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Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att nå större kunskap om hur journalistisk bevakning i 

framför allt press, men även andra medier, kan påverka elitfotbollsspelare. Ett delsyfte är även 

att göra en jämförelse mellan hur elitfotbollsspelare beskriver den journalistiska bevakningen 

i svenska och internationella medier. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med sju professionella manliga fotbollsspelare som alla har erfarenhet av att spela 

på hög nivå i Sverige i Allsvenskan och Superettan och internationellt i motsvarande ligor. 

Resultatet visar att mediebevakningen, enligt många av undersökningsdeltagarna påverkar 

dem, mest negativt, men också att det påverkar dem olika beroende på vilken nivå de spelar 

eller har spelat på. Ett tydligt resultat är att de spelare som varit verksamma på hög nivå, 

framför allt internationellt, har påverkats mer negativt än de som spelat på en lägre nivå 

internationellt och framför allt i Sverige. Undersökningsdeltagarna hade olika uppfattningar 

om hur den journalistiska bevakningen skiljer sig mellan svenska och internationella medier. 

Som en konsekvens av detta har undersökningsdeltagarna också olika uppfattningar om hur 

de har påverkats av mediebevakningen. Även om flera undersökningsdeltagare har upplevt 

negativa effekter av kritisk medierapportering så finns det exempel i materialet på att spelare 

kan tycka att rapporteringen varit berättigad. Det finns också exempel på att på att den 

journalistiska bevakningen har haft positiva effekter för några av undersökningsdeltagarna. 
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Inledning 

Fotboll är något som har legat mig mycket varmt om hjärtat sedan barnsben. Jag får ofta en 

underbar känsla när fotbollsspelare äntrar planen. Domaren visslar och fotbollsmatchen är 

igång. Bäst är det när en fotbollsspelare fångar åskådarnas blick. Ett djupt andetag tas och 

tanken att vinna sprider sig likt ett virus bland hjärncellerna, såväl hos mig som hos alla andra 

som tittar, och säkert även hos spelarna. När slutsignalen går är matchen slut, men den 

journalistiska bevakningen fortsätter. Vinnaren hyllas. Förloraren kritiseras. Men hur 

uppfattas den journalistiska bevakningen av dem som bevakas, elitfotbollsspelarna? Och finns 

det någon skillnad på den journalistiska bevakningen i olika delar av världen? Det är med 

utgångspunkt i de här frågorna som jag har genomfört den här undersökningen.  

Men det är inte enbart på plats som det går att uppleva fotboll. Sedan början av 1990-talet har 

möjligheterna till att sända fotboll och annan idrott på olika plattformar ökat kraftigt tack vare 

internets utveckling samt utbyggnaden av kabel- och satellit-tv. Internet har också underlättat 

för idrottsklubbar världen över att profilera sig, nå sina supportrar och exponera sig 

marknadsmässigt (Dahlén 2008, s.257). Redan 1994 skapade AIK:s supportergrupp Black 

Army sin första hemsida och sedan dess har utvecklingen av detta slag varit mycket stor. När 

sociala medier skapades kom ännu fler möjligheter till att synas, marknadsföra sig, nå 

sponsring och bevakningen av fotboll ökade än mer. 

Idag går det att titta på en match som spelas i Sydamerika via mobiltelefonen eller surfplattan 

när man kanske sitter hemma i sitt kök. Det går att följa intervjuer av spelare på sociala 

medier och med egna ögon se hur fotbollsspelarna bevakas av exempelvis tv-kanaler och 

webbtidningar. Men utvecklingen tar inte slut med detta och kommer fortsätta att överraska 

oss även i framtiden. Elitfotbollsspelare har idag egna applikationer som Zlatan t.ex., där de 

uppdaterar sina följare och även lämnar information till medierna om det mesta som sker i 

spelarens liv.  

En stor anledning till detta intresse - och val av ämne – beror på min idrottsrika uppväxt, där 

jag bland annat tittade på fotboll redan som 3-åring, både på plats i arenorna och på tv. Därför 

föll det på rätt plats när en närstående tipsade mig om just detta ämne. En annan orsak till val 

av ämnet grundar sig i intresset att ta del av den journalistiska bevakningen ur spelarnas 

perspektiv och hur de yttrar sig om mediebevakningen. Elitfotbollsspelare kritiseras och 
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hyllas vid varje spelad fotbollsmatch och mediebevakningen är mycket omfattande. Därför är 

detta ett viktigt ämne.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att nå större kunskap om hur journalistisk bevakning i 

framför allt press, men även andra medier, kan påverka elitfotbollsspelare. Ett delsyfte är även 

att göra en jämförelse mellan hur elitfotbollsspelare beskriver den journalistiska bevakningen 

i svenska och internationella medier.  

Hur beskriver elitfotbollsspelare att de påverkas av journalistisk bevakning? 

Hur beskriver elitfotbollsspelare att den journalistiska bevakningen skiljer sig mellan svenska 

och internationella medier? 

Undersökningen avgränsar sig till manliga elitfotbollsspelare. Enligt det svenska 

fotbollsförbundet, SVFF, klassas fotbollsspelare som spelar i Sveriges högsta seriesystem 

som heter Allsvenskan, eller i det näst högsta seriesystemet som heter Superettan som 

elitfotbollsspelare (Svensk elitfotboll, 2016).  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel beskriver jag vad som kommit fram i liknande undersökningar och vad jag kan 

relatera till min undersökning. Jag beskriver även tidigare forskning om sportjournalistik och 

hur mediebevakningen såg ut under sportjournalistikens framväxt. Vidare beskrivs när och 

varför medierna började satsa mer på sportjournalistik och även hur rapporteringen från 

medierna såg ut.  

Det finns tidigare studier om hur elitfotbollsspelare och tränare hanterar stress och hur de 

framställs i medierna. I en artikel (Kristiansen, Halvari och Roberts, 2010) undersöks hur 

mediebevakning och stress påverkar elitfotbollsspelare och elittränare. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av korrelationer, statistiska analyser, en stressmodell och ett 

frågeformulär. De baserade sin studie på annan forskning som handlar om stress och 

mentalpåverkan och använde sig även av fotbollsexperter för att avgränsa sina frågor. Detta 

utifrån fotbollsexperternas tidigare upplevelser som fotbollsspelare. (Kristiansen, Halvari och 

Roberts, 2010, s.572). Resultatet bland elittränare och elitfotbollsspelare, hur de påverkades 

av stress och media, visade sig vara mer negativ än positiv.  

Results revealed that a mastery climate was directly and negatively associated with coach–
athlete stress, while a performance climate was directly and positively associated with coach–
athlete stress. In addition, an indirect positive path between the performance climate and media 
stress was revealed through ego orientation (Kristiansen, Halvari & Roberts, 2010, s.569)  

I citatet ovan menar dem att tränarnas egna tankar och reflektioner till media har en stor 

betydelse till hur de påverkas. Detta är intressant för denna undersökning då frågeställning 

delvis syftar på att få fram hur spelarna påverkas av medier och hur de tänker kring dess 

effekter.  

En annan artikel (Viscovi och Olsson, 2006) som är relevant för denna undersökning, handlar 

främst om hur idrotten medialiserats och kommersialiserats. De genomförde undersökningen 

med hjälp av tidigare enkätstudier vid namn: De osynliga åskådarna: mediesportens publik. 

De använde sig även av Svenska fotbollsförbundets årsredovisning för att få fram de siffror 

som de redovisar i undersökningen.  

I denna undersökning används de två områdena (kommersialisering och medialisering) som 

Viscovi och Olsson nämner i sin studie. I kapitlet ”Teori” nedan förklaras begreppen 
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kommersialisering och medialisering, och varför just de är användbara och relevanta för 

undersökningen. 

Det Visvoci och Olsson kom fram till, är att idrotten både kommersialiserats och 

medialiserats på samma gång. De nämner att en orsak till det kan vara flera olika 

dimensioner. En stor, och en viktig dimension, är media. De kom fram till att idrotter anpassar 

sig efter medias önskemål och att medier fokuserar mer på det ekonomiska än det sportsliga. 

De kom även fram till att läsarna, lyssnarna och tittarna inte prioriteras lika högt som den 

ekonomiska aspekten.  

 

En relevant anledning till att koppla deras studie med min undersökning är på grund av att de 

beskriver hur medier i vissa fall fokuserar mer på det ekonomiska. Då frågeställningen i 

denna undersökning är utformad på det sätt att jag vill få fram hur fotbollsspelare påverkas av 

medier, så kan det variera beroende på i vilken klubb spelarna spelare i och hur stor den 

ekonomiska skillnaden är klubbarna emellan. Den ekonomiska skillnaden kan vara en 

avgörande faktor om något ska publiceras eller inte.  

Under hela undersökningens gång, i flera kapitel, förklaras mer detaljerat och djupare om vad 

Viscovi och Olsson kommit fram till. Med tanke på, som tidigare nämnt, att det teoretiska 

ramverket för denna undersökning omfattar både medialisering och kommersialisering, kan 

resultatet för denna undersökning till stor del förstås med hjälp av Viscovi och Olssons 

artikel. 

 

Tidigare forskning utifrån examensarbete   

Ett intressant examensarbete som kan relateras till denna undersökning är Idrottens 

medialisering – ur elitidrottares perspektiv. En studie om hur elitidrottare ser på medias 

utveckling och dess effekter på idrotten i allmänhet, samt på deras idrottsliga prestationer 

(Grälls 2014). 

Grälls ville ta reda på hur elitidrottare ser på medialisering, samt vilken effekt medialisering 

har på elitidrottares prestationer.  Grälls använde sig av metoden semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Hon formade och anpassade intervjuerna efter intervjupersonerna, och utförde 
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intervjuerna via telefonsamtal. Det resultat som hon kom fram till var att medierna hade en 

inverkan på elitidrottare. Grälls förklaring på detta ser ut som följande. 

De påverkas till stor del av vad medierna gör och hur de beter sig, och det leder till att det läggs 
en del fokus på detta, även om den kan te sig olika för alla. För idrotten i allmänhet så verkar 
det också finnas ett inte alltför problemfritt förhållande till medierna (Grälls 2014, .s.29).   

Analysen visar att även elitidrottarna påverkar det medierna publicerar. Något som hon före 

intervjuerna inte hade någon som helst vetskap om. Nedan förklarar Grälls hur hon resonerade 

kring det: 

Analysen visar att idrottare idag själva kan framhäva sig som de personer de vill vara, och gör 
media det på ett annat sätt så är det idag lättare att svara emot detta, samt dementera osanna 
uppgifter. Denna analys leder till att en ny frågeställning hade kunnat skapas. Nämligen, vad 
idrottarna/idrotten och medierna står i för relation till varandra. (Grälls 2014, s.29-30) 

Det går även att se i Grälls undersökning att medierna vinklat det som elitidrottarna sagt eller 

gjort. Ett exempel på det är en idrottare som hon intervjuade. Han svarade på följande vis.  

Journalister idag kan ibland rapportera om löjliga och egentligen irrelevanta saker som inte hör 
till idrotten. Det är inte de idrottsliga prestationerna som alltid kommer i fokus. De kan även 
vrida saker och komma med osanna citat, till exempel förvränga det man har sagt till starka och 
reaktionsväckande rubriker, något som man kanske inte alls står för. (Grälls 2014, s.18)  

Det är fullt rimligt att denna undersökning kan ge ett liknande resultat. Men att den ändå kan 

variera en aning med tanke på att fokus för denna undersökning ligger på elitfotbollsspelare 

som spelat på olika nivåer. Det förekommer även fler intervjupersoner i denna undersökning 

vilket påverkar resultatet och ger en bredare undersökning, jämfört med Grälls studie, som 

endast intervjuade tre elitidrottare. Grälls använde sig av området medialisering, vilket 

används i denna undersökning.  

