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Abstract 

Through earlier research it has been established that more and more readers are 

turning to social media in their search for everyday news. In this report we zoom 

in on news concerning football and try to find out how readers reason in picking 

their sources, whether it is social, online or traditional media. By interviewing a 

group of six, all interested in football and active within social media, we have 

seen that allthough social media is becoming a major influence in news 

reporting, it does not seem to be competing with traditional online media. Instead 

the two are offering the readers very different things all together, and theese 

differences are what we try to show in this report. Our hope is that the research 

in sport journalism can be translated in to all kinds of areas and be an indication 

on how journalism and our society is evolving online. 
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Inledning 

Att undersöka hur man i dagens samhälle söker sig till sportnyheter är av relevans sedan social media 

fullkomligen exploderat på marknaden under senare delen av 2000-talet och fram till idag. Med 

dagens teknik och internets utveckling följer dessutom en oklarhet vad gäller definitionen av vad som 

är ett medium (Coakley, 2009). Vårt mål är inte att definiera vad utmärker ett medium, men dimman 

som omger ämnet är ytterligare en anledning att undersöka publikens tankar kring den information, det 

medieinnehåll, som finns att tillgå. 

 

Vår undersökning kommer främst att rikta in sig på bloggar (både inom redan etablerade nyhetsmedier 

och de som ligger utanför), det rent fotbollmässiga forumet Svenskafans.se och de sociala nätverken 

Facebook och Twitter. En definition av vad de olika medierna är finns att tillgå under avsnittet 

Bakgrund - sociala medier. 

Att de nya medierna har en bred publik är konstaterat. I Sverige använder 8 % av befolkningen 

Twitter, vilket landar på en knapp miljon människor (www.internetstatistik.se). I USA är samma siffra 

uppe i 13 % och bland unga vuxna (åldern 25-34) har användandet av Twitter dubblats sedan 2010 

(Schultz, B & Sheffer, 2010). Facebooks grundare Mark Zuckerberg sade i en intervju med NBC 

(2012-10-04) att sidan numer hade över en miljard användare. En hisnande siffra med tanke på att av 

vår planets drygt sju miljarder invånare har knappt 2.5 miljarder av alla tillgång till internet 

(http://www.internetworldstats.com). 

Och om man klumpar ihop samtliga sociala nätverkssajter som fanns tillgängliga 2011 så sade 54 % 

av svenska folket att de var på ett eller annat sätt aktiva på någon utav dessa (http://www.scb.se) . 

 

Det som är gemensamt för alla dessa forum är att de ligger i en gråzon vad gäller journalistik, 

källkritik och trovärdighet. Det är relativt nya mediala fenomen som i sin natur dessutom är i ständig 

förändring tack vare och på grund av sitt användargenererade innehåll. Det är denna gråzon vi vill 

undersöka. Är folk medvetna om- och kritiska till det material man läser? 

Vad gäller traditionell media finns det trots ett emellanåt sviktande förtroende fortfarande etiska regler 

och principer vad gäller publicering (http://www.po.se)., även utöver svensk lagstiftning. Journalister 

utbildas inom ämnet medan publicerande privatpersoner allt som oftast inte har några regler att hålla 

sig till, förutom det allmänt juridiska. 

Så med alla dessa möjligheter som nya medium erbjuder kommer också nya ställningstagande för 

läsaren och publiken. Vad är att beakta som trovärdigt och vad är inte det? Är läsaren medveten om 

vad nyheter via ett forum som ligger utanför de traditionella mediernas etiska regler kan innebära? Är 

det värt att riskera eventuell bristande trovärdighet för att på ett snabbare och enklare sätt kunna ta till 

sig nyheter (Twitternyheter kommer till exempel i max 140 karaktärer och personer kan publicera på 

några sekunder efter det att de fått informationen - dessutom utan inblandning från journalistiska 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
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chefer eller andra gatekeepers)? Det finns det som tyder på det. Unga läsare av sportnyheter vill i 

större utsträckning läsa åsiktsnyheter än ”vanliga” fakta (www.ehis.ebscohost.com) och unga 

människor är också den största konsumenten vad gäller sociala nätverk. 2011 var 94% av Sveriges 

invånare i åldrarna 16-24 är aktiva på något socialt nätverk och för åldrarna 25-34 var motsvarande 

siffra 81% (http://www.scb.se). Dessa användare letar inte nödvändigtvis efter någon sorts nyheter på 

dessa forum, men det stora användarantalet indikerar ändå att detta är en publik som anammat de nya 

medierna. 

