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This study aims to gain greater knowledge about the phenomenon 
cheerleading journalism and its existence in the Swedish sports journalism. 
We did this by making an impact in the media debate, to thereby identify key 
aspects of cheerleading journalism. These elements are then used to reach a 
preliminary definition of the phenomenon. This was followed by qualitative 
interviews with six Swedish sports journalists from newspapers Aftonbladet 
and Dagens Nyheter, with the aim to find out how they behaved the 
phenomenon. The results of the earlier debate and the answers from the 
respondents show that cheerleading journalism is nationalistic, biased and 
seeks an inclusive effect on its audience. This phenomenon is considered to 
be an inferior form of journalism and progress especially in reporting on the 
Swedish national teams and / or individual representatives of Sweden. The 
results have also been related to selected theories, agenda-setting, 
gatekeeping and framing. 
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1. Inledning 
Den här uppsatsen belyser och förklarar fenomenet hejarklacksjournalistik i den svenska 

sportjournalistiken. Studien gör ett nedslag i den pågående diskussionen i media kring 

fenomenet samt undersöker genom kvalitativa samtalsintervjuer hur verksamma svenska 

sportjournalister förhåller sig och relaterar till hejarklacksjournalistiken. 

 

Fenomenet hejarklacksjournalistik har uppmärksammats ett flertal gånger av några av de 

rikstäckande tidningarnas mer namnkunniga sportjournalister. Till exempel skrev Expressens 

ishockeykrönikör Magnus Nyström (2011) om problematiken kring att många journalister har 

sina uttalade favoritlag i ishockeyns Elitserie. Marcus Leifby (2012) från Aftonbladet var inne 

på samma sak när han var starkt kritisk till att TV4:s sportjournalister Jesper Hussfelt och 

Marcus Birro hade tydliga sympatier för det italienska fotbollslandslaget under kanalens 

bevakning av fotbolls-EM för herrar. 

 

Uppsatsens innehåll är viktigt därför att fenomenet hejarklacksjournalistik som sådant är 

outforskat, det antogs i språkrådets ordlista först under 2007. Där definieras fenomenet enligt 

följande: ”Hejarklacksjournalistik är ett uttryck som förekommit ett par år, men som blivit 

klart vanligare det senaste halvåret. Det står helt enkelt för ’populistisk journalistik’ […] 

Ordet har varit vanligast just i sportsammanhang och sportjournalister stämplas ibland som 

hejarklacksjournalister. Men hejarklacksjournalistik kan lika gärna referera till något utanför 

sportvärlden” (www.sprakradet.se). 

 

Dessutom handlar hejarklacksjournalistiken om många centrala delar i en journalists arbete 

och i slutändan om yrket i stort och dess legitimitet. Var går gränsen mellan sportjournalistik 

och vad som istället kan ses som supporterskap? Sportjournalistiken är idag en stor del av 

mediekanalernas utbud och en gren av nyhetsrapporteringen med väldigt många läsare. Det är 

också en typ av rapportering som skiljer sig tydligt från andra typer av nyhetsjournalistik. Det 

är därför viktigt att sätta in hejarklacksjournalistiken i en bredare kontext där den ses i 

förhållande till journalistiken som profession. Studien fyller dessutom en funktion eftersom 

fenomenet hejarklacksjournalistik med lätthet kan appliceras på andra journalistiska genrer än 

just enbart sportjournalistiken, som till exempel politisk in- och utrikesbevakning. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och få större kunskap kring fenomenet 

hejarklacksjournalistik och dess ställning inom den svenska sportjournalistiken. Studien ska 

försöka redogöra för vad fenomenet innebär; något vi gör genom att kartlägga centrala 

aspekter, utveckla dem samt komma fram till ett förslag på en definition. 

 

För att få kunskap kring fenomenets existens hos svenska sportjournalister genomförs 

kvalitativa samtalsintervjuer, med förhoppningen om att få en inblick i hur journalisterna 

själva ser på fenomenet. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur sportjournalisterna 

förhåller sig till hejarklacksjournalistiken, exempelvis om den i grund och botten är bra eller 

dålig, vem det är som efterfrågar den, samt vilken eventuell problematik som kan finnas med 

att vara både journalist och idrottssupporter samtidigt. 

 

1.2 Problemställning 
Vår studie ska försöka ge svar på följande frågeställningar: 

• Hur har diskussionen kring fenomenet hejarklacksjournalistik sett ut i medierna? 

• Hur har fenomenet framställts? 

• Utifrån den diskussionen, hur skulle fenomenet kunna definieras? 

• Hur förhåller sig verksamma sportjournalister till hejarklacksjournalistiken? 

 

1.3 Avgränsningar 
Fenomenet hejarklacksjournalistik kan kopplas till flera journalistiska genrer. I den här 

uppsatsen kommer vi dock endast att fokusera på fenomenet inom sportjournalistiken i 

Sverige. 

 

Vad gäller datainsamlingen har respondenterna i samtalsintervjuerna avgränsats till 

sportjournalister från tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter. Bakgrunden till det är att 

ovanstående tidningar är Sveriges största kvälls- respektive morgontidning sett till antalet 

läsare. Respondenterna har avgränsats till journalister inom skrivande press, på grund av att 

det ger oss en möjlighet att intervjua personer med olika roller (reporter, krönikör och 

redaktör) inom samma medieföretag utan att urvalet blir för stort och omfattande. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition ser ut på följande sätt: Nedan följer de teoretiska ansatser som kan 

kopplas till fenomenet hejarklacksjournalistik och till våra frågeställningar. Därefter följer ett 

nedslag i den diskussion som finns kring fenomenet i form av tidigare artiklar och 

blogginlägg som skrivits på området. Detta gör vi eftersom hejarklacksjournalistiken är 

relativt okänt och för att läsaren därför ska få en inblick i vad som tidigare diskuterats i media 

i ämnet. Utifrån den diskussionen utkristalliseras vad som kan vara centrala aspekter i 

”debatten” och vi utvecklar dessa genom att utförligare diskutera dess innebörd. De centrala 

aspekterna ligger sedan till grund för den preliminära definitionen av 

hejarklacksjournalistiken. 

 

Därefter kommer vi in på uppsatsens empiriska kärna; de kvalitativa samtalsintervjuerna med 

sportjournalisterna. Utfallet av intervjuerna redovisas var för sig via sex olika referat under 

resultatdelen och tolkas och analyseras närmare under avsnittet som döpts till slutsats. I en 

avslutande diskussion sätts sedan fenomenet in i en bredare kontext och förslag till vidare 

forskning ges. 

 

2. Teori 
Vi kommer att koppla vårt resultat till tre olika teorier – agenda setting, framing och 

gatekeeping. Nedan förklarar och motiverar vi varför just de tre teorierna är centrala i vår 

studie. 

 

2.1 Agenda setting 
Teorin om agenda setting inleddes med Walter Lippmanns bok Public opinion (1922) som 

menade att nyhetsmedia konstruerar publikens syn på världen. Ur den ursprungsidén har det 

sedan utvecklats omfattande forskning på området. Två av de mest framstående forskarna är 

Maxwell McCombs och Donald Shaw som med sin surveyundersökning av presidentvalet 

1968 undersökte vad invånarna i Chapel Hill tyckte var de viktigaste politiska frågorna inför 

valet. Resultatet av surveyundersökningen jämfördes sedan med vilka frågor ett urval av 

amerikanska tidningar faktiskt skrev mest om (McCombs, Shaw, Weaver, Coleman, 2009). 
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Teorin om agenda setting handlar alltså den process då media presenterar vissa frågor ofta och 

på ett framträdande sätt, vilket resulterar i att publiken uppfattar just de frågorna som de 

viktigaste (McCombs, Shaw, Weaver, Coleman, 2009). 

 

Forskningen kring agenda setting har utvecklat ett synsätt som innebär att teorin kan delas 

upp i två nivåer. Den första, ursprungliga, nivån, som menar att prioriterade ämnen av 

medierna också ses som viktiga av publiken, ser på mängden material som publiceras kring 

ett visst ämne. Den andra nivån däremot fokuserar på vilket sätt innehållet framställs 

(McCombs, Shaw, Weaver, Coleman, 2009). 

 

Teorin om agenda setting är användbar och central med tanke på hur våra frågeställningar är 

formulerade. Framför allt är ovan nämnda ”nivå två” något som i allra högsta grad kan 

appliceras på vårt område. I grund och botten handlar det ju nämligen om på vilket sätt det 

aktuella ämnet framställs i medierna. Att stora globala idrottsevenemang ges stort utrymme på 

rikstäckande sportsidor ses som en självklarhet, det intressanta för vår del blir främst att 

undersöka hur rapporteringen går till. 

 

2.2 Framing 
Teorin om framing är nära besläktad med ”nivå två” av agenda setting. Robert M. Entman är 

en av de ledande forskarna inom området och i artikeln Framing: Toward Clarification of a 

Fractured Paradigm (1993) definieras begreppet enligt följande: 

 
Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a 

perceived reality and make them more salient in a commiunicating text, in such way as to 

promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 

treatment recommendation for the item described (Entman, 1993, s. 51-58). 

 

Entman menar att framing består av urval och framställning. Journalisten väljer ut vissa delar 

av verkligheten och gör dem mer framträdande än andra. Genom att göra detta förespråkar 

man ett visst sätt att förhålla sig till exempelvis en problemlösning eller ett moraliskt 

ställningstagande för det ämne som beskrivs. 

 

Teorin om framing är användbar för oss eftersom hejarklacksjournalistik till stor del handlar 

om att lyfta fram vissa aspekter av en nyhet, och därmed också tona ner andra. Den här typen 
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av journalistik ger ofta en vinklad eller ”inramad” bild av ett specifikt ämne och det är också 

vanligt att journalister och krönikörer överför sina egna, personliga känslor kring en 

idrottshändelse. 

 

Som exempel kan nämnas Aftonbladets artiklar från den 14 juni 2012, dagen innan det 

svenska fotbollslandslagets EM-match mot England. Då valde tidningen att publicera tre 

obalanserade och mindre relevanta nyheter inför matchen. Huvudartikeln hade rubriken 

”Klappat & klart för kross” (Flinck, Laul, Wagner 2012, s.10–11) och den kompletterades 

med två mindre artiklar som handlade om spelarfruar (Wagner 2012, s.10) och TV-spelet 

FIFA (Thorén 2012, s.11). I den förstnämnda artikeln hyllade en ukrainsk fotbollsspelare de 

svenska spelarfruarnas ”fantastiska engagemang” och i den sistnämnda låg fokus på att en 

engelsk landslagsspelare gillade Zlatan Ibrahimovic, eller åtminstone TV-spelversionen av 

honom. 

 

2.3 Gatekeeping 
Teorin om gatekeeping handlar om processen när journalister gör ett urval av all den 

information som kommer till dem och till slut bestämmer vad som får komma igenom ”gaten” 

och publiceras. 

 
Journalists are bombarded with information from the Internet, newspapers, television, and radio 

news, news magazines and their sources. Their job of selecting and shaping the small amount of 

information that becomes news would be impossible without gatekeeping. It is the process of 

selecting, writing, editing, positioning, scheduling, repeating and otherwise massaging 

information to become news (Shoemaker, Vos, Reese. 2009, s. 73). 

 

Huvudbudskapet är alltså att vissa nyheter blir publicerade och andra inte och den processen 

kallas för gatekeeping. Journalisterna bestämmer inte bara vilka händelser publiken ska tycka 

till om och diskutera kring; journalisterna har dessutom makten att bestämma vilka händelser 

publiken inte ska få någon vetskap eller kunskap om alls. 

 

Med hänsyn till våra frågeställningar är teorin om gatekeeping högst användbar, och 

dessutom på flera olika sätt. Dels är den intressant med tanke på frågan om vem det är som 

släpper igenom den här typen av hejarklacksjournalistik, vem eller vilka det är som i 

huvudsak agerar gatekeepers inom hejarklacksjournalistiken. Är det publiken som efterfrågar 
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den och därmed är en viktig faktor då medieföretagen väljer att utforma sitt material, eller är 

det de ansvariga medieägarna som vill att deras journalister skriver på det sättet? Med det sagt 

är det också enkelt att dra paralleller mellan teorin om gatekeeping och de om agenda setting 

och framing. De går i allra högsta grad hand i hand. 

 

Genom en viss modifikation av teorin om gatekeeping går den även att koppla till våra 

frågeställningar på ytterligare ett sätt. Teorin handlar i grund och botten om vilka nyheter som 

släpps fram i medierna, men man kan också tolka det som att det handlar om vilka 

personer/journalister som släpps fram och i vilket forum. Som exempel kan nämnas 

Expressens beslut att låta Marcus Birro arbeta som krönikör och bloggare för deras bevakning 

av den italienska fotbollsligan trots att Birro uttalat är hängiven supporter till en av de 

italienska klubbarna. 

 

3. Medial diskussion kring hejarklacksjournalistik 
Fenomenet hejarklacksjournalistik har på senare år börjat diskuteras på allvar i media och det 

finns ett antal exempel på artiklar som olika sportjournalister har skrivit kring ämnet. Efter att 

ha sökt på ordet ”hejarklacksjournalistik” i olika databaser fann vi fem artiklar som var 

relevanta utifrån våra frågeställningar. Nedan följer utdrag ur artiklarna där fenomenet, till 

viss del, definieras och kritiseras av svenska sportjournalister. Bland annat går Expressens 

ishockeykrönikör Magnus Nyström (2011) hårt åt hejarklacksjournalistiken när han i en 

krönika skriver: 

 
Journalist och supporter - samtidigt. Det är en farlig kombination. Det är därför jag är glad för att 

jag inte hejar på något lag i elitserien. Då skulle jag vara en sämre krönikör (Nyström, 2011). 

 

Journalisten blir inte automatiskt en dålig skribent bara för att journalisten har sympatier för 

en viss klubb, men det blir svårare att utföra sitt jobb på ett korrekt sätt, enligt Nyström. 

Expressens ishockeykrönikör menar också att hejarklacksjournalistiken var än mer utbredd 

förr i tiden då framför allt lokaltidningsjournalister kunde ha uppdrag i en idrottsförening 

samtidigt som han eller hon skulle skriva texter om klubben. 

 

Den allsvenske fotbollsspelaren Henrik Rydström har en blogg på Dagens Nyheters hemsida 

och även han är inne på att den så kallade hejarklacksjournalistiken försämrar den svenska 

sportjournalistiken. Rydström (2012) skriver bland annat: 
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Och så blir det den här hysterin. Som journalister förväntas lalla med i. Varför? Jag vill ha 

journalister som är lugna och sansade och som förklarar för mig vad som händer, varför det 

händer och som, helst av allt, adderar ett nytt perspektiv till något självklart. Jag vill inte ha 

hejarklacksjournalister. Jag vill inte ha experter som i TV berättar att de är nervösa flera dagar 

innan Sveriges matcher i EM (Daniel Nannskog) och som ensidigt tar Sveriges parti per 

automatik (Rydström, 2012). 

En aspekt som Henrik Rydström även betonar i sitt blogginlägg är sportjournalistiken i 

förhållande till det nationalistiska. 

 
Sedan är det ju det här med det nationalistiska. För det blir onekligen nationalistiskt vid ett 

mästerskap. Jag vet, jag vet, att hylla det egna är inte detsamma som att förminska det andra. 

Men för mig för det där flaggviftandet och det patriotiska tankarna till sekelskiftets 

nationalistiska yra, som sedan ledde fram till första världskriget och det för också tankarna till 

SD och deras vi-mot-dem-retorik och jag vet, jag vet, jag går lite väl långt i mina slutledningar, 

jag säger inte att jag har rätt, jag säger bara vad mina instinkter ger mig för associationer och det 

är associationer som ger mig dålig smak i munnen (Rydström, 2012). 

 

Aftonbladets Marcus Leifby är en av tidningens mer kända och erfarna sportjournalister och 

han har gått hårt åt hejarklacksjournalistiken mer än en gång. I en artikel i Aftonbladet (2012) 

kritiserar han bland annat radio- och TV-kommentatorn Lasse Granqvist. 

 
[…] den kanske sämst bevarade hemligheten av dem alla är Lasse Granqvists AIK-emotioner. 

Han är uppväxt i Solna, bor fortfarande kvar och har styrelseuppdrag i föreningens 

innebandysektion. På senare tid har jag hört att det på sina håll har knorrats en del när han har 

refererat AIK (Leifby, 2012). 

 

Marcus Leifby kritiserar inte Lasse Granqvist som sportjournalist i stort, men menar att man 

borde lyfta bort Granqvist som kommentator från matcher där AIK är inblandat, på grund av 

hans sympatier för Solnaklubben. Leifby jobbar även som TV-krönikör åt Aftonbladet och 

skrev sommaren 2012 en text där han var starkt kritisk till TV4:s två sportjournalister Jesper 

Hussfelt och Marcus Birro. Underrubriken till krönikan löd: ”Hejarklacksledarna Birro och 

Hussfelt har varit egoistiska och det enda som saknas är flabb-flabb-kepsar” (Leifby, 2012). 

Bakgrunden till kritiken var att Hussfelt och Birro under sommarens EM-slutspel i fotboll för 

herrar hade ansvarat för TV4:s kvällsmagasin. Där skulle duon tillsammans med inbjudna 

experter och gäster summera vad som hade hänt under dagen. Det som Leifby var kritisk till 
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var att Birro och Hussfelt lät sina personliga känslor för det italienska fotbollslandslaget styra 

TV-sändningarna. 

 
Pastor Hussfelt och göteborgaren Birro har varit så uppenbart nöjda och belåtna över Italiens 

avancemang att de helt glömt bort sina uppdrag som journalister. De har Bob Beamon-skuttat 

över alla gränser och jag kan inte påminna mig om att jag sett något liknande någon gång. De har 

hoppat runt som italienska cheerleaders, kysst varandra, gjort segergester rakt in i kameran 

(Leifby, 2012). 

 

Leifby skrev vidare i sin krönika att ”Hejarklackssändningarna har varit egoistiska, på 

gränsen till respektlösa” (Leifby, 2012). 

 

Sydsvenskans Heidi Silvander har också kritiserat hejarklacksjournalistiken i en TV-krönika. 

 
Och när jag ändå är inne på gnällspåret så ska det bli väldigt skönt att slippa all 

hejarklacksjournalistik nu när Sverige är ute ur turneringen. Reagerar i varenda cell när Chris 

Härenstam sitter och pratar om hur "vi" ska spela när han refererar Sveriges matcher. Det är en 

tendens som verkligen har vuxit starkt att olika experter och kommentatorer öppet ska hålla på 

olika lag och länder. För fyra år sedan blev det ramaskri när SVT:s Marie Lehmann kramade om 

Sanna Kallur efter hon fallit på häcken I OS-semifinalen. Nu är det underhållning att se Marcus 

Birro våndas när Italien spelar innan han ska analysera matchen. Nej, det är inte okej (Silvander, 

2012, s. 18). 

 

De ovan nämnda texterna är några exempel på att fenomenet hejarklacksjournalistik har fått 

fäste i den svenska sportjournalistiken och att det finns många åsikter kring den här 

utvecklingen. 

 

3.1 Centrala aspekter 

Efter att ha tagit del av den diskussion som har förts kring fenomenet hejarklacksjournalistik 

har det utkristalliserats tre olika aspekter som är ständigt förekommande i diskussionen – 

nationalism, subjektivitet samt relationen till publiken. Utgångspunkten för framtagandet av 

aspekterna utgick framför allt ur Marcus Leifbys artikel om Jesper Hussfelt och Marcus Birro 

men samtliga tre aspekter berörs även i de andra tidigare nämnda artiklarna och kan därmed 

sägas vara centrala beståndsdelar inom hejarklacksjournalistiken. 
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Aspekten nationalism är relevant i sammanhanget eftersom hejarklacksjournalistiken många 

gånger är tydlig just när idrottsutövare tävlar för respektive landslag och/eller representerar 

sitt land i en individuell idrott. Nationalismen har en tendens att lyfta fram positiva perspektiv 

av landets egna representanter och samtidigt fokusera på det negativa hos ”de andra”. Inom 

nationalismen används också ofta nedlåtande stereotyper (Brooks, 2002, Eriksson, 2006, 

Dahlén, 2008), något som även det är centralt inom hejarklacksjournalistiken. Av ovanstående 

artiklar nämns fenomenet nationalism tillsammans med hejarklacksjournalistik av bland annat 

Henrik Rydström (2012) och Marcus Leifby (2012). Rydström skriver att journalistiken blir 

nationalistisk, i negativ bemärkelse, vid idrottsmästerskap medan Leifby exemplifierar med 

Marcus Birros och Jesper Hussfelts uppenbara nationalistiska rapportering. 

 

Relationen till publiken är nära relaterad till aspekten nationalism. Nationalismen inom 

sportjournalistik kommer ofta till uttryck genom att journalisterna, främst genom språkbruket 

som används, försöker skapa en nära och tydlig relation till sin publik. 

Läsaren/tittaren/lyssnaren tilltalas ofta med termen ”vi” (Eriksson, 2006). Två journalister 

som berör detta i de utvalda artiklarna är Heidi Silvander och Marcus Leifby. Silvander berör 

just ”vi-termen” av journalisternas sätt att rapportera till sin publik medan Leifby nämner 

problematiken med att Hussfelts och Birros sympatier för det italienska fotbollslandslaget 

exkluderar supportrar av andra nationer och därmed också försämrar relationen till publiken. 

 

Subjektivitet tas på ett eller annat sätt upp i samtliga fem artiklar. Marcus Leifby är tydlig i 

sin kritik mot såväl Hussfelts och Birros personliga känslor för det italienska fotbollandslaget 

som Lasse Granqvists sympatier för AIK. Det är alltså journalistens egna tankar och känslor 

som till stor del styr rapporteringen, en rapportering som egentligen ska vara objektiv och 

neutral. Även Magnus Nyström är i sin artikel inne på att det blir svårare att utföra sitt jobb 

som journalist på ett korrekt sätt när det finns subjektiva känslor inblandade. 

 

Sammantaget täcker de här tre aspekterna upp flera olika beståndsdelar av 

hejarklacksjournalistiken och därför följer en närmare presentation, samt utförligare 

definition, av varje aspekt. 

 

4. Forskning om aspekterna 
En av de som skriver om nationalism i svensk sportjournalistik är Göran Eriksson, lektor på  
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Örebro universitet. Han berör ämnet hejarklacksjournalistik i sin studie Det här är lycka – Om 

sportjournalistikens inkluderande mekanismer (2006). Eriksson menar att det under stora 

idrottsmästerskap överallt i medierna talas om Sverige som en nation och om det ”svenska 

folket”. Eriksson skriver ”Det är genom att inkluderas i ett ’vi’, genom att kunna identifiera 

sig med Sverige och det ’svenska’ som människor kan känna glädja över 

idrottsprestationerna” (2006. s. 226). 

 

Detta inkluderande skapar i sin tur även ett exkluderande, ett ”dom”, dit de övriga länderna 

räknas. Det här vi-mot-dom-systemet ligger sedan till grund för hur sportjournalisterna återger 

idrottsmästerskapen. Sportjournalistiken frånsäger sig vid de tillfällena rollen som en saklig 

eller kritisk granskare och positionerar sig i stället som en ivrig påhejare av de svenska 

idrottsutövarna (Eriksson, 2006). 

 

En annan framstående forskare kring sportjournalistik som även han ägnar mycket tid åt 

nationalism och nationella identiteter inom sportjournalistiken är Raymond Boyle, professor i 

kommunikation på University of Glasgow. Boyle har skrivit ett flertal böcker kring olika 

aspekter av sportjournalistik, exempelvis Sport and national identity in the european media 

(1993) och Sports journalism – context and issues (2006). 

 

Göran Eriksson (2006) är inne på en av våra andra aspekter i sin studie, relationen till 

publiken. Krönikor i tidningarna är ett vanligt förekommande fenomen under stora 

idrottsmästerskap och Eriksson menar att krönikörerna bestämmer vilka känslor och tankar 

publiken ska ha. När krönikören skriver om sina egna, personliga, känslor efter en stor 

framgång betraktas det som någonting han eller hon delar med läsaren. 

 

Även Ulrika Andersson, forskare vid institutionen för journalistik och masskommunikation 

vid Göteborgs universitet, har arbetat mycket kring förhållandet mellan journalister och dess 

publik. Detta presenteras bland annat i hennes doktorsavhandling från 2009 där en av 

slutsatserna innebär att det finns fyra dimensioner i journalisternas förhållningssätt till 

publiken. Den första, som kallas för publiksynen, ”[…] visar på en tydlig betoning av det 

journalistiska idealet om att å ena sidan ge publiken vad den efterfrågar och att å andra sidan 

ge publiken vad den kan tänkas behöva” (2009, s. 227). En av de andra dimensionerna kallar 

Andersson publikkontakt och publikinflytandet som hon menar ”[…] indikerar att kontakten 
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med publiken är relativt begränsad och också beroende av möjligheten att utföra delar av 

arbetet utanför redaktionens väggar” (2009, s. 227). 

 

Vår sista aspekt, subjektivitet, är ett område som tillhandahåller begränsad forskning. Vad 

gäller nyhetsförmedling och dess komponenter är det snarare begreppets raka motsats, 

objektivitet, som ofta benämns. Vidare i den här studien menar vi att hejarklacksjournalistiken 

är subjektiv, det vill säga att journalisten utgår från egna tankar och åsikter (www.ne.se). För 

att förklara subjektiviteten inom hejarklacksjournalistiken är det dock objektiviteten, eller 

snarare avsaknaden av den, som berörs i resterande del av studien. 

  

När det gäller aspekten subjektivitet är den tidigare nämnda objektivitetsprincipen av Jörgen 

Westerståhl allmänt vedertagen inom medieforskningen även i dag, trots att den är relativt 

gammal. Till exempel använder Lennart Weibull, Stig Hadenius och Ingela Wadbring sig av 

Westerståhls objektivitetsdefinition boken Massmedier – Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern (2008). Även medieforskaren Jesper Strömbäck tar upp Jörgen Westerståhls 

definition av objektivitet i sin studie Medierna som fjärde statsmakt – en studie av innebörden 

av begreppet granskande journalistik (2003). 

 

4.1 Fördjupning av centrala aspekter 
Nedan följer en fördjupning av respektive aspekt som visat sig vara centrala inom 

hejarklacksjournalistiken. 

 

4.1.1 Nationalism 
Sport och nationalism hör i allra högsta grad ihop. Sporten är en arena där det är allmänt 

accepterat att uttrycka starka nationella känslor och åsikter. Sportjournalistiken spelar en 

viktig roll i detta och är samtidigt en medskapare av publikens nationella föreställningar. Det 

är idrottsprestationen i sig i kombination med sportjournalisternas speciella språkbruk som 

gör att tittarna eller läsarna känner en gemenskap med idrottarna (Eriksson, 2006). En viktig 

orsak till idrottens stora popularitet beror därför på hur media framställer känslan av en 

nationell gemensam identitet (Dahlén, 2008). 

 

Sportjournalistiken karaktäriseras också, framför allt inom engelsk press, ofta av 

stereotypisering av andra nationer där man spär på klassiska nidbilder av hur exempelvis 
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människor klär sig eller hur deras kultur ser ut (Eriksson, 2006, Brookes, 2002). Som ett 

tydligt exempel på det kan nämnas den brittiska tidningen Daily Mirrors förstasida under 

fotbolls-EM för herrar 1996. 

 
[…] the popular English tabloid the Daily Mirror declared ’football war on Germany’. On its 

front page it ran the headline ’ACHTUNG SURRENDER. For you Fritz, ze Euro ´96 is over’. 

(Brookes 2002, s. 95) 

 

I det här exemplet raljeras det över den tyska befolkningens personnamn, man antyder att 

majoriteten av männen heter Fritz, samt att deras bristfälliga engelska uttal gör att de inte kan 

säga ”the” utan det blir ”ze” istället. 

 

I boken Sport och medier (2008) har Peter Dahlén sammanställt ett antal studier inom 

nationalism och sport. Han menar att sportjournalistiken har en förmåga att hålla fast vid och 

bidra till stereotypa uppfattningar av människor från olika länder och/eller olika delar av 

världen. Som exempel nämner Dahlén det tyska herrlandslaget i fotboll som på grund av 

nationens historiska åtaganden i de båda världskrigen ofta benämns som en ”maskin”, det vill 

säga de spelar disciplinerat men saknar kreativitet och fantasi. Raka motsatsen till det här 

exemplifierar Dahlén med de latinamerikanska herrfotbollsspelarna som ofta framställs som 

kreativa (ofta drar journalisterna paralleller till samba och karnevaler) men samtidigt labila 

och oansvariga (Dahlén, 2008). 