Sportbevakningens bakgrund  

Sportbevakningen idag är inte densamma som för hundra år sedan. På grund av detta är det av 

intresse att studera de bakomliggande orsakerna till varför medier idag influerar 

fotbollsspelare i ett bredare perspektiv till skillnad från tidigare år genom att ta en titt bakåt i 

historien.  

Sportjournalistik har idag ofta egna specialavdelningar på många svenska dagstidningar och 

medieföretag. Medierna bevakar nästan all slags sport i dagens samhälle och rapporterar både 
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nationellt och internationellt. Sedan många år tillbaka har utrymmet för sport ökat kraftigt för 

varje år och fyller dagligen flera sidor i såväl morgon- som kvällstidningar (Wallin 1998, 

s.11). Men hur började det hela? Hur har utvecklingen sett ut bland olika dagstidningar? 

I början av 1860-talet upptäckte tidningsledare i USA att sportmaterial var användbart i 

papperstidningen och att det skulle vara ett framgångsrikt konkurrensmedel. Tidig i denna 

utveckling var en amerikans publicist, James Gordon Bennet, som gav allt sportmaterial en 

egen avdelning i hans tidning, New York Herald. Det visade sig vara ett genidrag och en 

viktigt bidragande orsak till att hans tidning fick övertaget mot den dåvarande jätten och 

ledande tidningen, Sun (Wallin 1998, s.11). 

Men Bennets var inte först ut då det redan hade rapporterats om sport i andra världsdelar 

mycket tidigare. Enligt Peter Dahlén (2008) skrevs det om boxningsevenemang i England i 

början av 1700-talet. Boxningsmatcherna var folkligt populära och dominerade stora delar av 

artiklarna i den engelska pressen. Vidare skrevs det mycket om hästsport i mitten av 1700-

talet. Hästsport var en av de mest organiserade sporterna i England på 1700-talet och 

hästsport ledde till ett ökat allmänt sportintresse för det engelska folket. Och under 1793 

grundades Sport Magazine, en tidskrift som just handlade om hästsport, men även annan 

sport. Kort därpå kom även veckotidningar som inriktade sig på olika sporter (Dahlén 2008, 

s.64).  

Även i USA rapporterades sportaktiviteter under 1700-talet. Sporten bevakades av pressen 

och den första sportartikeln i amerikansk press anses, enligt Dahlén, vara en artikel om en 

boxningsmatch i England. Dock var den plagierad när den publicerades i Boston Gazette. 

Artikeln hade kopierats från en engelsk tidning, vilket säger något om USA:s tidiga import av 

sport från Europa (Dahlén 2008, s.65). Men enligt Bennet, i New York Herald. användes 

sportmaterialet i Boston Gazette medvetet som ett konkurrensmedel. Enligt Wallin (1998) 

fick sporten därefter ett mycket högt läsvärde och användes som ett konkurrensvapen för att 

nå läsare, i de tuffa konkurrensförutsättningar som gällde för den tidens publicister.  

I Sverige vaknade dagstidningarnas sportintresse när idrotten organiserades och 

tävlingsverksamheter införde generella regelsystem. Startåret för svensk 

sportmediebevakning, enligt Dahlén, anses vara 1874, då Tidskrift i gymnastik grundades. Det 

var Sveriges första sporttidning och blev en betydande specialtidning för fysisk fostran och 

sport, och är än idag svenska idrottslärares språkrör (Dahlén, 2008, s.73-74).  
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Den första dagstidningen i Sverige som införde en daglig sporttidning, var Dagens Nyheter år 

1920. På den tiden var Stockholms-Tidningen en av de större konkurrenterna till just Dagens 

Nyheter. Men det dröjde flera år innan Stockholms-Tidningen hakade på samma spår med en 

egen sporttidning.  

Flera tidningar konkurrerade om läsarnas uppmärksamhet och enligt Dahlén hade Aftonbladet 

sin frammarsch på sportfronten år 1936 när de bevakade OS-spelen i Berlin. De svenska 

idrottare som deltog under de olympiska spelen det året nådde stora framgångar och detta 

skulle visa sig vara till stor hjälp för Aftonbladet. Svenskarnas framgångar i de olympiska 

spelen resulterade i att läsarintresset för den journalistiska bevakningen om sport ökade. Det 

hjälpte Aftonbladet och sägs vara en viktig orsak till att de exempelvis konkurrerade ut Nya 

Dagliga Allehanda som vid den tiden var en av Aftonbladets viktiga konkurrenter (Wallin 

1998, s.15).  

Även om sportjournalistik kan väcka starka känslor hos individer och intresset för sport är 

stort för många människor finns det andra som menar att det är onödigt att slösa så många 

sidor i en dagstidning på sport. Människor kommer alltid ha delade åsikter och tankar kring 

saker och ting. Några läsare tycker att det skrivs för lite om sport. Det handlar om intresset för 

den enskilda individen. Och när det kommer till dagstidningar lyfter Wallin fram att de 

tidningar som tidigare än konkurrenterna satsade på att bevaka idrott, är också de som nått 

störst framgång över tid. Wallin nämner även att i den svenska presshistorien förekommer det 

många exempel på lyckade satsningar där tidningar valt att fokusera till stor del på sporten. 

Ett exempel på det är Carl-Adam Nycops och Expressen satsning på sport. År 1944 grundades 

kvällstidningen Expressen. Carl-Adam Nycop, som var redaktionschef valde att satsa mycket 

på sport. 20 år senare var Expressen nordens största dagstidning. Orsaken till det? En stor del 

av framgången var, enligt Wallin, tidningens sportredaktion (Wallin 1998, s.14-16). 

Tv-sportens bakgrund i Sverige 

Efter att tidningarna i flera års tid kämpat om läsarnas uppmärksamhet, med sporten som stort 

konkurrensmedel, så var det dags fören ny epok att träda fram: tv-sporten. I svensk tv-sport 

var ishockey det första som sändes. Det var en distriktsmästerskapsfinal mellan Djurgården 

och Matteuspojkarna, den 21 november 1954. Men den officiella tv-starten i Sverige skedde 

år 1956. Vilket blev ett framgångsrikt startår för tv-sporten och ledde till att sportutbudet på tv 

ökade markant på bara några år. Ett exempel på det är att under tv-sportens startår sändes det 
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cirka 50 timmars sport på tv per år. Fyra år senare, 1960, låg sändningarna på över 100 

timmar per år. Åtta år senare låg det på 350 timmar. Vilket betydde att en svensk 1960 kunde 

konsumera cirka sju timmars tv-tittande i veckan (Dahlén 2008, s.232).  

Tack vare ishockeyns debut i tv-sporten växte det svenska hockeyintresset mycket.  De 

publikmässigt största sportsändningarna på 1960-talet var just hockeymatcher, dels från VM 

och dels från en ungdomsturnering som hette TV-pucken. Matcherna i VM lockade ungefär 

70 procent av den svenska befolkningen. Men det svenska tv-rekordet någonsin innehar VM-

matchen i ishockey 1970 mellan Sverige och Sovjet. Matchen sågs av hela 82 procent av 

landets befolkning. (Dahlén 2008, s.232).  

Fotbollen var heller inte sen med sina tv-sändningar. År 1955, testade man med att filma en 

match mellan AIK och Norrköping. Kort därpå sände sen landskamp mellan Sverige och 

Ungern. Några år senare, 1958, stod den svenska tv-sporten för en riktig utmaning och 

värdemätare: Fotbolls-VM. Mästerskapet utspelade sig i Sverige och den svenska television 

hade flera direktsändningar som distribuerades vidare runt om i Europa med sammanlagt 

omkring 100 miljoner tittare (Dahlén 2008, s.232-233). 

Sport-televisionens intåg innebar att resterande medier var tvungna att i konkurrensen 

publicera fler och mer intressanta nyheter. En konkurrensfördel för televisionen var att det 

gick att komma närmare vissa idrottare så att journalistiken upplevdes som mer personlig. De 

intressantaste nyheterna var dock de mest dramatiska, vilket skapar spänning och nyfikenhet 

bland människor. (Dahlén, 2008, s.84-85). 

Tekniken växte fort och tv-kanaler skapade program enbart försport. Ett av de första 

sportprogrammen med inriktning på fotboll hette Tipsextra. Det sändes på SVT från år 1969 

fram till 1995. Syftet med Tipsextra var att på lördagar sända fotbollsmatcher från 

Storbritannien till Sverige, visa tipsresultat från olika matcher men även att visa trav (Dahlén 

2008, s.233). Tipsextra varje vecka livesändningar vilket ledde till att SVT fick ett starkt 

grepp om idrottspubliken. SVT skapade även Lilla sportspegeln, vilket skulle visa sig bli ett 

framgångsrikt program. Syftet med programmet var att öka idrottsintresset hos barn och 

ungdomar mellan 3-14 år. Programmet grundades år 1983 och sändes en gång i veckan. Lilla 

sportspegeln sände reportage från olika idrotter, studiotävlingar och massa annan sport 

relaterad journalistik (Dahlén, 2008, s.233-234). Lilla sportspegeln har numera cirka en halv 

miljon tittare och Dahlén nämner att en stor orsak till det är programmets noggrannhet. Både 
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pojkar och flickors idrottsintressen skall tillgodoses i lika hög grad i programmet. SVT 

tilldelades därför ett jämställdhetspris för programmet. Än idag (2016) sänds Lilla 

sportspegeln, men på Barnkanalen.  

 

Sportbevakningens historia visar på hur relationen mellan medier och fotbollsspelare har 

förändrats successivt i samband med mediers expandering. Genom en allt bredare och 

smidigare rapportering samt en mer betydande roll i samhället har medier idag en allt större 

inverkan på människor, däribland fotbollsspelare.  

Sammanfattning av sportjournalistikens tidigare historia 

Sport har idag en stor betydelse för såväl morgon- som kvällstidningar och står ofta för en 

väsentlig del av det redaktionella materialet. Det går att läsa sportnyheter på datorn, i 

mobiltelefoner och flera olika plattformar tack vare teknikens utveckling. Men det trots den 

stora omfattning som sport har i nyhetsmedierna har det faktiskt inte forskats mycket om 

sportjournalistikens tidigare bakgrund (Wallin, 1998) En stor anledningen till det är att 

sporten ses mer som underhållning och därför inte är ett viktigt forskningsföremål för 

journalistikforskningen. Det betraktas som en låg status och har därför inte prioriterats som 

något område att forska i (Wallin 1998, s.17-18).  Men under senare tid har dock intresset för 

forskning om sportjournalistik ökat (Enbom & Carlsson, 2015) 

De flesta undersökningar som gjorts om sportjournalistikinternationellt har till stor del 

fokuserat på kvantitativa undersökningar, som redovisar hur mycket utrymme sporten fått 

bland medierna. Ett viktigt resultat är att press förr använde sig av sportjournalistik som ett 

konkurrensvapen, som tidigare nämnt, för att konkurrera ut andra dagstidningar. (Wallin 

1998, s.19-20, Enbom & Carlsson, 2015). 

