes som ”gulligt”. Under klubbmatcher får sportjournalister inte ta ställning 

för ett lag, dels för att de ska vara opartiska och dels för att ett sådant ställningstagande skulle 
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kunna stöta bort publiken, vilket inte är fallet i landslagssammanhang då publiken har 

förväntningar på ett enat vi.  

Slutsats: En slutsats vi kan dra är att storstadslag, vinnarlag och lag som det stormar kring 

upplevs som känsligare att ha sympatier för. 

 

7.2 Publiken 

Vilken roll spelar relationen till publiken för sportjournalisternas hantering av sina 

lagsympatier? 

Relaterar till publiken – tidigare supporterskap  

Att majoriteten av våra respondenter ser lagsympatier som en fördel i yrket är främst för att de 

anser sig ha en förståelse för vilka personerna i publiken är och kan identifiera sig med dem. 

En respondent sa att supporterskap är ett lidande, och en annan tog upp skillnaden mellan att 

se en match och att leva för en klubb. Att ha upplevt lidandet skapar en förförståelse som man 

sällan upplever inom andra journalistiska fält. Inom sportjournalistiken har sportjournalister 

med lagsympatier ofta varit på andra sidan, de har troligtvis läst och reagerat på vad andra har 

skrivit om deras lag. En respondent säger sig tidigare ha upplevt att alla journalister hejar på 

motståndarna och alltid är emot en. Sportjournalister med lagsympatier känner inte bara till 

sitt ämne, de har en gång varit en del av det. 

De två respondenter som anser att lagsympatier är en nackdel ser dels fördelar med att vara 

”obunden” och inte vara känslomässigt engagerad i ett lag. För dem är även värderingen av 

objektivitet och opartiskhet en viktig del i deras svar, ju mindre subjektivitet och personliga 

värderingar man bär på desto bättre. Då behöver man inte heller tänka på hur lagsympatier ska 

hanteras. 

Slutsats: Sportjournalister som har lagsympatier upplever att de kan relatera till sin publik. 

Respondenterna som håller på lag ser sina lagsympatier som en erfarenhet då de har förståelse 

för de känslor och engagemang som supportrarna har för klubbar och landslag. 
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Publikens relation till sportjournalister 

Björn Häger (2009 s. 14) och Börje Alström (i Nygren, Hvitfelt 2008 s. 139) slår fast att 

journalister i dagens mediesamhälle kan skaffa sig ett starkt varumärke genom egna krönikor 

och tv-program. Flera av våra respondenter är välkända bland läsare, tittare och lyssnare, 

vilket innebär att de kan få en form av stjärnstatus. Detta medför i sin tur ett allmänintresse 

kring deras privatliv vilket gör att sportjournalisterna själva kan blir kändisar som kan komma 

att hamna på löpsedlarna.  

Sociala medier är numera en del av journalistiken med exempelvis kommentarfält som 

kopplas till Facebook-profiler och trådar på Twitter. En av våra respondenter menar att 

sociala medier är en bidragande faktor till att privatpersoner kommer närmare journalisterna, 

vilket stämmer överens med Boyles (i Krøvel och Roksvold 2012 s. 57) resonemang om att 

dessa medier har förstärkt kontakten mellan journalisterna och deras läsare. Ett interaktivt 

medielandskap gör det även lättare för privatpersoner att göra sina åsikter hörda. Engstrand 

(2003, s. 160-161) argumenterar för att det som sägs om lag i medier kan beröra supportrarna 

på djupet och kan sätta igång livliga diskussionerna på internet, något som de flesta av våra 

respondenter säger sig ha upplevt. En av respondenterna tror även att sociala medier kan vara 

en bidragande faktor till publikens intresse för sportjournalisters lagsympatier. Publiken kan 

själva fråga sportjournalisterna om deras lagsympatier och få ett snabbt svar. 

Slutsats: Att sportjournalister i dag kan skaffa sig ett starkt varumärke bidrar till ett ökat 

intresse hos allmänheten. Sociala medier förstärker kontakten mellan journalister och deras 

läsare genom interaktion. Majoriteten av respondenterna upplever ett intresse från publiken 

kring deras lagsympatier. Det är tydligt att sociala medier i dag gör publiken delaktig på ett 

annat sätt än tidigare och att journalisterna kan uppfattas som mer personliga. 