 

Ett av de tydligaste tecknen på att sportjournalistik och nationalism ofta går hand i hand syns 

inte minst i sportjournalisternas språkbruk. Under stora idrottsmästerskap skiljer massmedia 

på Sverige och resten av världen genom att använda sig av ”vi” för de svenska deltagarna och 

”dom” för de konkurrerande idrottarna. Det är en metod sportjournalisterna använder sig av 

för att få det svenska folket att känna glädje och delaktig i framgångarna. Det här språkbruket 

skapar ett inkluderande och ett exkluderande, ett typiskt exempel på nationalism (Eriksson, 

2006). Även Michael Billig skriver om den nationalistiska ”vi” och ”dom”-aspekten. Billig 

försöker redogöra för varför människor inte glömmer sin nationella identitet och han kommer 

bland annat fram till följande: ”The short answer is that ’we’ are constantly reminded that 

’we’ lives in nations: ’our’ identity is continually being flagged (Billig, 1995, s.93)”. Billig 

menar att media ständigt påminner sin publik om den nationella samhörigheten. 
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Precis som Göran Eriksson är inne på i sin studie (2006) så flyttar sportjournalistiken under 

stora idrottsmästerskap fokus från att vara en kritisk och saklig granskare till att istället bli en 

supporter till de svenska landslagshjältarna. En av de aspekter som ökar i mångfald när till 

exempel det svenska fotbollslandslaget spelar matcher är de subjektiva krönikor som 

rikstidningarnas mest erkända sportjournalister skriver. Dessa krönikor är ofta skrivna för att 

skapa starka nationalistiska känslor hos publiken (Eriksson, 2006). 

 

Globaliseringen har dock gjort att idén kring den nationella identiteten blir allt svårare att 

hålla fast vid. Idrottsmän kan numera representera ett land som de varken är födda eller har 

levt i. Dessutom kan media uppmana sin publik att sympatisera med olika länder och 

nationaliteter vid olika tillfällen. ”In the UK radio and television often assumes that English 

sports fan will support England in national soccer competitions, Great Britian in the olympics, 

and Europe in golf´s Ryder Cup” (Brookes, 2002, s. 84). Brookes menar därför att 

nationalismen inom sport är provisorisk och dessutom på ett enkelt sätt överförbar (Brookes, 

2002). 

 

4.1.2 Subjektivitet 

”Subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till 

fakta” (www.ne.se). Så definierar nationalencyklopedin den tredje aspekten. Subjektivitet, 

eller rättare sagt bristen på objektivitet, är centralt då hejarklacksjournalistik ska beskrivas. 

Jörgen Westerståhl var en av de första som försökte ge en klar definition av begreppet 

objektivitet och hans modell är något som används fortfarande. 

 

Westerståhl delade upp begreppet i två huvudaspekter; saklighet och opartiskhet. Som 

utgångspunkt för de aspekterna använde sig Westerståhl av Sveriges Radios 

verksamhetsregler. Saklighet och opartiskhet bryts sedan ner i sanning och relevans 

respektive balans och neutral presentation. Begreppet objektivitet rör sig alltså, enligt 

Westerståhl, på tre nivåer (Westerståhl, 1972). 

 

Forskaren Jesper Strömbäck (2003) försöker i sin studie redogöra för vad objektiv 

journalistisk egentligen är. Strömbäck menar där att objektiv journalistik inte handlar om 

själva journalisterna som personer, utan snarare om de journalistiska metoderna. Det är 

metoderna som används för att samla in materialet som avgör om journalisten lyckas beskriva 

verkligheten på ett objektivt och sanningsenligt sätt. 
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Journalistiken bör aldrig ta någonting för sant utan att ha undersökt vilken substans det har i 

verkligheten. Journalistikens uppgift blir därför både att söka upp sanna och relevanta fakta om 

verkligheten, att kritiskt granska andras påståenden om hur någonting i verkligheten förhåller 

sig, och att utforma journalistikens innehåll på ett sätt som gör det möjligt för läsare, tittare och 

lyssnare att själva kontrollera journalistikens innehåll (Strömbäck, 2003, s.25). 

 

Inom hejarklacksjournalistiken är det, enligt författarna till våra artiklar, avsaknaden av 

objektiv förmedling som är signifikativ och motsatt till Jörgen Westerståhls 

objektivitetsmodell ställer sig författaren och journalisten Göran Rosenberg. Rosenberg 

hävdar att det inte existerar någon neutral och åsiktsfri journalistik. Oavsett vilken typ av 

material som produceras så har alltid journalisten i fråga en åsikt och den redaktionella 

processen där nyhetsmaterial tillkommer är kantad av åsikter. Dessutom menar Rosenberg att 

idealet om att journalistiken ska vara åsiktsfri i grund och botten är något negativt. Detta 

eftersom ”Det bidrar till föreställningen att det finns professionellt, åsiktsneutralt sätt att 

skildra världen på. Och att journalisterna utgör ett skrå med särskild förmåga och legitimitet 

att göra detta.” (Rosenberg, 2000, s.264). 

 

Även Staffan Sonning, journalist och debattör, ställer sig bakom Rosenbergs resonemang. I en 

debattartikel i Dagens Nyheter (2004) hävdar han till och med att journalistiken snarare bör 

eftersträva subjektivitet. 

 
Subjektiv journalistik är bra. Allt hänger på tolkningen. Ett reportage blir inte bra om det inte är 

gjort av en engagerad journalist som har något att berätta. Ett program blir inte bra om det inte leds 

av en programledare som brinner för sitt uppdrag och låter sin personlighet prägla sitt arbete. Ett 

nyhetsinslag blir inte bra om det i sin enskildhet måste innehålla varje tänkbar aspekt på en fråga. 

Urvalet i varje nyhetssändning eller program är ett resultat av subjektiva bedömningar (Sonning, 

2004, s.4). 

 

Debatten kring objektiv nyhetsförmedling grundar sig alltså i Westerståhls klassiska 

definition. En definition som under senare år kritiserats och debatten har snarare förflyttats till 

att journalister och dess rapportering faktiskt kan, och i vissa fall bör, vara subjektiv. 

 

4.1.3 Relationen till publiken 
Den aspekt som vi valt att kalla relationen till publiken är väl sammankopplad med de 

viktigaste beståndsdelarna inom nationalismen. Göran Eriksson (2006) skriver om 

sportjournalistikens inkluderande och exkluderande mekanismer, något som är tydligt inom 
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nationalismen men som också kan relateras till journalistens speciella förhållande till sin 

publik. 

 

I sin studie har Göran Eriksson tagit fram sex olika teman gällande språkbruket, som han 

menar utgör inkluderande mekanismer inom sportjournalistiken; 1. Det jublande svenska 

folket. 2. Ett gemensamt förflutet. 3. Svenska hjältar. 4. Nationell antagonism. 5. Svenska 

idrottares förankring i familj och vardagsliv. 6. Urskiljande av den andre. 

 

Med det jublande svenska folket syftar Eriksson till att media, efter lyckade svenska 

idrottsprestationer, har en förmåga att skapa en bild av nationens gemensamma glädje. Som 

exempel kan medierna visa upp en bild av firande svenskar på gator och torg för att 

understryka nationens lycka. Ett gemensamt förflutet menar Eriksson handlar om att koppla 

tidigare svenska idrottsframgångar till de nutida. Direkt efter en stor framgång för ett svenskt 

landslag börjar media jämföra den prestationen med liknande framgångar tidigare i historien, 

allt för att försöka skapa ett gemensamt förflutet. Det tredje temat som Eriksson delar in 

språkbruket i är svenska hjältar. Det handlar om att sportjournalistiken höjer de svenska 

hjältarna till skyarna och framställer deras prestationer som något spektakulärt. Deras insatser 

anses vara näst intill omöjliga att genomföra. Nationell antagonism handlar om att 

sportjournalistiken skapar konflikter mellan olika idrottsutövare som i sin tur blir symboliska 

antagonister för nationerna emellan. 

 

I samband med stora idrottsframgångar lyfter sportjournalistiken ofta fram vänner och familj 

till de tävlande som viktiga aspekter i det lyckade resultatet. Något som Eriksson menar gör 

det lättare för publiken att identifiera sig med idrottarna. Det här temat kallar Eriksson för 

svenska idrottares förankring i familj och vardagsliv. Sist nämner Eriksson urskiljande av den 

andre – som handlar om att medier ofta skapar en bild av vad som karaktäriserar det svenska. 

Därmed blir det också tydligt när man urskiljer det svenska i förhållande till något annat, en 

slags motpol. Som ett exempel tar Eriksson bland annat upp skillnaden mellan 

fotbollsspelarna i det svenska landslaget Andreas Isaksson och Zlatan Ibrahimovic, där den 

förstnämnde står för det svenska och den sistnämnde för motpolen. 

 

Alla de ovanstående faktorerna som Eriksson tar upp visar på ett tydligt sätt att 

sportjournalistik och dess framställning har en helt annan, betydligt närmare, relation till sina 
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läsare/lyssnare/tittare än övrig nyhetsrapportering. ”Vi-känslan” mellan reporter och publik är 

central och de deltagande i den här processen har ett tydligt, gemensamt, ställningstagande. 

 

En viktig aspekt i förhållandet journalister kontra sin publik handlar också om den ständiga 

balansgången mellan att skriva utifrån de journalistiska idealen och samtidigt se till vad 

publiken vill läsa, det vill säga publikmedvetenheten. Publikmedvetenheten är komplex 

eftersom ett allt för stort inflytande från publiken kan leda till att journalisten riskerar att 

tappa sin autonomitet och därmed också förlora den självklara distansen till sina läsare. En 

mindre bra medvetenhet och kontakt med sin publik kan dock leda till att man som journalist 

skriver om, för läsaren, helt irrelevanta och ointressanta ämnen (Andersson, 2009). 

 

4.1.4 Utveckling av preliminär definition 

En gemensam nämnare som tydligt går att urskilja bland de utvalda artiklarna är att samtliga 

journalister nämner fenomenet hejarklacksjournalistik och dess komponenter i negativa 

ordalag. Magnus Nyström skriver exempelvis att det är en farlig kombination att vara 

journalist och supporter samtidigt och Marcus Leifby är inne på samma linje i sin artikel om 

Jesper Hussfelt och Marcus Birro. Leifby menar att de båda sportjournalisterna varit allt för 

öppna med sina sympatier och att sändningarna därför blivit egoistiska och på gränsen till 

respektlösa. Heidi Silvander är framför allt kritisk till bruket av ”vi-termen” som används i 

rapporteringen av olika sportevenemang. 

 

Trots att artiklarnas författare har olika infallsvinklar när de diskuterar hejarklacksjournalistik 

menar samtliga att hejarklacksjournalister öppet sympatiserar med de idrottslag eller landslag 

som de rapporterar kring, något som är ett stort problem. Leifby menar att Hussfelts och 

Birros känslor för det italienska fotbollslandslaget exkluderar publiken till andra nationer och 

Magnus Nyström skriver att sympatier för en idrottsförening försvårar det journalistiska 

uppdraget. Artiklarnas författare är inne på samma grundproblem men tar upp olika delar av 

hur det kan påverka journalistiken. 

 

En tredje gemensam nämnare är att den här formen av rapportering också har en väldigt nära 

relation till sin publik. Exemplen som tas upp i de utvalda artiklarna menar att vissa grupper 

av publiken inkluderas eller exkluderas på olika sätt. Det yttrar sig exempelvis genom 

journalisternas språkbruk (publiken tilltalas som ”vi”) eller genom att publiken bjuds in eller 

avvisas beroende på om deras egna preferenser överensstämmer med journalistens åsikter. En 
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del i att förstärka relationen med publiken handlar också om att samtidigt som de positiva 

delarna lyfts fram av det egna laget/landet sig så försöker journalisterna benämna och visa på 

motståndarnas negativa kvaliteter. 

 

Vår definition av fenomenet hejarklacksjournalistik: 

En form av journalistik (främst sportjournalistik) där det producerade materialet är partiskt, 

onyanserat och/eller nationalistiskt. Hejarklacksjournalistiken eftersträvar en inkluderande effekt på 

sin publik och är ofta en ”sämre” form av rapportering eftersom den frångår de klassiska 

journalistiska idealen. 
 

Definitionen av fenomenet används i den här studien dels för att ge ett förslag till hur 

hejarklacksjournalistiken skulle kunna förklaras, dels för att jämföra med respondenternas syn 

på fenomenet under det avslutande diskussionsavsnittet. Däremot kommer den inte att 

användas under de faktiska intervjuerna, eftersom vi då är ute efter hur respondenterna 

definierar hejarklacksjournalistik. 

 

5. Metod 
För att besvara frågeställningen ”Hur förhåller sig verksamma sportjournalister till 

hejarklacksjournalistiken?” har vi genomfört kvalitativa samtalsintervjuer kring fenomenet. 

Samtalsintervjun är en kombination av en strukturerad intervju och en djupintervju. Den 

strukturerade intervjun är styrd och går ut på att ställa frågor utifrån en förutbestämd mall. 

Den genomförs ofta under en kort tidsperiod och använder sig av många respondenter. 

Djupintervjun bygger istället på att respondenten styr intervjun och upplägget är mer fritt. Vår 

metod, samtalsintervjun, är alltså en kombination av ovanstående och bygger på ”[…] att 

intervjuaren och intervjupersonen för samtal kring teman som intervjuaren har bestämt på 

förhand. Därför är intervjutypen mer strukturerad än den så kallade djupintervjun. Samtidigt 

är den inte alls lika bunden som den strukturerade intervjun.” (Olsson, 2008, s. 51). 

 

Respondenternas svar kommer att analyseras med hjälp av en kombination av två olika 

analysmetoder. Dels så ska textmassan koncentreras och de viktigaste delarna sammanfattas 

och presenteras med färre ord, dels ska innehållet också kategoriseras vilket innebär att 

intervjupersonernas svar analyseras med målsättningen att kunna urskilja skillnader och 

likheter (Fejes, Thornberg, 2009). Svaren i intervjuerna kopplas samtidigt också till våra 

teoretiska ansatser presenterade tidigare i studien. 
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Anledningen till att vi använder oss av en kvalitativ metod istället för en kvantitativ är att den 

lämpar sig bättre då syftet är att få fördjupad kunskap kring ett visst fenomen, i detta fall 

hejarklacksjournalistik (Ekström, 2010). En kvalitativ metod lämpar sig i det här fallet också 

bättre eftersom den inte begränsar resultatet till hur ofta något förekommer; fenomenet är 

snarare betydligt mer mångtydigt än så. Syftet med studien är delvis att undersöka hur 

hejarklacksjournalistiken förhåller sig till journalistiska normer och ideal, något som inte är 

möjligt med en kvantitativ metod (Ahrne, Svensson, 2011). 

 

Vad gäller eventuella brister och begränsningar som finns kring valet av metod i form av 

kvalitativ samtalsintervju, finner vi primärt att bristen på tidigare erfarenhet skulle kunna vara 

ett hinder. Det i kombination med att metoden är komplicerad att genomföra och ställer 

många och höga krav på intervjuaren (Ekström, 2010) gör att tillvägagångssättet som sådant 

kan vara ett problem. 

 

Det faktum att urvalet enbart består av representanter från skrivande press kan ses både som 

en begränsning och en tillgång. En nackdel är att det empiriska materialet enbart grundas på 

åsikter från skrivande journalister, trots att fenomenet är dynamiskt och existerar i såväl press 

som radio och TV. Den nackdelen kan också vara en fördel eftersom det istället ger oss en 

möjlighet att undersöka flera olika nivåer och yrkesroller; reporter, krönikör och redaktör, 

inom de valda medieföretagen. 

 

En tredje aspekt som även den kan ses som en begränsning i den här studien är vår 

förförståelse kring fenomenet. Våra tidigare kunskaper och föreställningar om vad fenomenet 

innebar, kan även det ha påverkat exempelvis framtagandet av de centrala aspekterna hos 

hejarklacksjournalistiken. 

 

5.1 Urval 
I likhet med andra kvalitativa studier har vi genomfört ett så kallat strategiskt urval av 

respondenter och för att få en bredd i vår studie har vi valt att göra ett så kallat 

variationsurval; både bland respondenterna och i valet av tidningar. Ett variationsurval 

innebär att intervjugruppen sätts samman så att den representerar en bredd inom fenomenet 

(Ekström, 2010). I den här studien innebär det konkret att journalisterna som vi intervjuat har 

olika yrkesroller samt att det är två olika typer av dagstidningsformer. Vi har intervjuat en 
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reporter, en krönikör och en redaktör på respektive tidning. Respondenterna är namnkunniga 

och rutinerade sportjournalister som dessutom inte varit särskilt aktiva i debatten kring 

hejarklacksjournalistik tidigare. Tidningarna vi har valt är Aftonbladet och Dagens Nyheter 

och anledningen till det är att de nämnda tidningarna är Sveriges största kvälls- respektive 

morgontidning sett till antalet läsare. 

 

5.2 Bakgrund; Aftonbladet och Dagens Nyheter 
Aftonbladet är en svensk kvällstidning som grundades av Lars Johan Hierta den 6 december  

1830 (www.aftonbladet.se). Norska mediekoncernen Schibsted äger 91 procent av tidningens 

aktier, övriga nio procent ägs av Landsorganisationen i Sverige (www.lo.se). Jan Helin är 

sedan den 1 januari 2008 chefredaktör, ansvarig utgivare och verkställande direktör för 

Aftonbladet. Tidningens politiska beteckning är obunden socialdemokratisk och Aftonbladet 

når varje dag ut till 2 508 000 människor via sin papperstidning, webbsida, mobilsajt och 

webb-TV. Aftonbladets sportbilaga heter Sportbladet. Sportbladet, som trycks på rosa papper, 

gavs för första gången ut som en egen del den 8 maj 2000 och är i skrivande stund Sveriges 

största sporttidning (www.aftonbladet.se). 

 

Dagens Nyheter (DN) är en svensk dagstidning som grundades av Rudolf Wall den 23 

december 1864. Tidningens politiska beteckning är oberoende liberal och DN har sedan 1909 

ingått i Bonnierkoncernen. Den 1 november 2009 tog Gunilla Herlitz över som chefredaktör, 

ansvarig utgivare och verkställande direktör för tidningen. 2011 lästes Dagens Nyheters 

papperstidning dagligen av 824 500 personer i åldern 15-79 år och tidningens webbsida hade 

cirka 1,4 miljoner unika webbläsare varje vecka (www.dn.se). 

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 

Vi har gjort kvalitativa samtalsintervjuer med sex olika sportjournalister, tre från Dagens 

Nyheter och tre från Aftonbladet. Kontakten med respondenterna togs via mail och telefon. 

Där presenterade vi vilka vi var, vad vår studie handlade om och vad syftet med 

samtalsintervjuerna var. Intervjupersonerna fick också information kring uppsatsens upplägg 

och om hur den kommer att presenteras. Innan själva intervjuerna informerades 

respondenterna om etiska regler, så som att de när som helst kan välja att avbryta intervjun 

och att de, om så önskas, får vara anonyma. Vi kommer dessutom bara att använda våra 

uppgifter i forskningsändamål. Därmed har vi uppfyllt Vetenskapsrådsrådets fyra 
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forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (vr.se). 

 

6. Resultat 
Nedan följer en sammanfattning av de sex respondenternas intervjusvar. 

 

6.1 Erik Ask 
Erik Ask, webbredaktör på dn.se, associerar hejarklacksjournalistik med jublande folk på en 

pressläktare och att journalister hejar på ett lag som de samtidigt skriver om på ett okritiskt 

sätt. Han anser att hejarklacksjournalistik är något negativt eftersom om journalisterna snarare 

blir supportar så försvinner den granskande blicken. Ask anser hejarklacksjournalistiken är 

som tydligast i landslagssammanhang och då framför allt under mästerskap som OS och VM. 

Ask menar att bra sportjournalistik ska vara granskande och grävande, något som 

hejarklacksjournalistiken inte är. Den positiva detalj som fenomenet har anser Ask finns på 

Svenska Fans och andra supportersidor, inte i dags- och kvällstidningar. 

 

Ask anser att hejarklacksjournalistiken till viss del finns inom den svenska sportjournalistiken 

idag, framför allt beroende på det stora engagemang som sport väcker. Men han varnar för att 

det inte får bli för mycket och som exempel tar han upp Mikael Renberg som grät då han 

kommenterade när Sverige vann JVM i hockey 2011. ”Då känns det inte som att de är där 

som journalister längre”. Ask anser att kommentatorer och journalister kan jubla eller gråta, 

men det får inte gå till överdrift. 

 

Ask menar att det är bra att sportjournalister med sympatier är öppna med sina favoritlag, 

även om man inte kan kräva det av dem, och han tror inte att det påverkar deras arbete, 

åtminstone inte på så sätt att det gör dem till sämre sportjournalister. Ask anser att det är stor 

skillnad på att vara partisk när Sverige spelar och när en enskild nationell klubb spelar. Han 

menar att när Sverige spelar så sitter 95 procent av publiken och hoppas på en svensk seger. 

Därför är det också accepterat att journalisterna blir glada när Sverige vinner. Men när det till 

exempel gäller en inhemsk match i Allsvenskan är det ungefär lika många i publiken som 

håller på AIK som det är människor som stöttar deras motståndare. Därför kan inte 

journalister eller kommentatorer vara partiska i de fallen. Det är skillnaden menar Ask. 
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Ask är inne på att tidsaspekten också spelar en roll i hejarklacksjournalistiken. Journalistik 

som utförs samtidigt som någonting händer får lov att vara mer partisk än en text som är 

skriven en timme senare eller dagen efter. Den texten ska enligt Ask innehålla mer fakta och 

analyserande. 

 

Ask tror att det i mångt och mycket är intresset från publiken som styr och gör att 

hejarklacksjournalistiken finns. Han menar att även om till exempel Jesper Hussfelt och 

Marcus Birro fick mycket kritik för sin partiska journalistik under fotbolls-EM för herrar 

sommaren 2012 så måste det ju finnas en publik som vill ha den journalistiken. Han menar att 

det är medieägarna som styr och skulle inte intresset finnas skulle medieägarna aldrig 

godkänna den typen av journalistik. 

 

Ask tror inte att hejarklacksjournalistiken är accepterad i branschen, åtminstone inte på de 

stora centrala redaktionerna. Han anser inte att hejarklacksjournalistiken stämmer överens 

med de klassiska, journalistiska idealen eftersom bland annat entusiasmen som finns i 

fenomenet gör att journalister lätt missar att granska saker. Ask menar att 

hejarklacksjournalistiken är accepterad på olika fanssidor, som Svenska fans, men det som 

skrivs där är enligt honom inte journalistik. 

 

6.2 Johan Esk 
Johan Esk, krönikör på Dagens Nyheter, definierar fenomenet hejarklacksjournalistik med en 

typ av populistisk journalistik som kännetecknas av en form av förväntan och vilja att det ska 

gå bra för laget/nationen. Den här typen av journalistik handlar också om att man som 

journalist ska försöka spegla känslan som majoriteten av publiken har och han tar upp ett 

exempel från Expressen där man efter Sveriges förlust i OS-hockeyn mot Vitryssland hade 

rubriken ”de svek sitt land”. I just det här fallet menar Esk att Expressen hade missuppfattat 

missnöjet hos publiken och att rubriken skapade en motreaktion. Johan Esk hävdar att det som 

han menar kan kallas hejarklacksjournalistik inom den svenska sportjournalistiken sker 

mycket med glimten i ögat och han upplever det inte som något problem, så länge som 

journalisten inte blundar för något i sin rapportering. Faran är alltså om journalisten inte 

objektivt rapporterar kring en händelse. 

 

Själva existensen av hejarklacksjournalistiken tror Johan Esk beror på den tydliga kopplingen  

mellan sport och känslor och att idrott i grund och botten blir ganska ointressant om man inte  
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hejar på någon eller på något lag. 

 

Esk menar att hans definition av hejarklacksjournalistik blir tydligast i TV-sändningar där 

kommentatorerna till matcherna gärna använder sig av ordet ”vi” då de refererar till en svensk 

idrottare eller ett svenskt representationslag och att man gärna intalar sin publik med att det 

svenska laget fortfarande kan vinna matchen, hur mörkt det än ser ut. Esk menar också att det 

finns en tydlig koppling mellan vad som kan anses vara hejarklacksjournalistik på riks- 

respektive lokalnivå. På samma sätt som exempelvis en lokaltidning bevakar ortens mest 

framgångsrika idrottslag bevakar de rikstäckande tidningarna de svenska landslagen. 

 
Det finns en rak linje tycker jag – så som lokaltidningar bevakar sina lag – det är ungefär på 

samma sätt som vi i riksmedia bevakar landslaget. Det är ingen större skillnad. Och det finns ju 

kanske någon slags ’ikväll ska Sverige vinna’, ’ikväll ska Brynäs bli mästare’. 

 

Vad gäller den eventuella problematiken då man som journalist rapporterar kring sitt 

personliga favoritlag, menar Esk att det som journalisten bör passa sig för är snarare att få 

personliga band till någon spelare i ett lag. En journalist ska alltid känna att han/hon har 

ryggen fri att kunna skriva något negativt om personen i fråga, oavsett vilket lag som 

representeras. 

 

Esk anser att den så kallade hejarklacksjournalistiken är okej så länge som materialet inte 

upplevs som ”larvigt”. Var sedan gränsen går mellan vad som är larvigt och vad som 

fortfarande kan anses som god sportjournalistik är däremot en svårare fråga. Esk menar att 

han har svårt för vad han kallar för ”stridsrop”, men att även det kan funka om journalisten 

gör det med glimten i ögat. 

 

Han menar också att den kritik som ofta framförs mot hejarklacksjournalistiken, att den skulle 

vara nationalistisk på ett farligt sätt, är överdriven. Snarare menar Esk att i exemplet med det 

svenska herrlandslaget i fotboll är den positiv, just eftersom spelarna i landslaget kommer från 

olika länder och kulturer och därmed ger en bra bild av sammansättningen människor i 

samhället i stort. Då tjänar alla på positiv rapportering kring landslaget eftersom det kan ha en 

enande effekt på nationen. 
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6.3 Malin Fransson 

Dagens Nyheters sportreporter Malin Fransson anser att hejarklacksjournalistik är något 

negativt och hon är starkt kritisk till fenomenet. Fransson menar att grunden för all 

journalistik är att den ska vara objektiv, något som hejarklacksjournalistiken inte är. Fransson 

anser att medias hejarklacksjournalistik kring specifika lag har försvunnit men att den 

däremot fortfarande är tydlig i landslagssammanhang. Framför allt under stora 

idrottsmästerskap som OS eller VM menar Fransson att journalistbranschen tenderar att 

prioritera bort objektivitetsbiten för att istället bli mer partiska och subjektiva i sina texter och 

referat. Fransson befarar att den stora fokuseringen på Sverige dessutom bidrar till att 

journalisterna lätt missar andra relevanta detaljer av sammanhanget. 

 

Fransson anser att det är fel att sportjournalister skriver och arbetar kring klubbar som de 

samtidigt sympatiserar med. Hon är rädd för att journalisterna inte ska klara av att göra sitt 

jobb på ett korrekt sätt och att läsarna därmed i slutändan blir drabbade. Fransson är medveten 

om att det, trots allt, är så här det ser ut i dagens sportjournalistik och hon menar att det är bra 

när journalisterna i alla fall går ut offentligt och berättar vilken klubb de stödjer. Fransson 

menar att det i acceptansnivå egentligen inte borde vara någon skillnad på att sympatisera 

med ett klubblag eller en nation, men att så är fallet i den svenska sportjournalistiken. Att 

hålla på Sverige har till stor del blivit allmänt accepterat i branschen. 

 

Fransson är inne på att hejarklacksjournalistiken kan fylla en funktion på Svenska Fans och 

liknande fanssidor. Där ser hon inga som helst problem med att den finns, men fenomenet hör 

inte hemma i riksmedia. Där stjäl den bara utrymme från den klassiska journalistiken. Det 

som hon tror kan locka med hejarklacksjournalistiken är att den är inkluderande och att 

läsarna bjuds in i en gemenskap, ett ”vi”. 

 

Fransson har en teori om varför fenomenet existerar där hon menar att 

hejarklacksjournalistiken på många punkter bara är en fas. Hon tror att den har varit ett försök 

från mediebranschen att locka nya läsare efter att man uppmärksammat hur populära sidor 

som till exempel Svenska Fans har varit. Fransson menar att försöket i riksmedia har varit 

misslyckat och hon tror att hejarklacksjournalistiken därmed kommer försvinna från den 

scenen inom en relativt snar framtid. 
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Hejarklacksjournalistik, i den mån kommentatorer jublar efter ett svenskt mål, anser Fransson 

kan vara okej till en viss gräns. ”Idrott är känslor. Jag vill ha någon som jublar och är glad och 

samtidigt någon som förklarar för mig varför Sverige vann, varför det här målet kom till. Jag 

behöver balansen”. Det som enligt Fransson gör att sportjournalistiken sticker ut lite jämfört 

med annan journalistik är just känslorna. Sportjournalistik är, och ska vara, känslor. ”Det 

betyder att det ska finnas glädje och medaljkänsla i texter, men du måste fortfarande ha 

förmågan att sätta in det i ett perspektiv. Allt Sverige gör är inte bra, eller dåligt”. Fransson 

pekar på att balansen är det viktiga och att det därför inte bara får bli glädjeyttringar. Det 

måste även finnas tid och plats för analyser, annars är det inte journalistik längre; då blir det 

istället hejarklacksjournalistik. Sportjournalistiken i riksmedia ska visserligen roa och 

underhålla, men den måste också utbilda. 

 

Fransson anser egentligen inte att det skiljer något på att rapportera om sport eller politik 

inom journalistiken och därför borde det också finnas samma krav på opartiskhet inom 

sportjournalistiken, något det inte alltid gör. I sportjournalistiken har det blivit accepterat att 

sympatisera med en idrottsklubb som man samtidigt skriver om, något det inte är inom 

politiken. ”Vi skulle aldrig ha en politisk reporter som samtidigt satt i kommunfullmäktige i 

Norrtälje. Det skulle inte ens vara något vi skulle diskutera”. 