I Sverige är forskningen densamma. Det som forskats om sportjournalistiken i Sverige har 

även den till stor del varit kvantitativ. Wallin (1998, s.20) nämner att ingen studerat 

sportjournalistikens framväxt och utveckling över en längre tidsperiod. Det har inte heller 

kommit fram någon konkret förklaring till vad som egentligen styrt innehållet bland 

sportsidorna. Utöver Wallins undersökning har dock fler relevanta studier tillkommit om 

sportjournalistik som redovisas i Dahlén (2008) och Enbom & Carlsson, (2015)  
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Teori 

Den teoretiska ramen för detta kapitel kan knytas till tre områden. Det första området är 

Medialisering. Det andra området är idrott och kommersialisering. Det tredje området är 

mediesport och kön. Den sistnämnda området har även ett avsnitt som heter ”fotboll, kön och 

kommersialisering”. 

Eftersom undersökningens syfte är att ta reda på hur elitfotbollsspelare påverkas av 

journalistisk bevakning är medialisering ett relevant område för undersökningen. 

Medialisering beskriver mediers inflytande och påverkan på såväl samhället som enskilda 

individer.  

Idrott och kommersialisering är också relevant för undersökningens syfte. I den här 

undersökningen diskuteras hur idrott och kommersialisering samspelar och hur det påverkar 

olika idrottsklubbar. Det är en intressant aspekt för denna undersökning eftersom vissa av de 

intervjuade spelarna har spelat på högre nivåer än andra. De ekonomiska aspekterna avgör 

rimligtvis hur mycket publicitet spelarna får och hur de framställs i medierna. Detta redovisas 

längre fram i texten. 

Mediesporten och kön är en intressant del och är av vikt till studien då jag endast intervjuat 

män i undersökningen. Där beskriver jag även hur mediebevakningen skiljer sig mellan män 

och kvinnor. Jag har även med ett avsnitt i detta område som heter Fotboll, kön och 

kommersialisering. Avsnittet beskriver genusskillnader och jämför herr- och damfotbollen 

med hjälp av ekonomiska perspektiv. 

Medialisering 

Medier hjälper oss att se världen på ett unikt sätt och med hjälp av medier skapar vi våra egna 

värderingar och uppfattningar kring det vi läser, ser på tv eller hör på radio. Vi är omringade 

av medier och det första jag gör när jag vaknar på mornarna är att låsa upp mobiltelefonen 

börja läsa nyheter bland olika webbtidningar med hjälp av särskilda applikationer. Vid 

frukosten sitter jag med min köttbullemacka och dricker mitt varma kaffe i ena handen och 

läser nyheter från mobiltelefonen i den andra handen. Jag läser olika nyheter så som sport, 

kultur och andra aktuella nyheter. Under dagens gång sitter jag på ett bibliotek och mejlar 

människor med hjälp av min dator, samtidigt som jag uppdaterar min blogg. Detta är ett 
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exempel på hur medialisering påverkat mig och dess effekter visar hur mycket medier jag 

konsumerar varje dag.  

En svensk konsumerar cirka sex timmar medier om dagen. Medier har ett stort inflytande på 

oss. Våra värderingar och uppfattningar om världen och samhället påverkas av det medier 

publicerar. (Fagerström & Nilsson 2008, s.25).  

Medialisering innebär att medierna indirekt påverkar samhället och även olika aktörer i 

samhället. 1980 uppmärksammades begreppet först då journalistiska massmedier fick en mer 

dominerande ställning och politiska partiers beroende för massmedier blev starkare att nå ut 

till allmänheten. (Pettersson 2014, s.178-179).  

Nord och Strömbeck (2012) beskriver varför politiker använder sig av medier för att nå ut till 

allmänheten för att förmedla deras budskap. Politiker gör det för att människor i stort sett får 

ta del av information om politik och samhällsfrågor av medier. Politiker utnyttjar därför och 

använder sig av medier som ett vapen i opposition mot varandra. Nord och Strömbeck 

påpekar även att medialisering innebär att medier har en stor makt och ett stort inflytande på 

vad människor ska tro på när de läser/använder sig av olika medier. Då medierna har en 

central plats i människors dagliga liv utgör vårt viktigaste fönster mot den värld som ligger 

bortom våra egna erfarenheter. (Nord och Strömbeck 2012, s.11). 

Nord och Strömbeck nämner (2008, s.21) att medialisering även gjort så att medier idag 

fungerar som ett slags forum för debatt och diskussion om politik och andra genrer. Dock har 

medierna en uppgift att ge en så sanningsenlig och opartisk bild av verkligheten så mycket 

som möjligt. 

Stig Hjarvard är inne på liknade spår och nämner i Mediatization of Culture and society 

(2013) att begreppet medialisering representerar en social förutsättning. Han menar att medier 

blivit en viktig institution för det sociala och kulturella livet som vi lever i idag. Medialisering 

avser långsiktiga strukturella förändringar i mediers roll i samhället och definierar den sociala 

verkligheten (Hjavard 2013, s.20). 

Dahlén nämner (2008) att medialisering som helhet handlar om hur medierna sprider budskap 

och influerar samhället. Medier kan alltså påverka människors synsätt som när det exempelvis 

kommer till genus, sexualitet, klass, etnicitet och ålder. I denna undersökning är det dock den 

journalistiska bevakningens effekter på elitfotbollsspelare som är det väsentliga. 
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Medialisering är ett relevant område till denna undersökning på grund av att medier påverkar 

individer på olika sätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medier påverkar 

elitfotbollsspelare. Frågor om medialiseringens mekanism och effekter är därför centrala för 

uppsatsen. 

Fotboll, och idrott i sin helhet, har under de senaste åren genomgått stora förändringar när det 

kommer till att anpassa sig efter medierna, som på många sätt trappat upp sin bevakning. 

Idrott kan vara en hobby eller ett intresse och många följer eller håller på ett eller flera lag 

inom olika sporter. Individer följer sina lag på tv, papperstidningar, radio och på webben. 

Åskådarna får på så sätt komma närmare idrottarnas privata liv och få ett hum om deras 

personligheter vid exempelvis intervjuer. (Dahlén 2008, s.257-259). Det finns även flera 

tillfällen där man kommer närmare en idrottare. Ett exempel på det är ett träningsläger där 

idrottaren uppdaterar följarna med en blogg. Den sortens rapportering är positiv. Speciellt när 

vissa människor har idrottare som idoler. En negativ rapportering kan vara när medier 

framhäver eller visar en bild av en idrottare som de tror att tittarna/fansen vill ha.  

Utvecklingen och rapportering kring sportjournalistik har ökat markant. År 2016 går det att 

följa en liverapportering, som är en uppdatering på hur en match utspelar sig minut för minut, 

i fotboll via mobiltelefonen. Även om den som följer matchen är bosatt i södra delen av 

Afrika, och matchen spelas i norra Ryssland, så går det med några knapptryck i 

mobiltelefonen att se matchen. Allt tack vare teknikens utveckling och intresset kring 

fotbollen.  

Idrott och kommersialisering 

En del av frågeställningen går ut på att undersöka hur elitfotbollspelare påverkas av medier 

nationellt och internationellt. Nivåerna på fotbollsligorna kan varier då kvalitén på fotbollen i 

länder ser olika ut. Kommersialisering är användbart för denna undersökning då det beskriver 

hur ekonomiska aspekter påverkar idrotten och olika individer när de framställs i medierna.  

Kommersialisering är ett utryck som mellan journalister och medier används i den pågående 

mediedebatten från vår tid. Bakom detta ligger ofta en oro, att de stora mediekoncernerna och 

deras jakt efter ökade vinster, får deras respektive redaktioner att lägga mindre tyngd på 

information i världen om exempelvis krig och fattigdom i drabbade områden. Politiska 

debatter hamnar även i skymundan. De byts istället ut mot nyheter inom sport, underhållning 
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och skandalnyheter vilket gör att intäkterna ökar. Detta har lett till att flera medier fokuserar 

mer på dessa nyheter som genererar mer och större intäkter (Nord och Strömbeck 2012, 

s.233).  

Men vissa medier med svag ekonomi och låga intäkter, söker sig ofta av nödvändighet, till 

lågkostandsjournalistik där mycket material publiceras på kort tid. Detta på grund av att om 

de inte kommersialiserar sig på ett sätt för att främja deras överlevnad går tidningen under 

(Nord och Strömbeck 2012, s.234). 

Många bortser från idrottens betydelse i dagens samhälle. Man ser alltså sport och idrott som 

något som bara ska finnas där. Därför ser man en tydlig tendens att sport och idrott ses som en 

hobby vid sidan av ens vardagliga liv. Inom idrotten är det tydligt att den mediala delen av 

idrotten betraktas som någonting fristående och därför blir idrotten bara betydelsefull i den 

utsträckningen om den kan generera pengar. Till idrottens klubbar och organisationer. Och det 

via genom sändningsrättigheter, fler sponsorer och ökade biljettintäkter. Kommersialisering 

av medier inom idrott finns för att skapa möjligheter för företag att kunna annonsera sig på, 

vilket leder till mer intäkter för till exempelvis en tidning. (Dahlén 2008, s.22-23). 

Digitala medier är en stor orsak till att kommersialisering av idrott har utvecklats till hur det 

är idag. Internet är ett stort hjälpmedel att fånga uppmärksamheten från sponsorer. 

Idrottsföreningarna kan även själva enkelt marknadsföra sig. På så sätt kan föreningarna nå ut 

till fler människor och även gå ut med nödvändig information. Det går även att ladda ner 

rörliga bilder till mobiltelefonen med hjälp av internet och på så sätt har nya 

informationsvägar och kommunikationskanaler skapats av, vad man kan kalla, nya former av 

mediesport. (Dahlén 2008, s.257).  

Viscovi och Olsson lyfter fram att idrotten både har medialiserats och kommersialiserats, 

vilket gör att man dagligen förknippar idrott med pengar. Även medier med 

sändningsrättigheter till exempelvis fotboll och hockey, ser pengar som den prioriterade biten: 

Det är inte för idrottens skull som Kenatro [tv-bolag] betalar en dryg miljard för 
sändningsrättigheterna till den svenska elitfotbollen, och det är inte med sikte på att bygga upp 
den internationella ishockeyn som TV3, år efter år, sänder ishockey-VM framåt vårkanten. 
Deras intresse för idrotten är mer krasst. De räknar publiken. (Viscovi och Olsson 2006, s.20) 

Detta är bara en förklaring till hur idrotten har kommersialiserats och det är bara att titta på 

den amerikanska fotbollen för att få en större inblick på hur sponsorer, annonsörer, 
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publiken/åskådare, marknadsföring, sociala medier och kommersiella samarbetspartners har 

en stor påverkan på hur idrotten har kommersialiserats. Super Bowl, som är finalmatchen i 

USA:s nationella liga i amerikansk fotboll och heter NFL (National Football League), är en 

av världens mest uppmärksammade sportevenemang. Finalmatchen i NFL spelas alltid en 

söndag i slutet av januari eller i början på februari. Matchen står idag i skuggan av alla 

festligheter och all reklamkampanj som uppstår när det är dags för Super Bowl. Priset för att 

få synas på en Super Bowl-reklam kan stiga upp till 4 miljoner dollar för en 30-sekunders 

visning i nationell amerikans tv, vilket motsvarar cirka en miljon kronor per sekund. (J. Flores 

2014)  

Men att det kostar så mycket är inte förvånande. Matchen ses av över 100 miljoner tittare och 

företagens reklamkampanjer lever vidare långt efter matchens slut på sociala medier, där 

reklamkampanjerna sprids som mest. Bluefin Labs är ett amerikanskt TV-analysföretag som 

använder offentliga och tillgängliga sociala mediers kommentarer från Twitter, Facebook och 

bloggar för att mäta tittarengagemang med TV-program. År 2012 gick de ut med en intressant 

statistik om just Super Bowl. 12,2 miljoner kommentarer i sociala medier hade nämnt Super 

Bowl och det var den största sociala TV-händelsen som någonsin inträffat. Jämför man med 

året tidigare så ökade tillväxten nästan upp till 600 procent. (R. Andersson 2012). 