Så vare sig en läsare av fotbollsnyheter på ett socialt forum är medveten om det eller inte finns det 

enligt oss en möjlighet att man accepterar mer ryktesmässiga nyheter. 

Med det i åtanke är det av oerhört intresse att undersöka hur personer resonerar gällande sitt intagande 

av nyheter, i det här fallet kring just fotboll, och se vad det eventuellt innebär för journalistiken, eller 

åtminstone, publikens syn på journalistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables.aspx?id=340487&rxid=b547f9f2-281e-4172-9e4f-a067403627ff&px_tableid=ssd_extern%3ALE0108T05


 

  7 (54) 
 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur läsare får tag i fotbollsnyheter. Vart man vänder sig och 

varför man vänder sig till ett visst medium (eller varför man inte vänder sig dit). Vår tanke är att 

undersöka hur stor plats de sociala medierna har av det totala nyhetsintaget. Framförallt vill vi veta 

varför sociala medier kan väljas framför traditionella medier eller varför de väljs bort till fördel för 

traditionell media. Vi hoppas att vår uppsats ska kunna visa hur det kan se ut när personer letar upp 

sina fotbollsnyheter, då fotbollen både är störst sett både till antalet utövare och till hur många som tar 

del av fotbollsnyheter tror vi att vår uppsats kan visa hur den övriga sportjournalistiken också kan se 

ut. Vi tror helt enkelt att eftersom fotbollen är så stor så ligger den även i framkant av hur 

rapporteringen ser ut. Eftersom den är störst tror vi att övrig rapportering kommer att anpassas efter 

det som fungerar bra i fotbollsrapporteringen, åtminstone tror vi att vissa tendenser kommer att 

överföras. Vi hoppas ge svar på varför en läsare resonerar som de gör, eller åtminstone hur det kan se 

ut i motivationen bakom resonemanget. Vi hoppas att denna uppsats kan hjälpa främst läsare av text så 

att de kan höja sin medvetenhet och fatta än mer logiska och kunniga beslut vad gäller sin läsning. Vi 

tänker också att det kan hjälpa skribenter att förstå vad en läsare är ute efter och varför, och på så vis 

kunna ta hjälp av det i sitt skrivande. 

 

Då vi har valt att inrikta oss på personer som redan använder sociala medier tror vi att vi kommer få en 

bra bild av hur medielandskapet ser ut, hur resonemanget går kring det och hur det kan komma att se 

ut framöver, med tanke på att användandet av sociala medier ständigt ökar. Bland unga människor är 

användandet av sociala medier högre än hos äldre människor vilket ger att vi med all sannolikhet 

kommer se en fortsatt ökning i många år framöver. Eftersom uppsatsen fokuserar på unga människor 

som redan använder sociala medier tror vi att uppsatsen även kan ge en bild av hur 

fotbollsjournalistiken och sportjournalistiken kan se ut inom en snar framtid och hur den kommer se ut 

i många år framöver.  

Vi hoppas att uppsatsen kan användas i ett lärande syfte för journalister och tidningar som vill ligga i 

framkant när det gäller hur de i framtiden ska förhålla sig till sin nyhetsrapportering och de sociala 

medier som tar en allt större plats i många personers liv.  

Vi tror att en liknande undersökning kan visa hur allmänjournalistik också kan se ut, nu och i 

framtiden. Då sportjournalistik skiljer sig från allmänjournalistik på en hel del punkter vågar inte vi i 

vår uppsats översätta vårt resultat direkt men vi tror ändå att den viss mån kan visa åt vilket håll 

journalistiken är på väg när det gäller de sociala mediernas användande i journalistiken. 
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Frågeställningar 

Huvudfråga 

”Vad avgör vilket medium vi använder för att hitta fotbollsnyheter?” - En studie med fokus på sociala 

medier i hur och varför en läsare väljer sin kanal och vad det kan innebära för sportjournalistiken. 

För att få veta hur fotbollsintresserade läsare använder de olika typer av medier som finns att tillgå för 

att ta del av fotbollsnyheter har vi utvecklat följande teoretiska frågeställningar: 

 

Övriga frågeställningar 

- Vad är viktigt för en läsare av fotbollsnyheter online? Vilka aspekter? 