 

6.4 Hampus Hagman 
Hampus Hagman, webbredaktör på sporten på Aftonbladet, förknippar fenomenet 

hejarklacksjournalistik med begreppet partiskhet, framför allt vid rapporteringen om de 

svenska landslagen. Han nämner också att användningen av termen ”vi” i rapporteringen 

kring de olika landslagen är central då han ska definiera fenomenet. Dessutom menar Hagman 

att det faktum att man som journalist sympatiserar med ett klubblag också bör räknas in under 

fenomenet hejarklacksjournalistik. I det senare fallet anser han att det är att föredra att 

journalisten i fråga är öppen med vilket lag eller landslag han eller hon har sina sympatier 

hos. Detta eftersom det då blir enklare för publiken att acceptera rådande ståndpunkter och att 

det också blir upp till mottageran att tolka journalistens budskap. Han ser inte heller några 

problem med att man som journalist sköter rapporteringen kring ett lag som man sympatiserar 

med eftersom han tror att journalisterna är så pass professionella i sin yrkesroll att de kan 

hantera den situationen utan att för den sakens skulle leverera mindre kloka analyser. 
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Hagman anser inte att fenomenet gör sig tydligast i någon specifik kanal utan att det är lika 

utbrett överallt, vare sig det gäller press, radio eller TV-sändningar. Däremot skiljer den sig 

på så sätt att i etermedia, radio och TV, så märks den genom kommentatorernas rapportering 

under matchen, medan det i press märks tydligast i texter skrivna före och efter den aktuella 

matchen. 

 

Hagman associerar fenomenet med något positivt och tycker att det i många fall bör ses som 

en form av ”bra” sportjournalistik. Det beror på att den tonen som han menar symboliserar 

hejarklacksjournalistik passar sig väldigt väl i just de sammanhangen där den förekommer; 

rapportering kring landslagen. 

 
Jag tycker att det passar med den tonen – att ha den i de sammanhangen. Man vill höra Lasse 

Granqvist bli hur glad som helst när tre kronor eller några andra gör mål. Det ska inte vara någon 

som är neutral. Man vill få den här känslan till exempel när man slår upp tidningen och Bank 

skriver att ’ikväll är det vi mot dem’. Så länge det gäller landskamper så tycker jag att det passar, 

det känns inte konstigt. 

 

Hagman tror dessutom att existensen av hejarklacksjournalistiken, generellt sätt, är accepterad 

inom branschen, både hos avsändarna och mottagarna. Det motiverar han med det faktum att 

hejarklacksjournalistiken är ett så pass etablerat fenomen hos båda parter samt att det enligt 

Hagman utövas regelbundet. 

 

Hagman anser att det till stora delar är publiken som på något sätt sätter agendan för den här 

typen av rapportering snarare än att det skulle vara ett medvetet val från redaktionens sida och 

att han inte tror att den anses som en prestigefull form av journalistik. Han menar att man som 

journalist gärna riktar sig till publiken (fansen) i syfte att försöka ”ena det svenska folket” 

exempelvis inför viktiga matcher och att det därmed ofta är just läsarna, tittarna eller 

lyssnarna som efterfrågar hejarklacksjournalistiken. Han menar också att den här typen av 

journalistik i grund och botten existerar eftersom publiken känner ett behov av den. 

 
Utifrån min kategorisering av vad det är så har den vuxit fram på grund av att finns ett behov av 

den. Det är naturligt på något sätt. Det här tillhörighetsbehovet – det ska vara ’vi mot dem-

rivaliteten’. På något sätt har det funnits ett behov av det tror jag. Det blir lite färggrannare. 
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Vad gäller de klassiska journalistiska idealen kontra hejarklacksjournalistiken är Hagman av 

den uppfattningen att sport- och nöjesredaktioners arbetssätt skiljer sig från övrig rapportering 

och därmed bör inte idealen kopplas lika hårt till just de två genrerna. Sportjournalistiken har 

istället egna former av ideal som bör eftersträvas och att de beror på vilken typ av 

sportjournalistik som produceras. 

 

6.5 Erik Niva 
Erik Niva, fotbollskrönikör på Aftonbladet, klargör redan i inledningen av intervjun att han 

ser på fenomenet hejarklacksjournalistik som något negativt. Han menar att 

hejarklacksjournalistiken är den sportjournalistik som är ”[…] okritisk och så mån om att ett 

visst lag eller en viss idrottare ska vinna att man glömmer bort att ifrågasätta, granska och 

kritisera”. Bra sportjournalistik däremot ska enligt Niva vara engagerande, korrekt, 

genomarbetad samt kritisk när det behövs. 

 

Niva menar att hejarklacksjournalistiken är som tydligast i de sammanhang som berör de 

svenska representationslagen, och då kanske framför allt det svenska fotbollslandslaget. Niva 

tycker inte att hejarklacksjournalistiken är särskilt utbredd i dagens sportjournalistik (vad 

gäller dags- och kvällstidningar) men att den i landslagssammanhang ibland kan lysa igenom. 

Han nämner att den däremot ofta förekommer på till exempel Svenska Fans, men det räknar 

han inte som journalistik. Niva menar att hejarklacksjournalistik är accepterad så till vida att 

media kan vara öppna med att de vill att Sverige ska vinna. Han varnar dock för att det inte 

får gå ut över det andra arbetet; journalistiken måste fortfarande ha en neutral syn och kunna 

kritisera svenskar på samma sätt som idrottare från andra länder. 

 

Niva menar inte att en journalist som skriver om en idrottsklubb han eller hon sympatiserar 

med bedriver hejarklacksjournalistik. Han menar att de flesta journalister har ett favoritlag 

men att det inte ska göra dem inkapabla till att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Niva själv 

hejar på den engelska fotbollsklubben Tottenham, en klubb som han följer även i sitt arbete, 

men han anser inte att det påverkar hans journalistiska objektivitet utan att han, trots sina 

sympatier, kan se nyktert på händelser som berör klubben. 

 

Att en kommentator kan göra ett partiskt referat när Sverige spelar men inte när en nationell 

idrottsklubb spelar tror Niva till stor del beror på publiken. När journalister rapporterar från 

Sveriges matcher stöttar en väldigt stor del av publiken, nästan alla, Sverige. Så är inte fallet i 
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en allsvensk match mellan AIK och Helsingborg, då är det mer uppdelat. Därför menar Niva 

att det heller inte är okej att göra ett partiskt referat om, till exempel, AIK. Enligt Niva är det 

mer okej att bedriva hejarklacksjournalistik i en lokaltidning än i en rikstidning. Även där tar 

han upp publikens sympatier som argument, de allra flesta i till exempel Sundsvall håller på 

GIF Sundsvall i fotboll och vill att det ska gå bra för klubben. 

 

Niva menar att det är känslorna, en förhoppning om att vi tillsammans ska lyckas, som till stor 

del driver på hejarklacksjournalistiken. Såväl medieägare, journalister som publik vill ha de 

nationella känslorna och vill att Sverige ska lyckas. Niva säger att han själv då och då skriver 

”vi” i sina texter, speciellt när det handlar om det svenska fotbollslandslaget. Däremot har han 

slutat säga ”vi” om Tottenham i sitt arbete då han har insett, och har förståelse för, att det kan 

störa publiken. ”Det beror på att där är det inte så att 95 procent av tittarna uppfattar vi som vi 

(Tottenham) utan där är det kanske fem procent av tittarna som uppfattar Tottenham som vi”. 

 

Niva tror att det är en blandning av de olika parterna som gör att hejarklacksjournalistiken 

finns. Han tror att folket känner ”vi”, samtidigt som det finns en medial vilja att vara en del av 

stämningsläget. Niva anser inte att kommentatorer som går upp i falsett när Sverige gör mål 

per automatik ägnar sig åt hejarklacksjournalistik. Så länge de har kvar den journalistiska 

grunden är det ingen fara. 

 

6.6 Malin Wahlberg 

Malin Wahlberg, reporter på Aftonbladets sportavdelning, menar att fenomenet 

hejarklacksjournalistik är något som hon anser vara förknippat med något negativt och det är 

heller ingenting som hon menar att journalister vill vara. Detta eftersom hon anser att god 

journalistik innebär att journalister strävar efter att vara objektiv, något som inte är fallet vad 

gäller hejarklacksjournalistiken. Men trots att hon anser att fenomenet är negativt laddat så 

menar hon att det inte är något större problem inom den svenska sportjournalistiken och hon 

tillägger också att det är ett fenomen som hon ägnat lite tid till att reflektera över. Wahlberg 

anser dock att det är vanligare hos de lokala medierna jämfört med de rikstäckande. Detta 

motiverar hon med att tidigare arbetslivserfarenheter på lokala tidningar gjort att hon anser att 

journalistiken inte är alls lika objektiv hos de lokala tidningarna vad gäller rapporteringen om 

ortens lokala idrottslag. Och just avsaknaden av ett objektivt arbetssätt är något hon starkt 

förknippar fenomenet med. 
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Wahlberg har vissa svårigheter att ge en klar definition av fenomenet men menar att 

hejarklacksjournalistiken blir som tydligast på TV eftersom det blir mest uppenbart genom 

kommentatorernas tonfall och uttryckssätt. I skriven press har hon lite svårare att precisera 

vad det innebär men menar att det skulle kunna vara att de har en tendens att skriva upp de 

svenska landslagens chanser i exempelvis ett mästerskap, att hävda att chanserna är betydligt 

större än vad de kanske egentligen är om journalisterna hade varit lite mer objektiva. 

Dessutom menar Wahlberg att hejarklacksjournalistiken syns då tidningen liverapporterar 

från olika evenemang där det finns svenska deltagare. 

 

Malin Wahlberg anser att det är en svår balansgång för journalister mellan att dels försöka 

bygga upp en känsla hos publiken inför en viktig match och att dels fortfarande leverera en 

balanserad rapportering, men att hon som konsument tycker om när exempelvis radio- och tv-

kommentator lever sig in i matchen och att det hörs i referaten. Var sedan gränsen går innan 

hon klassar det som hejarklacksjournalistik anser hon är en betydligt svårare fråga att besvara. 

 

Hon menar dock att det i grund och botten är publiken som efterfrågar den här typen av 

material eftersom de, exempelvis dagen efter en viktig seger, vill läsa och ta till sig den glädje 

som finns över resultatet, och därför har det blivit så att journalisterna är med och förmedlar 

den. Den motiveringen underbygger hon med det faktum att Sportbladet säljer flest upplagor 

dagen efter ett lyckat svenskt idrottsresultat och att hon själv helst läser tidningen efter, för 

henne, gynnsamma idrottsresultat. Som läsare efterfrågar man, enligt Wahlberg, också 

passionerade kommentatorer som inte enbart krasst konstaterar att Sverige gjorde mål, eller 

vann matchen. 

 

Hejarklacksjournalistiken i förhållande till de journalistiska idealen menar Malin Wahlberg 

inte alls går ihop och att det är huvudorsaken till fenomenets, enligt henne, negativa innebörd. 

Det ligger också till grund till att hon inte tror att det är ett accepterat arbetssätt bland 

branschen i stort. Konsekvenserna i sin tur menar hon kan bli att läsarna tappar förtroende för 

reportern samt att journalistiken i stort mister sin pålitlighet. 

 

Vad gäller situationen att som journalist rapportera kring ett lag som han/hon samtidigt 

sympatiserar med är Wahlberg övertygad om att de allra flesta journalisterna inte har något 

problem med att ”vara så pass professionella” att de kan lägga sina sympatier åt sidan. Hon 

menar istället att rapporteringen kan väga över åt det andra hållet och att journalisterna blir 
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onödigt hårda just för att de rapporterar kring sitt favoritlag. Samtidigt är det en situation som 

hon menar kan vara ett problem som kan sticka i ögonen hos publiken. 

 

7. Slutsats 
Den tematiska analysen av referaten från respondenternas svar utgår från intervjuguiden 

(jämför med bilaga) där de teman som berördes under intervjun främst var begreppsdefinition, 

kvalitet, sympatier, samt agendan. Slutsatserna kopplas här också till våra teoretiska ansatser. 

 

7.1 Begreppsdefinition 

Vad gäller respondenternas svar kring hur fenomenet hejarklacksjournalistik bör definieras 

kan man till att börja med konstatera att de allra flesta är något osäkra vad gäller att ge en klar 

definition för exakt vad de menar med fenomenet och dessutom förändrades ofta deras 

uppfattning under intervjuns gång. Åsikterna hos intervjupersonerna går isär bland annat vad 

gäller i vilket forum den här typen av journalistik är tydligast, om den bör ses som ett 

problem, samt om det faktum att en journalist som har ett personligt favoritlag bör inbegripas 

i fenomenet. Det är också troligt att fenomenet som sådant inte är något som journalisterna tar 

i beaktande då de arbetar och de menar att hejarklacksjournalistiken, liksom andra etiska 

förhållningsregler, är något som sällan diskuteras på redaktionerna. 

 

Det finns dock ett par gemensamma nämnare som går att utläsa av respondenternas svar. En 

detalj är att respondenterna i huvudsak menar att hejarklacksjournalistiken framför allt pågår i 

olika mediekanaler innan, i samband med och efter matcher och tävlingar där de svenska 

landslagen eller enskilda representanter för Sverige deltar. Respondenterna nämner 

exempelvis det svenska herrlandslaget i fotboll samt de svenska längdskidåkarna. Det är ett 

tema som samtliga av de intervjuade journalisterna tar upp relativt tidigt i intervjuerna. 

 
Det är nog i landslagssammanhang, om hejarklacksjournalistik nu är vad jag tänker att det är. I 

mästerskap och när Sverige är med i OS, EM och VM (Erik Ask). 

 

Det som kommer upp i mitt huvud när jag ändå ska relatera till begreppet är den journalistik som 

bedrivs kring de svenska representationslagen och kring de svenska idrottare som representerar 

landet i stora mästerskap. Där kan jag väl känna att det finns en diskussion kring huruvida det 

bedrivs hejarklacksjournalistik eller inte (Erik Niva). 
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Hejarklacksjournalistik för mig är nog den typen, OS och VM-bevakning. Där kan den 

fortfarande finnas (Malin Fransson). 

 

Hejarklacksjournalistik. Ja, man förknippar ju det direkt med det opartiska, eller snarare det 

partiska. Till exempel vid landskamper och så. Ofta talar man om ”vi” – budskapet: ”ikväll 

knäcker vi dem” i tidningar och så. Ja – när Sverige spelar. Vilken sport det än är (Hampus 

Hagman). 

 

Nej, men någon slags förväntning och vilja att det ska gå bra eftersom det i grund och botten 

handlar om att det ska spegla någon slags förväntan och känsla bland majoriteten av publiken att 

”hoppas Sverige vinner ikväll” (Johan Esk). 

 

Det har varit mycket snack om speciellt då kanske på tv att det märks. Att vissa blir väldigt 

engagerade och säger att de varit nervösa i flera dagar inför den här matchen och så vidare. 

Sedan i text vet jag inte riktigt – det är väl kanske det här att vi bygger upp och hypar Sverige så 

att det blir att vi framstår som att vi har mycket större chanser än vi har inför ett mästerskap 

egentligen om man hade varit lite mer objektiv (Malin Wahlberg). 

 

Dessutom är det flera av respondenterna som kopplar ihop riksmedias rapportering av de olika 

svenska landslagen med hur de lokala medierna rapporterar kring ortens eller stadens olika 

idrottslag. 

 

Ytterligare en gemensam beröringspunkt är att de flesta av respondenter också relaterar 

fenomenet till att vara något negativt. De nämner ett flertal olika negativa aspekter som de 

anser bör innefattas i fenomenet. Intervjupersonerna talar bland annat om att den här typen av 

journalistik är okritisk, populistisk, subjektiv samt att den blundar för rapporteringen kring 

viktiga händelser angående en viss nyhet (samtliga aspekter nämns inte av alla personer utan 

det är en uppräkning av deras olika svar). Den sistnämnda aspekten som handlar om att bortse 

från en viss del i en nyhetsrapportering går med lätthet att koppla till teorin om framing som 

handlar om att ”rama in” och selektera valda delar av nyheten. Det är något som används vid 

presentationen av alla typer av nyheter men vissa respondenter kopplar just framing, eller 

snarare en felaktiga framing, till fenomenet hejarklacksjournalistik. Om man som journalist 

valt att bortse från en, för laget eller landslaget, negativ nyhet på grund av att den skulle 

försämra lagets chanser så ägnar man sig åt dålig selektion och därmed också åt 

hejarklacksjournalistik. Det menar både Erik Niva och Johan Esk. 
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Även om de tillfrågade respondenterna i stort sett är överens om att 

hejarklacksjournalistiken bör anses som någonting negativt menar de även 

samstämmigt att fenomenet inte är ett problem i den svenska sportjournalistiken. 

Samtliga journalister är överens om att den, i varierande grad och form, existerar och 

att den är någonting negativt, men slutsatsen blir trots det att hejarklacksjournalistiken 

inte är ett problem inom sportjournalistiken i Sverige i dag. Johan Esk förklarar 

exempelvis att den hejarklacksjournalistik som i dag finns görs ”med glimten i ögat”, 

Erik Niva ”ser det inte som något utpräglat problem” och detsamma gäller Malin 

Wahlberg. 

 

Ytterligare en del av fenomenet hejarklacksjournalistik som flera respondenter berör är 

det material som produceras och publiceras på forum för olika lags supportrar. Flera 

av intervjupersonerna tar upp hemsidan www.svenskafans.com, en hemsida som 

samlar olika supportersidor och forum till olika lags supportrar, som ett exempel där 

det är uppenbart att det är en ”hejarklack” till respektive lag som bedriver arbetet. Då 

blir följdfrågan istället om den typen av sidor bör inbegripas inom journalistiken som 

sådan. Oavsett vilket är det ett forum som alla de tillfrågade tycks ha en åsikt kring 

och som på flera sätt kan relateras till fenomenet just eftersom det är supportrar som 

skriver till andra supportrar. Malin Fransson menar exempelvis att det är sidor som 

kan räknas till samma genre som Svenska Fans som varit drivande i 

hejarklacksjournalistikens utveckling även i de äldre medieformerna, just eftersom 

formatet varit så populärt och att många sportjournalister har en bakgrund från det 

forumet. Johan Esk och Erik Ask nämner det i sammanhanget att de personer som 

skriver där ofta har en väldigt djup kunskap om sitt smala område medan Erik Niva 

nämner att det är ett medieforum vars innehåll inte bör räknas till journalistiskt arbete. 

 

Slutsatsen blir att fenomenet som sådant är svårt att ge en klar definition för, men att 

det bedrivs i samband med tävlingar eller matcher där det svenska landslaget eller en 

svensk representant tävlar. Det är ett fenomen som är negativt laddat och som brister i 

sin form på flera olika sätt. Dock så menar de tillfrågade också att 

hejarklacksjournalistiken som sådan inte bör ses som något större problem. Det går 

inte dra några generella slutsatser, inte ens inom gruppen av respondenter, om i vilket 

forum hejarklacksjournalistiken gör sig tydligast. Vissa hävdar att det är inom press, 

andra inom radio och TV. Däremot är respondenterna överens, om än i varierande 
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grad, om att hejarklacksjournalistiken faktiskt förekommer inom dagens 

sportjournalistik. 

 

7.2 Kvalitet 

Eftersom fem av sex respondenter relaterade fenomenet till något negativt blir det 

följaktligen också så att de anser att hejarklacksjournalistiken är en sämre form av 

journalistisk rapportering. Samtidigt som resultatet av att de flesta respondenterna är 

något osäkra när de ska ge en klar definition av fenomenet leder till att många av 

journalisterna nämner både positiva och negativa aspekter av samma sak samt att de 

pendlar mellan sina åsikter. 

 

Ask menar att hejarklacksjournalistiken innebär att journalisten ifråga är väldigt 

okritisk i sitt arbete, Wahlberg och Fransson hävdar att den går ut över kravet på 

objektivitet, medan Niva och Esk menar att hejarklacksjournalistiken är den 

journalistik som bortser från viktiga och för laget eller landslaget kanske negativa 

aspekter av en nyhet. Majoritetens uppfattning är tydlig; hejarklacksjournalistik 

förknippas med en sämre form av journalistik. Det styrks ytterligare genom det faktum 

att flera av respondenterna hävdar att de har svårt att se någon journalist öppet 

konstatera att han eller hon skriver hejarklacksjournalistik, samt att de tillfrågade inte 

gärna förknippas med fenomenet eller insikten att man själv skulle producera material 

som kan innefattas i hejarklacksjournalistiken. 

 

Många av respondenterna förespråkar dock vissa delar av vad som omfattar 

fenomenet; man är överens om att sportjournalistiken ska anspela på publikens känslor 

genom att exempelvis radio- och tv-kommentatorer lever sig in i matcherna och 

genom att pressen publicerar krönikor som på något sätt ska motsvara publikens 

känslor och förväntningar. Men det kan bara förekomma till en viss gräns. Flera av de 

negativa aspekterna som respondenterna nämner inom fenomenet är alltså också 

exempel på positiva aspekter av god sportjournalistik. Går man som journalist över 

gränsen finns risken att det blir en form av hejarklacksjournalistik. Däremot resonerar 

respondenterna olika kring var gränsen bör dras. 

 
Min gräns är återigen kopplad till att det är väldigt sällsynt att jag ser ett problem med att en 

medieproducent vill att det ska gå på ett visst sätt, så länge det inte provocerar en stor del av 
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befolkningen. En lokaltidning som vill att det ska gå bra för den lokala klubben är okej, 

rikstidningar som vill att det ska gå bra för de svenska landslagen är okej, Men det är förutsatt att 

även de kritiska frågor, den granskning och det obekväma som behöver göras, att det sköts 

ordentligt. Det måste uppfyllas för att det andra ska tolereras. Men görs det så tycker jag i grund 

och botten att det ska kunna fungera (Erik Niva). 

 

En balanserad, sätt in prestationen i ett perspektiv. Låt läsaren avgöra utifrån det resonemanget 

hur bra eller dåligt det är. Du behöver inte skriva allting på näsan åt dem, utan har Sverige aldrig 

någonsin tagit medalj i ett hockey-VM så räcker det med att berätta det (Malin Fransson). 

 

Bra fråga, nej men jag tycker ibland att de här stridsropsaktiga grejerna och att man gör det till 

någon slags krigskänsla, även om det kanske avtagit nu men det kan kännas rätt larvigt. Men allt 

som görs med glimten i ögat kan ju funka. Om det inte görs det så blir det ganska larvigt (Johan 

Esk). 

 

Hampus Hagman däremot, menar att det han förknippar med hejarklacksjournalistik i 

många forum är en god typ av sportjournalistik där tonen som är signifikativ för den 

här sortens rapportering passar ypperligt in i hela konceptet. 

 

Det finns en aspekt gällande kvaliteten inom hejarklacksjournalistiken som även de 

andra respondenterna menar kan vara positiv. En journalist som rapporterar kring ett 

lag som han eller hon sympatiserar med kan dels få en fördel genom att vara mer insatt 

i ämnet och genom det bli expert på just det snäva området, dels kan exempelvis en 

krönika kring ett fotbollslag skriven av en journalist och supporter bli en annorlunda 

och intressant infallsvinkel för publiken. 

 

7.3 Sympatier 

Våra sex intervjuer visar tydligt att det eventuella problemet med att en sportjournalist 

sympatiserar med en idrottsklubb som han eller hon samtidigt skriver om egentligen inte är ett 

problem. Erik Ask, Johan Esk, Erik Niva, Malin Wahlberg och Hampus Hagman svarar 

samtliga att de, i grunden, inte ser något negativt med den kombinationen. Den enda 

journalisten som anser att det är ett problem är Dagens Nyheters reporter Malin Fransson, 

men hon är å andra sidan kraftigt bekymrad över det. Fransson tror att journalisten har svårare 

att se ”nyktert” på situationen och därmed gör ett sämre jobb när det handlar om att bevaka ett 

lag som journalisten samtidigt stöttar. Fransson är rädd för att sympatierna ska påverka 

journalisterna i deras arbete och att det i slutändan då är publiken som blir lidande eftersom 
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den objektiva och balanserade nyhetsrapporteringen uteblir. Fransson säger dock själv att hon 

är en av få i branschen som har de här åsikterna, ”[…] jag vet att jag blir halshuggen av 

många för att säga det. Men jag förstår inte hur de (journalisterna) fixar det”. Trots Malin 

Franssons åsikter blir det bestående intrycket efter de sex intervjuerna att acceptansen för att 

skriva om en klubb man samtidigt sympatiserar med är hög inom den sportjournalistiska 

branschen; så länge det inte syns i det producerade materialet. För där drar samtliga de sex 

sportjournalisterna en gräns, det är inte accepterat att vara öppet partisk gentemot en inhemsk 

idrottsklubb i en text eller ett referat. 

 

Fyra av de sex respondenterna nämner också att de personligen har minst en klubb de 

sympatiserar med och samtidigt skriver om, men det är ingen av dem som upplever det som 

ett problem. Respondenterna tror att de själva är tillräckligt professionella för att klara av den 

eventuella problematik som kan uppstå. Som exempel kan nämnas Erik Niva som är en av de 

sportjournalister i Sverige som är allra tydligast med att hans sympatier ligger hos den 

engelska fotbollsklubben Tottenham, en klubb som han även skriver och rapporterar om i sin 

yrkesroll. Niva tror inte att det gör honom enögd och partisk utan är snarare inne på linjen att 

de känslorna kan göra honom till en bättre sportjournalist. Han menar att om journalisten kan 

identifiera sig med supporterns känslor för en idrottsklubb så hjälper det journalisten i arbetet 

med att skriva texter eller göra sändningar och referat. 

 

Johan Esk tar upp på en annan detalj när det gäller sympatier och personliga känslor hos 

sportjournalister. Han varnar för den situation som kan uppstå när journalister på ett 

personligt plan kommer för nära människor de samtidigt ska skriva om i sitt yrke. 

 
Det farliga är när man får personliga band till människor som man lär känna, där personkemin 

stämmer och de verkar vettiga. Man ska alltid känna att man har ryggen fri så att man känner att får 

jag reda på något negativt om den här personen så ska jag skriva det oavsett vilket lag den där 

personen spelar i (Johan Esk). 

 

Esk menar att avståndet, eller snarare bristen på det, till de människor sportjournalisten 

skriver om kan vara ett större problem än eventuella sympatier för en specifik idrottsklubb. 

 

Samtliga journalister menar däremot att sympatier för en nation, för till exempel Sverige, 

delvis har blivit accepterat i branschen, även i det producerade materialet. Malin Wahlberg 
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anser exempelvis att det blir naturligt att sympatisera med Sverige när landet spelar ett 

mästerskap och även om rapporteringen fortfarande måste vara relativt ”nykter” är det också 

viktigt att försöka förmedla en ”vi”-känsla. Erik Niva menar att hejarklacksjournalistiken har 

blivit accepterad i den mån att medierna är öppna med att de vill att det svenska laget eller 

den svenska idrottaren ska vinna. 

 
Och det tycker jag kan vara helt okej. Däremot får man inte passera den gräns när man 

misstänkliggör Marit Björgren för doping men helt glömmer bort att ställa frågan hur Charlotte 

Kallas utveckling har varit. Nu implicerar jag verkligen inte att varken den ena eller andra av dem 

skulle vara dopad men om det skulle uppstå en sådan situation och det är så att en svensk idrottare 

skulle kunna smyga undan den journalistiska radarn bara för att man inte vill se det är den kritiska 

punkten sedan länge passerad (Erik Niva). 

 

Det sistnämna exemplet från Niva kan relateras till teorin om framing och att 

journalisten skulle välja ut vissa delar av verkligheten och göra dem mer framträdande 

än andra; i det här fallet för att gynna Sverige. Niva menar dock att det varken är, eller 

bör, vara accepterat med en sådan journalistik. Med tanke på respondenternas åsikter 

angående rapportering kring ett personligt favoritlag kan man relatera till teorin om 

framing även här. Det behöver inte vara så att journalisten ”ramar in” verkligheten på 

ett, för hans eller hennes favoritlag, positivt sätt. Flera av respondenterna menar att 

problematiken i många fall blir omvänd – att journalisten ramar in sin rapportering på ett 

omotiverat negativt sätt. Oavsett utfall så blir rapporteringen lidande. 

 

Att acceptansen för att sympatisera med Sverige överhuvudtaget finns grundar både Erik 

Niva, Erik Ask och Hampus Hagman i publikfrågan. De menar att när Sverige, ett 

landslag, spelar så håller i stort sett 95 procent av tittarna på Sverige. Därför är det också 

accepterat att kommentatorerna och journalisterna blir partiska i sina referat, eftersom 

det inte stör publiken. 

 
Det är inte konstigt att Lasse Granqvist är svensk och håller på Sverige. Han stöter sig med färre då. 

Det heter ju ändå Sveriges radio och han sitter där som svensk och rapporterar kring Sverige 

(Hampus Hagman). 

 

Erik Ask säger att ” […] om Sverige möter England och han (Lasse Granqvist, kommentator) 

jublar när Zlatan gör mål är det inte så många engelsmän som skulle höra av sig och säga att 
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det där var konstigt”. När det däremot handlar om till exempel en inhemsk fotbollsmatch i 

Allsvenskan menar våra respondenter att publikens sympatier är mycket mer utspridda. Det 

gör att en stor del av publiken skulle störa sig på och känna sig kränkta om journalisten 

jublade med en partisk ton när det ena laget gör mål. 