Men när det kommer till huvudämnet av denna undersökning, fotboll, så är det en helt annan 

historia jämfört med NFL:s kommersiella och medialiserade värld. Fotbollen har många 

fördelar. Den hade en stabil publik redan innan den började televiseras, och blev i Sverige 

med Tipsextra den sport som tidigast fick en fast tid i tablåerna. Engelsk fotboll på helgerna 

var ett faktum för många människor och när kommersiella Tv-kanaler gjorde entré ville de 

omedelbart ta över tipsextra-institutionen. Vilket de även snart gjorde och de fyllde även sina 

tablåer med allt från den italienska fotbollsligan (Serie A) till den spanska fotbollsligan (La 

Liga). (Viscovi och Olsson 2006, s.22). Viscovi och Olsson tar även upp en intressant aspekt i 

artikeln. De nämner att innebandy inte är lika populärt som fotboll, och har därför svårare att 

etablera sig i tv-rutan. Innebandy är en billig produktion på grund av den låga 

uppmärksamheten, och är därför ett osäkert kort för sponsorer och annonsörer att välja just 

innebandy för att marknadsföra sig på. 
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Mediesport och kön  

Den moderna tävlingsidrotten har redan från början varit ett av samhällets mest mans-

dominerande och maskulina institutioner. Men på senare tid har det skett en stor förändring 

kring jämställdhet inom idrotten. Det har visat sig att kvinnliga idrottare i vissa sammanhang 

har fått mer uppmärksamhet i medierna än tidigare. Men det är fortfarande män som 

dominerar på uppmärksamhetsfronten när det kommer till idrott. (Dahlén 2008, s.464). Det 

råder fortfarande en stor och tydlig diskriminering av kvinnor, sett till representationen av 

män i maktställningar så som tränare och lagledare. En stor orsak till det är ekonomin som 

styr det mesta inom idrotten, som exempelvis fotbollen. Även status och prestigen mellan 

män och kvinnor har en stor betydelse till denna ojämlika fördelning som idag existerar i 

samhället. (Dahlén 2008, s.464).  

Det finns exempel där fotbollsspelares kroppar hamnar i toppen av en löpsedel, och hur 

artikeln domineras av utseendet efter en match istället för matchen i sig. Ett bra exempel på 

det är Aftonbladets journalist, Patrik Sjögrens, artikel om den portugisiske fotbollsspelaren, 

Cristiano Ronaldo. Det spanska fotbollslaget Real Madrid spelade en match och vann med 2-

0. Cristiano var en av målskyttarna i matchen. Men det som uppmärksammades mest i 

Aftonbladet efter matchen var Ronaldos kropp. En spansk journalist vid namn Guillem 

Balague, kritiserade Ronaldos kroppsbyggnad:  

”Du kan se på hans kropp att det inte är en fotbollsspelares kropp och han har konstant smärta i 
sina knän”. (Sjögren, 2015). 

Stora delar av artikeln handlade om Ronaldos kropp, medan endast några rader i ingressen 

nämner om matchens resultat. Ett annat exempel på hur maskulinitet dominerar bland på 

löpsedeln är Champions League (Ett mästerskap för europeisk klubbfotboll) finalen 2014. 

Real Madrid, där Ronaldo spelar, hade en ledning med 3-1. I slutsekunderna av matchen 

tilldelades Real Madrid en straff. Ronaldo klev fram och skulle skjuta. Det väsentliga i detta 

är att, oavsett om Ronaldo skjuter bollen i mål, eller skjuter utanför, så skulle Real Madrid 

ändå ha vunnit matchen. Men Ronaldo sätter straffen i mål, springer till hörnflaggan med ett 

vilt firande och sliter samtidigt av sig matchtröjan och börjar ”spänna sig”. Ett mål som inte 

betydde något för laget, gjorde det istället för Ronaldos kropp. En artikel om händelsen, som 

skrevs av Viasats skribent, Oskar Nyström, var även där dominerande av Ronaldos kropp, 

istället för matchens helhet:  
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Portugisen sprang direkt ut till hörnflaggan för att fira. Där kastade han även iväg tröjan och 
spände musklerna inför publiken och tv-kamerorna. (Nyström, 2014) 

Detta går att relatera till Peter Dahléns bok, ”Sport och medier” (2008), och hans analys kring 

det maskulina och mansdominerande mediesportens syn på kön: ” Det är alltså maskuliniteten 

och dess återskapande som kännetecknar idrotten och dess institutioners hierarkiska, 

tävlingsinriktade struktur”. (Dahlén, 2008, s.465).  

Fotboll, kön och kommersialisering 

I idrott begränsas mediebevakningen rejält när det handlar om kön. Det skrivs mer och läggs 

mer fokus i svenska medier på mäns mästerskap än vad det gör på kvinnors. I Fotboll är det 

samma visa (Olsson, 2013). Det fokuseras mer på den manliga fotbollen i Allsvenskan, som 

är den högsta ligan i svensk fotboll för herrar än på Damallsvenskan, trots att Damallsvenskan 

spelas samtidigt som Allsvenskan. Damallsvenskan är även en av världens bästa ligor inom 

damfotbollen, till skillnad från Allsvenskan, som håller en medelmåttig nivå internationellt. 

(Olsson, 2013). 

Enligt Dahlén har kommersialisering, som ökat inom all idrott, en stor betydelse till skillnader 

mellan hur manlig och kvinnlig sport bevakas. Ju fler tittare, desto mer pengar genererar det. 

Massmedier satsar idag på det som lockar flest läsare/tittare. Fotboll, och idrott rent generellt, 

har i andel ökat i media på grund av kommersialisering. Men det är skilda världar mellan 

herr-och-damfotbollen ekonomiskt. Ett bevis på det är bägge ligornas mästarlag och de 

ekonomiska skillnader år 2013. (Dahlén, 2008, s.466-467), 

IF Elfsborg, som vann Allsvenskan just året 2013, hade en omsättning på 88 miljoner kronor. 

Deras största intäktskälla, sponsorer, så låg siffrorna uppe på 38,2 miljoner kronor. För 

Tyresö Fotboll AB (Tyresö FF), som vann damallsvenskan samma år, låg deras omsättning 

vid 19 miljoner kronor. Och deras största inkomstkälla var även för klubben sponsorerna. 

Men där var beloppet betydligt lägre och låg endast på 13 miljoner kronor. Och bland eget 

kapital låg IF Elfsborg på cirka 31 miljoner kronor och Tyresö FF på ynka 0,5 miljoner 

kronor. (Olsson, 2013).  

Men vad beror det på? Enligt Tyresö FF:s ordförande, Hans Lindberg, är publiken på matchen 

en avgörande faktor som skapar de stora skillnaderna ekonomiskt mellan herr-och-

damfotbollen: 
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Herrfotbollen drar oerhört mycket mer publik, se bara på AIK:s match på Friends Arena, där det 
kom över 40000 människor. När ska damfotbollen komma upp i de siffrorna? Möjligtvis om vi 
kommer till final i Champions League, men kanske inte ens då (Olsson, 2013). 

Johan Fundberg (2003, s.19) lyfter fram en intressant aspekt om maskulinitet inom fotbollen, 

där spelare och ledare idealiserar en fotbollsspelare som agerar på ett ”manligt” sätt. Det 

innebär att spelarna ska ”bita ihop” under en tuff träning/match och tåla smärta, även tåla 

fysiska och psykiska ansträngande situationer när de sätts på prov. Det uppfattas att spelaren i 

allmänhet undviker ett feminint beteende. Fundberg nämner även att den manliga 

idrottskroppen ska tåla smärta och visa upp sin styrka och överlägsenhet.  

Men det finns även en intimitet som inte är tillåten. Att spela eller bete sig som en ”kärring” 

är inget positivt och det gäller att balansera disciplinen när det handlar om intimitet för att 

spelaren ska uttrycka sig på ett korrekt och tillåtet sätt. (Fundberg, 2003, s.175). 

Ännu ett bra exempel som Fundberg (2003, s.88) nämner som har med maskulinitet och göra, 

är fotboll på tv. Det innebär att de manliga fotbollsspelarna är hjältar på grund av deras 

kroppsliga form och drar till sig beundrare på ett sådant sätt. Inte minst från andra män. 

Därför ses tv som en inspirationskälla för yngre pojkar, där de kan se sina idoler och ta 

lärdom ifrån de.  

Stuart Hall nämner (2013) att om man vill förstå sig på maskulinitet är det bra att först skapa 

sig en egen generell bild av vad maskulinitet, och vad den maskulina kulturen innebär. En 

konceptuell bild kan härröra från mediers beskrivningar som i sin tur påverkar individers 

enskilda uppfattningar kring maskulinitet. Medier innehar således en viss makt att kunna välja 

vilket kön som ska framhävas och hur det ska beskrivas, vilket kan påverka människors syn 

på maskulinitet. Hänvisar man detta till sport så finns det starka band som skiljer män och 

kvinnor. Man brukar säga att män är större, starkare och snabbare. Men dessa är bara fysiska 

attribut vilket är det som oftast tas upp i medier. Ofta överskuggas även kvinnors prestationer 

i medier mot männen för att de anses tävla i en lägre division än män, även om de tävlar i 

respektive toppligor (Hall, 2013, s.294). 

Då kommersialisering samspelar mer med män när det kommer till idrott så är detta en viktig 

faktor att ha med i undersökningen, då endast män intervjuats.  

De ovan nämnda områdena har en betydande roll för uppsatsen. Genom kommersialisering 

ställs högre krav på fotbollskvalitén för att fotbollsspelare ska uppmärksammas mer. Medier 
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väljer att fokusera och lyfta fram spelare med högre fotbollskvalitet då dessa resulterar i större 

intäkter för mediekanaler. Området mediesport och kön visar hur det manliga könet har 

företräde i mediepublicering då medier hellre sätter fokus på män, trots att kvinnor i vissa fall 

besitter en högre idrottskvalité. Dessa två områden är således många av de element som spelar 

en betydande roll av vad som publiceras bland medier. Medialisering handlar i sin tur om hur 

det som publiceras i medier påverkar fotbollsspelare. Området medialisering visar hur stor 

roll medierna har i samhället och individers vardag. Medier påverkar både intryck och 

uppfattningar kring diverse händelser och människor, däribland fotbollsspelare. Beroende på 

hur fotbollsspelare framställs av medier påverkar detta människors syn på fotbollsspelare som 

både hyllas och kritiseras. Detta leder vidare till att fotbollsspelares självförtroende, moral, 

prestationer med mera kan variera beroende på hur de framställs av medier.  

Sammantaget utgör kommersialisering och mediesport och kön bakomliggande faktorer till 

vad som lyfts fram i medier. Medialisering belyser senare relationen mellan medier och 

fotbollsspelare. Därav är samtliga områden relevanta för uppsatsen.  

 

 
  



 19 

Metod  

I detta kapitel redovisas hur jag gått tillväga i undersökningen, hur jag arbetade med att 

förbereda intervjuerna och hur jag genomförde alla intervjuer. Jag beskriver trovärdigheten av 

min undersökning med hjälp av begreppen reliabilitet och validitet. Det finns även ett avsnitt 

om metodkritik och etiska överväganden. 

Urval av intervjupersoner 

Jag intervjuade sju elitfotbollsspelare, alla med liknande egenskaper och likartade 

erfarenheter av valda händelser för att få ett bra material att analysera. 