 

Att vara öppen eller privat med sina lagsympatier 

Mer än hälften av respondenterna ansåg att öppenhet är bra, främst för att publiken ska ha den 

referensen när de tar in det journalistiska arbetet. Att det kan finnas en hotbild var något som 

förhindrade en av respondenter från att enbart se öppenhet som något bra. Två av de 

respondenter som talade för att hålla sina lagsympatier för sig själva trodde att publiken skulle 

överanalysera allt som sportjournalisterna gör om de hade den vetskapen.   
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Argumenten här är tvärtemot varandra. En sida vill att man ska vara öppen eftersom publiken 

då kan ta den informationen i beaktande när de tar del av exempelvis texter. En tankegång 

som en respondent hade var att läsaren då inte behöver spekulera i vad journalisten har för 

sympatier eller om det har påverkat vinklingen av texten. Den andra sidan anser att om 

publiken vet om sportjournalisternas lagsympatier så kommer publiken också att leta efter 

situationer då lagsympatierna lyser igenom. 

Slutsats: När det gäller att vara öppen med lagsympatier eller inte i sin yrkesroll har vi fått 

två tydliga ställningstaganden från våra respondenter, där flest anser att man ska vara öppen. I 

båda fallen handlar det om hur vetskapen om sportjournalisters lagsympatier påverkar 

publiken. En sida tror att den informationen skulle vara positiv för publiken, medan den andra 

sidan tror att informationen skulle vara negativ. 

 

7.3 Arbetsplatsen 

Hur följs den oskrivna regeln ”man hejar inte på pressläktaren”? 

Man hejar inte på pressläktaren 

Den oskrivna regeln att man inte hejar på pressläktaren är något som respondenterna värderar 

högt. Även i en tidigare studie, Inte Supporter… men (Ahlström, Solberger 2012, s. 41), var 

dessa respondenter eniga om att regeln ”no cheering in the press box” ska följas. Det är en 

regel som blivit till en instinkt hos många sportjournalister och tanken på att man skulle visa 

lagsympatier på pressläktaren känns långt borta, och enligt en respondent ”patetisk.” Frank 

Deford (2012, sportsillustrated.cnn.com) skrev i en krönika att man ”inte ska heja på 

pressläktaren” är lika uppenbart som att man inte säger ”bomb” på en flygplats. En respondent 

menar att på pressläktaren är man upptagen med att tänka ut vinklar och fokusera på deadlines 

och har inte tid för känsloyttringar. Nästan alla respondenter har dock någon gång upplevt att 

en journalist på pressläktaren har haft svårt att kontrollera sina känslor. Under vår egen 

observationsstudie uppfattade vi diskreta känsloyttringar, samt en skribent från en fansajt som 

visade tydliga lagsympatier. Vissa av respondenterna menar att de inte påverkas av hejarrop 

på pressläktaren medan andra finner det irriterande och yttrar åsikter om att man ska sitta på 

en annan läktare om man vill heja. Att skribenter från fansajter sitter på läktaren är något som 

bara enskilda respondenter har åsikter om. Att skribenter från fansajter bär klubbattribut och 
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hejar på pressläktaren kan vara ett problem anser en av respondenterna eftersom publiken kan 

tappa trovärdigheten för journalister om de ser någon på pressläktaren som uppenbart 

sympatiserar med ett lag. 

Slutsats: Respondenterna är överens om att man inte hejar på pressläktaren, en slutsats som 

stärks i och med tidigare forskning och vår observationsstudie.  

 

Kritiskt granskande och utrymme att vara privat  

Sportjournalistik kan se ut på många olika sätt, vi börjar med den kritiskt granskande 

journalistiken. Österling (2000, s. 14) poängterar, att inom granskande journalistik får inte 

lagsympatierna lysa igenom på något sätt, sanningen kommer alltid först. Något som kan 

kopplas till Maria Nordströms (2008, st.nu) och Malin Rindviks (2013, ljungskilenyheter.se) 

texter om objektivitet, att när sportjournalister ägnar sig åt granskning läggs lagsympatier åt 

sidan. Detta är något som respondenterna är överens om. Oavsett vilken form av journalistik 

som bedrivs så finns Journalistförbundets Yrkes- och Publicitetsregler som grund att stå på. 

Men det betyder inte att sportjournalister alltid måste sträva efter att vara objektiva i 

yrkesrollen. Det finns gott om plats i medierna där de tillåts att vara subjektiva, som i en 

krönika, där skribenten istället förväntas vara personlig och argumentera för sina åsikter. 

En journalist förväntas däremot alltid vara opartisk. I sportens värld finns dock ett undantag - 

när Sverige spelar. Detta håller majoriteten av respondenterna med om. 