Söker man sig till sociala medier när det är snabbheten som räknas? Eller går man dit först när man 

letat men inte funnit det man söker bland traditionella medier (online och/eller i print)? Vad är 

skillnaderna och fördelarna om man jämför sociala medium med etablerade nyhetssidor? 

Och hur viktig är den sociala aspekten av medierna, har den interaktiva diskussionen med ditt val av 

läsande att göra? 

 

- Hur resonerar man kring trovärdigheten hos de som skriver på sociala medier? 

Är det accepterat att fotbollsnyheter på ett socialt forum inte behöver ha samma strikta förhållningssätt 

till sanningshalten i det som skrivs jämfört med andra medier? 

 

- Vilken typ av nyheter läser man i vilket typ av medium, och varför? 

Hur ser resonemanget ut gällande sanningshalten i dessa olika nyhetsformer, finns det grader av 

acceptans? Är typen av fotbollsnyhet viktig när det gäller val av medium? 

 

-Vad krävs för att en svensk läsare av text i olika forum ska uppfatta en skribent på någon av dessa 

som trovärdig? Måste vi känna igen namnet, måste det vara en skribent kopplad till ett etablerat, 

traditionellt medium? 

 

 

 

 



 

  9 (54) 
 

Bakgrund 

Sportjournalistik 

Sport och medier har under lång tid arbetat sida vid sida. Sporten får fler och mer engagerade fans 

genom att dessa läser, ser och hör på sport i media. Medierna har sedan länge sport som en naturlig del 

av innehållet. Sport säljer helt enkelt väldigt bra vilket mång tidningar insåg redan år 1892 då de första 

sportnyheterna började publiceras. Sport och media går hand i hand - sport ger media ett värdefullt 

innehåll samtidigt som sport är beroende av media för åskådare och inkomster (Coakley, 2009). I 

Sport och medier skriver Peter Dahlen, ”Som ett led i kampen om nya läsare i den allt hårdare 

tidningskonkurrensen började också svenska tidningar att ägna sig åt så kallad aktiv journalistik 

genom att själva arrangera eller stödja ett idrottsevenemang. Dessa arrangemang tillkom för att ge den 

egna tidningen reklam, göra den känd som särskilt idrottsvänlig och därmed värva nya läsare.” 

(Dahlen, 2008). Tidningar började alltså tidigt att arrangera tävlingar då de hade insett att det skulle ge 

tidningen fler läsare. 

Tidningarna var också tidigt ute med att implementera läsaren i tidningen. Läsarna skulle vara aktiva 

och på så sätt skulle de blir mer intresserade av det som skrevs i tidningen. ”På ett sätt som kommit att 

bli typiskt för dessa egenproducerade journalistiska händelser arrangerades också en pristävling där 

läsarna inbjöds att på i tidningen publicerade röstsedlar tippa namnen på de två första lagen samt 

segertiden.”(Dahlen, 2008) 

Genom en aktiv läsare blir läsarna inkluderade i mediet istället för att bara vara en läsare. Detta skulle 

bidra till att göra läsarna mer engagerade och tycka just den tidningen var roligare att läsa vilket leder 

till förbättrad försäljning. 

 

Radion var nästa medium som satsade vidare på sporten för att erbjuda lyssnarna en djupare och bättre 

lyssnarupplevelse. Radion började med livesändningar från sportevenemang. Det fanns delade 

meningar om hur radiosportens livesändningar skulle påverka sporten. Dahlén skriver att innan den 

första radiosändningen i USA skulle ske fanns det ett stort motstånd. Arrangörer av sportevenemang 

hävdade att en livesändning skulle ta publik från matcherna, att publiken helt enkelt skulle stanna 

hemma och lyssna på matchen istället för att gå dit, medan de från radion ansåg att livesändningarna 

istället skulle ge ett större intresse för arrangemanget Det skulle bli ett sätt att nå den publik som av 

olika anledningar inte kunde gå på själva tillställningen. 