 

Teorin om agenda setting är i allra högsta grad relevant när intervjupersonernas svar på det 

här temat ska analyseras. Agenda setting handlar om vilka som avgör vad, i det här fallet 

tidningen, ska skriva om och en självklar uppföljning blir då om sportjournalisternas 

personliga sympatier påverkar den faktiska agendan. Deras svar antyder, som beskrivits ovan, 

att det till stor del är publiken som sätter agendan men det faktum att journalister rapporterar 

kring sina favoritlag kan vara ytterligare en parameter i vad som till slut når ut till publiken. 

 

7.4 Agendan 

När det handlar om frågor som varför hejarklacksjournalistiken överhuvudtaget finns och vem 

eller vilka det är som i första hand efterfrågar den, går åsikterna isär en aning bland de sex 

respondenterna. Ett genomgående tema bland intervjupersonernas svar är ändå att det i grund 

och botten handlar om känslor. Respondenterna menar att känslor är en stor del av 

sportjournalistiken och att den inkluderande hejarklacksjournalistiken då blir en logisk följd 

av detta. Erik Niva menar att hela mediekonsumtionen drivs på av känslor och att när Sverige 

exempelvis spelar en stor landskamp eller deltar i en skidstafett så ökar intresset från 

publiken. Då vill mediehusen vara med och bidra till att skapa och bygga på de nationella 

känslorna och förhoppningarna om att Sverige ska lyckas. Hampus Hagman anser att 

fenomenet existerar eftersom det finns ett begär av just tillhörighetsbehovet och ”vi mot dom-

rivaliteten”. 

 

Malin Fransson anser också att det som lockar med fenomenet är att det är en inkluderande 

journalistik, man är ute efter att vara en del av någonting. Fransson menar att inkluderande 

journalistik behövs den också, men hon är inte säker på om fenomenet hör hemma i just 

Dagens Nyheter eller andra morgontidningar. Fransson tycker att den typen av journalistik 

passar bättre på olika fanssidor, som till exempel Svenska Fans. 

 

Teorin om gatekeeping, som handlar om vilka som bestämmer vad som ska släppas igenom 

och publiceras, går att koppla till frågan om vem eller vilka det är som agerar urval och 

bestämmer att hejarklacksjournalistiken ska få ta plats i den svenska sportjournalistiken. 
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Åsikterna om just det skiljer sig också ganska kraftigt åt bland de sex respondenterna. Den 

vanligaste åsikten är att det är publiken som framför allt eftersträvar den här typen av 

journalistik. Bland annat säger Hampus Hagman följande: 

 
Man riktar sig på något sätt till tv-tittarna, fansen på plats, tycker jag. Det är ofta så. Man vill ena 

det svenska folket. Så det känns inte som att det är för redaktionens skull eller för skribenternas 

skull. Utan det känns mer som att det är för dem man gör det (Hampus Hagman). 

 

Malin Wahlberg menar att när Sverige spelar så vill publiken ta del av gemenskapen. 

Publiken vill veta vad alla spelarna sa till varandra och hur känslorna svallade under matchens 

gång. 

 
Det är ju bevisat att vi säljer mest tidningar när det går bra för Sverige i stora mästerskap. Så då vill 

man verkligen ha det. Sen är det ju olika om man skriver en text – då tycker jag att man ska hålla 

sig väldigt mycket borta från det här med hejarklacksjournalistik. Men när man liverapporterar som 

vi gör ibland – då är det väldigt stor skillnad. Där kan man ju snacka om hejarklacksjournalistik på 

ganska hög nivå (Malin Wahlberg). 

 

Även Erik Ask tror att det i första hand är publiken som efterfrågar hejarklacksjournalistiken. 

”Jag tror inte att ägarna skulle beordra den här journalistiken om det inte fanns intresse för 

den eftersom det är intäkterna som till stor del styr”. Tre av sex respondenter är alltså inne på 

linjen att det i första hand är publiken som vill att journalisterna ska bedriva 

hejarklacksjournalistik. 

 

Johan Esk är osäker på vem eller vilka det är som efterfrågar hejarklacksjournalistiken, 

”Ingen aning, men jag tror att vi försöker spegla någon slags allmän känsla som finns dagen 

före den stora matchen”, medan Erik Niva tror att samtliga aktörer i stora drag är lika 

bidragande till att fenomenet finns. Han tror att publiken känner ”vi” när Sverige spelar och 

att det finns en medial vilja att vara en del av det stämningsläget. Niva tror inte att det finns 

någon dold agenda från medierna utan fenomenet ter sig snarare naturligt. 

 

Malin Fransson är den journalist som skiljer sig tydligast i sin ståndpunkt till vem eller vilka 

som eftersträvar hejarklacksjournalistiken. Fransson tror att det är medieägarna och 

journalisterna som har bestämt att den ska bedrivas, i ett försök till att locka nya läsare. 

Fransson tror att dagstidningarna har upptäckt att den typen av journalistik är populär på 
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framför allt Svenska Fans och man har därför försökt anamma fenomenet för att locka till sig 

nya läsare. I det sammanhanget kan man relatera till ursprungsteorin om agenda setting då 

medieägarna och journalisterna har försökt sig på att bestämma vilken typ av journalistik som 

publiken ska läsa. Fransson menar dock att det är ett felaktigt beslut som inte ger den effekt 

som var tanken och hon tror därför att hejarklacksjournalistiken till viss del kommer försvinna 

från de svenska dagstidningarna inom en snar framtid. 

 

Kampen om att sätta agendan har dock på flera sätt förändrats sedan teorin togs fram. Idag får 

medierna betydligt mer direkta reaktioner från publiken som interageras på ett helt annat sätt 

bland annat genom att kommentera artiklar publicerade på internet. Det kan i sin tur ha 

inneburit att publiken stärkt sin ställning som gatekeeper i form av att påverka vad som 

kommer upp på agendan. 

 

8. Diskussion 
Slutsatserna ur ovanstående avsnitt, redovisade ovan, öppnar upp för flera olika 

intressanta diskussioner angående sportjournalistikens rapportering. Framför allt är 

kopplingen mellan hejarklacksjournalistiken och de journalistiska idealen, att vara 

opartisk, granskande och kritisk, särskilt intressant. 

 

Ett exempel där motsättningen blir extra tydlig är journalistikens krav på opartiskhet i 

sin rapportering; ett förhållningssätt som är en självklar hörnsten i en journalists arbete 

men där sportjournalistiken, om man lyssnar till respondenterna, många gånger är 

undantagen. Enbart en av de tillfrågade journalisterna ser något problem med att 

rapportera kring ett idrottslag som journalisten samtidigt sympatiserar med, en 

situation som däremot skulle ses som helt ohållbar om det istället rörde politik och 

dess politiska partier. Generellt så vet man som läsare aldrig vad reportern tycker om 

den aktuella frågan som han eller hon rapporterar kring. En journalist som skriver en 

artikel angående exempelvis ett nytt lagförslag är aldrig öppen med vad han eller hon 

själv anser är bäst i frågan. Att Aftonbladets Hampus Hagman däremot skriver artiklar 

kring Djurgårdens IF, ett lag han alltid sympatiserat med, ses inte alls som lika 

kontroversiellt. Givetvis är det inte så att reportrar inom andra genrer saknar åsikter 

och uppfattningar om frågor de skriver om, men skillnaden är att det är ett betydligt 

vanligare inslag att just sportjournalisten är väldigt öppen med var han eller hon står. 
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Flera av respondenterna nämner även att sympatier för ett klubblag, partiskhet, inte bara är en 

negativ egenskap, trots att det frångår de journalistiska idealen, utan mycket väl också kan 

leda till något positivt för sportjournalistiken i stort. En journalist som sympatiserar med ett 

specifikt lag är normalt sett väldigt insatt i just det ämnet, en kunskap som han eller hon kan 

dra nytta av i sitt journalistiska arbete. 

 

En annan koppling till idealen är den som handlar om att journalistiken ska vara 

granskande; något som respondenterna samt den tidigare diskussionen av fenomenet i 

media visar att hejarklacksjournalistiken inte är. Tvärtom är hejarklacksjournalistiken 

den journalistik där det granskande innehållet får begränsat utrymme. En ökning av 

den här typen av journalistik skulle därför kunna innebära att den mer djuplodande, 

granskande journalistiken prioriteras ned och det skulle i sin tur innebära att 

journalistiken som profession påverkas negativt. En okritisk journalistik där innehållet 

primärt kan handla om att elda upp publiken inför kvällens match kräver inget större 

journalistiskt arbete och journalistikens yrkeskunskap riskerar därför att, på lång sikt, 

urholkas. Det föder därför frågan om sportjournalistiken som genre skall exkluderas 

från annan journalistik och om man som konsument i så fall skall se 

sportjournalistiken som något ”mindre allvarligt”. Eftersom sportjournalistiken skiljer 

sig så pass mycket från övriga genrer och frångår de klassiska idealen är det en högst 

relevant frågeställning. Eller som DN:s Malin Fransson svarar på frågan om vilka 

konsekvenser hejarklacksjournalistiken kan få. 

 
Jag höll på att säga en dummare befolkning, men där hårddrog jag det för mycket. Men 

det är klart, vi tidningar måste få svårt att hävda vårt existensberättigande om det enda vi 

gör är att figurera som någon form av hejarklack på något sätt. Oavsett om det är för 

Team Sweden eller för AIK. Jag har svårt att se en dagstidnings sportavdelnings 

berättigande då faktiskt. Ska sporten ha sin plats i en dagstidning så måste den ha en 

ambition av att roa och underhålla, men också utbilda. Hoppar man över den utbildande 

fasen har man också tagit bort en del av berättigandet kan jag tycka. 

 

Det är dessutom intressant att konfrontera vår definition, som utgick ur den tidigare 

debatten, med vad respondenterna menar att hejarklacksjournalistiken ska innefatta. 

Mycket av det som den tidigare debatten tryckte på, går även att återfinna i flera av 

respondenternas svar och följaktligen blir därför vår preliminära definition i stort sett 
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identisk med hur intervjupersonerna förklarar företeelsen. Framför allt fokuserar både 

författarna av artiklarna samt intervjupersonerna på att hejarklacksjournalistiken 

primärt är nationalistisk och ofta kan konstateras inom sportjournalistik som berör de 

svenska landslagen. Därutöver nämner flera att hejarklacksjournalistiken handlar om 

att skapa en nära relation till sin publik med målsättningen att inkludera tittarna, 

läsarna eller lyssnarna i något slags kollektivt ”vi”; något som även det var ett 

genomgående tema i de tidigare artiklarna. Vår tolkning i den preliminära definitionen 

av att fenomenet skulle vara något negativt, en sämre form av journalistik, är också 

något som bekräftas av respondenterna. 

 

Något som tydligt skiljer sig är att känslan som författarna förmedlar är en bild av att 

fenomenet är ett relativt stort problem inom sportjournalistiken, en uppfattning som 

inte alls överensstämmer med respondenternas. Det är bara Malin Fransson på Dagens 

Nyheter som på allvar tycker att hejarklacksjournalistiken i dagsläget påverkar den 

svenska sportjournalistiken negativt, övriga respondenter bekräftar visserligen att 

fenomenet finns där men ser det inte som något problem. Respondenterna nämner 

samtidigt att någon diskussion kring fenomenet hejarklacksjournalistik egentligen inte 

pågår, varken på deras egen arbetsplats eller inom branschen överhuvudtaget; ett 

faktum som kan ses på olika sätt. I ett avseende är det positivt då det indikerar på att 

det faktiskt inte är en aspekt att ägna speciellt mycket tid på eftersom det inte ses som 

något problem i den svenska sportjournalistiken. Det kan också ses som ett gryende 

problem; att etiska förhållningssätt inte hinns med eller inte prioriteras på 

redaktionerna. 

 

En annan motsättning i förhållande till vår definition är att några respondenter inte anser att 

en partisk journalist behöver innefattas i fenomenet. Både Esk och Niva menar att en 

journalist med personliga sympatier inte automatiskt bör anses som en hejarklacksjournalist; 

det beror istället på om journalisten blundar för att rapportera en viss aspekt av en nyhet. 

 

Av ovanstående resonemang och jämförelser kan slutsatsen dras att vår preliminära definition 

i mångt och mycket stämmer överens med den bilden som respondenterna gav av fenomenet. 

Vår definition: En form av journalistik (främst sportjournalistik) där det producerade materialet är 

partiskt, onyanserat och/eller nationalistiskt. Hejarklacksjournalistiken eftersträvar en inkluderande 
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effekt på sin publik och är ofta en ”sämre” form av rapportering eftersom den frångår de klassiska 

journalistiska idealen. 

 

8.1 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning om hejarklacksjournalistik kan till exempel vara att istället för 

att intervjua sportjournalister från dags- och kvällstidningar riktar in sig på journalister från 

antingen radio eller tv. Precis som respondenterna i vår studie har varit inne på så skiljer sig 

fenomenet en aning beroende på om det är i press, radio eller tv det förekommer. En trolig 

effekt av det är då att sportjournalister från olika medieforum också ser annorlunda på 

fenomenet. Studier om hejarklacksjournalistik behöver inte heller, som i den här 

undersökningen, begränsa sig till det sportjournalistiska innehållet. Flera av de aspekter som 

nämns genomgående i studien kan även appliceras inom flera andra journalistiska genrer. 

Även i det fallet skulle kvalitativa samtalsintervjuer lämpa sig bäst eftersom det fortsatt 

handlar om att generera mer kunskap om fenomenet. Det resultatet skulle sedan vara 

intressant att jämföra med svaren från respondenterna, verksamma inom den 

sportjournalistiska pressen, som medverkar i den här studien. 

 

Ytterligare kvalitativa studier likt den vi genomfört skulle i framtiden även öppna upp för att 

genomföra en typ av kvantitativ forskning där mängden hejarklacksjournalistik under en viss 

period är det som undersöks. Det förutsätter dock att fenomenet som sådant har fått en 

tydligare definition än vad som är fallet i dagsläget. 
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10. Bilagor 

Intervjuguide 
Samtalsintervjuerna går ut på att vi ska försöka ge svar på frågeställningen: Hur förhåller sig 

verksamma sportjournalister till hejarklacksjournalistiken? Samtalen med respondenterna 

kommer utgå från fyra olika teman – begreppsdefinition, kvalitet, agendan samt sympatier. 

För varje tema har vi ett antal huvudfrågor som vi anser är centrala. 

 

Begreppsdefinition: 

– Hur definierar du begreppet hejarklacksjournalistik? 

– Vilka aspekter är centrala? Varför? 

– Ser du begreppet som något positivt eller negativt? Varför? 

– I vilket sammanhang är hejarklacksjournalistiken som tydligast? 

 

Kvalitet: 

– Vad är bra sportjournalistik för dig? 

– Tycker du att det här är en bra eller dålig form av journalistik? Varför? 

– Gör hejarklacksjournalistiken att den klassiska journalistiken får mer eller mindre utrymme? 

Varför? 

 

Agendan: 

– Vad eller vilka är det som bestämmer att hejarklacksjournalistiken släpps fram? 

– Vilka är det som efterfrågar den här journalistiken? 

– Hur kommer det sig att det finns hejarklacksjournalistik? 

 

Sympatier 

– Hejar du på något idrottslag? Följer du den föreningen i ditt arbete? 

– Hur ser du på att skriva om det lag du sympatiserar med? 

– Är det någon skillnad på att skriva om ett idrottslag man sympatiserar med jämfört med 

exempelvis ett politiskt parti? 

 
Respondenter 
Dagens Nyheter: 
Erik Ask, redaktör 
Johan Esk, krönikör 
Malin Fransson, reporter 
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Aftonbladet (Sportbladet): 
Hampus Hagman, redaktör 
Erik Niva, krönikör 
Malin Wahlberg, reporter 
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Transkribering av intervju med Erik Ask 

Hur skulle du definiera begreppet hejarklacksjournalistik? 

– Ja, vad är det för mig? Det finns säkert något rätt svar. Jag associerar det med jublande folk 

på en pressläktare och lite blind journalistik, att man hejar på ett lag och att man skriver om 

det på ett väldigt okritisk sätt. 

 

Ser du det som något positivt eller negativt? 

– Jag tänker att det är något negativt. Det kan gå ut över sakligheten eftersom det blir 

okritiskt. Om alla dras med när Sverige spelar och alla sitter och hejar på Sverige så kanske 

det inte blir en granskande journalistik och utan mer en hejarklack som sitter på pressläktaren. 

Det är något negativt. 

 

När är den som tydligast? 

– Det är nog i landslagssammanhang, om hejarklacksjournalistik nu är vad jag tänker att det 

är. I mästerskap och när Sverige är med i OS, EM och VM. 

 

Om vi vänder på det, vad är bra sportjournalistik för dig? 

– Det är väl en mix. Jag jobbar ju på webb och risken är att det blir mycket rewrites och att 

man bara skriver att Zlatan sa så här och så här på en träning. För att det någonstans ska vara 

relevant ur ett existensberättigande krävs det något mer. Det kräver att man tar sig an 

sportjournalistiken på samma sätt som all annan journalistik. Vi på DN har haft en ganska 

lång artikelserie som pågått ett år nu som handlar om gymnastik och elitsatsningar i unga 

åldrar. Det blir mer än att bara referera en match, det blir något som berör många, ett 

samhällsproblem i det fallet. Det ska inte bara vara att beskriva en match utan ska även vara 

granskande och man ska kunna gräva i saker. 

 

Finns det någon positiv del i hejarklacksjournalistiken? 

– Om det blir väldigt stor uppmärksamhet kring ett mästerskap så blir det förhoppningsvis 

inte bara ytligt utan det blir förhoppningsvis lite djupdykningar också. Om man tänker på 

andra sidor, som Svenska Fans, kan det absolut finnas positiva saker då folk är så pålästa om 

sin sak eftersom man brinner så mycket för det, ett italienskt fotbollslag eller AIK eller vad 

det nu kan tänkas vara. De har extremt bra koll på sin lilla del. 
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Skulle du säga att hejarklacksjournalistiken finns i den svenska sportjournalistiken i 

dag? 

– Det gör den nog. Jag tror att många försöker hejda sig själva men det är nog oundvikligt. 

Om det är folk som är väldigt intresserade av fotboll och följer det svenska landslaget så finns 

den nog för att man vill att det ska gå bra för Sverige. Men också för att om det går bra för 

Sverige så blir jobbet roligare och man säljer mer tidningar. Men jag menar inte att alla 

skriver positivt utan det skrivs mycket annat också som landslaget kanske inte gillar så det är 

ändå någon form av bevakning. 

 

Pratar ni någonting om begreppet på redaktionen? 

– Nej, egentligen inte. Jag vet inte om de gör det mer på pappersporten på DN. Jag har mest 

möten med tidningen i stort och då är även alla andra ämnen på DN med och då pratar vi inte 

om den. 

 

Vad tror du är orsaken till att den trots allt existerar i olika former? 

– Det finns ett stort engagemang för saker och ting, det tror jag egentligen inte bara är inom 

sport. Jag tror att sportjournalistiken får mycket kritik för det samtidigt som det i 

melodifestivalen eller nöjesjournalistik också kan vara otroligt, och så att folk sitter och 

applåderar. Eller vid nobelprisutdelning och inom kulturjournalistiken. 

 

Är det okej med sådan journalistik inom andra ämnen? 

– Man vill ju gärna att det ska finnas kritiska ögon också, att inte alla alls dras med i en slags 

yra. Jag tror det finns en risk med det och att man missar saker då. Jag gillar inte när det slår 

över när man hör de som sitter och kommenterar, de är där för att de är där och jobbar. Som 

vid JVM för något år sedan när Micke Renberg satt och grät för att Sverige vann, då känns det 

inte som att de är där som journalister längre. 

 

Då blir det för mycket tycker du? 

– Ja, jag tycker det, rent personlogen. 

 

Var sätter man gränsen där? 

– Det är svårt att sätta en tydlig gräns, men där kände jag att de hade gått över en gräns när de 

nästan satt och grät i studion. 
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Tycker du att hejarklacksjournalistiken tar plats och utrymme för den vanliga, 

klassiska journalistiken? 

– Nej, eller det beror på hur man definierar ordet hejarklacksjournalistik och jag har svårt att 

göra det själv. Men det är klart att så länge den finns tar den utrymme av något annat. Men det 

är inte så att den slår ut all annan journalistik, det tror jag inte. 

 

Om vi kommer in på sportjournalister som har ett favoritlag. Hur ser du på den saken 

överlag, att en sportjournalist håller på ett visst lag? 

– Är man tillräckligt proffsig och seriös tror jag att man kan bevaka sporter ändå. Det finns ju 

många exempel där man vet att folk håller på lag, som Erik Niva som håller på Tottenham, 

Det säger han väldigt tydligt när han sitter i Viasatstudion. Men då vet man om det från början 

och det är någonstans kanske ärligare än att inte säga det. Jag tror också att många journalister 

som jobbar med sport och fotboll är rädda för att lyfta fram sitt lag för mycket. Jag har svårt 

att se att Niva skulle sitta och prata positivt om Tottenham vecka in och vecka ut. Jag tror 

snarare att det kanske blir tvärtom och att man blir ännu hårdare för att man är rädd att bara 

framstå som en supporter som sitter där. 

 

Kan det kännas fel att sitta och lyssna på Niva när han analyserar Tottenhams matcher 

när du samtidigt vet att han håller på klubben? 

– Just han tycker jag gör det bra, han är väldigt duktig. Så egentligen inte, jag tycker att han 

sköter det på ett bra sätt. Men skulle han bara sitta och snacka om Tottenham även när de inte 

spelar, då skulle man ju tänka, fan släpp det där nu. 

 

Är det bara för att Niva är just Niva eller spelar det någon roll vem det är som 

rapporterar kring sitt lag? 

– Niva sköter det på ett sätt som gör att jag inte stör mig på det. Sen har jag väl inget annat 

exempel när jag verkligen sitter och stör mig på det. Så det är väl okej så länge det inte går ut 

över arbetet på ett tydligt sätt och det har jag inget exempel på att det har gjort. Sen kan det 

göra det även om man inte vet om det, att det är någon som sitter och håller på en klubb och 

samtidigt skriver jättemycket om den. 

 

Har du någon favoritklubb? 

– Ja, jag gillar Roma. 
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Följer du Roma i arbetet? 

– Ja, men jag följer dem inte mer än något annat, det går inte att motivera. Spelar Zlatan i 

Frankrike och Roma spelar i Italien samtidigt så följer vi Zlatan, det är inget snack. 

 

Kan du tycka det är jobbigt att skriva om Roma när du vet att du samtidigt har 

personliga känslor för klubben? 

– Nej, egentligen inte. Det är inte så att jag åker till Rom flera gånger om året för att följa dem 

och jag gillade dem mer när jag var yngre. Så jag känner mig bekväm med att såga dem. 

 

Tänker du efter extra om du ställs inför den situationen? 

– Nej, inte så att jag ser något problem med det. Jag har skrivit så mycket om andra lag också 

så det blir bara ett jobb. Så känner jag själv i alla fall och jag hoppas att det inte ser 

annorlunda ut i texterna. Vi har en liten redaktion också jämfört med Sportbladet och 

Expressen till exempel och vi ska bevaka väldigt, väldigt mycket och då har man inte lyxen 

att sitta och välja ut sitt favoritlag, det skulle inte gå. 

 

Har du koll på överlag vilka klubbar dina kollegor håller på? 

– Ja, ofta när Arsenal gör mål så tycker jag att det hörs några små ”hurra” runt om på 

redaktionen. Fast då är det inte bara på sporten utan då är det överallt. Men lite koll sådär har 

man väl. Sen tror jag också att det kan vara så att man har hållit på någonting tidigare men att 

man inte riktigt orkar med det på samma sätt efter ett tag. 

 

Om du har en kollega som håller på till exempel AIK och skriver om AIK:s match kan 

du då tänka när du läser artikeln att, ”Fan, det var nog inta bra att han skrev om den 

här matchen på grund av hans sympatier för klubben”? 

– Jag kan läsa det på ett annat sätt men jag tror aldrig jag har hittat något konstigt. Men jag 

kan tänka att jag vet att han håller på AIK så nu måste jag läsa artikeln för att se hur det ser ut. 

Men inte så att jag har reagerat på någonting. 

 

Om vi tar Lasse Granqvist som exempel, är det okej att han jublar högt och blir glad 

när det svenska landslaget gör mål i fotboll? 

– Då är vi inne på det där som när Micke Renberg satt och grät. Det är svårt att dra någon 

gräns för samtidigt skulle det vara olidligt med en kommentator som inte har några känslor 

alls och bara berättar vad som händer utan inlevelse. Lasse Granqvist är ju extremt populär 
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och jag tycker han är väldigt bra också. Men det är klart, han kan ju också överdriva väldigt 

mycket. 

 

Är det skillnad på att vara partiskt mot ett landslag och att exempelvis sympatisera med 

ett klubblag? 

– Ja det skulle jag säga att det är. 

 

Om Lasse Granqvist skulle jubla för ett AIK-mål? 

– Det skulle ju aldrig gå. 

 

Varför inte? 

– Det är märkligt och intressant. När han sitter och kommenterar en Sverigematch så antar 

man att åtminstone 95 procent av de som sitter och kollar hoppas att Sverige ska vinna. 

Medan om han kommenterar en allsvensk match så förväntas han vara helt opartisk. Men det 

är klart, det är intressant. Men det skulle aldrig vara hållbart i längden om han satt och jublade 

när AIK gjorde mål. Då skulle folk som höll på det andra laget bli galna. Det skulle inte 

fungera. Medan om Sverige möter England och han jublar när Zlatan gör mål är det inte så 

många engelsmän som skulle höra av sig och säga att det där var konstigt. 

 

Varför tror du det är mer accepterat att bli glad när Sverige gör mål? 

– Jag vet inte, men jag tror det har att göra med att man tänker på vilka det är som lyssnar. 

Kommenterar man en AIK-match så håller inte alla som sitter och tittar på AIK, medan om 

det är en Sverigematch så håller de flesta på Sverige. Sen tror jag det verkar gå i vågor också 

hur mycket man jublar. Om man tittar på VM-krönikan från 94 så är det väldigt nedtonat 

jämfört med hur det är nu. Man hör också att vissa längtar tillbaka till hur det var förr med 

Arne (Hegerfors) när det var mycket lugnare, så det kanske också kommer och går lite. 

 

Har det blivit tydligare på senare år tycker du? 

– Med skrikandet menar du? Ja, det tycker jag. Kanske inte de fem senaste åren men jämfört 

med för 20 år sedan, det tycker jag, absolut. Då förstod man ju knappt att Sverige spelade om 

en medalj, det var som en vanlig dag på jobbet. 

 

Är det bra eller dåligt? 
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– Det är nog en mix. Jag vill inte ha någon som är helt likgiltig samtidigt som jag inte vill ha 

någon som bara sitter och vrålar och gråter. Ett visst mått av engagemang måste man ha, 

annars blir det tråkigt att sitta och kolla. 

 

Kan det vara någon skillnad på om det handlar om radio, tv eller press? 

– Ja, det tror jag absolut. Om det kommenteras i radio eller tv så är det i realtid. På nätet kan 

det visserligen vara en liverapportering, men om det är en artikel verkar det konstigt att skriva 

den lika ”urballat” som någonting som händer live. Om man skriver en artikel 20 minuter 

senare så behöver man hålla någon slags ton och inte skriva med stora bokstäver och så. 

 

Gillar du personligen att läsa hejarklacksjournalistik? 

– Ja, beroende på vad det är. Om det är på Svenska Fans eller om det är Olof Lundh som har 

skrivit om Leeds då kan det vara intressant eftersom det är folk som har så bra koll. Sen kan 

man bli trött på att det slår över, som kommentarer ”vi skulle ha vunnit idag, vi hade otur”, 

fast laget har varit jättedåligt. Men just det där att folk är initierade och väldigt insatta är 

intressant får då får man reda på saker man kanske inte hade fått om man läser bredare 

journalistik. 

 

Tycker du det är skillnad på att ha sympatier när det gäller idrott mot exempelvis 

politik? 

– Ja, det tycker jag. Även om jag tycker att man ska ta sig an sporten med samma tyngd som 

andra saker så tycker jag ändå att det är mer harmlöst om någon håller på Sevilla än om någon 

är väldigt tydligt alliansvänlig eller sossevänlig. Fotboll är trots allt bara fotboll medan politik 

är något viktigare. 

 

Hur ser du på den typ av hejarklacksjournalistik som Jesper Hussfelt och Marcus Birro 

bedrev i somras när de satt och stöttade det italienska fotbollslandslaget ganska öppet, i 

svensk tv? 

– Där vet man om premisserna men det kan ju slå över så att det blir riktigt löjligt. De fick 

kritik för det också. Birro är väldigt uttalad med att han håller på Roma och älskar Italien och 

det kan ju bli för mycket. Samtidigt ska ansvaret på något sätt inte bara vila på honom utan 

även på TV4. Birro har inte, tror jag, någon journalistbakgrund utan när man tar in honom så 

gör man det för att man vill ha det där engagemanget. Jag kan tycka att det blir för mycket, 

men han är ju där för det han gör och då är det egentligen TV4 som borde tänka efter om de 
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verkligen ska ha folk som sitter och hejar på lag öppet. Vill man inte ha det kanske man inte 

ska ha Birro där utan någon annan som är lite mer nedtonad från första början. 