Sportjournalistförbundets ordförande, Mats Taxén, stärker argumentationen om att 

landslagsmatcher är ett undantagsfall, eftersom publiken då förväntar sig att 

sportjournalisterna till en viss del ska vara partiska. Men rapporteringen ska samtidigt 

hanteras professionellt, och respondenterna är också överens om att det inte ska bedrivas 

någon form av hejarklacksjournalistik.  

Slutsats: Publikens förväntningar under landslagsmatcher påverkar partiskheten i medier, 

vilket anses vara ett undantagsfall. 

 

Policy och arbetsgivare 

Att det inte finns någon policy på arbetsplatsen innebär ett större krav på sportjournalisterna. 

De förväntas själva avgöra vad som är rätt och fel, samt följa de grundläggande regler som 
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finns för press, radio och tv. Samtidigt pratar några respondenter om den hårda konkurrensen i 

branschen som innebär att någon annan får jobbet om det inte sköts rätt. 

 

Slutsats: Huvudansvaret för hur lagsympatier hanteras i yrket ligger på sportjournalisterna 

själva och de förväntas följa Yrkes- och Publicitetsreglerna. 

 

7.4 Egna reflektioner 

Här följer våra egna tankar om att som sportjournalist hinna bearbeta sina känslor och vikten 

av en levande sportjournalistik, tankar som har uppstått under arbetet med studien. 

Reflektionen är subjektiv och är inte vetenskaplig. 

 

Som vi har varit inne på tidigare väcker idrotten känslor, detta innebär att hanteringen av 

lagsympatier skiljer sig åt mellan olika genrer inom sportjournalistiken. En kommentators 

reaktioner når direkt ut till publiken medan en skribent kan bearbeta sitt intryck. Tiden för 

bearbetning har visserligen förändrats i och med mediernas ständiga webbuppdatering men 

skribenterna har ett filter från den spontana reaktionen som kommentatorerna saknar. När vi 

genomförde observationsstudien fick vi se händer som impulsivt rycktes med i matchen och 

applåderade, händer som hade stillat sig när det var dags att skriva om matchen. En 

kommentators spontana reaktion är det som når publiken och därför kan det krävas en högre 

grad av självdisciplin för att inte ryckas med. Eftersom idrott väcker känslor så tycker vi dock 

att det är viktigt att det märks. Sportjournalistiken måste kunna förmedla det liv som finns 

kring idrotten och den stora betydelse som en match faktiskt har för publiken. Radiosportens 

årskrönikor vore inget att lyssna på om det bara var torra referat. Vi behöver reaktioner. Detta 

innebär inte att journalisten ska hålla några subjektiva hyllningskörer för ett av lagen men en 

reaktion på att pucken gick stolpe ut i den sista minuten eller en respons på en lyckad fint. 

Bevakningen av idrotten behöver lite ”Oj” och lite ”Wow!” Sportjournalistiken behöver inte 

vara partisk för att vara levande, men sportjournalistiken den måste få leva och väcka känslor.  
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7.5 Efterord 

Under vår studie har vi märkt att det finns ett stort intresse av att diskutera sportjournalisters 

lagsympatier. Många av våra respondenter sa att det var ett ämne som de ofta funderade kring 

men sällan ventilerade.  Efter intervjun med Olof Lundh spreds sig diskussionen till Twitter 

och därifrån hamnade den i Peter Sibners blogg på Hockeysverige.se där han skrev om bristen 

på samtal kring lagsympatier.  

(…) vi inom skrået är rätt ovilliga att ta i den heta potatisen och bär den oförtrutna objektiviteten framför oss 

som ett mantra. Inom sportjournalistiken har lagsympatier i alla tider varit tabu. Effekten blir ändå att 

negativa artiklar om ett lag ofta tolkas av supportrar som ett uttryck för hat härstammande ur vårt eget 

hemliga supporterskap. Det är en fullt rimlig reaktion.  

 

En naturlig effekt av sportjournalistikens yrke är att supporterskap dämpas, i takt med att man knyter 

kontakter och vänskapsband med spelare, ledare och tränare hos forna tiders fiende blir det svårare att hata 

lika passionerat. Men ibland känns det tyvärr som om många i det här skrået i kraft av sin egen objektivitet 

rent av ser ner på supporterskap som företeelse (Sibner 2013, hockeysverige.se).  

Vi hoppas att vi genom denna studie som Sibner skriver tagit tag ”i den heta potatisen” och 

kan bidra till att hålla samtalen inom branschen öppna för de olika åsikter som finns.  