Resultatet av radiosportsändningarna blev att fler kunde ta del av sportarrangemangen. USA har idag 

en befolkning på mer än 300 miljoner människor (http://www.landguiden.se) spridda över en väldigt 

stor yta. Självklart kan inte alla dessa gå och se samma sportarrangemang live. Radiosporten når ut till 

de som av olika skäl inte rent fysiskt kan bevittna händelsen. Det kan handla om ekonomiska skäl så 

som geografiska eller tidsfaktorer. Vissa har helt enkelt inte tid att åka till en arena för att se ett 

http://www.landguiden.se/Statistik/BefolkningSprak?id=516#countries=USA
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sportarrangemang. Radiosporten har blivit en naturlig dela av sportvärlden, ett bra komplement till att 

se sport live och på plats. Det forskningen visade var att publiken fortsatte att kommat till 

arrangemangen, det var ingen som stannade hemma för att lyssna på radio istället för att titta live. Det 

radiosporten bidrog med var att inkludera de som tidigare inte kunde ta del av sport live på något sätt, 

fysiskt eller annat. 

 

Fotboll började TV-sändas i England år 1937 men från början fick de inte sända från högsta ligan utan 

sände matcher från amatörligan. När sändningarna blev en succé insåg alla att det fanns en väldigt stor 

publik som ville se fotboll live på TV. Precis som med radion tog inte TV-sändningarna någon publik 

från matcherna utan gav fansen ett lättare sätt att ta del av sitt favoritlag. I och med TV-sändningarna 

skapades ett större intresse för fotbollen. Folk från olika länder kunde ta del av till exempel den 

engelska fotbollen då matcherna sändes även utomlands. Vi kan idag se att det är många i Sverige som 

har favoritlag ute i Europa och framförallt i England. TV-sändningarna tog ej heller död på 

radiosportens sändningar som vissa befarade. Nya medier och ny teknik behöver inte betyda att publik 

byter medium utan det har hittills betytt att fler kan ta del av sport och de kan ta del av sporten på det 

vis som passar bäst för tillfället. Publiken ges chansen att ta del av sin sport på flera olika sätt. En stor 

publik kräver en stor och varierad mediebevakning, något vi själva också kommer visa i vår egen 

forskning.  

 

Media hjälper dessutom sporten de sänder. Genom att generera ett större intresse för sporten och dess 

utövare genereras också pengar (sändningsavtal är den största enskilda bidragsgivaren) som i sin tur 

professionaliserar sporten som sedan levererar en bättre produkt till media att bevaka. Sport i 

allmänhet, och fotboll i synnerhet, är av så stort intresse för allmänheten att media “tvingas” bevaka 

den, men de bägge hjälper alltså varandra (Coakley, 2009). Författaren berättar också att även ur 

reklamsynpunkt är media beroende av sport. I och med den stora publik som är intresserad av sport 

blir det attraktivt för företag att synas i sådana sammanhang. Det finns många potentiella köpare. 

Sporten i sig blir beroende av media ibland så till den grad att ändringar i reglerna görs (pauser för 

reklam till exempel). Förhållandet mellan medier och sport är alltså extremt potent men färgat av ett 

stort beroende av varandra. 

 

På 90-talet började internet bli allt vanligare i var mans hem. Fotbollsklubbarna skaffade sig sina egna 

sidor på internet vilka snabbt fick många besökare. På dessa sidor kunde lagen själva lägga upp egna 

nyheter. Dagspressen återfinns på internet med sina sportsidor som uppdateras så fort något nytt 

händer. På internet kan man även idag se rörliga bilder och lyssna på radiosändningar, antingen live 

eller i efterhand. 

 

Under 2000-talet växte det fram personliga internetsidor för idrottsutövare. Där kunde de själva 
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beskriva sina tävlingar, träningar och de kunde även ta emot kommentarer från fans. Fansen får här 

alltså en chans att direkt prata med utövarna. De kan ställa sina frågor direkt eller läsa andras frågor 

och på så vis få svar på sina funderingar utan att behöva gå via de traditionella medierna. I klassisk 

journalistik (en journalist som intervjuar, en atlet som svarar) finns det en risk att de två anser sig så 

olika varandra att tvivel börjar uppstå dem emellan. Det är ett problem som delvis har försvunnit med 

möjligheten för atleter att skapa sig direktkanaler ut till sina supportrar (Coakley, 2009). Men det 

innebär inte att den nya vägen för kommunikation är problemfri, mer om det i teoridelen kring 

Gatekeeping-teorin. 