 

Är det skillnad som tittare om man vet om från början att den journalisten håller på det 

och det laget? 

– Ja, det kan det vara, så att det inte blir någon dold agenda. Samtidigt tycker jag inte att man 

kan avkräva av folk att de ska berätta vilket lag de håller på för väldigt många kan sköta sitt 

jobb utan att det någon gång påverkas av att man håller på Leeds eller Arsenal. Jag tycker ju 

inte att varje sändning ska börja med att man säger ”Ja, jag håller på Djurgården”. Samtidigt 

tycker jag det kan vara bra att veta att Niva håller på Tottenham, då är det lite extra intressant 

att höra honom prata om Tottenham. Och inte så att han sitter och hyllar dem, utan kanske 

snarare att det blir lite mer kritiskt. Birro är också väldigt öppen med vad han håller på och 

vet man det inte från början märker man det väldigt snabbt. Hussfelt har fått någon slags 

Italienprofil nu också och då är det ingen hemlighet att han gillar italiensk fotboll. 

 

Vilka tror du det är som vill ha hejarklacksjournalistiken? Är det journalisterna som 

vill skriva den, är det läsarna som gillar att läsa den eller är det ägarna som bestämmer 

att så här ska det se ut? 

– Jag tror inte att ägarna skulle beordra den här journalistiken om det inte fanns intresse för 

den eftersom det är intäkterna som till stor del styr. Både Hussfelt och Birro är säkert sjukt 

populära bland folk som läser om italiensk fotboll på till exempel Svenska Fans. Just för att 

de tar ligan i försvar och är intresserade av den. Det finns säkert tittare och läsare som gillar 

det. Precis som Wennman (Peter) har en egen sida i Sportbladet där han skriver om Premier 

League. De som gillar engelsk fotboll gillar säkert den. Jag tror absolut att det finns ett 

intresse för det, om man nu ser hejarklacksjournalistiken som att man skriver om en särskild 

liga. Jag tror i alla fall att tillräckligt många gillade att Birro och Hussfelt var Italienvänliga i 

somras annars hade det inte fortsatt att sändas eftersom det är ”tittningen” som styr det. 

 

Vad grundar sig det i, att publiken ändå efterfrågar den här typen av journalistik? 

– Jag tänker att det framför allt är yngre människor som gillar den, men det har jag egentligen 

ingen aning om. Om det är en grupp som gillar italiensk fotboll är det ju kanon om det sitter 

några och diskuterar det. 

 

Tror du att den här typen av journalistik kommer öka om vi ser fem-tio år framåt? 
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– Nej, det tror jag inte. Jag tror ändå att det finns ett tak för det. Det kan inte bara finnas den 

typen av journalistik utan man vill ha den vanliga journalistiken också. 

 

Skulle du vilja säga att hejarklacksjournalistiken är accepterad inom 

sportjournalistiken? 

– Om det är att sitta och jubla på pressläktaren så tror jag absolut inte att den är accepterad. 

Jag tror att det finns ett kritiskt tänk hos många. Om Erik Hamrén håller en presskonferens är 

det inte så att alla sitter och jublar efter att han har hållit sitt tal, utan tvärtom så börjar folk 

ställa frågor. Så det tror jag inte, utan det skulle bli väldigt fel om folk satt och applåderade. 

Fanjournalistik tror jag att vissa ser ner på, de menar att den inte är på riktigt, medan andra 

faktiskt förstår att man kan hitta väldigt bra saker också där eftersom det ofta är väldigt påläst 

folk som skriver den. Så nej, jag tror inte att den är accepterad på redaktionerna. Inte annat än 

vissa delar, som det de körde i somras (Birro och Hussfelt), då är det en liten egen grej. Det 

skulle nog inte vara accepterat att köra så i de stora huvudsändningarna utan då får det bli en 

liten specialgrej vid sidan om. 

 

Pratar ni någonsin om hejarklacksjournalistik på redaktionerna? 

– Nej, egentligen inte. Inte som jag kommer ihåg. 

 

Hur tycker du att hejarklacksjournalistiken står sig i förhållande till det man har lärt 

sig i skolan, att man ska vara opartisk, informerande och granskande. Hur går den ihop 

med de journalistiska idealen? 

– Det går väl inte ihop om man ser det som att man blir förblindad bara för att man är så 

entusiastisk. Då går det inte ihop tror jag. Då tror jag man kan missa saker på grund av 

entusiasmens följder. 

 

Är hejarklacksjournalistik dålig journalistik? 

– Nu har jag ju gett sju olika definitioner för vad hejarklacksjournalistik är och alla de är 

definitivt inte dåliga. Men om hejarklacksjournalistik är att man för positivt och entusiastiskt 

följer någonting utan att granska det ordentligt, då är dåligt, absolut. Men sen har jag ju varit 

inne och snurrat på olika fanssidor och då tycker jag inte att det är dåligt. Sen kanske inte det 

är riktig journalistik. Jag tycker det är kul att folk skriver om sina egna lag men det skulle inte 

gå att skriva lika okritiskt på en stor tidningsredaktion. 
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Spelar det någon roll vilket forum det handlar om? 

– Absolut, så är det. Det är nog det jag har varit inne och snurrat på. På Svenska Fans är det 

självklart att alla lag har varsin sida, man vet vad man får. Det är ingen hemlighet att de som 

skriver om Roma gillar Roma. Men på en större tidningsredaktion tycker jag inte att man 

okritiskt kan sitta och hylla fotbollslag. 

 

Vad beror det på att det finns den skillnaden? 

– På en tidningsredaktion är det journalistik, det andra är inte journalistik. Man kan inte kräva 

att folk ska vara objektiva på en fanssida utan de måste få skriva och vara glada. Det kan 

däremot krävas på en tidningsredaktion eftersom det hör till. Man ska vara så opartisk och 

objektiv i det man bevakar som möjligt. 

 

Inför stora VM-matcher som det svenska fotbollslandslaget spelar skrivs det ofta 

krönikor från bland annat Niva, Bank och Esk. Vad är tanken med dem tror du, vad är 

man ute efter där? 

– Där lyser det ju verkligen igenom att man hejar på Sverige. Men vad som är tanken med 

dem? Det finns ett stort intresse av att ladda upp inför matcher. Det är också lite olika typ av 

forum, i en krönika kan man vara lite mer personlig än i ett matchreferat. I en artikel vill jag 

inte läsa att ”Sverige sköt, men tyvärr gick inte bollen i mål”, då ska det bara stå ”bollen gick 

inte i mål”. Medan man i en krönika kan vara mer personlig. 

 

Är krönikor en annan typ av journalistik? 

– Ja det skulle jag nog vilja säga. 

 

Tycker du själv om att läsa den typen av krönikor och journalistik? 

– Ja det gör jag. 

 

Vad är det som tilltalar dig då? 

– Jag tycker till exempel att Simon Bank skriver väldigt bra, inte bara i de sammanhangen 

utan i alla sammanhang. I en krönika ges det utrymme att tycka och vara personlig och det 

tycker jag kan vara kul att läsa. 
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Transkribering av intervju med Johan Esk 

Hur skulle du definiera begreppet hejarklacksjournalistik? 

– Jag vet inte, det är väl en form av populistisk lokaljournalistik kanske, som finns både i 

lokala medier och i riksmedier. 

 

Inom vilka genrer skulle du vilja säga att den förekommer? 

– I viss mån alla skulle jag vilja säga. Sen är det väl kanske som mest i musik – när det är 

melodifestivalen, men även när Carl Bildt är ute i Europa så är det väl någon slags 

hejarklacksjournalistik ibland och är det några svenskar som håller på att få pris på 

Oscarsgalan så är det hejarklacksjournalistik. Eller hejarklacksjournalistik… men man skriver 

om det svenska och sedan i idrott också då. 

 

Du var inne på att det var populistiskt, vilka andra delar ser du som centrala i 

fenomenet? 

– Nej, men någon slags förväntning och vilja att det ska gå bra eftersom det i grund och 

botten handlar om att det ska spegla någon slags förväntan och känsla bland majoriteten av 

publiken att ”hoppas Sverige vinner ikväll”. Och sedan är det ju så, tvärtemot vad många 

aktiva verkar tro, inte minst Zlatan, så är det ju alltid mycket bättre, tittarmässigt och 

försäljningsmässigt, om det går bra. Men det är inte så att vi journalister har någon slags ”nu 

ska vi skriva för att hjälpa dem” utan jag upplever att det som kallas hejarklacksjournalistik 

inom svensk sportjournalistik är väldigt mycket med glimten i ögat och inte på allvar. Inte alls 

som när Turkiet hade kvalificerat sig för fotbolls-EM. Det var 96 och Tommy Svensson var 

förbundskapten. De blev klara efter matchen på Råsunda 95 och när förbundskaptenen 

kommer in i pressrummet så ställer sig hela journalistkåren upp och jublar. Där kan man 

snacka om hejarklack. Det har ju hänt att svenska journalister har jublat på en pressläktare 

men det har varit på grund av extremt snygga saker: Brolins 2-1 mot England men det kan 

även vara… jag har själv stått upp och jublat när Gascoigne gjorde mål mot Skottland, när 

han lobbar och sedan tar den på volley, då är det mer en spontan reaktion mer än att ”ja vad 

kul att Sverige vann”. 

 

Skulle du i grunden säga att du ser den som någonting positivt eller negativt – den här 

typen av rapportering? 

– Så länge man inte blundar för någonting så är det inga problem. Jag menar, du har ju det 

klassiska då när Svenska Dagbladet fick reda på det om Ulf Samuelsson under hockey-VM i 
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Nagano. Det fanns inga tankar på att inte skriva om det, trots att jag tror att det hade en 

avgörande betydelse att gick dåligt. Under samma OS, jag jobbade på TT då, hade vi en nyhet 

om att det svenska laget hade gjort en reklamkupp, vattenfall tror jag det var, som hade det 

här ”två hål i väggen” och då körde de två svarta prickar på mössan. För alla svenskar var det 

en tydlig reklamsignal och det där skrev vi ju om. Och jag menar, om vi får veta att Kalla är 

dopad dagen före stafetten så är det klart att vi skriver det. Faran är om det blir så att man inte 

skriver objektivt om det som händer, är det en domarskandal som gör att Sverige vinner så 

tycker jag att det är något som inte får glömmas bort. 

 

Tycker du att hejarklacksjournalistiken kan ta utrymme från den klassiska idealistiska 

journalistiken? 

– Jag vet inte. Men det är ju så att ju närmare du kommer en stor händelse så blir det mer och 

mer svenskfokuserat, sen om det är bra eller dåligt eller att det går ut över något… men det är 

samma sak där – nu under EM blev det ett tag fokusering på Expressens rumpbilder och det 

var naturligt att skriva om det trots att det var ett väldigt känsligt läge under EM. Sen var det 

vissa som gjorde det större och vissa som gjorde det mindre men det tror jag mer handlade om 

att Aftonbladet förlöjligade det bara för att de inte var först på det. Hade de varit först på det 

hade de gjort det till en världsgrej. Ni ser det i dag med förbundskaptenen i handboll som 

tycker att media har förstört allt. Jag tror att många förbundskaptener tror att svenska 

journalister bara är emot dem. 

 

Ser du något problem med hejarklacksjournalistiken? 

– Nej inte om man ser till att inte blunda för någonting annat. 

 

I lagom dos då eller? 

– Nej, men att det du kallar hejarklacksjournalistik kan också vara en… det handlar ju mycket 

om på något vis hur saker och ting presenteras. Jag tycker att den stora 

hejarklacksjournalistiken i så fall finns inom TV, att man verkligen driver fram känslan av att 

”den här matchen inte är körd än”, ”vi kan vinna”. De talar väldigt mycket i vi-form när 

Sverige spelar. Det tycker jag helt har försvunnit, kanske inte helt, men väldigt mycket har 

försvunnit från tidningssidor. Jag ser till att aldrig försöka använda ordet vi, ”ikväll ska vi…”, 

utan det är Sverige som spelar. 

 

Hur kommer det sig? 
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– Jag tycker att, vadå? Jag är ju inte med och spelar. Det finns en rak linje tycker jag, så som 

lokaltidningar bevakar sina lag, det är ungefär på samma sätt som vi i riksmedia bevakar 

landslaget. Det är ingen större skillnad. Och det finns ju kanske någon slags ”ikväll ska 

Sverige vinna”, ”ikväll ska Brynäs bli mästare”. Jag tycker som sagt att inom idrotten så görs 

det väldigt mycket med glimten i ögat, jag tycker inte att det är något jätteproblem. 

 

Men tycker du att det är fel att skriva ordet ”vi” överhuvudtaget? 

– Det får vara upp till var och en, jag känner mig inte bekväm med det. Men det jag skulle 

komma in på var att vissa som är kritiska till den så kallade hejarklacksjournalistiken när det 

gäller landslaget vill göra det till att det skulle vara uttryck för någon farlig nationalism och 

att de som gör det nästan är Sverigedemokrater men man kan också titta på hur 

fotbollslandslaget ser ut nu, det är ju verkligen en ganska bra bild över hur blandat Sverige är. 

Så kanske är det just nu ännu viktigare att till exempel fotbollslandslaget lyckas som 

samlande nation. Jag tänkte på det faktiskt när jag var på Friends Arena att jag såg en hel del i 

publiken med vad man kan uppleva har invandrarbakgrund och där har ju inte minst Zlatan 

betytt oerhört mycket, men även att landslaget är mer blandat. Det var under många år killar 

med framför allt invandrarbakgrund som kanske nådde till U-19 och U-21 och sedan inte tog 

det sista steget. 

 

Är det någon skillnad tycker du att öppet ta ställning för än nation eller att ha 

sympatier för ett lag man skriver om? 

– Nationen, då är det ju laget man skriver om. 

 

Ja, men om man exempelvis säger att du hejar på AIK i hockey och skriver om dem 

eller om du skriver Sverige i en fotbollsmatch, är det någon skillnad i den situationen? 

– Nja, det blir ju lite lustigt för att vi i DN ska vara en rikstidning men på sportredaktionen är 

vi mer en Stockholmstidning. Vi bevakar AIK mycket mer än vad vi bevakar Helsingborg i 

Europa League. Vi kan ligga snäppet emellan där. Men det är viktigt att man inte skriver om 

ett land, man skriver om ett landslag även om det som händer landslaget kan påverka en hel 

nation, det kan det ju faktiskt göra. 

 

Men generellt sett om man som sportjournalist har ett favoritlag som man samtidigt 

rapporterar kring, hur ser du på den situationen? 
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– Det där frågar väldigt många. Problemet som kan uppstå som sportjournalist är att man får 

personliga bindningar. Folk frågar ofta ” du håller ju på det laget, hur kan du gå och skriva om 

dem?” men det är ofta inget problem för i det där laget så byts det ju folk. Det farliga är när 

man får personliga band till människor som man lär känna, där personkemin stämmer och de 

verkar vettiga. Man ska alltid känna att man har ryggen fri så man känner att får jag reda på 

något negativt om den här personen så ska jag skriva det oavsett vilket lag den där personen 

spelar i. Om det har varit något negativt om ett lag har det aldrig varit några problem. Där är 

det ju faktiskt lättare för oss, jag jobbade fyra år på länstidningen i Södertälje och där var man 

mycket närmare laget och då krävs det mer integritet för att vara kritisk. Så jag tycker att de 

som klarar av att ha en kritisk hållning på mindre orter, de gör det väldigt bra. 

 

Är det någon skillnad att rapportera kring något man sympatiserar för om det rör sig 

kring exempelvis politik? 

– Jag undrar det, det är faktiskt intressant. K-G Bergström som väl har varit aktiv moderat. 

Jag menar jag upplever inte när han skriver att det lyser igenom vilka han sympatiserar med. 

Och jag får ständigt höra att ”jag hejar på det och det laget” och att ”jag hatar det och det 

laget”. Men när det gäller landslaget så är det mer obvious. Sen för mig är det väldigt tveeggat 

eftersom jag har barn och ofta blir det så att när Sverige åker ur så kommer jag hem. Så för 

mig är det en win-win-situation. Det är kul om Sverige vinner, men det är ännu roligare om de 

åker ur för då kommer jag hem tidigare till barnen, och familjen. 

 

Men det faktum att man är öppen med vilka man sympatisera med, hur förhåller det sig 

till de journalistiska idealen? 

– Å ena sidan kan man se det som en bra konsumentupplysning. Vi är ofta väldigt måna om 

att vi ska vara opartiska och att vi inte ska berätta vilka vi hejar på men å andra sidan, när det 

gäller landslaget så vet väl alla att det är kul om det går bra för Sverige. Men jag menar, jag 

tycker ju att det är nästan lika kul om det går bra för Tyskland, jag hejar på tyska landslaget, 

Bayern München är mitt favoritlag och så. Och det kan jag vara öppen med men jag kan inte 

vara lika öppen med vilket lag jag eventuellt håller på i Sverige. 

 

Finns det något lag i Sverige som du stöttar? 

– Nja, jag är ju uppväxt med ett lag som jag följer väldigt mycket men det är nog nästan det 

laget man kan vara mest kritiskt mot, för det kan ju vara så att ”de man älskar agar man”. Men 

för min del känner jag inte alls att det är något problem. 



 

  64 (105) 
 

Arbetar du på något annorlunda sett? 

– Mot det laget? 

 

Ja? 

– Nej, utan det som ändras när man börjar jobba är att man lär känna folk i de olika 

föreningarna och då kommer det här med personliga band in. Det är en mycket större fara än 

lag. Så det är det som man ska passa sig för. Och det är ju också en form av 

hejarklacksjournalistik kanske, om man börjar gilla någon person som man inte vill att det ska 

illa för. 

 

Idealet om att man som journalist ska vara opartisk, är det på något sätt förlegat? 

– Inte förlegat men det är ju någonting från en annan tid eftersom media i dag består till 

hälften av traditionell media och hälften ny media och den nya median består ju väldigt 

mycket av fans-siter och medlemsjournalistik och där är man ju extremt öppen, men där är 

man inte mindre kritisk för det. Ibland känns det som att de vågar och kan gå på ännu hårdare 

i sin kritik men det är ju också för att de är mer smala. Skriver man om Göteborg på Svenska 

Fans så är det bara Göteborg man är intresserad av och då ska man ju ha koll på 

vänsterbacksplatsen i B-laget. Det ingår ju i tjänst och intresse. Vi har inte det uppdraget 

direkt att alltid gå ner på den nörd-nivån. Men för landslaget, och då är vi tillbaka på det där, 

har vi nog samma synsätt. Att det som görs lokalt på en nivå kan göras nationellt på en annan 

nivå men det viktigaste är att alltid känn att man har ryggen fri. 

 

Skulle man kunna säga att hejarklacksjournalistiken finns på både klubblagsnivå och 

landslagsnivå men att den är mer accepterat på landslagsnivå? 

– Nja, den är accepterad på båda nivåer fast i olika medier. I den nya sortens medier går det 

rakt över, medan i de traditionella medierna så är det vanligare… även om jag vänder mot det 

här begreppet, visst det finns det här ”ikväll ska vi slå dem” men jag upplever att där det är 

störst, det är i TV. Där ska ”vi” vinna och det ska låta men det är mer att alla vill ha tittare och 

alla vill ha läsare. 

 

Hur ser på om en kommentator, vi kan ta Lasse Granqvist som exempel, han är ju mer 

som en supporter ibland. Hur ser du på det? 

– Tveeggat. Samtidigt är ju han väldigt bra. Vad ska man säga? Det är ju på ett sätt 

infotainment, han är någonstans mitt emellan. Han är en underhållare lika mycket som han är 
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en referent så han blir ju ibland större än showen, på gott och ont. Men jag menar när han 

refererar Ghana vid den där klassiska straffmissen så är det ju samma sak.  Jag tycker inte att 

det är så allvarligt, men ibland kan jag känna att man i etermedia lite väl länge håller kvar vid 

att ”det här kommer att gå bra”. Då är det där snacket om Berlin och det stod 3, 4-0 vad 

trodde ni då? Ja, men det är väl klart att alla trodde att det skulle gå åt helvete, spelarna också. 

Det är klart att man började fundera; vad ska man skriva om det här? Det blir ju löjligt. Och 

då var det ju så att folk tänker ”hoppas vi vänder”. Men för oss som är ute på fältet så blir 

resultaten å ena sidan totalt ointressanta för att jobbet blir likadant ändå ofta. Å andra sidan 

påverkar resultaten väldigt mycket för att intresset hemma blir större, det är fler som läser det 

vi skriver och det är fler som vill följa det vi skriver alltså känns jobbet mer motiverat och då 

är ju frågan om det påverkar hur vi rapporterar. Men det gör det inte. Det bara är så. För vårt 

jobb ute på fältet blir likadant. Det är ändå de träningarna som ska bevakas, det är ändå 

samma pressläggningstider. Och man är så inne i matchen, folk säger ”Berlin, det måste varit 

fantastisk att vara på plats”. Ja, det kanske det var men man är så… det är text som ska 

lämnas om tjugo minuter. Sen efteråt är det mer ”åh, wow”. Så ofta när man sitter och skriver 

så handlar det mer om att man stänger av känslor. Sen finns det helt andra grejer då man rycks 

med oväntat. Malin som kommer sen, hon har ju skrivit om ridsport många år och när vi satt 

och kollade på hon som hoppade, Sara Algotson Ostholt, det tyckte jag var sjukt spännande 

och det kommer jag ihåg när hon klarade så var det ”yes” och sedan ramlade det där jävla 

hindret. Men för mig som krönikör så ska jag ju också skildra en känsla. Om jag 

känslomässigt upplever att ”fan vad kul”, då ska ju jag skildra det annars gör jag ju inte mitt 

jobb. Det är värre om det på nyhetsplats blir bara ”hej och hå” och om det går över till att 

media till exempel i landskamper börjar leta fel hos domaren när felet istället låg hos Sverige, 

då finns det en fara tycker jag. 

 

Syns hejarklacksjournalistiken mest bland det vanliga nyhetsmaterialet eller bland 

exempelvis krönikor, som du skriver? 

– Jag tycker att när det gäller kvällstidningarna, om man nu kan kalla Aftonbladet och 

Expressen för kvällstidningar, där märks det i hela redigeringen. Att anslaget är ”ikväll tar vi 

dem”, ”ikväll ska vi göra det” och där har väl vi i DN kanske dragits lite åt det. Men om vi 

kanske skriver ”ikväll smäller det” så skriver de ”ikväll tar vi dem”. Det är väl den 

nivåskillnaden. 

 

Vad tycker du om den utvecklingen i så fall, att ni mer går emot det hållet? 
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– Nej, men det är en utveckling som man ändå ska vara vaksam över så att det inte blir 

larvigt, tycker jag. 

 

Vem är det som efterfrågar den här typen av material? 

– Ingen aning, men jag tror att vi försöker spegla någon slags allmän känsla som finns dagen 

före den stora matchen. 

 

Hur plockar man upp den? 

– Man känner väl av stämningen allmänt bland kompisar och så. Hur snacket går, vad man är 

intresserad av och ibland kan man säkert gå helt fel. Men det blir ju ändå så under vissa 

fotbollsmästerskap, då får man känsla av att det här är stort, och då blir det ju något slags 

nationens intresse. 

 

Diskuterar ni något kring det här på redaktionen när ni till exempel skriver inför 

Sveriges match ikväll? 

– Vilken nivå vi ska ligga på? 

 

Ja, och om fenomenet förekommer. 

– Nej. Jag vet att Mats Olsson någon gång på Expressen brukade skriva ibland att han fått i 

uppmaningar om att han skulle skriva stridsrop inför en match, men det har jag aldrig fått, och 

det tror jag aldrig att jag kommer att få. Jag vill kanske inte sprida känslan av att ”ikväll kan 

Sverige vinna” men däremot vill man kanske sprida någon slags känsla av att ”ikväll är det en 

stor match på gång”. Det vill jag få på plats, med miljö och åsikter och sådär. Om man lägger 

sig på en för sval nivå så synkar kanske inte det med alla som går och väntar på en match. 

 

Varför tror du ändå att den existerar, att det finns det här formatet? 

– Därför att idrott i grund och botten bara bygger på känslor. Man hejar på ett lag, ja. Det är 

väl det. Landslaget är kanske ingenting man följer objektivt utan det följer man för att man… 

det finns andra bra landskamper att följa istället liksom. Och i grund och botten är det att man 

blir intresserad av att se ett lag. Nu är det ju så mycket sport så folk tittar väl ändå men i grund 

och botten blir idrott ganska ointressant om man inte hejar på något av lagen, även om det har 

svängt så att man kan se det mer som ett skaltittande. Idrott blir ganska iskallt om man inte 

hejar på något lag, X-Factor blir ganska iskallt om man inte hejar på någon, melodifestivalen 

också. 
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Men är det journalistikens uppgift att stötta ett lag eller ett landslag? 

– Nej, absolut inte. 

 

Tycker du att hejarklacksjournalistiken har ökat eller minskat om du ser över din tid 

som journalist? 

– Eftersom utbudet har ökat så har det nog ökat. Men om man ser till om det har ökat 

procentuellt sett till mängden journalistik så tror jag inte det. Utan det är nog bara att känslan 

av att det har ökat. Allting sänds mer och det är fler kanaler och fler sidor. 

 

Är hejarklacksjournalistiken accepterad inom sportjournalistiken, generellt sätt? 

– Jag tror att man ser på det som att det inte är något speciellt stort problem utan att den är i 

stort sett likadan i många länder. En av anledningarna till att jag inte skriver ”vi” är att man 

ska slippa det där ”vi vann och de förlorade”. Så om man börjar skriva vi så måste man ge sig 

in i att skriva dom. Så jag vet inte, ni får fråga dem, för jag upplever att på Aftonbladet och 

Expressen där har man ”ikväll ska vi vinna”-känslan och hur de resonerar om det. Vi 

diskuterar sällan det här. 

 

Tycker du att det förekommer någon form av hejarklacksjournalistik även hos er? 

– Jag kan ju inte säga att det inte gör det eftersom… ordet, det ligger ju snarare någon slags 

värdeladdning i det för jag upplever inte att ni använder det som något positivt ord utan som 

något mer negativt ord och då blir det konstigt att säga att det inte förekommer för då har man 

inte ryggen fri från allt som skrivs. Men alltså hejarklacksjournalistik, jag förstår liksom inte 

riktigt begreppet. Vad menar ni med det? 

 

Det är det som det går ut på, att vi vill att du ska bestämma, för det är det vi skriver om, 

vad det kan innebära och vad det betyder. Så vi utgår från dina uppfattningar kring 

det. 

– Ja… Nej, men eftersom vårt uppdrag är att skildra svensk idrott i första hand och kanske 

idrott i världen i andra hand… men det gäller ju att inte blunda för någonting. Om Sverige nu 

får en ny löpare som byter nation från Etiopien så tycker ju jag att det är otroligt bra och 

positivt för svensk friidrott. Men kommer det fram att det varit något skumt på vägen under 

övergången, då är det klart att vi ska skriva det. Dels tycker jag att det är bra för svensk 

friidrott, dels att hon kommer in i ett rätt läge. Men om det är hejarklackjournalistik då om jag 

tycker att det är bra? Nej hejarklacksjournalistik hade kanske varit att ”hoppas hon blir 
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svensk, hoppas hon blir svensk”. Nu är hon svensk. När hon sen springer kommer jag ju 

säkert att skriva en hel del om henne. Jag jämförde i dag med Ludmila, för med Ludmila var 

det något som lyftes upp. Mycket på grund av att hon var så väldigt skicklig på att hantera 

medier och att skapa den här hypen kring sig själv och sedan då togs ner när hon sabbade allt. 

Men var det hejarklacksjournalistik? Jag vet inte. 

 

De exemplen du nämnde tidigare, med att Expressen och Aftonbladet exempelvis gärna 

använder vi och hela den utformningen, läser du själv det inför en match? 

– Ja, men jag läser det mest yrkesmässigt för att jag ska hålla koll. 

 

Som privatperson då, tycker du om den typen av material? 

– Nej, egentligen inte. Inte om det blir för mycket så att det blir larvigt men det kan bero på 

att jag upplever att jag hejar på lag mycket mindre än de som jag skriver för eftersom för mig 

är det ett yrke: jag ser så himla mycket sport, jag går på så mycket, jag jobbar med det i så 

stressiga situationer. 

 

Var går gränsen mellan att det blir larvigt och att det fortfarande kan anses som god 

sportjournalistik? 

– Bra fråga, nej men jag tycker ibland att de här stridsropsaktiga grejerna och att man gör det 

till någon slags krigskänsla, även om det kanske avtagit nu men det kan kännas rätt larvigt. 

Men allt som görs med glimten i ögat kan ju funka. Om det inte görs det så blir det ganska 

larvigt. Är det frågan om en hejarklack sedan? En hejarklack jublar väl ofta före och under, 

inte bara efter. Det är väl en sak att vara glad och hylla någonting efter mot att hålla på att 

vara väldigt ”hoppas de vinner ikväll”. Men då är det också viktigt, tycker jag, att om man 

skriver så, som man ibland kan göra, för det kan jag göra, att vissa kan jag unna framgång. 