 

 
8. Förslag till vidare forskning 
 

Lagsympatier på lokalnivå 

Vår studie genomfördes på riksmedier i Stockholm, men hur ser det egentligen ut på 

lokalredaktionerna? Flera av de respondenter som vi har intervjuat har varit inne på att lokala 

journalister får ett starkare band till både spelare och till det lokala laget. Vi skulle vilja veta 

vad resultatet blir om man fokuserar på den lokala sportjournalistiken. Där svaren även går att 

jämföra med resultaten från uppsatsen ”Inte Supportrar… men.” 

 

En kompletterande textanalytisk studie 

I vår studie säger sportjournalisterna att lagsympatier sällan lyser igenom, vilket går att 

analysera i texter. Om fokus ligger på att undersöka tryckt press och webb skulle en 
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kvantitativ textanalys kunna belysa ämnet ur ett annat perspektiv. 

 

Läsarna/lyssnarna/tittarnas åsikter 
Hur uppfattar publiken sportjournalisternas lagsympatier? Är de medvetna om 

lagsympatierna? Försämras journalistens trovärdighet, är det roligare att lyssna, byter man 

kanal? Det vore intressant med en studie ”från andra sidan”. 

 

Vad anser cheferna? 
Vi har fokuserat på sportjournalisternas syn på lagsympatier, men hur tänker cheferna kring 

ämnet i stort? 

 

Nationella matcher vs. lokala 
Under våra samtalsintervjuer med fotbollsjournalister har vi fått höra att stämningen på 

pressläktaren under ligamatcher och stämningen under landskamper skiljer sig åt. Det skulle 

vara intressant att veta mer specifikt hur. 

 

Liknade studie inom politiken 

Flera av våra respondenter drog paralleller till politiken, vi anser därför att en liknande studie 

inom opinionsjournalistik skulle vara intressant. Då skulle även en jämförelse mellan 

sportjournalistiken och opinionsjournalistiken vara aktuell. 

 

Enkätundersökning – kvantitativ studie 

En kvantitativ enkätstudie ger en tydligare bild av sportjournalisternas tankar kring 

lagsympatier inom journalistiken med statistik och diagram. 

 

Sportjournalister som inte håller på lag 

Om fokus istället låg på sportjournalister som inte håller på lag, hur skulle resultatet se ut då? 

Eftersom enbart tre av våra respondenter inte har lagsympatier har de varit svårt för oss att 

kunna dra några vetenskapliga slutsatser kring sportjournalister som inte håller på lag. 
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Bilaga 1 – Intervjumanualer  

 

Håller på ett lag 

Namn: 

Kommer ifrån: 

Utbildning: 

Nuvarande arbetsplats: 

Erfarenhet i branschen: 

Varför valde du att bli sportjournalist? 

 

1. Lagsympatier 

Håller du på något lag? 

Hur började du heja på ditt lag? 

2. Yrkesrollen 

Hur hanterar du dina lagsympatier i din yrkesroll? 

Har du skrivit om eller kommenterat ditt lag?  

Om ja: Hur upplevde du att det fungerade? 

Om nej: Varför inte? 

Har du skrivit eller kommenterat ditt lags största rival?  

Om ja: Hur upplevde du att det fungerade? 

Om nej: Varför inte? 

Ser du dina sympatier som en för- eller nackdel i ditt yrke?  

 

3. Publiken 

Vet publiken om dina lagsympatier? 

(Påverkar det ditt arbete?) 

Spekulerar publiken kring din lagtillhörighet? 

Om ja, hur känns det? 

Tycker du att sportjournalister ska vara öppna eller privata med sina lagsympatier? 

(Varför/varför inte?)  
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4. Arbetsplatsen 

Har någon kollega kommenterat dina sympatier negativt? 

Finns det någon policy på din arbetsplats om lagsympatier? 

(Finns det några krav från chefens sida?) 

Hur tycker du att dina kollegor som hejar på lag hanterar sina lagsympatier yrkesrollen? 

Hur tycker du att sportjournalister uppträder på pressläktaren? 

Finns det tillfällen då det är okej att vara partisk inom ditt yrke? 

Om ja, när/varför? 

Finns det tillfällen då det är okej att vara partisk inom ditt yrke? 

Om ja, när/varför? 

(Varför/varför inte?)  

5. Privat 
Hur hanterar du ditt supporterskap privat? 

Går du på matcher privat? 

Om ja, var ställer du dig då? 

Läser du forum? 