 

Under fotbolls-EM 2000 satte Aftonbladet och Expressen upp varsin EM-site tillsammans med TV-

kanalerna SVT och TV4. På dessa siter kunde fansen ta del av TV-tider och statistik, de kunde chatta 

med experter och spelare. Fansen kunde vara delaktiga i sportjournalistiken, de kunde också få prata 

direkt med spelarna och få deras direkta syn på det hela utan att behöva gå via journalisterna. Fansen 

är delaktiga i sportjournalistiken på ett sätt de inte kunde vara innan internet. Det har även vuxit fram 

många sidor som är gjorda direkt av fansen där de själva står för innehållet. Fansen väljer själva vad 

de vill skriva och läsa om. Dessa sidor används även av traditionella journalister för att få idéer och 

tips till nyheter som de själva kan använda sig av. 

Fans både vill vara och är mer delaktiga i sportjournalistiken än de har varit tidigare. De traditionella 

medierna bjuder in läsarna, dels via tävlingar och omröstningar men även via att man nu kan lämna 

kommentarer på många artiklar. Journalisterna kan även välja att svara på dessa kommentarer och på 

så vis är fansen närmare sporten, utövarna och journalisterna än någonsin förr. 

 

I och med internets framfart kan vi ta del av sport dygnet runt. Vi får livuppdateringar och kan läsa om 

det vi är intresserade av precis efter det har hänt. Internet möjliggör både en bredare och spetsigare 

rapportering. En tidning på internet behöver inte oroa sig för att få plats med allt på ett visst antal 

sidor, radion kan lägga upp sina sändningar för lyssning i efterhand och egna lag kan lägga upp sina 

egna texter. 

 

Det står klart att media och sport har varit beroende av varandra, med mycket positiva resultat men 

också en del mer negativa, sedan de bägge två förenades för första gången (Sports and Media: could 

they survive without each other). Professionalismen inom sportjournalistiken har höjts med tiden och 

sportbilagorna är ofta de mest lästa bland en tidnings alla bilagor. Även om fotboll och övrig sport inte 

är på liv och död så är den ett stort kulturellt fenomen och en värdefull mätare av temperaturen i ett 

samhälle (Coakley, 2009), en fingervisning på hur resten av världen ser ut och fungerar. 

Enligt Riksidrottsförbundets senaste mätningar är fotboll den klart största sporten i Sverige. Både vad 

gäller aktivt deltagandet och mediarepresentation (www.rf.se) vilket gör den till den bästa barometern 

och vår sport att analysera. 

http://www.rf.se/
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Sociala medier 

Det finns klara skillnader mellan de forum vi valt att undersöka, här försöker vi reda ut vad de innebär. 

Det gemensamma för alla dessa medier och forum är att det är sociala. Det vill säga, information 

blandas med diskussion och rena åsikter vilket gör att de olika uttryckssätten lätt kan smälta samman 

eller blandas ihop. Vem som helst har möjlighet att skaffa sig åtkomst till dessa medier och på så vis 

uttrycka sin åsikt eller vidarebefordra information. De olika forumen är i varierande grad sociala men 

har alla inslag av läsardelaktighet. Många av dessa forum kommer också förklaras närmre när de 

redovisas kring intervjuerna längre ner. Med de olika utryckssätt som blandas finns 

 

Bloggar 

Bloggar är en form av online-dagbok. Vem som helst kan via hemsidor som www.blogg.se och 

liknande öppna upp en egen adress i anknytning till den hemsidan och där öppna upp sig och skriva 

precis vad man vill, om vad man åt till middag, om sina nya skor eller för alla del fotbollsnyheter. 

Vissa bloggar kan vara författade av redan etablerade journalister och även vara publicerade på 

hemsidan för ett etablerat medium.  

 

Facebook 

Facebook är det största sociala nätverket som finns med sin dryga miljard invånare (se inledning). 

Facebook är mer kamratbundet än till exempel Twitter, du måste vara vän med en annan användare, 

och denne måste acceptera din vänförfrågan, för att kunna läsa så kallade statusuppdateringar som 

personen skriver. När vänskapsbandet väl bundits kan dessa uppdateringar gälla allt från himmel och 

jord och man kan även ta del av organisationer eller idrottsprofilers uppdateringar genom att ”gilla” 

deras sidor. 