Egenskaperna/händelserna skulle vara följande: 

1. Ha spelat fotboll i ett svenskt elitklubblag. 
2. Ha spelat fotboll i ett internationellt elitklubblag. 
3. Att det någon gång skrivits och publicerats om spelaren i media. 

Totalt kontaktades sju elitfotbollsspelare, alla män, och alla valde att ställa upp på en enskild 

intervju.  Intervjupersonernas namn kommer inte att anges då jag av etiska hänsyn valt att de 

ska vara anonyma. Även om spelarna skulle låta mig publicera deras namn, hade jag inte gjort 

det. Undersökningen tjänar inte på att ha med spelarnas namn och därför är det bättre att låta 

spelarna förbli anonyma.  

Anledningen till att spelarna jag intervjuat endast är män, är på grund av att manliga 

elitfotbollsspelare i Sverige uppmärksammas mer i media än kvinnliga elitfotbollsspelare. I 

kapitlet om ”Mediesport och kön” har det visat sig att kvinnliga idrottare i vissa sammanhang 

fått mer uppmärksamhet i medier än tidigare. Men det är fortfarande män som dominerar i 

mediebevakningen (Dahlén, 2008, s.464). 

Detta betyder att jag genom undersökningen får en specifik kunskap om hur manliga 

elitfotbollsspelare upplever mediebevakningen genom att jag enbart intervjuat män.  

Här följer en förteckning över medverkande spelare, viss information om dem och vad det 

kallas för i undersökningen: 

– Spelare A: 24 år gammal. Nationalitet – Sverige. Har spelat i serbiska högsta ligan och 
svenska andra ligan. 
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– Spelare B: 36 år gammal. Nationalitet – Sverige. Spelat i grekiska högsta ligan och i 
danska högsta ligan och svenska högsta ligan.   

– Spelare C: 24 år gammal. Nationalitet – Uruguay. Har spelat i kroatiska högsta ligan, 
bulgariska högsta ligan, slovenska högsta ligan och svenska andraligan. 

– Spelare D: 24 år gammal. Nationalitet – Nigeria. Har spelat i lettiska högsta ligan och 
svenska andra ligan.  

– Spelare E: 43 år gammal. Nationalitet – Sverige. Har spelat i spanska andra ligan och 
svenska högsta ligan. 

– Spelare F: 27 år gammal. Nationalitet – Sverige. Har spelat i danska högsta ligan och 
svenska högsta ligan.  

– Spelare G: 34 år gammal. Nationalitet – Dåvarande Jugoslavien. Har spelat i svenska 
högsta ligan, danska högsta ligan, engelska högsta ligan, indiska högsta ligan, skotska 
högsta liga, ungerska högsta ligan, belgiska högsta ligan och serbiska högsta ligan. 

Intervjun 

Det finns många olika sätt att intervjua människor, även att samla in datainformation på som 

exempelvis telefonintervjuer, fokusintervjuer, djupintervjuer och kvalitativa intervjuer.  I 

detta kapitel beskrivs hur jag gick tillväga med att utföra intervjuerna på det sistnämnda sättet. 

Nämligen genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer.  

Jag intervjuade sju elitfotbollsspelare som både representerat ett fotbollslag i Sverige och 

internationellt. Intervjusamtalen gick till så att jag tog ett lugnt samtal med varje elitspelare 

innan intervjuerna för att fånga deras förtroende och få de att känna sig bekväma med mig i 

egenskap av forskare. Jag genomförde därefter intervjuerna enskilt med varje spelare för att få 

ut så mycket innehåll som möjligt från varje intervjuperson men även för att visa hänsyn till 

personliga frågor och intervjupersonernas svar. Jag valde även att berätta syftet med intervjun 

och hur jag skulle gå tillväga (inspelning med hjälp av mobiltelefon) och talade med respekt 

och lyssnade noggrant för att visa att jag brydde mig. Detta förhållningssätt kallas för 

orientering (Kvale och Brinkmann, 2014, s.170). 

En annan anledning till att jag för denna studie valde att genomföra enskilda intervjuer, 

istället för exempelvis gruppintervjuer, var för att inte gå miste om information. Ett problem 

som hade kunnat uppstå vid gruppintervjuer, hade varit att alla spelare kanske inte hade fått 

lika mycket utrymme med att uttrycka sig personligt. Eller kanske att någon spelare skulle 

utrycka sig på exakt samma sätt som någon annan, men inte i full mening, och därför skulle 

den spelare som inte utryckt sig kanske avstå att göra det med tanke på att den andre spelaren 
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redan uttryckt sig om det. Det skulle göra så att underökningen gick miste om information 

som troligtvis skulle vara värdefull. 

Jag valde att intervjua spelarna i anslutning till den fotbollsarena eller träningsanläggning där 

deras lag är lokaliserat. Jag ställde samma frågor till alla spelare och även följdfrågor. 

Anledningen till detta var att intervjupersonerna skulle få samma förutsättningar att svara på 

frågorna och formulera sig med hjälp av samma möjligheter som de resterande 

intervjupersonerna. (Trost, 2011, s.39).  

Planering av intervjuundersökning 

En kartläggning av fältet för denna undersökning genomfördes och intressant forskning och 

litteratur dök upp som används löpande i undersökningen. Jag valde även att följa och ta 

lärdom av en manual för intervjuundersökningsstudier, innan jag började med min egen 

undersökning. Med hjälp av Kvale & Brinkmanns bok, fick jag tips och inspiration att 

genomföra undersökningen, och delade upp arbetet med studien i sju stadier (Kvale och 

Brinkmann 2014, s.144-145).  

– Tematisering: Detta är det första stadiet och det förekommer därför sju frågor som 
berör undersökningens syfte. Frågorna finns tillgängliga i avsnittet nedan som heter 
”Intervjuguide”. 

– Planering: Se över alla sju stadier och planera utförligt hur undersökningens metod ska 
se ut och hur det ska utformas. I mitt fall: Semistrukturerade kvalitativa intervjuer som 
utfördes på sju elitfotbollsspelare.  

– Intervju: Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefonen och alla intervjuer 
genomfördes enskilt och på samma plats och samma frågor. Vilket ledde till samma 
förutsättningar för alla. Jag valde att fokusera mest på citaten som skulle visa sig vara 
en viktig del i analysen. De fullständiga intervjuerna finns hos mig inspelade på min 
mobiltelefon. 

– Utskrift: En förberedande del till att formatera om intervjumaterialet från talspråk till 
skriftspråk. Genom en bearbetning av svaren från just formateringen, hittade jag en del 
intressanta aspekter och flera citat som blev användbara i undersökningen.  

– Analys: Kategorier/teman skapas och analysen avgörs utifrån undersökningens syfte 
och ämne med tanke på val av intervjumaterialets karaktär och vilka analysmetoder 
som var lämpliga för intervjuerna.   

– Verifiering: Intervjuresultaten fastställs och genom det kunde jag få fram slutsatser 
och resultat.  

– Rapportering: Analyserna och resultatet sammanställs i undersökningen och det 
rapporteras och blir en läsbar produkt av hela undersökningen.    
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Med hjälp av dessa steg blev det enklare att lägga upp hela metoden på ett strukturerat sätt.  

 Intervjuguide  

Följande frågor utgjorde grunden för mina samtal och fokus låg på personernas hantering.  

1. Har media publicerat något specifikt om dig vid övergångar?   
2. Upplever du att media påverkar dig vid vinster?  
3. Upplever du att media påverkar dig vid förluster?  
4. Påverkas du om det skrivs negativt specifikt om dig? T.ex. att du kritiserats för att ha 

spelat dåligt.  
5. Påverkas du om det skrivs positivt specifikt om dig? T.ex. om du gör mål.  
6. Av din egen erfarenhet, upplever du någon skillnad mellan svenska och internationella 

(Det land/länder som du spelat i) medier?  
7. Har det någon gång gått överstyr? Där medierna kritiserat dig så hårt så att du aldrig 

kommer glömma det?  
8. Finns det någon gång där medierna hyllat dig så pass mycket så att du aldrig lär 

glömma det?  
 

 

Reliabilitet och validitet 

I detta avsnitt förekommer det en kort förklaring om vad reliabilitet och validitet innebär. 

Därefter beskriver jag vad dessa två begrepp har för påverkan i min undersökning.  

Reliabilitet handlar i själva verket om undersökningens konsistens och tillförlitlighet. 

Reliabiliteten avser om undersökningens resultat blir densamma om denna undersökning 

skulle göras om på nytt vid andra tidpunkter. Det handlar även om huruvida 

intervjupersonerna skulle ändra sina svar eller inte till olika intervjuare. Även om svaren då 

skulle påverka tillfälliga eller slumpmässiga händelser (Kvale och Brinkman, 2014 s.295).  

Vid kvalitativa forskningar är det däremot inte säkert att framtida undersökningar inom 

samma område kommer leda till samma resultat. I denna undersökning intervjuades sju 

spelare med centrala frågor där somliga resulterade i följdfrågor. Det är således inte givet att 

nästkommande intervjuare kommer använda samma följdfrågor varpå resultatet kan komma 

att variera. Vidare spelar miljön och spelarnas känslomässiga tillstånd en central roll då 
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intervjuernas utfall kan variera beroende på olika faktorer såsom spelarnas humör (Bryman, 

2011 s.354-355). Därför anser jag att reliabiliteten för denna undersökning är relativt låg. 

Begreppet validitet innefattar kopplingen mellan undersökningen och syftet. Mäter man 

verkligen det som är avsett att mäta? Det vill säga att de insamlade svaren ska vara relevanta 

till undersökningens syfte. Det är en avgörande betydelse för den vetenskapliga 

trovärdigheten i undersökningen (Eliasson, 2006 s.16). Trost är inne på liknande spår och 

nämner att ett stort problem med kvalitativa intervjuer är trovärdigheten. Det gäller att kunna 

bevisa att det man kommit fram till i en kvalitativ undersökning verkligen stämmer, och att all 

data man samlat in är trovärdigt (Trost, 2011 s.133-134).  

I undersökningen beskrivs därför hur jag har ställt mina frågor och därefter fyllt på med 

följdfrågor. Jag beskrev även hur det gick till när jag träffade spelarna, vilket ökar 

trovärdigheten enligt Trost: ”Ibland anger forskaren i avrapporteringen hur han eller hon ställt 

sina frågor och sina följdfrågor. Häri ligger en öppenhet inför trovärdighet” (Trost, 2011 

s.134).  Det går även att se frågorna som jag ställt till spelarna, där svaren från spelarna är 

relevanta till frågorna och har en koppling till varandra.  

I denna uppsats kan det dock finnas ytterligare svårigheter att mäta validiteten i och med det 

inte utförs någon egentlig mätning utan snarare en redogörelse av ett visst område, nämligen 

hur medier påverkar fotbollsspelare. Bryman nämner (2011) däremot att en redogörelse kan 

anses vara valid om den på ett riktigt sätt representerar de aspekter av ett fenomen som den 

avser att beskriva. I denna uppsats belyser frågeställningarna syftet som dessutom uppnås 

genom att frågeställningarna besvaras. På så sätt ges en tydlig bild av hur fotbollsspelare kan 

påverkas av medier och därför anser jag att validiteten för denna undersökning är högre än 

reliabiliteten.  