 

 

Håller inte på ett lag 

Namn: 

Kommer ifrån: 

Utbildning: 

Nuvarande arbetsplats: 

Erfarenhet i branschen: 

Varför valde du att bli sportjournalist? 

1. Lagsympatier 

Håller du på något lag? 

Växte du upp med ett lag? 

Om ja, när kopplade du bort det? 

Finns det något lag som du tycker mindre om? 

2. Yrkesrollen 

Anser du att det går att hålla på ett lag när man jobbar som sportjournalist? 
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(Varför/varför inte?) 

Hur tycker du att dina kollegor som hejar på lag hanterar sina lagsympatier i yrkesrollen? 

(Bör de hantera det annorlunda?), (Kan du förstå att man gör det?)  

3. Publiken 

Vad har du fått för reaktioner av publiken? 

(Spekulerar publiken?) 

Tycker du att sportjournalister ska vara öppna eller privata med sina lagsympatier? 

(Varför/varför inte?)  

 

4. Arbetsplatsen 

Hur tycker du att sportjournalister uppträder på pressläktaren? 

Finns det någon policy på din arbetsplats om lagsympatier? 

 

5. Subjektivitet 
Finns det tillfällen då det är okej att vara partisk inom ditt yrke? 

Om ja, när/varför? 

(Varför/varför inte?) 
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Bilaga 2 - Presentation av intervjupersonerna 

 

Susanna Andrén, intervjuad 25/10-13 

Kommer från: Göteborg.  

Nuvarande arbetsplats: Radiosporten.  

Utbildning: JMG i Göteborg, 2,5 år. 

Praktik på Radiosporten 2008, därefter sommarvikariat på Länstidningen i Södertälje som 

allmänreporter, sedan fortsatt jobb på SR.  

Lasse Anrell, intervjuad 7/11-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: författare och frilansjournalist. 

Utbildning: Journalisthögskolan i Göteborg. 

Har arbetat på flera landsortstidningar, 30 år på Aftonbladet både som nöjes- och sportkrönikör, har 

även arbetat med nyheterna på TV4. 

Johan Esk, intervjuad 11/10 -13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: DN:s sportredaktion och är fast medlem i SVT:s sportpanel. 

Extraarbete på tidningsredaktion, började sedan arbeta på redaktionen efter gymnasiet. Arbetade på 

Smålandstidningen 1 år, Länstidningen i Södertälje 4 år, TT 4 år. Har varit på Dagens Nyheter sedan 

1999 som reporter, sportchef, nattchef och krönikör sedan 2004.   

David Fjäll, intervjuad 7/11-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: SVT, Dobb Production. 

Har arbetat till och från på Radio Stockholm sedan 1996, började på SVT 2007. Var med och startade 

FANTV för Svenska fans. 

Johanna Frändén, intervjuad 17/10-13 via Skype (bosatt i Paris) 

Kommer från: Lerdala. 

Nuvarande arbetsplats: frilansjournalist för Aftonbladet och SVT. 

Utbildning: JMG i Göteborg, 1 år 2005/2006, påbyggnad på en färdig kandidatexamen, med inriktning 

på tidning och skrivande, även en radiokurs. 
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Arbetade på en tidningsredaktion i Göteborg under studenttiden. Praktik och sommarvikariat på 

Aftonbladet, sedan vikariat på Sportbladet 2006. Har även arbetat för Aftonbladets gratistidning .se i 2 

år, samt UR. Därefter frilansjournalist för Aftonbladet och SVT.  

Lasse Granqvist, intervjuad 22/11-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: C More, TV4. 

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm, 2 år. 

Arbetade första 12 åren på Radiosporten, sedan frilansjournalist 13 år för Sveriges Radio, C More 

(tidigare Canal +), TV4 och ibland Kanal 5. 

Jesper Hussfelt, intervjuad 23/10-13 

Kommer från: Linköping. 

Nuvarande arbetsplats: Fotbollskanalen/TV4. 

Utbildning: Kjesäters folkhögskola utanför Vingåker, 1996/1997, ord och bild med fokus på tv-

produktion och journalistik. 

Började på lokal-tv som ljudteknikerassistent 1993 och gjorde därefter egna sportprogram för lokaltv, 

startade ungdomsprogrammet Tilt 1994. Har även jobbat med radio, började på Eurosport 1997/1998, 

arbetade 1999-2007 på Canal + och har varit på TV4 sedan 2007.  

Niklas Jarelind, intervjuad 16/10-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: Fotbollskanalen/TV4. 