 

Twitter 

Twitter är en samling av mikrobloggar (maximalt 140 tecken per uppdatering) där man följa vem man 

vill utan att denna behöver ge sin tillåtelse. Det resulterar i att ett användarkonto snabbt kan generera 

ett följe i miljonklassen om publiken tror att det är värt att följa dennes uppdateringar. Man kan följa 

sin barndomsvän, USA:s president, en miljonär till fotbollsspelare från Rosengård, Dagens Nyheters 

officiella konto och allt där emellan. Vem som helst, eller vilken institution som helst, kan skaffa sig 

ett konto. 

Viktiga begrepp vad gäller Twitter och som dyker upp reslutatdelen 

 

Att retweeta något betyder att man tar vad någon annan har skrivit på sin Twitter och lägger upp på sin 

egen. Det gör att de som du är vän med kommer att kunna se vad som står även fast det inte är vän 

med den som har skrivit det från första början, det kommer stå vem som har Twittrat det från första 

http://www.blogg.se/
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början. Detta görs om för att sprida saker värda att sprida utan att ta äran från den som skrivit det från 

första början.  

Hashtag är en klassificeringsmetod som innebär att man märker något med ett kategoriserade begrepp. 

Det här görs för att det ska gå att söka bland inläggen på Twitter och för att i vissa fall förtydliga sitt 

meddelande. 

 

Svenskafans 

Svenskafans.se är en hemsida av supportrar, för supportrar. I och med att nyheter om ett visst lag allt 

som oftast skrivs av en supporter till det laget är det mer accepterat med vinklade nyheter här än på 

många andra ställen. Här finns olika sidor skräddarsydda för olika lag och för varje lag (så gott som) 

finns dessutom ett forum där användare kan registrera sig och sedan disuktera fotboll med 

likasinnande.  

 

Fotbollstermer 

Följande termer kommer nämnas löpande i uppsatsen och kan behöva förklaras. 

 

Silly Season. 

Den period då de stora ligornas tranferfönster är öppet, det vill säga, då klubbarna får köpa och sälja 

spelare. Ett fönster äger rum i januari, ett över sommarmånaderna. 

 

Premier League. 

Högsta divisionen i England, en av de mest populära fotbollsligorna för svenskar att följa, mycket tack 

vare intåget av programmet Tipsextra som tidigt i svensk TV-historia börjande sända matcher från 

England.  

 

Sportbladet 

Sportbilagan som kommer med kvällstidningen Aftonbladet. 

 

Fotbollskanalen 

En etablerad hemsida med inriktning fotboll samt ett TV-program på TV4 med samma namn och 

inriktning. 
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Tidigare forskning 

Mycket forskning har gjorts kring både sportjournalistik och sociala medier. Däremot har ingen 

kombinerat fotbollsjournalistik med sociala medier ur ett kvalitativt perspektiv. I norden och Sverige 

är forskningen än mer ihålig. 

Här under listas den moderna forskning som gjort, som huvudsakligen innehåller vetenskapliga 

artiklar då fenomenet sociala medier är relativt nytt. Tidigare forskning om medier i stort och om 

fotbollen i sig finns att tillgång genom hela den uppsats och i referenslistan. Det som listas nedan är 

saker vi tagit avstamp i, ibland refererat till men framförallt låta guida vår egen forskning. 

Bland det som gjorts i anknytning till vårt ämne finns två huvudkategorier. 

 

Samband mellan sport och sociala medier 

Forskning gjord kring hur idrott blir användbart verktyg för sociala medier att växa. Med dess live-

karaktär och det globala intresse som finns tycks de snabba uppdateringar som sociala medier kan 

erbjuda passa väl in med idrottsrapportering. Följande artiklar är några, för oss, viktiga exempel på 

detta. 

 

Factors Influencing Sports Consumption in the Era of New Media (2011) av Brad Schultz och Mary 

Lou Sheffer. 

En vetenskaplig artikel och kvantitativ studie väldigt närliggande vår egen uppsats. Handlar om USA-

befolkningens ökade användning av sociala medier som nyhetskälla för sport. Används som 

språngbräda för vår egen uppsats, är stor del av det kitt som fått oss att välja den riktning på uppsatsen 

som vi gjort. Artikeln konstaterar att använda av sociala medier tagit en allt större del vad gäller 

letandet av nyheter inom sportens värld. Med det i åtanke har vi själva gett os ut för att se hur detta ter 

sig, och varför. 