 

Metodkritik och etiska överväganden 

Ett problem med metoden som jag använt mig av är att en slutsats kan grundas på resultatet 

av endast ett fåtal intervjuer. Vilket inte speglar hela verkligheten. Alan Bryman stärker detta 

påstående i sin bok (2011). Där återges det att generalisering av ett resultat i kvalitativ 

forskning med ett litet antal individer i en viss miljö, inte kan generaliseras till andra miljöer. I 

och med att uppsatsens andemening är att få kännedom om hur medier kan påverka 
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elitfotbollsspelare, anser jag att det bästa tillvägagångssättet är personliga intervjuer med 

dessa. Med beaktande av uppsatsens omfattning begränsas dock antalet intervjuer.   

 

Ett annat problem med metoden är att resultaten kan variera då de grundar sig på spelarnas 

känslomässiga tillstånd vid intervjuernas tidpunkt. Ett resultat kan således få olika utfall av 

samma spelare, beroende på vilken dag intervjuerna äger rum (Bryman, 2011 s.368).  

Trots att resultaten kan variera så är de intressanta för undersökningen, då syftet med 

undersökning just är att ta del av spelarnas subjektiva uppfattningar om den journalistiska 

bevakningen. 

Ett etiskt problem med denna undersökning är att spelarna är anonyma. Vilket hindrar mig 

från att analysera artiklarna som spelarna uttalat sig om i undersökningen, för att sedan bifoga 

dem i undersökningens bilagor för att se om det verkligen stämmer överens med spelarnas 

uttalanden. Dock innebär det att min undersökning inte skadar någon, just på grund av 

spelarnas anonymitet. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s.110) är den etiska principens 

mening att undersökningspersonerna ska få så lite skada som möjligt. Vilket jag lyckats med i 

denna undersökning. Kvale och Brinkman nämner (2014, s.322) även att författaren för 

undersökningen (jag) som utfört kvalitativa intervjuer och som sedan transkriberat dem, talar 

å andras vägnar. Därför har jag ett etiskt ansvar mot spelarna. Det som jag förmedlar i 

undersökningen, som dem sagt, ska vara trovärdigt och vara i relation till de etiska 

riktlinjerna.  

Kvale och Brinkman nämner även vidare om vad för problematik som kan uppstå i samband 

med konfidentialitet. Förändring och falska uppgifter av namn, nationalitet och citat kan 

förekomma utan att läsaren har en kännedom om det. De nämner även att de vanligaste 

konfidentialitetsproblemen är när författaren satt för dåliga fingerade namn som benämning 

på intervjupersonerna, som går att relatera till de riktiga identiteterna. Vilket gör de enklare att 

spåra. Men i min undersökning har spelarna en benämning som gör att deras riktiga identitet 

är oåtkomlig. Då jag använt mig av siffror som inte går att relatera till någon av spelarnas 

identitet.  

Något som jag skulle kunna ha gjort bättre i undersökningen var att intervjua fler spelare som 

spelat utanför Europas gränser. Jag hade endast en spelare i denna undersökning som gjort 

det. Och det var i Sydamerika. Det hade varit intressant att ta del av mer information om hur 
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medierna i t.ex. Asien och Afrika skiljer sig från medierna i Europa. Men även det hade varit 

väldigt tidskrävande. Att hitta en spelare som spelat på Elitnivå i Asien, Afrika och även i 

Sverige, skulle vara väldigt problematiskt och tidsödande. 
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Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultat från de genomförda intervjuerna. Svaren är indelade i fyra 

olika teman, publicitet i samband med övergångar, negativa upplevelser hos spelare av 

mediebevakning, positiva upplevelser hos spelare av mediebevakning och upplevda skillnader 

mellan bevakningen i nationella och internationella medier. Några av dessa fyra teman är 

även uppdelade i olika avsnitt för att få en tydligare inblick i och en bredare förståelse för 

spelarnas svar. För att tydligt visa vilket citat som har sagts av vem indikeras direkt efter varje 

citat de olika intervjupersonernas benämning. Denna redovisning är strukturerad så att varje 

tema inleds med en kort förklarande text om temats innehåll. Därefter följer utvalda citat från 

intervjuerna och efter detta kommer en kort analys, tema för tema. Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning, med en tolkning utifrån den valda teoretiska ramen, av de viktigaste 

resultaten och en återkoppling till den tidigare forskningen. 

Publicitet i samband med övergångar 

I detta tema redovisas vad spelarna har berättat under intervjuerna om hur de upplevde att det 

rapporterades om dem i samband med deras övergångar mellan olika fotbollslag. Enligt 

spelarna själva, har det rapporterats och skrivits om alla sju spelare som deltog i 

undersökningen. I flera fall har det publicerats mer nyheter om vissa spelare än andra. Men 

det som undersökningen visar, är att majoriteten av spelarna, är överens om att det är bra att 

det skrivs om fotbollsspelare. Vare sig det är negativt eller positivt, ger spelarna flera utförliga 

och intressanta svar som finns att ta del av från de olika avsnitten. 

Övervägande positiv publicitet 

I detta avsnitt redovisar jag endast svaren från de spelare som tyckt att de fått en positiv 

publicering när det kommer till övergångar. Tre av åtta spelare nämnde att det kändes bra:   

Det var intressant. Tycker det är bra att det uppmärksammas. Jag tycker att det ska 
uppmärksammas när det går bra. (Spelare A) 

Spelare A, syftade på en övergång som skedde för ett antal år sedan, då han skrev på ett 

kontrakt med en elitfotbollsklubb i Sverige. Han hyllades och medierna fick honom att 

framstå som en lovande talang inom fotbollen. Men han tyckte även att det var nyttigt att 

kritisera honom själv som spelare när han inte presterade: 
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Det ska även skrivas om en när det går dåligt. Det kanske är mindre bra för mig. Men har jag 
gjort något dåligt så förtjänar jag det. (Spelare A) 

Han fick även medhåll från en spelare som hade upplevt ett liknande scenario som spelare A, 

och som kände sig mer än nöjd: 

Den största övergången för mig skedde när jag var ung. Jag kände mig så bra och var stolt över mig 

själv. Vart jag än gick på stan stannade alltid folk upp och pratade med mig. Det var en härlig 

upplevelse. (Spelare F) 

Spelare F, hade skrivit på ett kontrakt för hans största övergång någonsin i karriären. Han 

nämnde även att desto äldre man blir som fotbollsspelare, desto mer rutin får man vilket leder 

till ett bättre sätt att hantera media. 

Men en annan spelare, som inte tyckte det var lika viktig att uppmärksammas, men som ändå 

mådde bra av att folk visste om att han var klar för en elitklubb, var spelare D. 

Det har inte varit något märkvärdigt, men jag uppmärksammas vilket jag ändå får tycka känns bra 

för mig själv. (Spelare D) 

Det dessa tre spelare, som alltså har uttalat sig positivt, har gemensamt är att alla har spelat på 

en ganska låg internationell nivå, till skillnad från de resterande fyra spelarna, som spelat på 

en hög internationell nivå.  

Övervägande neutral publicitet  

Detta avsnitt avser de spelare som varit neutrala vid övergångar. Fyra av sju spelare nämnde 

att det inte fanns så mycket intresse vid denna aspekt.  

Det skrevs mycket om mig när jag spelade i Uruguays U-21 landslag. Men jag var cool. Fortsatte 

att jobba hårt och fokuserade bara på att göra ett bra jobb. (Spelare C). 

De flesta spelarna svarade likt spelare C. De kände ingen press och höll sig lugna. Trots 

otacksamma klubbyten mellan rivaler:  

Det har varit känsligt ibland. Jag bytte klubb och gick till ett lag där de var rivaler. Plus att jag hade 

höga förväntningar på mig. Men jag var förbered. Jag kände ingen press. Jag var lugn och sansad. 

(Spelare B). 
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Det har skrivits massor om mig. Speciellt när jag lämnade Sverige till ett topplag i England. Det 

var mycket press från medier ifall jag skulle klara av det eller inte. Men jag var tvungen och leva 

med det. Det är något jag är bekväm vid. (Spelare G).  

En av spelarna läste inte vad medierna publicerade: 

Jag känner ingenting. Jag är en sådan som aldrig läser tidningar. Helt onödigt att läsa om du frågar 

mig. Får ändå inte ut något av det. (Spelare E). 

Det dessa fyra spelare har gemensamt är att de spelat fotboll på en högre internationell nivå än 

de resterande tre spelarna. Vilket kan vara en betydelse till att de inte brytt sig så mycket om 

vad media publicerat, på grund av att det publicerats fler artiklar om dessa fyra spelare, än 

resterande tre. 

Anledningen till det är att en högre internationell nivå innebär fler åskådare och mer pengar. 

Fler åskådare och mer pengar innebär ett större intresse. Dahlén nämner det i området Idrott 

och kommersialisering. Där nämner han att fler åskådare/tittare genererar i mer pengar. Mer 

pengar betyder större uppmärksamhet bland medier (Dahlén, 2008, s.466-467). 

Även Dino Viscovi och Tobias Olsson, som jag tidigare nämnt i området Idrott och 

kommersialisering, skriver i deras artikel att man dagligen förknippar pengar med idrott.  

”Det är inte för idrottens skull som Kenatro [tv-bolag] betalar en dryg miljard för 
sändningsrättigheterna till den svenska elitfotbollen, och det är inte med sikte på att bygga upp 
den internationella ishockeyn som TV3, år efter år, sänder ishockey-VM framåt vårkanten. 
Deras intresse för idrotten är mer krasst. De räknar publiken. (Viscovi och Olsson 2006, s.20).  

Detta betyder att massmedierna publicerar och sänder det som gynnar dem ekonomiskt. Det är 

en förklaring till att spelarna vant sig med all uppmärksamhet som de tidigare fått från de 

högre internationella ligorna, och lärt sig hantera det som publiceras.  

Utifrån resultatet från spelarnas svar, och den teoretiska ramens utgångspunkt om idrott och 

kommersialisering, kan jag konstatera att området för detta tema verkar stämma.  

Negativa upplevelser hos spelarna av mediebevakningen 

I följande tema redovisas endast svaren från spelarna som upplevt negativitet kring medias 

publicering om dem. En negativ upplevelse kan vara när spelarna enskilt kritiserats offentligt 

bland massmedier. Det kan även vara vid en förlust där hela laget kritiserats, eller en enskild 
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situation där spelaren gjort något fel. Sex av sju spelare kände av att de kritiserats tidigare. 

Vissa mer än andra. Men enligt två spelare, är det ibland svårt att tala till media efter ett 

nederlag. 

Medierna vill alltid direkt efter en förlust ha en intervju. Det är jättejobbigt. Jag kanske säger saker 

som jag inte menar för att känslorna tar över. Och när jag kommer hem så tänker jag: fan, jag borde 

inte ha sagt så! Det känns som att media ibland trycker ner en vid förluster. Man måste lära sig att 

leva med det. (Spelare A) 

Han fortsätter. 

Skrivs det negativt om mig så förtjänar jag det. Jag försöker göra bättre ifrån mig i nästa match. 

Men om jag ställer upp på en intervju så vill jag alltid se vad journalisten skrivit om mig. Kommer 

han skriva det jag har sagt? Om han inte gör det, och istället vinklar det jag säger, då lär jag aldrig 

mer titta på samma journalist igen. (Spelare A). 

Han får även medhåll av en spelare som agerat på samma sätt som spelare A.  

Det är kalle anka rakt igenom, jag tar det aldrig seriöst. Journalisten som skrivit illa om mig får 

aldrig en intervju igen. Det är bara strunt. De skriver bara för att tjäna pengar. (Spelare B). 

Andra spelare tog det dock inte lika seriöst. 

Jag tycker att det inte hjälper att ta till sig sådant. Det är lika bra att inte bry sig om vad som skrivs 

och fokusera på fotbollen istället” (Spelare E). 