Utbildning: JMK i Stockholm. 

Praktik på SVT Sport, sedan kvar som inhoppsvikare och sommarvikare. Därefter Eurosport och TV4 

som reporter. Sedan fast jobb på Sportexpressen, en tv-kanal som TV4 senare köpte vilket resulterade 

i att Jarelind följde med.  

Niklas Jihde, intervjuad 6/11-13 

Kommer från: Växjö. 

Nuvarande arbetsplats: Visat. 

Gjorde sitt första radiojobb som 17-åring på Radio Kronoberg. Tidigare elitspelare innebandy. Började 

sedan arbeta på IMG och därefter Viasat. 
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Marie Lehmann, intervjuad 21/11-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: SVT. 

Utbildning: JMK i Stockholm. 

Praktik på SVT Sport, frilansade sista terminen av utbildningen och har därefter arbetat på SVT.  

Marcus Leifby, intervjuad 8/11-13 

Kommer från: Älmhult.  

Nuvarande arbetsplats: Aftonbladet. 

Utbildning: Journalistlinjen på Ljungskiles folkhögskola 2004-2006, tidningslinje. 

Praktik på Sportbladet 2006 och därefter sommarjobb 2007, och är sedan dess anställd på Aftonbladet.  

Olof Lundh, intervjuad 24/10-13 

Kommer från: Lund. 

Nuvarande arbetsplats: Fotbollskanalen/TV4. 

Utbildning: 250 högskolepoäng, JMK i Stockholm 2,5 år, tillgodo 40 poäng från Lund.  

Skrev matchrapporter under studenttiden, Skånska dagbladet. Praktik Expressen på nöjesredaktionen, 

jobbade med sporten på sidan av. Därefter vikare på nöjesredaktionen och gjorde samtidigt extragrejer 

för sporten. Frilanskontrakt med Expressens sportredaktion, sedan vikariat på Göteborgs-Posten som 

sedan blev till en fast tjänst, började kort därefter arbeta som fotbollsreporter. Arbetade med 

Expressens sportbilaga 2001-2006 som fotbollskrönikör och fotbollsreporter, och även New York-

korrespondent 2002-2004. Började på TV4/fotbollskanalen 2006.  

Erik Niva, intervjuad 11/11-13 

Kommer från: Malmberget. 

Nuvarande arbetsplats: Aftonbladet och Viasat. 

Utbildning: Journalisthögskolan i Sundsvall. 

Praktik på FourFourTwo i London, samt praktik, vikariat och ströinhopp på lokaltidningar i Sverige 

och vissa redaktioner utomlands. Praktik på Aftonbladet 2003 och anställd sedan 2004. Har jobbat 

parallellt på Viasat i cirka 3 år.  

Magnus Nyström intervjuad 11/11-13 

Kommer från: Eskilstuna. 

Nuvarande arbetsplats: Expressen. 

Jobbade extra på lokaltidningens sportredaktion som 15-16 åring, sedan nöjesredaktionen. Skrev för 
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Värnpliktsnytt och vikarierade därefter på Aftonbladet. Arbetade för tidningen Folket i 7 år och lika 

många år för DN, bland annat som korrespondent i USA. Har varit på Expressen sedan 2005. 

Robert Perlskog intervjuad 15/10-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: Frilansjournalist. 

Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm, 2 år. 

Praktik på Radiosporten i Stockholm, arbetade sedan på Sveriges Radio i 9 år. Började på TV4 1990 

och är numera frilansjournalist. 

Tomas Ros intervjuad 17/10-13 

Kommer från: Stockholm. 

Nuvarande arbetsplats: Aftonbladet. 

Tidigare sommarjobb på Falukuriren som allmänreporter och började sedan på Aftonbladet 1993. 

Robert Tennisberg intervjuad 5/11-13 

Kommer från: Södertälje. 

Nuvarande arbetsplats: Frilansjournalist, med uppdrag från bland annat Viasat.  

Utbildning: Kaggeholms folkhögskola på Ekerö 1994-1996, radiolinjen, även journalistik och 

samhällsvetenskap, samt en skrivarkurs på sommaren mellan första och andra året. 

Praktik Radiosporten 1995, sommarjobb 1996 och sedan fast anställning, arbetade i Örebro några år, i 

Västerås 1 år och i Stockholm från 2001 till årsskiftet 2012/2013. Därefter frilansjournalist, tv och 

webb-tv. Jobbat lite åt TV4 och några produktionsbolag. Uppdrag från Viasat sedan slutet av 2013. 

 