Men då är det rent personligt. Men det är ju som med skidåkning och Marcus Hellner och 

Petter Northug. Jag tycket att Petter Northug är otroligt rolig och bra så jag gillar ju verkligen 

honom. Men sen blev det svårt när jag var i Norge två veckor under skid-VM för deras 

nationalism och hejarklacksjournalistik, eller vad man ska kalla de kan kalla den, den blev to 

much. Jag vet inte varför. Men även där tyckte jag att de hade något slags självreflekterande 

som att ”ja, ja, det är bara skidåkning” efter ett tag att ”vi är kanske inte bäst i världen bara för 

att vi råkar vara bra på det här”. Men jag har aldrig hört en svensk, om ni kommer ihåg den 

här klassiska norrmannen, vad heter han nu? Han som när de hade slagit England skrev om ni 

kommer ihåg det ”can you hear me Margaret Thatcher?”. Han lyfte ju upp den där segern till 
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att Norge som nation hade slagit och varit bättre än England som någon slags hel nation. Så 

vet jag inte om någon svensk journalist verkligen har gjort, på ett seriöst sett. I så fall är det 

med extremt mycket glimt i ögat. Men jag upplever kanske att vi i Sverige känner att ”det är 

idrott”. Visst vi vinner det här men vi är ju inte en bättre nation. Och vi är ju inte en sämre 

nation om det går åt helvete heller så därför när de gör de där ”dom svek sitt land” som 

Expressen gjorde. Det blir ju bara en väldig backlash från tidningen. Jag tror att Expressen 

där, de trodde att de låg i nivå med tittarna men när tittare och läsare känner att media går för 

långt då blir det backlash. Det har jag upplevt själv, när jag kanske har sågat Lagerbäck eller 

Hamrén hårdare än vad folk själva tycker. Då blir det något slags försvar. 

 

Är det någon slags måttstock för vad som är en lagom dos hejarklacksjournalistik, att 

man försöker anpassa sig efter publikens nivå? 

– Nej men jag tror att Expressen i det fallet trodde att det är såhär som är känslan, och känslan 

kanske var så till Expressen verkligen skrev så för då blir det som att ”äh vafan”… Så den var 

ju rätt intressant hur det blev en backlash. 

 

Hur ser du på den journalistiken som Marcus Birro och Jesper Hussfelt ägnade sig åt 

under deras magasin, Late Night EM, där de öppet sympatiserade med det Italienska 

fotbollslandslaget? 

– Nej men det hade väl varit kul i så fall om man kanske har en för och en emot och så där, 

men där kan det kanske vara bra om man öppet har redovisat det. Då kan det vara värre om 

man låtsas vara objektiv. Sen såg inte jag det där så mycket. 

 

Men är det bättre på så sätt om man är väldigt öppen och tydlig med vilket lag man 

sympatiserar med, för tittarens skull? 

– Det kan vara bra kanske att man förklarar varför. Jag har ju varit väldigt öppen med att jag 

gillar det tyska landslaget och det har jag alltid gjort, kanske inte alltid, men länge och det 

känner jag ibland att man behöver göra för då är det lättare att skriva sen när Tyskland möter 

England eller Argentina så skriver jag att jag gillar dem därför och därför. Och det blir ju mer 

någon slags konsumentupplysning. 

 

Tror du att hejarklacksjournalistiken kommer att öka eller minska i framtiden? 

– Jag vet inte, ingen aning faktiskt. 
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Transkribering av intervju med Malin Fransson 

Hur skulle du definiera begreppet hejarklacksjournalistik? 

– Jag låg och funderade på det i går och försökte tänka mig in i vad det är ni vill prata om. 

Första tanken är att den inte finns längre, det är för att skydda sig själv. Det kan jag tycka att 

på en dags- och kvällstidning med riksintresse har det flyttats bort från specifika lag. Däremot 

där den då fortfarande finns är när Sverige gör något. Även om vi inte längre skriver ut ordet 

vi, för det ska vi akta oss för, så andas tonen fortfarande vi. Hejarklacksjournalistik för mig är 

nog den typen, OS och VM-bevakning. Där kan den fortfarande finnas. 

 

Ser du på begreppet som något positivt eller negativt? 

– Jag ser på det som något negativt, absolut. 

 

Varför då? 

– Grunden för journalistik är att den ska vara objektiv. Sen kommer den aldrig kunna vara det 

för vi bär alla en historia med oss som påverkar det vi gör. Men att kliva över till det som jag 

bedömer är hejarklacksjournalistik, då finns en risk att man väljer bort vissa saker. Och då är 

man ute på fel väg, vad man än sysslar med. Vi pratade om att vi blir försvenskade ibland på 

mästerskap, som när Sverige slog Norge i förra handbolls-EM för damer så hade Norge haft 

nio spelare som var sjuka i maginfluensa. Då glömmer man bort att berätta det för att man är 

så fokuserad på Sverige, och då blir det en felaktig bild. Så för mig är hejarklacksjournalistik 

något negativt. Jag är inte vi, jag har fortfarande inte vunnit en medalj än. Även om jag önskar 

att jag hade gjort det. 

 

Om vi vänder på det istället, vad är bra sportjournalistik för dig? 

– Sportjournalistik är känslor och det ska det få vara. Där ska vi särskilja oss lite från all 

annan journalistik. Det betyder att det ska finnas glädje och medaljskänsla i texter, men du 

måste fortfarande ha förmågan att sätta in det i ett perspektiv. Allt Sverige gör är inte bra, 

eller dåligt. Hejarklacksjournalistiken kan ju slå över åt andra håller också. Man blir 

personligen förolämpad över att man har rest över halva jorden och så kan de där jävlarna inte 

ens göra sitt bästa och så blir man överdriver kritisk. Bra journalistik är balanserad 

journalistik, men för den delen inte tråkig journalistik. 

 

Var går gränsen någonstans? 
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– Det är då det kommer in att vi aldrig blir helt objektiva. Vi påverkas ändå av den erfarenhet 

vi har. Vi försöker jobba med rätt specialiserade ämnesområden vilket gör vårt jobb lite 

enklare eftersom vi ändå kan sätta in det i ett perspektiv. Det är svårare om jag är på skeet på 

ett OS, något som jag aldrig ser annars. I det fallet blir jag väldigt beroende av vad de säger åt 

mig. Om de säger att det här är något som aldrig har hänt förut så kan jag ha svårt att 

ifrågasätta det för att jag inte vet. En balanserad journalistik, sätt in prestationen i ett 

perspektiv. Låt läsaren avgöra utifrån det resonemanget hur bra eller dåligt det är. Du behöver 

inte skriva allting på näsan åt dem utan har Sverige aldrig någonsin tagit medalj i ett hockey-

VM så räcker det med att berätta det. Vi har kört en gymnastikgranskning nu, som Lisa har 

gjort helt fantastisk, och då avgick sportchefen i söndags och det lägger de i ett 

pressmeddelande utan rubrik, sju punkter om hur de ska förbättras. Som sjunde punkt ligger 

att sportchefen har avgått. Då behöver man inte tala om att de gömmer det utan man kan helt 

enkelt berätta i texten att det här meddelandet kommer ut, sju punkter räknas upp och som 

sjunde punkt kommer det om sportchefen. Då blir det upp till läsaren att bedöma. Så pass 

ärlig och rak kan man vara. Sen är det klart att i detta finns det något, jag reagerar ju på ett 

visst sätt och tror att läsaren ska reagera på samma sätt, det är därför jag använder det. Så 

återigen, bra journalistik behöver inte vara objektiv men man måste göra ett försök 

åtminstone. Så länge man inte är krönikör, där har du en helt annan roll. Men nu är inte jag 

det. 

 

Finns det några positiva sidor med hejarklacksjournalistiken, och vilka är det i så fall? 

– Jag har svårt med den, men jag är ju gammalmodig. Vi diskuterar ofta frågor som tenderar 

det här. 

 

Tror du att det är en generationsfråga? 

– Ibland, ja. Bland de vanligaste frågorna jag kan få är ”vilket lag håller du på?”. Jag fattade 

den inte först. Det var för att diskutera min yrkesroll och så började man med den frågan. Jag 

tyckte det var jättemärkligt. Det var nästan så att jag hittade på ett tag att jag håller på den 

eller den klubben. Men så är det, många av de journalister vi har i dag kommer från Svenska 

Fans och liknande sidor och de är skolade in i journalistiken på det sättet. Jag är medlem i 

Gröndal hemma där jag bor bara för att stödja men annars så vill jag hålla min rygg så fri som 

det går. Jag har gjort det här i över 25 år och ibland så får du kopplingar. Jag umgås inte 

privat med någon som jag bevakar, men det är klart att vissa tycker jag bättre och sämre om. 

Så återigen, helt objektivt blir det inte. Men jag tror inte att jag ska stå i Hammarbys 



 

  72 (105) 
 

hejarklack, även om jag inbillar mig att jag kan bedöma Hammarby på ett bra sätt ändå så 

tycker jag inte om de signalerna som det sänder ut. 

 

Tycker du det är ett stort problem om en sportjournalist sympatiserar med en klubb 

som han eller hon samtidigt skriver om? 

– Ja, jag tycker det. Och jag vet att jag blir halshuggen av många för att säga det. Men jag 

förstår inte hur de fixar det. 

 

Är du orolig för att själva journalisten inte ska kunna göra sitt jobb? 

– Ja, och i slutändan är det läsaren jag oroar mig för egentligen. Sen finns det ju grader i 

helvetet. Man kan tycka om en klubb men ändå ha en hälsosam distans, men många av de 

Stockholmssupportrar jag i huvudsak träffar är vanligtvis balanserade och kloka människor 

men plötsligt när det kommer till deras lag kan deras argument vara så korkade att man blir 

rädd. Då kan jag tänka att om de här människorna samtidigt ska sätta sig och skriva om det 

här, så det går inte. Eller jag själv skulle i alla fall inte klara det. 

 

I din roll som publik då, om du exempelvis tittar på Erik Niva i Viasatstudion som hejar 

på Tottenham i fotboll. Hur går dina tankar i en sådan situation? 

– Det som många av journalisterna gör nu är att de är väldigt ärliga med det. 

 

Är det bra? 

– Ja, då sätter du ändå en varudeklaration. Jag som läsare har med mig det i bagaget när jag 

läser. Samtidigt har det också blivit ett fegt sätt att smita undan, genom att vifta med det så 

har jag helt plötsligt klarat ut allt. Så det finns två sidor av det också. Men ja, mycket hellre att 

de går ut och berättar det. 

 

Är det skillnad på att sympatisera med en enskild klubb och att sympatisera med en 

nation? 

– Det är ju det det inte borde vara, men det är det det har blivit. Jag tycker ändå att de flesta 

har blivit mycket mer medvetna om att hålla en viss distans till de klubbar de gillar. Under 

alla de år jag har jobbat på mindre orter innan jag kom till Stockholm så kunde man sitta på 

julfester med spelare och man var med på deras jubileumsmiddagar. Det är på väg att 

försvinna nu. Men vi har på något sätt behållit Sverige som den sista lilla livlinan. Jag blev 

jättechockad ska jag erkänna, jag skriver om hockey vanligtvis och vi är inte bättre vi, men 
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något vi inte gör är att ställa oss upp och jubla på pressläktaren eftersom vi faktiskt kan bli 

utkastade då. Det står tydligt i internationella hockeyförbundets regler. Så är jag på en 

fotbollslandskamp för ett par år sedan i Ungern och Zlatan gör mål på övertid och sju 

personer som jag respekterar och tycker är jätteduktiga journalister plötsligt ställer sig och 

vrålar rakt ut. För mig är det, nej, jag tycker inte om det. Jag har jättesvårt för det. Jag har 

själv skrikit två gånger på pressläktaren så jag är inte bättre än någon annan. Men jag tycker 

att något väldigt tydligt har hänt de senaste sju-åtta åren. 

 

Hur förhåller sig det som du kallar för hejarklacksjournalistik gentemot de klassiska 

journalistiska idealen om att man ska vara opartisk, informerande och granskande? 

Hur rimmar de två begreppen? 

– Det gör de ju inte riktigt. I och med att journalistiken just nu är väldigt sökande, det är en 

krisbransch och vi vet inte riktigt vart vi ska ta vägen, och ett sätt att närma sig publiken har 

då varit att ha fler och fler tyckare och fler personliga texter. Just för att då är det plötsligt 

tillåtet att vara en i klacken. Samtidigt ska man säga att två av de stora förespråkarna för 

kvällstidningarna rasar i upplagor så det kanske inte har varit helt rätt väg att gå. Om jag ska 

komma tillbaka till det som Lisa har gjort när hon granskat gymnastiken så är det 

gammaldags, hederlig sportjournalistik, som jag tycker. Man granskar ett förbund och får i 

stort sett hela förbundet på knä. Det är något som man inte har tyckt varit roligt eller har haft 

tid till, men jag tror att det är det som sportjournalistiken ändå kan motivera sin överlevnad 

på. Det andra, det nära, det finns på jättemånga bra fanssidor där det absolut fyller sin 

funktion. Men jag är inte säker på att jag vill ha det, framför allt inte i morgontidningar. 

Kvällstidningar får göra lite vad de vill, de gör mycket bra också. Men i en morgontidning har 

jag svårt för det. 

 

Tycker att hejarklacksjournalistiken stjäl utrymme från den vanliga journalistiken? 

– Ja, det gör jag. Den har gjort det, det tycker jag definitivt. Det har varit lite av en 

budgetvariant, ”Äh, fan vi har inget eget. Vi skriver en tyckare”. Sen är inte alla tyckare per 

automatik hejarklacksjournalistik, absolut inte. 

 

I vilket forum tycker du att hejarklacksjournalistiken syns som tydligast om du tänker 

på tv, radio och press? 

– Det där är svårt. Vill man göra det enkelt för sig så säger man tv. Men det man då ska 

komma ihåg är att det man ser där är expertkommentatorer och de har en koppling till sporten 
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de bevakar, det är något som ingår i kittet. Det är klart att det då lätt blir en form av 

hejarklacksjournalistik. De är inte journalister. Jag har nog svårt att säga att något forum har 

varit värre än något annat. Men återigen, när det drar ihop sig till OS och VM så är vi lika 

goda kålsupare allihop. Då är det fortfarande vi som vinner och de som sviker sitt land. 

 

Det är tydligt att du är negativt inställd till den här typen av journalistik. Men tror du 

ändå att den efterfrågas? 

– Ja, om jag tittar på Svenska Fans så har de fantastiska siffror och träffar på sina sidor. Så 

ärlig måste jag nog vara och säga att det finns ett behov av det. Sen är jag inte säker att det 

behovet finns när man läser en morgontidning. Jag är till och med tveksam till att det är det 

publiken vill ha när man öppnar morgontidningen. Däremot inte sagt att den inte kan ha ett 

forum, men jag är inte säker på att det ska vara i morgontidningar. 

 

Vad tror du det är som läsarna lockas av i hejarklacksjournalistiken? 

– Det är väl just den här känslan av att bli en del av någonting. Det blir vi som vinner. 

Gemensamt står vi där på läktaren, det är inkluderande journalistik på det sättet. Nu tycker jag 

att vi på DN har den bästa krönikören men det tycker väl alla. Johan (Esk) har som uppgift att 

tycka saker och hans mål är att vara inkluderande på det sättet, utan att vara för mycket vi. 

Inkluderande journalistik behövs den också, absolut. Men man måste skilja på vad som ska 

vara nyhetsrapportering och vad som ska vara tyckande. 

 

Men i de kvällstidningsforum som du säger att den framför allt existerar i, vilka är det 

som bestämmer att hejarklacksjournalistiken ska få ta plats? 

– Först ska jag säga att jag tycker det är så pinsamt när vi morgontidningar bara skyller på 

kvällspressen, för vi har också haft den typen av journalistik. Men mycket tror jag beror på 

det här sökandet efter en identitet. Det är vi (media) som har bestämt den för vi har trott att vi 

ska få nya läsare eftersom vi har sett att de nya läsarna läser Svenska Fans och liknande och 

därför har vi trott att det är det bästa sättet att få de till att läsa tidningar också. Det är där jag 

tror att vi har gjort fel. Jag tror att läsarna är så kloka att de ser det som två helt olika saker. 

Svenska Fans tycker de är skitkul för där diskuteras det med känslor, men när de vill ha 

”tråkiga”, kalla, fakta som är paketerade intressant då går man till en tidning. Där tror jag att 

vi behöver få in ett större självförtroende som tidning igen så att vi vågar tro att den rena 

nyheten, den klassiska berättartekniken fungerar. Vi behöver inte vara ”hej och hå, 

kexchoklad”. 
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Om vi tar som ett exempel att Sverige spelar en VM-kvalmatch i fotboll och Lasse 

Granqvist går upp i falsett när Sverige gör ett sent segermål. Är det okej? 

– Vi hade en jättediskussion kring JVM i hockey när Chris Härenstam blev tokig mitt i natten. 

Jag störde mig inte ett dugg på det först. Jag satt själva där hemma och tyckte det var 

jättefantastiskt och Chris och Micke var exalterade. Jag jublade och skrek också. Med lite 

distans så kan jag leva med Micke, jag kan leva med att expertkommentatorn tappar lite 

känsla och förnuft när det händer, men jag behöver nog en sansad kommentator i det läget. 

Det lyckades inte Chris med. Ibland kan de växla. När Granqvist jobbar med LG på radio är 

det LG som är den lugna och Granqvist som är den tokiga. Då kan man tycka att det blir lite 

fel, men det bryr jag mig inte om. Bara jag får balansen. Men det får inte vara två som skriker 

samtidigt, då tycker jag det går över till för mycket hejarklacksjournalistik. Idrott är känslor. 

Jag vill ha någon som jublar och är glad och samtidigt någon som förklarar för mig varför 

Sverige vann, varför det här målet kom till. Jag behöver balansen. 

 

Kan du känna att de analyserna då försvinner i mängden? 

– Ja, det gör de. JVM-guldet är det jag i första hand tänker på och deras programledare Marie 

Lehmann är min bästa vän så jag vet hur de hade det. Det blir spelare överallt och alla kramas 

och jublar, men det blir inte riktigt bra. Sen behöver man (journalisten) ju inte stå och vara 

”asseriös” och jättetråkig, det är inte det jag menar. Men återigen, det räcker med att säga att 

Sverige bara har vunnit en gång, det var 31 år sedan. Man behöver inte skrika det sju gånger. 

Alla förstår ändå hur stort det här är. Så att nej, jag blir äldre och tråkigare och vill ha lugn 

och ro. Jag blir irriterad och tycker inte de får jubla för mycket faktiskt. 

 

Nyttjar du själv det som du tycker är hejarklacksjournalistik som privatperson? 

– Ja, det gör jag. 

 

Varför det då? 

– Ja, precis. Enda fördelen med att vara ung var att allting var svart eller vitt. När man blev 

vuxen insåg man att det mesta är grått. Det är verkligen så. Men ibland vill jag fortfarande att 

världen ska vara svart eller vitt och då går jag in och läser ett referat på Svenska Fans eller 

någon blogg. Efter ett SM-guld kan jag tycka att det är fantastiskt kul att gå in och läsa 

Färjestads hemsida. Det finns ingen där som minns att laget mellan omgång 32 och 42 bara 

tog två poäng och alla krävde tränarens avgång. Det enda det pratas om är den totala lyckan 

och det kan jag tycka är fantastisk. Så visst nyttjar jag det. Det är det som också gör att jag 
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ibland har ifrågasatt om det inte finns ett behov av det i tidningarna också. Men jag tycker vi 

har gjort så många försök nu i så många år och inte fått någon riktig effekt på det. Jag tror att 

läsaren är så pass klok och det är ett annat forum, ett nytt forum, som vi inte riktigt har lärt oss 

hantera. Vi kanske borde låta det vara var för sig. 

 

Tror du att det är den utvecklingen vi är på väg mot, att hejarklacksjournalistiken 

försvinner från riksmedia? 

– Jag tror det. Vi började för ett år sedan att satsa på mer berättande journalistik, vi fick 

tillåtelse att skriva längre reportage och fick en jättestor ökning i alla läsarundersökningar. 

Expressen går också mot det nu, de gör mycket reportage, och Sportbladet har haft sina 

långskrivningar om fotboll under en längre period. Ska vi då titta på något så ska vi kanske 

titta på Offsides framgångar som ju bevisligen går framåt hela tiden. Det där är kanske det 

som vi tidningar mer kan ta till oss medan det andra kanske ska få tillgång på våra nätsidor 

också. Jag är en av de som hade lite svårt med att vi skulle ha Henrik Rydströms blogg hos 

oss, även om jag gillar Henrik. Vi låter ju inte ett socialdemokratiskt kommunalråd blogga på 

våra politikersidor men där har jag nog återigen känt att vi underskattar läsarna lite. Jag kan 

leva med det så länge vi har en tydlig varudeklaration. Om du vet om att det är Kalmar FF:s 

lagkapten så kanske du läser det ändå, men du vet om det. 

 

Är det skillnad mot om det skulle vara politik till exempel, skulle det fungera? 

– Nej, vi skulle aldrig ha en politisk reporter som samtidigt satt i kommunfullmäktige i 

Norrtälje. Det skulle inte ens vara något vi skulle diskutera. 

 

Vad är det då som skiljer för sporten? 

– Det är ju det som är saken, jag tycker inte att det är något som skiljer. Det är där jag tycker 

att vi har varit och tassat. Min första reaktion när Rydström kom till oss var ”nej”. Och där 

kan man säga att jag talar emot mig själv. Jag har läst hans blogg i alla år och tyckt att den 

varit rolig och tankeväckande men när den skulle in på våra sidor tyckte jag det var 

jättehemskt. Det är där jag kanske börjar bli gammalmodig. Och då kanske vi kan ha ett 

kommunalråd som bloggar på en politikersida också, men återigen, då bloggar han eller hon 

som ett kommunalråd. Men aldrig att jag vill ha en politiskt aktiv som skriver artiklar och av 

samma skäl vill jag inte ha någon som sitter i Djurgårdens styrelse som skriver hockeyartiklar 

heller. Jag tycker det är lite ledsamt att man fortfarande måste förklara det, vilket man 

behöver. 
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Generellt sätt då, vad skiljer på att skriva om sport och utrikespolitik, till exempel? 

– Egentligen ingenting tycker jag. Det är därför jag tycker vi ska ha samma krav på 

opartiskhet och samma höga standard på vår relation till klubbar, föreningar och institutionen. 

Grunden tycker jag fortfarande ska vara den absoluta samma. Men precis samma sak som att 

vi då har politiska redaktörer eller kommentatorer som har friare relationer till det de skriver 

om så är det samma sak med våra krönikörer. Ibland ingår det i krönikörsjobbet att komma 

någon lite närmare, för det är en del av det. Men det är tyckande och då är det väldigt tydligt. 

Den som däremot skriver om Carema-skandalen får inte ha något samröre med Caremas 

största konkurrenter, för mig är det självklart. Och jag tycker som sagt sportjournalistiken ska 

vara likadan. Och jag tycker i dag att sportjournalister försöker leva upp till det. Jag tycker att 

vi har ett gammaldags rykte som dras efter oss, men för att vara ännu tydligare så gäller det 

att vi är noga med detta. Det är det stora intresset som har gjort att man har hamnat här, men 

så är det för många. Det är ingen politisk reporter som blir det bara så, utan de har också varit 

intresserade av samhällsfrågor och på så sätt tagit sig in i det här. Det tråkiga med att vara 

sportjournalist är att man med tiden tappar lite av den glädjen som det är att vara 

sportfanatiker. 

 

Du tvingas jobba bort den menar du? 

– Ja, och även om jag är ledig och går på en match så ställer inte jag mig upp och jublar. Det 

är inget som jag tänker på utan det bara finns i mig. Just det där att det ändå finns en analytisk 

blick, den där jobblicken, gör att jag kan säga att det var roligare att bara vara fan. Det kan jag 

sakna ibland. 

 

Är hejarklacksjournalistiken accepterad som du ser det inom din bransch? 

– Det är det som är så roligt för frågar du alla så tror jag de säger nej. Just eftersom den har 

negativ stämpel tror jag att de flesta per automatik säger ”nej, den är inte okej”. Men visst är 

den lite mer accepterad här än vad den skulle vara någon annanstans. 

 

Kan man säga att du påstår att hejarklacksjournalistiken bara är en fas, ett försök till 

att locka ny publik som har blivit ganska misslyckat, och därmed kommer försvinna i 

framtiden? 

– Ja, och man kan också säga att det är min positiva förhoppning. Jag tror att det kan vara så. 

Sen att det vore en dröm för mig om det verkligen blev så det är en annan sak. Jag tror det har 

varit ett sätt att få grabbar mellan 20-25 år att läsa tidningen och hur gör man det? Jo, genom 
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att skriva om sport. Svenska Fans har blivit lite av ett samlingsnamn där man tittar på hur de 

växer och därför har man försökt nudda vid det. Många av journalisterna har också bloggat 

sig därifrån till olika redaktioner. Så jag tror det har varit en strategi som inte har fått den 

utveckling som förhoppningen var och därför tror jag att man istället går tillbaka och försöker 

hitta ett komplement där tidningarna återigen blir en slags kunskapsbank där man 

förhoppningsvis ska bli lite klokare när man har läst tidningen. Och så får den här åsiktdelen 

få en större plats på nätet, på tidningarnas nätsidor också, absolut. Kanske att man där öppnar 

upp ännu mer för det. Men jag tror att den kommer att bli lite mer renodlad. 

 

Kan det vara skillnad på hur hejarklacksjournalistiken yttrar sig i er pappersupplaga 

och er nätsida? 

– Ännu är det inte det, men jag skulle inte bli förvånad om det kan bli det i förlängningen. I 

det här hamnar också frågan om hur man ska interagera, vilket har blivit ett problem i och 

med att det har blivit fel typ av ton i där. Nu har ju nästan alla tidningar stängt sitt 

kommentatorsfält. Men det är egentligen inget tidningarna vill, egentligen vill vi ha den här 

dialogen och det är på nätet den ska finnas. Men för att få den dialogen måste du ha en typ av 

journalistik som bjuder in till den diskussionen och då blir det mer åsiktsjournalistik för det är 

där åsikter kan starta ifrån. Den dagen man kan få folk att förstå att det är helt okej att gå in 

via Facebook och godkänna och förstå att det inte är så jobbigt, då tror jag nog att delar av 

nätets journalistik kan bli tydligare mot en åsiktjournalistik. Jag kallar den det istället för 

hejarklacksjournalistik. Mest för att få ett levande samtal. Egentligen är det det vi saknar 

väldigt mycket, något vi trodde vi skulle få med en ny tekning men som istället bara blev 

pajkasteri egentligen. 

 

Vilka konsekvenser tror du att den här typen av journalistik kan få dels för er 

journalister och dels för läsarna i stort? 

– Jag höll på att säga en dummare befolkning, men där hårddrog jag det för mycket. Men det 

är klart, vi tidningar måste få svårt att hävda vårt existensberättigande om det enda vi gör är 

att figurera som någon form av hejarklack på något sätt. Oavsett om det är för Team Sweden 

eller för AIK. Jag har svårt att se en dagstidnings sportavdelnings berättigande då faktiskt. 

Ska sporten ha sin plats i en dagstidning så måste den ha en ambition av att roa och 

underhålla, men också utbilda. Hoppar man över den utbildande fasen har man också tagit 

bort en del av berättigandet kan jag tycka. Man ska roa och underhålla också för läsarna 

skulle inte orka med det om de bara fick fakta varje morgon, men jag tror att den utbildande 
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delen är jätteviktig. Och då återigen handlar det inte om att skriva folk på näsan för det bästa 

jag vet är de gångerna man sitter på bussen och plötsligt hör att två människor diskuterar att 

till exempel AIK:s ras beror på att de alltid tappar i andra halvlek. Det jag då hör är att de 

sitter och berättar exakt vad Lars Grimlund har skrivit i tidningen, men det säger de inte. Och 

det är inte ens säkert att de är medvetna om det. Men de har fått sig en tankeställare på 

morgonen och när de möter sin kompis på bussen känner de sig jävligt mycket klokare och 

vill gärna dela med sig av det. Det är för mig bra journalistik. Då har Grimlund använt sig av 

siffror och all slags basfakta för att få fram det. Det är inte så att han har skrivit att han tycker 

så, utan han har byggt det resonemanget och då kommit fram till den här biten och det tycker 

jag är bra journalistik. 
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Transkribering av intervju med Hampus Hagman 

Vad är hejarklacksjournalistik för dig? 

– Hejarklacksjournalistik. Ja, man förknippar ju det direkt med det opartiska, eller snarare det 

partiska. Till exempel vid landskamper och så. Ofta talar man om ”vi”, budskapet: ”ikväll 

knäcker vi dom” i tidningar och så. Ja, när Sverige spelar. Vilken sport det än är. Och sedan 

kan det ju såklart vara om man håller på ett lag eller en klubb så kan det glida in under det 

begreppet också. Men för mig är det mer kommentatorerna och så som lever sig in på 

Sveriges sida. 

 

Skulle du säga att begreppet i grunden är någonting positivt eller negativt? 

– Jag skulle nog säga att det mestadels är positivt. 

 

Varför det? 

– Jag tycker att det passar med den tonen, att ha den i de sammanhangen. Man vill höra Lasse 

Granqvist bli hur glad som helst när Tre Kronor eller några andra gör mål. Det ska inte vara 

någon som är neutral. Man vill få den här känslan till exempel när man slår upp tidningen och 

Bank skriver att ”ikväll är det vi mot dom”. Så länge det gäller landskamper så tycker jag att 

det passar, det känns inte konstigt. 