Så länge bilden på mig är bra så bryr jag mig inte. Jag tar det negativa med en nypa salt. Inget som 

intresserar mig. Det är inget som påverkar mig heller. (Spelare G) 

Visst har det skrivits om mig. Men jag tar det inte seriöst alls. Spenderar mycket tid med familjen 

och det får mig på bättre tankar. (Spelare F). 

Tre spelare nämner däremot att de aldrig varit med om det.  

Det har aldrig hänt mig, så det är jag glad för.  (Spelare C). 

Det har aldrig hänt mig. (Spelare D). 
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Negativ kritik som spelarnas minns  

Detta avsnitt avser endast de spelare som upplevt speciella incidenter, vilket har inneburit 

påföljande kritik som de aldrig lär glömma. Två av sju spelare har upplevt detta och berättar 

en varsin kort historia om det.  

Jag var 17 år och spelade i de lägre divisionerna i Sverige. Så fick jag chansen att få träna med ett 

stort europeiskt lag. Det skrevs om mig i både Sverige och Serbien, folk jämförde mig med 

världsstjärnor. En svensk journalist gjorde en intervju med mig, men vinklade allt jag sa och fick 

det att se ut som att jag var bättre än alla andra stjärnor som jag tränade med i det europeiska laget. 

(Spelare A) 

Han fortsätter. 

Jag blev jätteledsen, ja var 17 år och folk fick fel uppfattningen av mig. Det var jobbigt. Det känns 

som att svensk media är experter på att vinkla saker.  Jag pratade aldrig mer med journalisten. 

(Spelare A).   

Den andre spelaren upplevde liknande problem som spelare A.  

Jag vill gärna inte gå in på det så mycket. Men det ja kan säga är att en brittisk tidning skrev något 

dåligt om mig. Då kopierade svenska medier det som stod utan att kolla källor. Det störde mig för 

att det som skrevs inte var sant. Men jag hanterade det ganska bra eftersom jag visste att det inte 

var sant. Ja hade familjen och vänner bakom mig som alltid stöttade mig vilket var en stor 

betydelse till att jag kunde gå vidare i livet. (Spelare G).  

Det kan jag koppla till mediernas beteende i Viscovi och Olssons artikel. Även i detta tema är 

det samma exempel som i temat ”Publicering” där kommersialisering har en betydelse till att 

spelarna uttalar sig på detta vis. 

Dahlén (2008) nämner en intressant aspekt i området om medialisering. Han beskriver att en 

negativ rapportering kan vara när medier framhäver eller visar en bild av en idrottare som de 

tror att tittarna/fansen vill ha. Istället för att egentligen förmedla och publicera det som 

spelarna velat. Det innebär att medierna, i detta fall, prioriterar det ekonomiska. Vilket gör att 

människor får en fel uppfattning om spelaren och kan vända sig emot denne. Medier har ett 

stort inflytande på oss. Våra värderingar och uppfattningar om världen och samhället 

påverkas av det medier publicerar. (Fagerström & Nilsson, 2008, s.25).  
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Positiva upplevelser hos spelarna av mediebevakningen 

I följande tema redovisas endast svaren från spelare som upplevt positiva upplevelser kring 

mediers publicering kring dem. Sex av sju spelare nämnde att de påverkas av det positiva som 

publiceras. Men flera av spelarna poängterade att de inte försöker överskatta sin egen förmåga 

på grund av all positivitet. 

Jag blir glad. Men försöker att inte känna mig för överlägsen. Jag fokusera mer på fotbollen och att 

fortsätta göra bra ifrån mig. (Spelare A). 

Det är kul när man uppmärksammas efter att man gjort något bra. Det ger mig energi och man mår 

bra. Men jag tycker det är bättre med tränarens feedback. Det är ju han som väljer ut vilka som får 

spela. (Spelare F) 

Jag tar det professionellt. Flyger inte upp bland molnen. Personligen tycker jag att man som 

fotbollsspelare inte ska läsa tidningar för att låta sig påverkas. (Spelare B). 

Men spelare B var ändå snabb med att flika in en händelse. 

Tidningar skrev att jag har tre lungor, jag är en spelare med väldigt bra kondis. Det är något som 

jag aldrig glömt faktiskt, vilket är ganska kul. (Spelare B) 

Två av spelarna tyckte däremot att det är bra med hybris. Om spelarna gör sig i förtjänt av det. 

Jag flög ganska högt upp i luften när det skrevs bra saker om mig. Men ja hade en farsa som alltid 

drog ner mig igen. Jag tycker ändå man ska få flyga lite. Det är nyttigt att veta att man gjort något 

bra. (Spelare G) 

Han fortsatte. 

Det är så man utvecklas för att nå sina mål. Man måste få vara sig själv och ta till sig det positiva 

lika mycket som det negativa, Det är viktigt så att man inte stannar i sin utveckling. Sådant gör mig 

bättre som spelare. (Spelare G).  

Han fick även medhåll från en annan spelare. 

När jag gjorde mål i u-21 landslaget stod mitt namn bland alla tidningar. Mina vänner ringde mig 

och grattade och jag fick lite hybris. Men det förtjänar man ibland. Man behöver veta att man 

presterat som fotbollsspelare. Det kändes bra. Jag blir bara sugen på att spela nästa match direkt. 

(Spelare C).  
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Skillnaden mellan spelarna som tyckt att det är okej med positivet, jämfört med resterande, är 

att dessa två spelare har spelat på en högre internationell nivå.  

Men spelaren som inte tyckte sig uppleva så mycket från medier, vare sig positivt eller 

negativt, var väldigt fåordig och rakt på sak.  

Jag känner ingenting. Jag är totalt ointresserad av media. (Spelare E) 

Upplevda skillnader mellan bevakningen i nationella och 
internationella medier  

I detta tema redovisas spelarnas synpunkter om vad de ser för skillnader mellan svenska och 

internationella medier. Eftersom att alla spelare spelat i klubblag både i Sverige och 

internationellt, uttryckte sig var och en utifrån deras egna personliga åsikter. Alla spelare 

upplevde en skillnad i mediebevakningen.  

När det kommer till svenska medier så tycker jag inte alls de är så kritiska. I alla fall inte som i 

Serbien. Där kritiserade man spelarna individuellt. I Sverige är det mer att man sågar hela laget. 

(Spelare A).  

Han fortsatte.  

Ordföranden för mitt lag jag representerade i Serbien åkte in i fängelset. Och då smutskastade 

media oss spelare som ordföranden hade valt ut som sina ”bästa spelare” i truppen.  Det skrevs i 

media att jag och några andra spelare inte platsade i laget, att vi fick chansen på grund av 

ordföranden. Det var inte så roligt. (Spelare A).  

En annan spelare var inne på liknande spår. 

I Grekland så var jag tvungen att ha kontakt med en journalist för att ge lite inside information om 

laget jag spelade i. Annars fick man dåligt betyg i varje match. Det var lite jobbigt för att jag inte 

ville läcka information om laget. Men jag brydde mig inte så mycket om det. De fick ge mig dåliga 

betyg, även fast jag själv vet att jag gjorde bra ifrån mig. I Sverige är de mer kritiska när det gäller 

våra prestationer tycker jag. Kritiserar minsta lilla sak. Men i Sverige skulle de aldrig bete sig som 

journalisterna i Grekland. De vågar inte. (Spelare B).  

En spelare, som spelat på en högre internationell nivå än alla andra spelare, höll med spelare 

A att internationella medier var mer kritiska. 
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Brittiska medier är stenhårda. Mycket pengar, stora tidningar. De vill sälja en massa och medierna 

där är mäktiga. Det är ju mer kritiska än positiva, det är ju de som säljer också tycker jag. De har 

världsstjärnor i England så det är ju förståeligt också. I Sverige är medierna lite mer milda och 

yttrar sig inte lika hårt som i England. (Spelare G).   

En anledning till att spelare B och G tycker som de gör, kan bero på samhällets 

kommersialisering och den höga nivå som de spelat på. Som tidigare nämnt i områdena som 

jag skrivit om, publicerar medierna det som lockar mest. Ju fler tittare, desto mer pengar 

genererar det. Både spelare A och G, har spelat på en internationell nivå som är högre än den 

svenska fotbollen. 

Enligt Uefa, som är den europeiska fotbollsfederationen, och det rikaste av alla sex 

fotbollsförbund som finns i världen, är den engelska och grekiska nationella ligan med i top-

15 listan. Den svenska nationella ligan befinner sig på plats 21. (Uefa rankings for club 

competitions 2016). 

Det är en orsak till att spelarna uppmärksammas mer och kritiseras hårdare än i Sverige. Det 

går att relatera detta till Super Bowl i NFL som jag nämnt tidigare i området Idrott och 

kommersialisering. Det lockas över 100 miljoner tittare till finalmatchen och 

reklamkampanjer för matchen lever vidare även efter att den är spelad, bland sociala medier. 

En av världens mest uppmärksammade event innebär även mer pengar och större 

mediebevakning. (R. Andersson, 2012). 

Men en annan spelare tyckte inte likadant. Orsak? Han spelade på internationell nivå som var 

lägre än Sveriges. Han spelade i Lettland. 

I Lettland var det inte mycket intervjuer, de skrev mest bakom ryggen på oss och kritiserade oss 

utan att vi fick säga något eller ha med en kommentar. I Sverige får jag yttra mig mycket mer. Men 

i Sverige känns de mer kritiska än i Lettland. Det är ju ett större fotbollsland vilket har en 

betydelse. Här i Sverige pekar de även ut individuella spelare o kritiserar dem. Jag tycker det är 

bra. Spelare ska kritiseras. (Spelare D).  

Han fick även medhåll av en annan spelare som också spelat på en lägre internationell nivå än 

den svenska fotbollen. Denne spelare har spelat i Danmark. 

Danska och svenska medier påminner om varandra ganska mycket. Det är inte mycket som skiljer. 

Men svenska medier kan vara lite hårdare vid förluster. (Spelare F). 
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Det som de två sistnämnda spelarna har gemensamt är att de inte spelat på en högre 

internationell nivå, som de resterande spelarna. Bägge Lettland och Danmark ligger bakom 

Sverige i Uefas Europa ranking. Vilket är en orsak till att de tycker att svenska medier är mer 

kritiska, för att de ser den svenska nationella fotbollen som en högre nivå än de nationella 

fotbollen i både Lettland och Danmark. 

Det går att hitta en koppling mellan detta och området om Idrott och kommersialisering. I 

Viscovi och Olssons artikel (2006) nämner de att mindre sporter, så som innebandy, har det 

svårare med sponsorer och annonsörer. Därför uppmärksammas inte sporten lika mycket 

jämfört med större sporter, så som fotboll. Detta går att koppla till de två sistnämnda spelarna 

D och F, där de spelat på en nivå som inte generar i så mycket pengar som de resterande 

spelarna i undersökningen gjort. Vilket gör att de resterande spelarna uppmärksammas mer 

där det ekonomiska läget är betydligt högre. Mer pengar betyder större uppmärksamhet bland 

medier (Dahlén, 2008, s.466-467). 

En av spelarena var däremot inne på ett helt annat spår än de resterande.  

I Spanien har de bättre koll. De vet vad de pratar om. De finns många bra journalister i Sverige 

också jag ska inte dra alla över en kam. Men sen finns det för många som är dåliga, som kan för lite 

om sporten. I Spanien var de klokare tycker jag. (Spelare E).  

Men det är endast en spelare i denna undersökning som spelat utanför Europa. Och det är 

spelare C.  

I Uruguay så var det klart tuffast. I Sydamerika skiljer sig fotbollen väldigt mycket från Europa. 

Både medier och supportrar är mer galna i fotboll i Sydamerika har jag märkt. Pressen från fansen 

är otroligt hög och förlorar man en match där så sågas hela laget rejält. Jag spelade i de lägre 

divisionerna i Uruguay. Även där fick laget ta emot mycket skit från tidningar. Bara det kändes 

jobbigt, så jag vill inte veta hur spelarna i den högsta ligan kände sig efter en förlust. (Spelare C). 

Han berättade även hur mediebevakningen kändes i Europa.  

Jag har även spelat i Kroatien, Bulgarien, Slovenien och i Sverige. Det är inte så mycket supportrar 

på matcherna och medierna är mer lugna i dessa länder. (Spelare C) 

Det som går att konstatera i detta tema är att spelarna tycker att det finns en skillnad mellan 

svenska och internationella medier. Den journalistiska bevakningen skiljer sig på grund av 

den varierande fotbolls kvalité i länderna. En djupare förklaring nämns i nästa kapitel. 
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Sammanfattning av resultatet och analysen 

I detta avsnitt sammanfattas endast de viktigaste resultaten och analysen utifrån den teoretiska 

utgångspunkten för denna undersökning. Jag kommer även att relatera mitt resultat och 

analysen till tidigare forskning.  

De viktigaste resultaten är spelarnas syn på de negativa upplevelserna och de upplevda 

jämförelserna mellan nationell och internationell bevakning. Varför dessa resultat är de 

viktigaste är på grund av att spelarna yttrar sig mycket mer inom dessa områden och man får, 

på ett mer detaljerat sätt, ta del av spelarnas individuella upplevelser. Vilket ger en bredare 

förståelse kring undersökningen än vad de resterande resultaten ger. T.ex. är majoriteten av de 

positiva och det neutrala resultatet ganska lika bland spelarnas svar, och väldigt uppenbara på 

hur en spelare påverkas. Det ser man i mitt resultat som jag fått fram.  

När det gäller de negativa upplevelserna så varierar svaren mycket på grund av jämförelsen 

mellan den nationella och internationella upplevelsen av mediebevakning, som har en 

koppling till varandra. Svaren varierar på grund av fotbollskvalitén i landet, som har en 

betydelse ifall spelarna uppmärksammas mer i exempelvis Sverige eller i Grekland.  Utifrån 

resultaten från denna undersökning går det att konstatera att spelarna kritiserats och påverkats 

mer, när de spelat på en högre internationell nivå. Orsak? Spelarna uppmärksammas och 

tjänar mer pengar på en hög internationell nivå. Det varierade även mellan spelarna som 

spelat på en högre internationell nivå. Orsak? Fotbollskvalitén i landet. 

Ett exempel på det är att jämföra spelare B och G i resultat. Bägge spelarna har spelat på en 

hög internationell nivå. Spelare B i Grekland och spelare G i England. 

Spelare G nämnde att de brittiska medierna var jättekritiska. Medan spelare B, som spelat i 

Grekland, berättade att de grekiska medierna inte alls var lika kritiska. Trots att bägge 

nationerna har en hög fotbollskvalitet så är medierna i England mer kritiska eftersom 

England, som fotbollsland, kvalitetsmässigt är bättre än Grekland (Uefa rankings for club 

competitions 2016).  

 

Men en intressant aspekt, som några spelare tog upp i resultatet, var hur journalister vinklade 

det som sades. Vilket irriterade vissa spelare. Exempelvis spelare A, som sa följande.  

En svensk journalist gjorde en intervju med mig, men vinklade allt jag sa och fick det att se ut som 

att jag var bättre än alla andra stjärnor som jag tränade med i det europeiska laget. Jag blev 
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jätteledsen, ja var 17 år och folk fick fel uppfattningen av mig. Det var jobbigt. Det känns som att 

svensk media är experter på att vinkla saker (Spelare A).  

Även spelare G hade ett liknande problem som spelare A. Orsak?  Detta går att relatera till 

Linn Grälls tidigare forskning. I hennes undersökning dök det upp liknande svar, där 

elitidrottare uttryckt sig på samma sätt som några spelare i min undersökning. I Grälls 

undersökning sa en elitidrottare att journalister ibland kan rapportera om löjliga och 

egentligen irrelevanta saker som inte hör till idrotten. En förklaring till varför vissa 

journalister och medier vinklar det som skrivs, kan vara det som jag tidigare nämnt om i 

tidigare forskningen om Sportbevakningens bakgrund. Där nämner Dahlén (2008, s.84-85) att 

medierna publicerar det som människor oftast tycker är mest intressant att följa. Han nämnde 

att de mest intressanta nyheterna är de dramatiska. Vilket skapar en spänning och en 

nyfikenhet hos människor.  

Grälls undersökning visar även att en elitidrottare känner igen sig i Dahléns förklaring till 

varför journalister och medier vinklar det som sägs. Han uttalade sig på följande vis. 

Medierna letar efter nyheter som de tycker är intressanta, och tyvärr är oftast de mest ”intressanta” 

negativa för idrottaren (Grälls, 2014, s.18). 

Även i min undersökning uttalar sig några spelare att journalister publicerar det som gynnar 

de ekonomiskt. Spelare B i min undersökning nämnde detta tidigare. 

 Journalisten som skrivit illa om mig får aldrig en intervju igen. Det är bara strunt. De skriver bara 

för att tjäna pengar (Spelare B).  

Detta kan relateras till två områden som jag använt mig av. En av dem är medialisering, där 

medierna indirekt påverkar samhället och även olika aktörer i samhället. Och aktörerna i 

samhället, i detta sammanhang, är elitfotbollsspelarna. Medierna publicerar en negativ 

rapportering som framhäver eller visar en bild av en idrottare som de tror att tittarna/fansen 

vill ha, men som egentligen inte stämmer in på elitfotbollspelarna. Vilket gör att vissa spelare 

i min undersökning påverkas på ett sätt som får dem att ta ett avstånd från journalisten som 

publicerat innehållet. (Pettersson, 2014, s.178-179).  
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Kommersialisering är det andra området som det går att relatera till. Den negativa bilden som 

publiceras av spelaren lockar fler tittare som tidigare nämnt ovan. Det är ett sätt för medierna 

att tjäna mer pengar på då medier har annonser och annan reklam bland innehållet, vilket ökar 

intäkterna. Ett bra exempel, som jag nämnt flera gånger tidigare i undersökningen, är Viscovi 

och Olssons artikel (2006 s.20). Där nämner de att en tv-kanal som tv3, vid ett tillfälle 

räknade publiken, istället för att fokusera på det sportsliga.  

 

  



 38 

Avslutande diskussion  

I detta kapitel beskriver jag inledningsvis vad jag har kommit fram till. Blev det som jag hade 

förväntat mig att det skulle bli? Därefter återkopplar jag kort likheter och skillnader mellan 

den här undersökningen och tidigare studier. Avslutningsvis lämnar jag kortfattat förslag på 

kommande forskning. 

Det som jag kommit fram till med hjälp av områdena i kapitlet om teori, analysen, den 

tidigare forskningen och spelarnas svar, är att medierna i stora drag påverkar 

elitfotbollsspelarna som deltagit i undersökningen. Den journalistiska bevakningen inför både 

en positiv och negativ upplevelse hos intervjupersonerna.  Men det varierar en aning från 

spelare till spelare ifall det är en negativ eller positiv påverkan. Spelarna påverkas annorlunda 

om de spelat på en hög internationell nivå jämfört med de som spelat på en låg internationell 

nivå. Det beror även på hur mycket uppmärksamhet de fått i medierna, intresset kring klubben 

och hur mycket pengar det generar för spelarna.  

Det framkom även att spelarna som uppmärksammas mer i medierna inte lagt ner så mycket 

tid över att älta det som pressen publicerat. Jag tror att orsaken till det är för att det oftast 

skrivs om dem. Spelarna uppmärksammas dagligen vilket kan innebära att de lärt sig hantera 

det som publiceras. Vilket har gjort dem professionella.  

Däremot kom jag fram till att spelarna som inte spelat på en liknande hög nivå, blev mer 

glada när de uppmärksammades bland medier. En tanke är att orsaken till det är på grund av 

att spelarna som spelat på en lägre nivå inte får lika mycket utrymme i den journalistiska 

bevakningen.  

Jag kom även fram till att vissa spelare i denna undersökning, som påverkades mer negativt 

än positivt, behövde familjens stöd för att kunna ta sig igenom ”den svåra tiden”. Några blev 

väldigt hårt kritiserade av medier internationellt. Med hjälp av områdena i den teoretiska 

ramen kom jag fram till att orsaken till det är på grund av att medierna tjänar mer på att 

publicera negativa händelser än positiva. Vilket även Dahlén (2008) bekräftar i sin bok.  

De spelare som påverkades mer positivt än negativt, nämnde att de mådde bra och att deras 

liv var underbart. Vissa nämnde att de togs emot på ett annorlunda sätt av närstående och 

andra människor. Jag tycker det är rimligt att spelarna som fått en positiv upplevelse av 



 39 

medier bemötts på ett bättre sätt än de som upplevt en negativ journalistisk bevakning. Gör 

man en bra prestation uppskattas man mer av omgivningen och blir mer omtyckt, tycker jag.  

Ett tydligt resultat är att de spelare som varit verksamma på hög nivå, framför allt 

internationellt, har påverkats mer negativt än de som spelat på en lägre nivå internationellt 

och framför allt i Sverige. Undersökningsdeltagarna hade olika uppfattningar om hur den 

journalistiska bevakningen skiljer sig mellan svenska och internationella medier. De som inte 

spelat på en lika hög nivå som den svenska fotbollen, tyckt att de svenska medierna är 

tillräckligt kritiska.  

Jag personligen tror att orsaken till det har med fotbollskvalitén i landet att göra. Och med 

fotbollskvalitén så menar jag hur högt rankade de olika länderna är fotbollsmässigt. Det var 

även det som jag förutspådde innan jag gjorde undersökningen. Denna undersökning stämmer 

därför överens med mina antaganden som jag hade.  

Likheter och skillnader mellan min undersökning och tidigare studier är väldigt få. Men det 

jag kan relatera till är Kristiansen, Halvari och Roberts vetenskapliga artikel (2010). I min 

undersökning är det intervjuer som är metoden, medan i deras studie används enkäter och en 

stressmodell. Trots olika metoder kom vi fram till liknande resultat. Där spelare påverkas 

både negativt och positivt av mediers publicering, men där den negativa delen är av större 

vikt. Vilket orsakat stress och oro hos spelare och tränare i deras vetenskapliga artikel. 

Några spelare i min undersökning har även de nämnt att dem mått dåligt av negativ 

publicering. Det är en koppling som jag kan dra mellan våra undersökningar.  

Det går även att koppla min undersökning till Grälls studie (2014) där vi använt oss utav 

samma metod, men olika sporter, och ändå fått fram liknande resultat. Ett exempel på det är 

att bägge hade intervjupersoner som nämnde att medierna vinklat det som spelarna sagt i en 

intervju. Men den största likheten är att Grälls i hennes undersökning kom fram till att medier 

påverkar idrottare. Likt mitt resultat, då elitfotbollsspelare är de väsentliga.  

Som kommande forskning går det att undersöka hur kvinnliga elitfotbollsspelare upplever den 

journalistiska bevakningen. Det är en relevant och intressant idé. Får man fram samma 

resultat som i denna undersökning? Vad beror det på? Det är två frågor som kanske kan 

tänkas användas som frågeställning.  
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