 

Men är det någon skillnad, enligt dig, att rapportera om sport och exempelvis politik om 

man skulle ha samma utgångspunkt? 

– Ja, det är på något sätt lite skillnad faktiskt. Det känns inte lika allvarligt som om vi 

exempelvis skulle ligga i krig så skulle det kanske inte vara lika passande att dra på ”vi mot 

dom”-journalistiken. Med sport och nöje, om det nu är en schlagerfinal eller något, den här 

rivaliteten mellan grannländer och så, den är på ett annat sätt i sporten tycker jag. Den passar 

in där bättre än på någon slags nyhetsjournalistik. Det är det ju viktigare med 

objektivitetsbegreppet. Så jag tycker absolut att det kan vara skillnad. 

 

Vad är bra sportjournalistik för dig? 

– Det är en blandning av snabba nyheter och mer djuplodande reportage i vilken kanal det än 

må vara. Och sakligt korrekt ska den ju såklart också vara. Lite rolig får den ju gärna vara 

också, beroende på vilket ämne det är som berörs. 

 

Ingår det du kallar hejarklacksjournalistik i det som är ”bra” sportjournalistik? 
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– Det kan göra det. Inte nödvändigtvis. Men det passar ibland, vid enstaka tillfällen. Kanske 

inte inför ett Stockholmsderby, att ta ett parti där är kanske inte så lyckat men är det Sverige 

mot Makedonien så är det en annan sak. 

 

Så det är skillnad på ett landslag och ett klubblag? 

– Ja, det tycker jag. Visst, vi är ju en Stockholmsbaserad tidning och lokaltidningarna har ju 

sina lag och fokuserar mycket på dem, vi får ju mycket skit ibland för att vi skriver för 

mycket om AIK eller Djurgården. Men de lagen engagerar mycket och det fungerar inte på 

samma sätt på lokaltidningarna. 

 

Har du något idrottslag som du sympatiserar med? 

– Ja, jag håller på Djurgården. 

 

Skriver du samtidigt om dem i ditt jobb? 

– Ja, det händer. Nu är jag redaktör så jag skriver ju inte lika mycket längre, men det händer, 

framför allt på helgerna när vi är mindre bemannade så får man gå in och skriva ibland och 

det kan hända att handlar om Djurgården då. 

 

Hur funkar det, att rapportera om ett lag du tycker om? 

– Jag tycker att det funkar bra, oftast blir det bättre eftersom man är mer påläst, eller i mina 

ögon blir det bättre eftersom man är mer påläst. Sen är det klart att man har den tanken att 

man inte går in och lägger in superlativ innan varje spelare. Det ska inte synas i en text, det 

ska ju inte se ut som en text på Svenska Fans. 

 

Tänker du extra på det om du hamnar i den situationen, hur du uttrycker dig? 

– Ja, det gör jag nog. Det tror jag. 

 

På vilket sätt då? 

– Just att det inte får synas, det får inte vara genomskinligt. 

 

Om du själv läser en annan artikel där du vet att reportern har sympatier för det ena 

eller andra laget, påverkar det dig som läsare då? 

– Nja, det beror på lite vilken typ av artikel. Om man vet till exempel att Niva är  
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Tottenhamsupporter, då är det ju inget som det hymlas om, då skriver han ju ur ett Spursfans-

synvinkel. Det framgår ju. 

 

Om du sitter och kollar på Viasatstudion med Niva och Tottenham har precis förlorat 

en match och Niva analyserar matchen. Kan det påverka dig? 

– Ja, jag tänker nog på det, absolut. Jag tänker mer ur nyfikenhetssynpunkt, vad kommer han 

att säga nu? Hur lägger han fram det här? Man är lite inställd på det, att hitta vinklar och 

rubriker, även om man är hemma så försöker man ju leta. Även hur de tacklar det också, det 

är intressant tycker jag. 

 

Om vi tar det tillfället då du det tycker att hejarklacksjournalistiken är som tydligast, 

exempelvis under mästerskap. Finns det då lika mycket plats för den vanliga 

journalistiken, påverkar de varandra? 

– Svår fråga. Jo, men jag tror att den tar överhand under mästerskap och så. I alla fall när det 

pågår. Framför allt inför matcher. 

 

Vem är det som efterfrågar den här typen av material, är det ni på redaktionen som 

gärna producerar materialet eller känns det som att publiken efterfrågar det? 

– Man riktar sig på något sitt till tv-tittarna, fansen på plats, tycker jag. Det är ofta så. Man 

vill ena det svenska folket. Så det känns inte som att det är för redaktionens skull eller för 

skribenternas skull. Utan det känns mer som att det är för dem man gör det. 

 

Tror du att journalisterna tycker om att skriva hejarklacksjournalistik? Är det något 

bra eller dåligt? 

– Det är nog inte den mest prestigefulla journalistiken man kan göra. Fast å andra sidan passar 

det kanske inte att med en massa granskningar under en matchdag. Då vill man ha känslan av 

att det är match. 

 

Pratar ni någonting om det här på redaktionerna? 

– Nej, inte så mycket, inte sedan jag kommit in i alla fall. Det är mer snabba överlägganden, 

kan vi skriva det här? Kan vi skriva hans namn, publicera den här bilden och så vidare. Så 

många djuplodande diskussioner har vi inte haft faktiskt. Så, nej under min tid har vi inte tagit 

något riktigt grepp om det. 
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I vilket forum kan du tycka att hejarklacksjournalistiken är som tydligast, i press radio 

eller tv? 

– Jag vet inte, det är nog lika utbrett tror jag. 

 

Hur skiljer det sig då? 

– Ja, kommentatorer under en match är ju ganska färgade. Det behöver inte vara Sverige, det 

kan vara andra matcher också. Så det är nog lika utbrett tror jag, i alla kanaler. Radion är väl 

mer med kommentatorerna under matcherna medan press så blir det mer före och efter match. 

 

Varför tror du att det är mer okej att Lasse Granqvist blir glad när Sverige gör mål än 

om han höjer rösten när AIK gör mål?  

– Ja, jag funderade på det när jag åkte in hit idag. Men det är mer okej. Det är inte konstigt att 

Lasse Granqvist är svensk och håller på Sverige. Han stöter ju sig med färre då. Det heter ju 

ändå ”Sveriges Radio”. Han sitter där som svensk och rapporterar kring Sverige. Det är nog 

det som gör det okej. 

 

Vad är det som gör att den här formen existerar? 

– Utifrån min kategorisering av vad det är så har den vuxit fram på grund av att det finns ett 

behov av den. Det är naturligt på något sätt. Det här tillhörighetsbehovet, det ska vara ”vi mot 

dom-rivaliteten”. På något sätt har det funnits ett behov av det tror jag. Det blir lite 

färggrannare. 

 

Skulle du säga att det är en naturlig del i en sportjournalists jobb? 

– Ja, det är nog det. Men återigen, det är lite tjatigt, men det är när det är landskamper och så. 

 

Hur ställer du dig till det som Marcus Birro och Jesper Hussfelt gjorde i somras i TV4:s 

kvällsmagasin ”Late Night EM” där de öppet sa att de älskade det italienska 

fotbollslandslaget? 

– Det kan jag tänka mig var upprivande för några, men för min del så gick jag inte igång på 

det. Det är helt okej för mig. Det är ju lite kontroversiellt men med Birro så vet man ju var 

man har honom. 

 

Är det bättre om man är väldigt öppen med vilka man sympatiserar med? 
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– Ja, som Birro exempelvis så vet man det innan. Om man vet det innan så blir det lättare att 

köpa det. Så är det helt klart. Då hamnar det hos mottagaren att tolka det som man vill. Det är 

snyggare. 

 

Om vi återgår till Viasatstudion och Erik Niva som sitter och analyserar en Tottenham-

match. Ser du honom i första hand som en supporter eller som en expert? 

– En fotbollsexpert i första hand, det gör jag. Jag tror ändå att folk är så proffsiga att de kan 

åsidosätta sina sympatier. Jag ser honom som en fotbollsexpert, man behöver inte ha mindre 

kloka analyser bara för att man supportar något lag. Jag tror att han är så pass proffsig att han 

kan hoppa ur Tottenham-tröjan för en stund. 

 

Gäller det generellt för alla journalister eller är det för att Erik Niva är just Erik Niva? 

– Det gäller nog de flesta skulle jag vilja säga. Men sen skiljer sig såklart skicklighetsnivån. 

Det är mer trovärdigt om man har koll på saker och ting och rutin, erfarenhet, tror jag också 

spelar in. Då tror jag att man kan tackla det bättre. Oavsett hur stor graden är. Men det är 

klart, det är mycket som sker omedvetet. 

 

Har du koll på vilka lag folk hejar på? 

– Ja, det blir att man snackar om det mycket. Så de flesta har man koll på. 

 

Har du någon gång läst en och tänkt att den här personen borde nog inte ha skrivit den 

här artikeln? 

– Jag har inget minne av något specifikt tillfälle så, men det kan nog ha hänt någon gång. Men 

jag tror inte det händer så ofta faktiskt. 

 

Är det skillnad på vilket material man publicerar? 

– Ja, det tycker jag att det blir. Nyhetsartikeln i sig ska ju inte innehålla så mycket åsikter och 

en krönika är ju till för att tycka till, så det är klart att det kan komma fram mer där. Det är 

skillnad. 

 

Fungerar det att skriva en krönika om man håller på laget i fråga? 

– Ja, det tycker jag att det kan göra. Det kan ju bli bra också, om man är öppen med det. Säger 

man att man gråtit blod så kan ju det bli bra på sitt sätt. Det är ju ett stilgrepp som kan bli bra.  
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Om du tänker på alla de idealen som finns för hur man ska jobba som journalist, hur 

står sig hejarklacksjournalistiken i jämförelse? 

– Det var mycket som skiljde sig när man kom ut i arbetslivet mot det man läste i böckerna. 

Det funkar inte alltid i verkligheten. Men vad gäller idealen så tycker jag att sport- och 

nöjesjournalistik har egna ideal. Man halkar lite utanför de här gamla ramarna. 

 

Vilka ideal bör man ha som sportjournalist istället? Vilka är det du inte känner är lika 

aktuella? 

– Det beror också på vilken genrer inom sportjournalistiken. Vi har ju en skyldighet att 

granska exempelvis disciplinnämnden i hockeyförbundet, vad det nu kan vara. Så idealen är 

ju inte bortflugna men det beror på lite vilken genrer det är. 

 

Tror att hejarklacksjournalistiken kommer att få större eller mindre utrymme om 

exempelvis fem år? 

– Det är svårt, jag har inte koll på den senaste utvecklingen riktigt. Men jag tror att den har 

börjat nå någon slags mättnadsgräns. Jag tror inte att det är nyttigt att ha den längre, det är 

ganska lagom där vi är. 

 

Kan du utveckla det lite? 

– Det får inte bli för mycket. Kommentatorerna får inte bli för mycket. Man får inte bli för 

kramgo med landslaget. Det är svårt att sia om det där, men det känns som att det har blivit 

mer och mer. Så det kan säkert bli ännu mer. 

 

Du sa ju tidigare att du såg fenomenet som något positivt. Tror du att det här, generellt 

sätt, är ett accepterat sätt att rapportera på? 

– Det är ett så pass etablerat begrepp eller tillvägagångssätt så att det är accepterat både hos 

utövarna, journalisterna, och hos mottagarna. Sen vet jag inte om de är lika medvetna om det 

eller om det kanske är tvärtom, att de är mer medvetna än vi. 

 

Hur märker man det? 

– Man märker väl det genom att folk utövar det, genom att det pågår, att man använder det. 

 

Så det är förekomsten av den som gör att den känns accepterad? 

– Ja, att man aktivt använder sig av den som ett grepp. 
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Transkribering av intervju med Erik Niva 

Om du fick fria händer, hur skulle du definiera begreppet hejarklacksjournalistik? 

– Jag tycker att om man använder det uttrycket så har det, för mig, en aningen negativ 

innebörd och om man utgår från den formuleringen så är hejarklacksjournalistiken den 

sportjournalistik som är okritisk och så mån om att ett visst lag eller en viss idrottare ska 

vinna att man glömmer bort att ifrågasätta, granska och kritisera. Där någonstans ligger 

hejarklacksjournalistiken för mig. 

 

Om vi vänder på det, vad är bra sportjournalistik för dig? 

– Bra sportjournalistik kan ha ofantligt många ansikten. Det är en stor skillnad på den raka, 

rena och snabba nyhetsrapporteringen och den fördjupande och berättande sportjournalistiken. 

Bra sportjournalistik kan röra sig i hela spektret där emellan. Men någonting som alltid går 

igen är att den är genomarbetad, korrekt, engagerande och kritisk när den behöver vara kritisk. 

 

Skulle du säga att det finns mycket hejarklacksjournalistik i sportjournalistiken i dag? 

– Inte sådär extremt mycket, det tycker jag inte. Det som kommer upp i mitt huvud när jag 

ändå ska relatera till begreppet är den journalistik som bedrivs kring de svenska 

representationslagen och kring de svenska idrottare som representerar landet i stora 

mästerskap. Där kan jag väl känna att det finns en diskussion kring huruvida det bedrivs 

hejarklacksjournalistik eller inte. Sen finns det en oerhörd massa hejarklacksmedier om man 

säger så, men då är man ute och tassar på olika klubbars hemsidor eller på Svenska Fans och 

dylikt och då tycker jag vi har passerat linjen för vad som är journalistik. Då är det visserligen 

en fråga om medieinnehåll men jag tycker inte det är journalistik i så stor utsträckning. Men 

just när det är ett svenskt fotbollslandslag eller en Charlotte Kalla som ska möta Marit 

Björgren eller en svensk som ska spurta mot Petter Northug då är det fortfarande journalistik 

och då kan det väl ibland vara befogat att ställa frågan om man passerar gränsen till den så 

kallade hejarklacksjournalistiken. 

 

Skulle du säga att den har blivit accepterad att använda i de sammanhangen? 

– Jag skulle säga att den har blivit accepterad i att man är öppen med att man vill att det 

svenska laget eller den svenska idrottaren ska vinna. Och det tycker jag kan vara helt okej. 

Däremot får man inte passera den gräns när man misstänkliggör Marit Björgren för doping 

men helt glömmer bort att ställa frågan hur Charlotte Kallas utveckling har varit. Nu 

implicerar jag verkligen inte att varken den ena eller andra av dem skulle vara dopad men om 
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det skulle uppstå en sådan situation och det är så att en svensk idrottare skulle kunna smyga 

undan den journalistiska radarn bara för att man inte vill se det är den kritiska punkten sedan 

längre passerad. Jag är inte övertygad om att det är så, men där ser jag ändå att det skulle 

kunna finnas en risk. 

 

Du ser ändå att hejarklacksjournalistiken skulle kunna ta plats och utrymme från den 

vanliga journalistiken i de lägena, att den blir åsidosatt? 

– Jag tror väl inte att viljan att ifrågasätta eller för den delen viljan att misstänkliggöra är 

riktigt lika stark kring Anja Pärsson som den ibland var kring Janica Kostelic, för att använda 

det exemplet. Men jag kan inte peka konkret på att på sidan sju och åtta den 4 februari 2011 

då gick vi vilse, då borde vi ha tittat närmare på vilka kosttillskott som fanns här. Det är mer 

en typ av känsla och min känsla är att det här märks som just i samband med att svenskor och 

norskor eller svenskar och norrmän åker skidor mot varandra. Det finns definitivt drag av det 

också när det svenska fotbollslandslaget spelar matcher och det kan jag väl vara mer konkret 

kring eftersom det är jag mer inne i själv. Skidorna är inget jag har studerat i närmare detaljer. 

 

Om man ser till de kriterier du var inne på, att hejarklacksjournalistiken är okritisk till 

exempel, hur förhåller sig hejarklacksjournalistiken till de klassiska journalistiska 

idealen om att du ska vara kritisk, informerande och opartisk? 

– Jag tror inte du hittar någon som säger att jag, jag bedriver hejarklacksjournalistik och när 

jag gör det struntar jag totalt i allt vad de traditionalistiska, journalistiska kriterierna är. Men 

om man gör en utvärdering och kommer fram till att just viljan att mana på de sina har 

överskuggat de klassiska idealen då är det rättvist att stämpla det just som 

hejarklacksjournalistik. Men som sagt, jag är inte så säker på att det är så lätt att hitta någon 

som säger sig bedriva hejarklacksjournalistik för alla tycker väl att så ska det inte vara och 

alla menar väl att jag gör inte den här typen av felbedömningar. Det är väl om en extern och 

utomstående part gör en undersökning i efterhand och kommer fram till att det är på just det 

här sättet, det är då rubriceringen blir aktiverad. 

 

Skulle du säga att du skriver hejarklacksjournalistik i dag? 

– Nej, det skulle jag inte. Däremot har jag definitivt skrivit texter där jag är öppen med att jag 

till exempel tycker det är kul att Sverige kvitterar till 4–4 i sista minuten mot Tyskland 

snarare än att neutralt och objektivt konstatera att det blev oavgjort. Men jag tycker som sagt 

inte att det utgör hejarklacksjournalistik. 
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Du säger att du hejarklacksjournalistik som något negativt, tror du att det är det den 

allmänna synen på det i branschen överlag? 

– Det är min gissning att det är så att det skulle uppfattas, som ett negativt laddat ord. Jag 

säger inte att det är en enhällig jury som bedömer det på det sättet men jag tror definitivt att 

en majoritet tycker så. 

 

Tycker du att den ändå finns där i dagens sportjournalistik? 

– Så som jag uppfattar det är det inget utpräglat problem. Diskussionen ska nog föras i precis 

de sammanhang vi har berört, när det gäller de svenska idrottarna och de svenska landslagen. 

Sen finns det en annan dimension av det, det faktum att en extremt stor majoritet av Sveriges 

sportjournalister har uttalade eller outtalade favoritlag. Men det tycker jag är något annat, det 

kanske någon annan skulle välja att dra in i diskussionen och resonera kring men för mig är 

inte det hejarklacksjournalistik. 

 

Hur ser du då på den situationen att en sportjournalist sympatiserar med ett lag som 

man samtidigt rapporterar kring? 

– Jag vet ju att i stort sett alla, med några få undantag, har favoritlag och jag vet också att det 

är något som de allra flesta har haft med sig sedan barnsben. Det är inget som man har lagt sig 

till med när man skaffat sig en journalistisk yrkesidentitet. Därefter utgår jag ifrån att alla 

förhåller sig till det faktumet så som jag själv gör, att man förvisso kan önska sig att ett lag 

slår ett annat men den önskan får omöjligen göra att man gör en inkapabel bedömning. För att 

exemplifiera så håller jag på Tottenham och om Tottenham får en feldömd straff så blir jag 

glad, men det innebär inte att jag är inkapabel att se att straffen är feldömd och rapportera 

kring det. Där tycker jag att förhållningssättet måste ligga. Folk kommer att ha favoritlag och 

man kan diskutera ifall man ska vara skyldig att redovisa sitt favoritlag men jag har aldrig 

förstått mig på det faktum att bara för att man har ett favoritlag skulle det göra att man blir en 

enögd idiot som blir inkapabel att se nyktert på situationen. Det sambandet ser jag inte. 

 

Kan det finnas en fördel med att hålla på ett lag till och med? 

– Jag tror det. Jag tror att de allra flesta som konsumerar sportjournalistik håller på ett lag och 

om man kan relatera till deras sätt att se på idrott och ifall man kan identifiera sig med det tror 

jag även att man kan ha lättare att skriva texter, göra sändningar eller vad man nu gör på ett 

sätt som talar deras språk. 
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Är det skillnad på att vara sportjournalist och sympatisera med ett lag jämfört med att 

till exempel vara politisk reporter och sympatisera med ett parti? 

– Det är klart att det finns skillnader men jag skulle säga att om man pratar kring den rent 

medieetiska definitionen så är likheterna fler än skillnaderna. Jag förstår varför en politisk 

journalist inte redovisar sina politiska sympatier. Sen tycker jag att det på samma sätt kan 

finnas en diskussion huruvida de borde göra det eller inte. Det är mindre laddat var en 

sportjournalist har sina sympatier än var en politisk journalist har sina sympatier, men jag 

tycker ändå att det är samma diskussion fast på lite olika punkter på skalan. 

 

Var det självklart för dig att gå ut att säga, jag håller på Tottenham? 

– Ja, det var det. Just eftersom det alltid har varit ett obestridligt faktum i mitt liv, något jag 

alltid har varit öppen med. Det har alltid funnits med mig i mitt liv och det fanns inget värde i 

att förtiga det. Det finns i och för sig alltid en skara som vill tolka det man gör utifrån det 

filtret men den skaran är i alla fall i mitt fall en tydlig och liten majoritet. De allra flesta som 

jag kommer i kontakt med har inga problem med att jag håller på Tottenham och de klarar av 

att bedöma min journalistik oberoende av det faktumet. Sen vet jag att till exempel min 

kollega Simon Bank inte redovisar sin allsvenska favoritklubb eftersom han inte orkar med att 

få sina texter tolkade utifrån den bakgrunden hela tiden. Han har valt att förhålla sig på så sätt, 

men för mig fanns det inget val. 

 

Finns det något rätt och fel, ska man gå ut och säga vilka man håller på? 

– Det finns inget rätt och fel, det är upp till var och en. Jag tycker inte att man som 

sportjournalist har någon slags redovisningsplikt så att man måste göra på det ena eller andra 

sättet. Jag tror inte att det är avgörande för rapporteringen men i mitt eget val så var det 

självklart eftersom det är den jag är. Jag är gärna en fotbollsentusiast snarare än bara en 

sportjournalist och då ingår Tottenham i rapporteringen. Så för mig fanns det inget argument 

för att inte göra det. 

 

Har du någonsin känt att du gjort ett sämre jobb på grund av dina sympatier. Till 

exempel om du sitter och analyserar en Tottenhammatch i Viasatstudion? 

– Inte ett sämre jobb. Jag har känt att jobbet varit tyngre att utföra och jag har känt att det är 

en brant uppförsbacke i arbetssituationen. Det har hänt när till exempel Mario Balotelli gjort 

3–2 i 95:e minuten mot Tottenham och eftersom det är i 95:e minuten så måste jag påbörja 

sändningen en minut senare. Då är det en ganska barsk omställning som krävs. Jag tycker det 
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är lite jobbigt att göra matcher när Tottenham möter Arsenal eftersom det är de matcherna jag 

personligen bryr mig ofantligt mycket om hur det går i. De gångerna tycker jag det är lite 

jobbigare att arbeta men jag upplever inte att jag gör ett sämre jobb eller ett mindre korrekt 

jobb. 

 

Har du funderat på att säga till Viasat att ”Nej, jag jobbar inte den här lördagen” när 

Tottenham spelar? 

– Jag har ställt frågan för att få reda på hur de ser på saken men i det perspektivet har jag mest 

ställt frågan för att jag själv vill åka på matchen. I andra hand för att jag tycker det är lite 

jobbigt att göra det och i tredje hand för att om skulle de se ett problem med det skulle de i 

mitt perspektiv vara fria att säga det. Men de har inte sett något problem och jag ser inget 

problem med det mer än att jag inte kan åka på matcherna och att jag tycker det är lite segt när 

Spurs förlorar att behöva sitta i TV. 

 

Om vi tar ett annat exempel, din kollega Marcus Birro skrev en ganska kritisk krönika 

om Jesper Hussfelt och Marcus Birro när de körde TV4:s magasin, att de öppet hejade 

på Italien. Var det hejarklacksjournalistik? 

– Jag vet inte. Jag såg inte en sändning eftersom jag var nere på EM själv. Jag har läst 

krönikan men jag såg inte någon av sändningarna själv. 

 

Skulle du säga att det är skillnad på att sympatisera med en nationell klubb och att 

sympatisera med ett landslag? 

– Det är bara mer vedertaget att svenskar sympatiserar med svenska representationslag. Det är 

något som folk tar för givet, det är något som 95 procent av befolkningen delar. Så jag tror det 

är en skillnad såtillvida att det är mer självklart. Sen om det finns någon ideologisk eller etisk 

skillnad är jag inte lika säker på. Skillnaden ligger i att det är så det alltid har varit, det är så 

det är och det är så folk förväntar sig att det alltid kommer vara. Och jag ser inget 

grundläggande problem i det, förutsatt att en form av journalistisk basnivå ändå upprätthålls. 

 

Varför tror du att det som du tycker är hejarklacksjournalistik ändå existerar? 

– Man vet att mediekonsumtionen drivs på av de här känslorna. När Sverige spelar en stor 

landskamp eller när det är en skidstafett, då tittar folk på tävlingen, då läser fler på nätet och 

då köper fler tidningen. Och de gör det just därför att de hoppas att det ska gå bra för Sverige 

just vid det här specifika tillfället, det är den känslan som driver på hela mekaniken. Det är 
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också den känslan som dels journalisterna känner men framför allt den känslan som 

mediehuset vill vara med och bidra till. 

 

Känner du att det är journalisternas uppgift att förverkliga publikens känslor? 

– Känslor är en väldigt stor del av journalistiken. Om det har gått åt helvete, om Sverige har 

förlorat i OS mot Vitryssland så tycker jag att det definitivt är en del av journalistikens 

uppgift att spegla den känslan i rapporteringen dagen efter. Jag tycker verkligen inte att den 

goda journalistiken är den kallt presenterade och den känslokalla redovisade. Jag tycker 

definitivt att känslor och stämningslägen ska vara en del i den samlade journalistiska bilden. 

Så det ser jag inga problem med. 

 

Hur ser du på språkbruket att använda ”vi och dom”-termer i sin text? 

– ”Vi och dom”-termerna refererar oftast till att går det bra är det vi och går det dåligt är det 

dom. Jag försöker vara konsekvent i att om jag ska använda vi, vilket jag gör ibland när det 

gäller det svenska landslaget, men då får jag vara konsekvent med att använda vi hela vägen. 

Vi och dom är en sak, sen är frågan om det är befogat att kalla någon för landsförrädare för att 

de misslyckats i en idrottstävling. Det är väl en diskussion och jag personligen hade inte 

använt det språkbruket. Men igen, jag har förståelse för att man vill spela på det språkbruket 

och känsloläget var ganska upprört i Sverige efter den matchen (mot Vitryssland) och jag har 

också förståelse för att en kvällstidning vill, och ska, ligga och tangera gränser och verkligen 

ska spänna bågen. 

 

I vilka lägen känner du att det kan vara befogat att använda ”vi och dom”-termer? 

– Dom använder jag i alla sammanhang höll jag på att säga, men vi använder jag egentligen 

bara när det är det handlar om det svenska fotbollslandslaget. Det är Sveriges lag, det är alla 

svenskars lag och jag köper att det är vi. När jag pratar så har jag faktiskt gjort en förändring 

för när jag pratar om Tottenham har jag ställt om och säger inte vi längre, jag säger istället 

Tottenham i Viasatstudion. Det beror på att där är det inte så att 95 procent av tittarna 

uppfattar vi som vi (Tottenham) utan där är det kanske fem procent av tittarna som uppfattar 

Tottenham som vi. Då kändes det bara som ett onödigt sätt att använda språket, även om jag 

fortfarande känner så. 

 

Vilka tror du det i första hand är som vill ha hejarklacksjournalistik? Är det ni  

journalister som gillar att skriva den, är det läsarna som vill läsa den eller är det ägarna  
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som beordrar att så här ska det se ut? 

– Lite av allt. Som utgångspunkt tror jag det är så att folk känner ”vi”, jag tror inte att det är 

en konstruktion. Jag tror inte att det är så att de finns en politisk agenda, att nu jäklar ska det 

skapas ett uppsving kring någon form av nationell identitet. Jag tror inte att det finns någon 

diktator uppifrån som säger att nu jäklar ska det tjänas pengar på publiken, utan det är det som 

är stämningsläget. Sen finns det såklart en medial vilja att vara en del av stämningsläget. Som 

det är nu så förväntar sig läsarna det i någon mån, journalisterna själva känner så och 

mediehusen i stort ser ett värde i att vara en del av det. Det är lite av allt. Jag tror inte det finns 

en dold agenda. Ett kommersiellt mediehus gör väl alltid så att när känslorna kring ett 

engagemang är starka så görs det 18 sidor snarare än åtta sidor. Och är det en viktig match 

eldas det på lite extra mycket. Då är det tal till nationen från lagkaptenen, den typen av grejer. 

Det är för att vara en del av känsloläget, det är då folk konsumerar medier i högst 

utsträckning. 

 

Malin Fransson (sportjournalist på Dagens Nyheter) hade en teori om att 

hejarklacksjournalistiken bara är en fas, ett försöka till att locka nya läsare, som har 

blivit ganska misslyckad och därför kommer försvinna om ett antal år. Hur ser du på 

det resonemanget? 

– Det skulle förvåna mig mycket uppriktigt sagt. Jag upplever inte att det varit någon 

förändring under den tid jag varit yrkesverksam i alla fall. Jag har ingen aning om hur det var 

på 60- eller 70-talet men under de knappa 15 år som jag har varit yrkesverksam tycker jag det 

har sett i stort sett likadant ut under alla de här mästerskapen. Det har kanske varierat lite i 

sidantal men vad jag kan minnas var det precis lika stor ”kom igen nu gubbar”-känsla kring 

VM 94 som det var under EM 2012. Det skulle förvåna mig extraordinärt mycket ifall det 

skulle bli någon skillnad till VM 2022. För mig är det ingen journalistisk fas, jag kan inte 

riktigt se hur det skulle se ut. Det är så jag ser på det. 

 

I vilket forum skulle du säga, press, radio eller tv, att hejarklacksjournalistiken är som 

tydligast?  

– Förmodligen i press. Radio ägnar sig huvudsakligen åt referat och där finns det 

ofrånkomligen ett glädjemoment hos Lasse Granqvist när Sverige gör ett viktigt mål. I TV 

finns det precis samma typ av glädjeyttringar när Sverige når framgång men jag tror att det 

kanske märks mest och tydligast i press eftersom där blir hela paketeringen mer blågul och 



 

  93 (105) 
 

ännu tydligare. I TV kanske det fladdrar förbi en svenska flagga eller så men i press är det 

stämplat och tryckt på papper. 

 

När Lasse Granqvist refererar, är det hejarklacksjournalistik? 

– Nej, inte utifrån den grundhållning som jag har om att det finns något negativt med 

begreppet hejarklacksjournalistik, i den journalistiken tycker jag att man har tappat vissa 

viktiga journalistiska komponenter. Jag tycker inte det faktum att Lasse Granqvist går upp i 

euforisk falsett per automatik innebär att han har tappat sin journalistiska grund. Sen har jag 

återigen det problemet att jag inte lyssnar på några radioreferat eftersom jag oftast är på 

matcherna. Det innebär att jag inte har någon känsla för om han är befogat kritisk när han ska 

vara befogat kritisk. Eller rättare sagt, jag har en känsla av att han är det men jag har inget 

faktaunderlag som kan styrka det. Men så länge han är kritisk när han ska vara det och så 

länge han ställer obehagliga frågor när de behöver ställas så tycker jag det är helt okej att gå 

upp i extas när tillfället kräver det. 

 

Är det lika okej för Lasse Granqvist att gå upp i falsett när AIK gör 1–0 mot Elfsborg 

som när Sverige gör mål mot England? 

– Nej, det är det väl inte, av lite samma skäl som jag inte säger vi om Tottenham. Där är det så 

att det inte finns den allmänna acceptansen bland de som konsumerar matchen att det ska vara 

på det sättet. Där finns det en betydligt större andel som ser det som provocerande. Bara det 

faktumet tycker jag egentligen räcker. Sen går det väl att ha samma debatt där, om Lasse 

Granqvist kritiskt granskar sitt AIK är inte det också okej att gå upp i falsett när de gör mål? 

Men nej, jag tycker inte det just eftersom det också upplevs som provocerande hos många 

lyssnare. Det upplevs som ett rött skynke, något det inte gör när det är Sverige som spelar. 

 

Hur ser du på debatten kring begreppet hejarklacksjournalistiken, diskuterar ni det 

mycket på redaktionen? 

– Vi diskuterar ingenting särskilt mycket på den här redaktionen (skratt). Det interna samtalet 

kring de medieetiska frågorna är kanske inte vad det borde vara i alla lägen. Men jag tror att 

grundhållningen är ganska tydlig, det är okej att hålla på svenska landslag men inte okej att i 

tryckt press öppet sympatisera med ett klubblag. De grundhållningarna är ganska självklara. 

Om man bara utgår från det och det journalistiska regelverk man har med sig från den 

journalistiska utbildningen så går man väl rätt i nio fall av tio. Sen är det klart, uppstår det där 

tionde fallet ska man väl förhoppningsvis ha vett att diskutera det innan man gör något annat. 
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Talas det om begreppet hejarklacksjournalistik i branschen överhuvudtaget? 

– Jag tror att det är mer vanligt bland konsumenter än bland producenter. Det har jag inget fog 

eller belägg för att säga men det är min känsla. Jag tror väl att visst diskuteras de här frågorna 

i anslutning till de stora mästerskapen, men jag tror snarare att det blir en fråga om hur långt 

det kan dras. Ska man kunna vara landsförrädare efter en förlust och hur långt upp i det blå 

kan man segla efter en seger? Men jag tror inte att det faktum att man är glad vid vinst och 

ledsen vid förlust diskuteras särskilt ofta. Det är något man utgår ifrån. Sen tycker jag det 

finns en gradskillnad i public service och kommersiella kanaler, precis som det gör i många 

andra sammanhang, men med det sagt så har jag full förståelse och full tolerans för att även 

SVT och SR tycker det är kul att det går bra för Sverige. 

 

Tror du att det finns en skillnad mellan en rikstidning och en lokal tidning för vad som 

räknas som hejarklacksjournalistik? 

– Jag har större sympati för att den lokala tidningen sympatiserar med den lokala klubben. Jag 

tycker det är helt okej att Sundsvalls tidning tycker det är värdelöst att Giffarna (Sundsvalls 

bästa fotbollslag) kollapsar och åker ur Allsvenskan. För där är det återigen så att även om det 

finns några som håller på IFK Sundsvall så finns det ändå en form av majoritetsacceptans att 

Sundsvalls tidning håller på GIF Sundsvall. Prenumeranterna och läsarna köper att det ska 

vara på det sättet, det är ingen som blir provocerad av det. Därför tycker jag att det går att 

jämföra med rapporteringen kring ett svenskt landslag i en rikstidning. 

 

Men är det okej att det syns att en reporter tycker det är tråkigt att Sundsvall förlorar, 

att det till exempel står ”tyvärr sköt Sundsvall i stolpen”? 

– Det är väl som alltid, det finns en skillnad bland en reporterns rapporterande och en 

krönikörs tyckande. Om Roland Bengtsson, som är krönikör på Sundsvalls tidning, tycker det 

är ”för jävla tråkigt” att bollen gick i stolpen så ser jag inga som helst problem med det. Att en 

reporter gör det kan vara lite mer tvivelaktigt. Men jag skulle uppriktigt sagt inte kalla till en 

debatt på publicistverket om det smög sig in ett tyvärr även i reporterns text. 

 

Var drar man gränsen för vad som fortfarande är sportjournalistik och för vad som är 

hejarklacksjournalistik? 

– Min gräns är återigen kopplad till att det är väldigt sällsynt att jag ser ett problem med att en 

medieproducent vill att det ska gå på ett visst sätt, så länge det inte provocerar en stor del av 

befolkningen. En lokaltidning som vill att det ska gå bra för den lokala klubben är okej, 
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rikstidningar som vill att det ska gå bra för de svenska landslagen är okej, Men det är förutsatt 

att även de kritiska frågor, den granskning och det obekväma som behöver göras, att det sköts 

ordentligt. Det måste uppfyllas för att det andra ska tolereras. Men görs det så tycker jag i 

grund och botten att det ska kunna fungera. 

 

Gillar du själv att läsa hejarklacksjournalistik? 

– Jag vill inte läsa blodlös, kall och krass journalistik dagen efter en svensk landskamp. Då 

vill jag att det ska vara känslosvallningar, och återigen, för mig är inte det 

hejarklacksjournalistik. För mig är det journalistik med temperament och det gillar jag att 

läsa. Sen skulle jag bli jävligt förbannad om man efter Sverige-Vitryssland bedrev en 

journalistik där ikoner som ”Foppa” eller Mats Sundin inte blev ställda till svars för det som 

hade hänt eller ifall Zlatan Ibrahimovic aldrig får en kritisk fråga bara för att folk är rädda för 

honom och vill att han ska prestera för det svenska landslaget till varje pris. Då gillar jag inte 

längre att läsa eller konsumera det. 

 

Om vi tar exemplet från JVM ifjol när Micke Renberg började gråta i direktsändning 

när Sverige vann. Hur ser på det? 

– Återigen, det är okej, så länge de gör sitt jobb i den andra änden också. Sen hade väl jag 

personligen inte börjat gråta kanske, men det är en allmän diskussion. För mig är inte det 

största känslosvallet per automatik det bästa referatet. Men det är en fråga om referatteknik 

snarare än nationalistisk etik. 

 

Är de klassiska journalistiska idealen som man får lära sig i skolen relevanta inom 

sportjournalistiken också eller finns det några andra ideal man ska förhålla sig till? 

– Jag skulle uppriktigt sagt inte kunna räkna upp alla ideal från A till Ö, men om jag utgår 

från det som är grunden i all journalistik så ser jag inte att det skulle vara satt ur spel bara för 

att det handlar om sportjournalistik. Det är klart att det inte finns så många paralleller att dra 

till en viktig fotbollsmatch om man ser till den vanliga nyhetsjournalistiken. Den närmaste 

parallellen man hittar är väl Loreen i Schlager-EM och där tror jag uppriktigt sagt att risken 

för att bedriva hejarklacksjournalistik kan bli större. Loreen fick väl i och för sig lite skit för 

att hon spelade i Vitryssland men annars vet jag inte om hon granskades så överdrivet hårt av 

Sveriges redaktioner. Däremot går det inte att dra parallellen till ett politiskt sammanhang när 

man pratar om en sportjournalistik där man vill att det ska gå bra för den ena parten. Det finns 

ju ingen parallell uppslutning där man vill att det ska gå bra för det ena eller andra partiet eller 
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att det ska gå på ett visst sätt i en EU-omröstning. Så den parallellen är svår att dra. Men bara 

rent spontant så kan jag väl inte säga att några grundläggande journalistiska ideal skulle vara 

ogiltiga bara för att man jobbar med sport. 

 

Om du sätter dig in i publikens synvinkel istället, kan du förstå att det finns personer 

som är kritiska mot att du sitter i en Viasatstudio och säger ”vi” om Tottenham, till 

exempel? 

– Det kan jag förstå, det var därför jag slutade med det. Däremot kan jag inte förstå att folk 

tycker det är ett problem att jag har ett favoritlag samtidigt som jag bedriver journalistik kring 

engelsk fotboll. Det tycker jag är en syn som, jag ska inte säga inkorrekt, men det är i alla fall 

en syn som jag inte delar. 

 

Skulle du säga att det är en fördel att ha ett favoritlag? Du kan ju till exempel ditt 

Tottenham utan och innan. 

– Det kan det väl vara men det är egentligen bara en fråga om att vara insatt. När det gäller 

Tottenham får jag inläsningen gratis men det innebär inte att det ger mig rätten att slarva med 

den övriga inläsningen. Skyldigheten är att vara lika påläst oavsett vilken klubb jag 

rapporterar om. Det blir ett problem om jag rapporterar om Tottenham på ett visst sätt 

eftersom jag vet mycket mer om dem än de andra. Då blir det ett problem för då blir det 

respektlöst mot alla de andra klubbarna. Så visst, jag får researchen gratis när det handlar om 

Spurs, men det ger mig inte mandat att strunta i de andra klubbarna i ligan. 

 

Har du någon gång efter att ha läst eller hört ett sportreferat från en sportjournalist 

som du vet håller på, exempelvis Fulham, känt att den här snubben borde nog inte ha 

skrivit det här för hans sympatier för Fulham lyser igenom för mycket? 

– Det kan jag inte erinra mig. Jag tror också, uppriktigt sagt, att risken är större att en 

journalist är obefogat hård i kritiken mot sitt favoritlag än att journalisten är obefogad hård i 

berömmet av sitt favoritlag. Jag känner att det är mycket svårare för mig att hålla gränserna 

tydliga i nederkant än i överkant vad gäller Tottenham och det inbillar jag mig är något som 

fler kan relatera till. Man har en väldigt stor vaksamhet gentemot att man inte ska vara 

överdrivet positiv och enögd till sin egen klubbs fördel. Däremot tror jag ibland att den viljan 

kan riskera att slå över och kantra till ett kategoriskt utdömande av den egna klubben. Nu kan 

jag inte komma på något konkret exempel, men jag tror som sagt att faran är större i den 
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ändan än i den andra. I alla fall om jag förhåller mig till de journalister jag själv känner och 

har en insyn i hur de arbetar. 
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Transkribering av intervju med Malin Wahlberg 

Hur skulle du definiera begreppet hejarklacksjournalistik? 

– Jag tänkte fråga er hur ni definierat det (skratt). 

 

Det är det som är tanken, att vi ska utgå från hur du definierar det. 

– Hejarklacksjournalistik, ja vad ska jag säga? Jag vet ju att det finns någon som sagt att det 

är speciellt vi på kvällstidningarna, att vi blåser upp en ballong inför stora mästerskap och sen 

älskar vi att sticka hål på den, men just det håller jag väl inte med om. Sedan är det väl det här 

att man blir en supporter och det ska man ju som journalist kanske inte vara. Så det är väl 

mycket det jag tänker på. 

 

Hur uttrar sig det då, att ni blir som supportrar? 

– Det har varit mycket snack om speciellt då kanske på tv att det märks. Att vissa blir väldigt 

engagerade och säger att de varit nervösa i flera dagar inför den här matchen och så vidare. 

Sedan i text vet jag inte riktigt, det är väl kanske det här att vi bygger upp och hypar Sverige 

så att det blir att vi framstår som att vi har mycket större chanser än vi har inför ett mästerskap 

egentligen om man hade varit lite mer objektiv. 

 

Vad tycker du om begreppet, är det någonting positivt eller negativt som du ser det? 

– Jag tycker att det är negativt. Alltså som journalist och expert så ska man ändå sträva efter 

att vara objektiv. Sedan är det ju skillnad… jag tror att det kanske är lite vanligare på mindre 

tidningar där man har ett lag som man följer. Här blir det ju bara när det är Sverige. Samtidigt 

vill man bygga upp en känsla inför ett mästerskap men att vi skulle vara 

hejarklacksjournalister är ingenting som jag tycker att vi är och det är ingenting som jag 

tycker att man vill vara heller. 

 

Var går gränsen mellan att anspela på känslor till att det blir hejarklacksjournalistik? 

– Det är svårt. För att det är ju vårt jobb. Man vill ju inför ett mästerskap bygga upp en känsla 

men jag tycker väl att… jag har inte funderat så mycket på det här. Jag har aldrig sett det som 

ett problem, själv, personligen. Och jag tycker även att jag som konsument kollar på matcher 

och så vill man ju ändå att expertkommentatorerna och kommentatorn, om Sverige spelar, så 

vill man att de ska jubla om det blir mål. Men det är väldigt svårt att säga där var gränsen går 

men det känner man ju ibland att det här kanske blev lite för mycket men det är en väldigt 

svår balansgång. 
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Tycker du att det existerar hejarklacksjournalistik idag i svensk sportjournalistik? 

– Ja, det gör det väl. Som sagt så tror jag att det är vanligare på mindre, lokaltidningar och så. 

Tror jag kanske. Jag upplever inte att det förekommer här riktigt. Det har jag faktiskt aldrig 

reflekterat över. 

 

Vad är det som skiljer lokaltidningen mot er? 

– Men jag tror att där har man ju sina lag och där… så upplevde i alla fall jag det när jag 

jobbade på lokaltidning. Då var man ju ganska mycket… då var man inte alls lika objektiv, då 

hade man sitt lag och då var det mer okej att, då skulle man ju nästan heja, kanske inte heja 

men ja, jag tycker att det blir lite skillnad för man fokuserar ju på ett lag som det även blir när 

Sverige spelar. Det är klart att man inte… samtidigt som det är klart att man måste se det, som 

journalist är det ju ens jobb att berätta både det bra och det dåliga och från båda sidor så det är 

klart att man måste göra det. 

 

Är det bra eller dåligt då? 

– Nej men jag tycker att det är dåligt eftersom det går ut över just objektiviteten. Så det är väl 

inte så positivt. 

 

Vad är bra sportjournalistik för dig? 

– Oj, vilken svår fråga. Bra sportjournalistik för mig… Då kommer jag tillbaka det här 

objektiva, man ska få båda sidor, sen vill jag gärna att den ska innehålla någonting 

överraskande, en annan synvinkel som man kanske inte har tänkt på själv. Och berätta något 

som alla inte vet. 

 

Det som du beskriver som bra sportjournalistik, kan du känna att 

hejarklacksjournalistiken påverkar utrymmet för den goda journalistiken som du ser 

det? 

– Nej, alltså, jag har inte tänkt på det här med hejarklacksjournalistik som något stort 

problem, det kan ju hända att jag börjar reflektera över det efter det här men så att… nej det 

kan jag inte säga. 

 

Men du har hört begreppet hejarklacksjournalistik tidigare? 

– Ja, det har jag hört. Jag vet att det har snackats om det men det är inget som kommer upp  

dagligen och inte ens… det är inget som jag har diskuterat tidigare med någon. Jag har  
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hört det, men det pratas inte så mycket om det. 

 

Ni diskuterar inte så mycket kring det i ert arbete? 

– Nej, det gör vi inte. 

 

Har du något eget favoritlag som du sympatiserar med i någon sport? 

– Nej, jag har ju gjort det ganska lätt för mig själv där. Jag vet ju till exempel att Niva han är 

väldigt öppen med att han är Tottenhamsupporter. Jag höll på Barcelona förut men sedan jag 

började jobba så har det verkligen mattats av. Så nej, jag har liksom inget lag, det underlättar 

ju. 

 

Hur ser du på kombinationen att sympatisera med ett lag som du sedan rapporterar 

kring? 

– Det är klart att det kan upplevas som ett problem och det är klart att det kan sticka i ögonen. 

Om man tar Lasse Granqvist som ett exempel, han sitter väl med i AIK:s innebandystyrelse 

och är jätte-AIK-supporter. Det är klart att det kan sticka i folks ögon när han sitter och 

kommenterar AIK mot något annat lag. Sen tycker jag personligen om man har haft sympati 

för något lag så tycker jag ofta att det blir tvärtom, att man är så noga med det att kanske går 

över åt andra hållet, vilket ju inte heller är bra. Men jag tror nog att de flesta är så pass 

professionella att de kan lägga det där åt sidan. Det är jag ganska övertygad om. 

 

Om du som publik läser eller tittar på någon som du vet har sympatier för något lag, 

påverkar det dig då? 

– Jag tror att det beror på vem det är. Niva litar jag ju på så att det påverkar absolut inte när 

jag läser. 

 

Om du ser Marcus Birro på TV? 

– Ja (skratt), han är kanske provocerande på ett annat sätt… Ja han är ju väldigt så… partisk. 

Ja, i det fallet kan jag tycka att det är ett problem kanske. 

 

Men om man tar Birro och Hussfelt som ett exempel som körde TV 4:s magasin i 

somras under fotbolls-EM, där var de ju väldigt öppna med att de hejar på Italien. 

Räknar du det som en hejarklacksjournalistik? 
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– Det blir det väl på ett sätt. Nu vet inte jag… jag kan inte komma ihåg hur deras rapportering 

var. Men jag retar mig inte jättemycket på sådant där heller. Jag tycker att det är viktigt om 

man nu håller på ett lag så är det nog viktigt att man är öppen med det och då tror jag även att 

man kommer undan med det på något sätt. Jag tror att det är värre… eller kommer undan med 

det, då är man ju ärlig och då tror jag folk förstår att man kan se lite nyktert på det, men om 

man får reda på sedan i efterhand att någon person håller på något lag, då tror jag att det kan 

bli lite annorlunda. För att svara på frågan, det är väldigt svårt eftersom jag inte riktigt kan… 

men ja det blir väl en viss typ av hejarklacksjournalistik kanske. 

 

Är det skillnad som du ser på det att som i det här fallet att sympatisera med i Italien 

eller Sverige gentemot att sympatisera med ett klubblag inom en sport? 

– Ja, jag tycker nog att det är skillnad att sympatisera med Sverige för det gör ju alla. När det 

är ett mästerskap så … eller de flesta sympatiserar ju med Sverige, så det tycker jag nog är lite 

skillnad. För jag tycker att till viss del måste man ju… när Sverige spelar ett mästerskap så 

blir det ju liksom naturligt att man sympatiserar med Sverige. Sen ska ju inte vi stå och tjoa 

och tjimma och heja om vi vinner utan vi måste fortfarande kunna rapportera relativt nyktert 

men ändå förmedla den här känslan. Men jag tycker att det är lite skillnad, ja. 

 

Om man sätter in samma situation om man exempelvis jobbar med inrikespolitik och 

sympatiserar med ett parti. Är det någon skillnad på det? 

– Ja… på något sätt känns ju det… jag vet inte. På något sätt känns ju det lite allvarligare 

kanske fast jag förstår… Ja, jag tycker nog att det är… eller egentligen är det väl samma sak 

men jag tror kanske att jag skulle irritera mig mer på det av någon anledning, jag vet inte 

riktigt varför men. 

 

Är det för att politiken känns allvarligare än sporten? 

– Ja, det kanske är det. 

 

Hur kommer det sig att det finns hejarklacksjournalistik, tror du, i vilket form det nu 

än må vara. Vad är orsaken till att den existerar? 

– Ja… det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det måste väl vara för att … folk har svårt 

att dölja sina känslor, nej jag vet inte. Nej jag kan inte riktigt svara på det. 

 

Tror du att läsarna vill ha den? 
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– Alltså när man säger hejarklacksjournalistik så är det för mig inget positivt så jag tror inte 

att någon skulle säga att ”ja, det vill jag ha”, men det beror ju helt på hur man definierar det 

och jag tror att till en viss gräns vill man ju ha det. Som sagt, när Sverige spelar vill man ju att 

de ska jubla när Sverige gör mål. Jag tror inte att någon skulle tycka att det var kul om 

Sverige gjorde mål och det var så här ” ja, nu gjorde Sverige mål”. Så till en viss gräns tror 

jag det. Sen när det gäller klubblag och så tror jag inte att man vill ha det för då är det ju så 

himla utspritt. Det blir ju en annan sak när det är landslaget. 

 

Vilka tror du i första hand det är som efterfrågar hejarklacksjournalistiken, är det 

ägarna som vill att ni ska skriva så, är det ni som vill skriva så, eller är det läsarna som 

vill se den typen? 

– Jag tror att läsarna nog vill ha… Alltså när det är stora landskamper och Sverige vinner så 

vill man ju dagen efter läsa om, man vill läsa allt, man vill ha glädjen… Det är ju bevisat att 

vi säljer mest tidningar när det går bra för Sverige i stora mästerskap. Så då vill man verkligen 

ha det. Sen är det ju olika om man skriver en text, då tycker jag att man ska hålla sig väldigt 

mycket borta från det här med hejarklacksjournalistik. Men när man liverapporterar, som vi 

gör ibland, då är det väldigt stor skillnad. Där kan man ju snacka om hejarklacksjournalistik 

på ganska hög nivå. 

 

Varför då? 

– Där är det ju bara när vi rapporterar om svenskar eller landslaget för att då sitter man här 

med läsarna och… jag vet inte det har liksom blivit så att det ska vara så. Det har blivit så. Så 

det är väldigt stor skillnad på att sitta med en liverapportering och att skriva en text efteråt. 

 

Du sa det själv innan att ni säljer mest när det går bra för Sverige i ett mästerskap, 

varför tror du att det är så? 

– Men det är ju någonting med sport som gör att… alltså det finns ju inget bättre och har det 

gått bra för Sverige då vill man läsa allt liksom, det är ju bara glädje. Om man går till sig 

själv, det är ju då man vill läsa vad alla sa till varandra, man vill ju ha allt. Efter bragden i 

Berlin, då vill man veta vad alla tänkte, tyckte och kände. 

 

Tycker du om att läsa den typen av journalistik, hejarklacksjournalistik? 

– Det som jag pratar om nu, efter en match och så, så det gör jag ju. Jag vill inte sitta och läsa  



 

  103 (105) 
 

en text om Liverpool och känna att den här journalisten hejar på Liverpool, det vill jag absolut 

inte göra. Då slutar man ju läsa. 

 

Upplever du att du tvingas göra det ibland, att det lyser igenom? 

– Nej det är det jag inte riktigt tycker faktiskt. 

 

Om man ser på det som du kallar hejarklacksjournalistik i förhållande till de klassiska 

journalistiska idealen, hur rimmar dem? 

– Nej men det är det som de inte gör alls. Så är det ju. Det är väl därför man ser det som 

negativt för det är ingenting man vill förknippas med kanske. För att man är ju väldigt 

inpräntad att man ska objektiv, och det är ju det vi ska vara, objektiv och ge båda sidor och 

beskriva vad som händer på ett sansat och nyktert sätt. 

 

Skulle du säga att hejarklacksjournalistiken är accepterad inom branschen? 

– Nej, det tror jag inte. 

 

Varför inte det? 

– Nej, men just eftersom den anses väl inte som positiv, den anses väl som negativ så då kan 

den ju inte vara accepterad. 

 

Vilka effekter eller konsekvenser skulle du säga att en typisk hejarklacksjournalistik 

kan få, både för journalistiken och för läsarna? 

– Det är väl att man tappar lite förtroendet och respekten för den som skriver, tycker jag. För 

journalistiken blir det väl egentligen samma sak, det blir ju inte så pålitligt. 

 

Hur ser du på en sportjournalist som skriver ”vi” när han refererar till Sverige? 

– Det ser jag inte som något problem, det har jag gjort själv. Nej, men jag tycker ändå att man 

vill skapa den här ”vi-känslan” när det är Sverige. Det är klart att man inte kan skriva vi när 

det handlar om vilket annat lag som helst, när det handlar om klubblag. Men när det är 

Sverige så tycker jag att man faktiskt kan skriva vi för att skapa den känslan. 

 

Kan du känna efter att du har skrivit en text att ”nu har jag skrivit 

hejarklacksjournalistik? 
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– Nej, eftersom jag inte hade tänkt så mycket på det innan så har jag ju inte tänkt så men om 

jag ska tänka tillbaka så kanske man… jag tror att framför allt när man… jag skulle aldrig 

skriva vi i en vanlig artikel, det är om man skriver en krönika eller tyckare. Det är väl då man, 

eller jag, har skrivit vi någon gång. Och ja, det är klart, det blir ju lite hejarklacksjournalistik, 

kanske. Men samtidigt, bara för att man skriver vi… ja, jag tycker fortfarande att man kan 

hålla det objektivt och beskriva saker som det är, även fast man har med ett vi. Så det kan ju 

både vara positivt och negativt. Så det ser jag väl inte som något jättestort problem. 

 

Tror du att den här typen av journalistik kommer att öka om du ser fem år framåt? 

– Bra fråga, jag vet inte, jag… jag vet faktiskt inte. Nej jag kan inte svara på det. 

 

Du sa innan att du tycker att det blir tydligast i TV. Vad är anledningen till det? 

– Där hörs det ju mer, alltså, där är ju deras roll att skapa känslor och… och där tror jag att 

man kan … jag vet ju att det är många som reagerar på Lasse Granqvist till exempel, att man 

vet att han håller på AIK och det är ju lite lättare att höra när folk pratar och skriker och går 

upp i tonläge än när man läser en text. 

 

Så tonfallet är avgörande för vad som kan klassas som hejarklacksjournalistik? 

– Det lät ju väldigt förenklat, jag vet inte. Det där är svårt. Det var ju mycket snack där under 

JVM nu i år. Att Chris Härenstam och Mikael Renberg, som skrek och grät, kanske gick lite 

över gränsen i vissa fall. 

 

Vad tyckte du själv om den grejen? 

– Jag är inte så himla känslig för det där, jag gillar ju när det är känslor. Men visst, man 

kanske inte ska ta det till en jätteöverdrift och börja grina och pussa spelare och så, nu vet jag 

inte riktigt om de gjorde det, men jag tycker att det är lite härligt också. Jag vill ha känslor. 

 

Om du ser en Tottenhammatch och Erik Niva ska analysera matchen, ser du honom i 

första hand som en Tottenhamsupporter som ska analysera matcher eller som en 

fotbollsexpert som ska analysera matchen? 

– Nej, men det är ju klart att man tänker på att han är Tottenhamsupporter. Sen… jag tänker ju 

inte på att det är en Tottenhamsupporter som sitter där. Men man lyssnar ju kanske lite extra. 

 

På ett positivt eller negativt sätt? 
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– Jag tycker att det blir lite intressantare att höra vad han kommer att säga efter en 

Tottenhammatch just eftersom han håller på dem. Som sagt, honom litar jag ju på så där 

tycker jag att det blir intressantare men det är ju för att jag gillar honom. Hade det varit någon 

annan hade jag kanske varit jätteirriterad. Men i hans fall så tycker jag att det tillför 

någonting, faktiskt. 

 

Kan det, generellt sett, finnas något positivt med att rapportera kring lag som man 

sympatiserar med? 

– Det vet jag inte. Om man förutsätter att man kanske är extra insatt i det här laget så… sen 

kanske man kan tillföra en känsla som andra supportrar känner men det tycker jag inte riktigt 

är vår roll, kanske. Men det skulle väl vara det då i så fall att man kan tillföra någonting extra, 

att det kan vara positivt. 

 

Om vi ska sammanfatta bara – när och var tycker du att hejarklacksjournalistiken är 

som tydligast? 

– Jag skulle nog säga att det blir på TV, framför allt runt stora mästerskap. Om man tar Daniel 

Nannskog i somras, han var väl rätt speedad och han var nervös innan och var otroligt 

engagerad och han får väl ändå läggas in lite i det där facket hejarklacksjournalistik. Så där 

tycker jag väl att det syns tydligast. Mer än i skrift faktiskt, om man inte tar våra 

liverapporteringar, för där är vi också helt hysteriska. 

 

Kan tidsfaktorn vara en sak då, när det är liverapportering, då blir det mer 

hejarklacksjournalistik? Texter kommer ju dagen efter. 

– Jo, så är det nog. För det händer ju nu och då ska det vara så här ”yes” och sedan när det 

kommer en text så kan den vara lite mer beskrivande, absolut, så kan det vara. 