 

The Web 2.0 Olympics (2010) av Brett Hutchins och Janine Mikosza. 

En vetenskaplig artikel om hur nya online-medier, där sociala medier är inräknade, stort ökade den 

totala mängden publicerat material om Peking-OS genom att erbjuda nya forum för publikation för 

gamla aktörer, men också för nya textförfattare så som atleterna själva. Är för oss av intresse mycket 

för dess syn på sociala medier som plattform för nya aktörer. Privatpersoner och idrottsprofiler kan 

själva rapportera deras sida av händelse, snabbt och utan att behöva gå via ett traditionellt medium. 

Fungerar för oss som ett intressant perspektiv när vi själv undersöker fenomenet med fotboll inom 

sociala medier. Vad innebär detta för svenska läsare, är vi medvetna om både problem och fördelar 

med den ökade mängden publicerande individer? 
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The Acceleration of Media Sport Culture (2011) av Brett Hutchins. 

En vetenskaplig artikel om atleters direkta linje till sina fans via Twitter och hur det innebär att 

Gatekeeper-funktionen (se teoriavsnitt) som tidigare var reserverad för journalister håller på att suddas 

ut och att Twitter på grund av det gett nyhetsrapporteringen ett mått av oförutsägbarhet. Snuddar vid 

artikeln ovan men lägger större fokus på själva avsaknaden av ett filter, en gatekeeper. Precis som 

artikeln ovan är det ett perspektiv vi har i åtanke för vår egen forskning, vad innebär denna eventuella 

avsaknad av filter för fotbollsjournalistiken, och allra främst, dess läsare? 

 

The Masal Bugduv hoax: Football blogging and journalistic authority (2012) av Jeffrey W. Burroughs 

och Benjamin Burroughs. 

Vetenskaplig artikel om hur en fiktiv fotbollsspelare hittades på och så småningom fick ett sådant 

positivt rykte att han spreds till traditionell, tryckt media och en lista över Europas 50 mest lovande 

talanger inom fotboll. Mer om historien kring Masal Bugduv finns att läsa löpande genom texten men 

under rubriken källkritik och förtroende i synnerhet. 

 

Sociala medier som nyhetskälla 
Följande artiklar har bredare perspektiv på sociala medier och fokuserar på dess betydelse för medier i 

stort. Även publiken undersöks och för oss är det relevant att veta sociala mediers betydelse, finns den 

och på vilket sätt? Vad för typ av inflytande har de, på läsare och på övrig media? Med denna 

forskning i åtanke och som kunskapsgrund ger det oss god förförståelse när det gäller att tolka våra 

egna resultat på ett proportionerligt sätt, utan att förstora eller förminska dess betydelse på ett orimligt 

sätt. 

 

Share, Like, Recommend (2012) av Alfred Hermida, Fred Fletcher, Darryl Korell och Donna Logan. 

Vetenskaplig artikel som undersöker social medias påverkan på den traditionella. Traditionella medier 

har insett potentialen i nya medier så som Facebook och Twitter och slänger sig in i dem och 

publicerar, delar och rekommenderar artiklar för att hänga med i utvecklingen. Att läsa för den som är 

intresserad i att få ett större perspektiv i hur sociala- och traditionella medier påverkar varandra. Ingen 

forskning som styr oss i denna uppsats men fungerar som byggstenar för varför forskning kring sociala 

medier är viktig. 

 

With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity” (2012) av Regina 

Marchi. 

Vetenskaplig artikel som undersöker ungdomars beteende gällande nyheter och sociala medier. 
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Konstaterar att den yngre publiken inte ser fakta som ett lika värdefullt begrepp inom rapportering 

som sina äldre medmänniskor utan snarare söker sig till åsiktsnyheter. De bortser inte från helt från 

fakta men vill ha en mer jordnära rapportering av den. Forskning som är av väldigt stort intresse för 

oss och gav ett intressant perspektiv att ta med oss in i våra egna intervjusituationer. Vad är viktigt för 

läsare, har detta ändrats med introducerandet av sociala medier som nyhetsförmedlare? Då våra 

respondenter överlag är unga är det av ännu större intresse att reda i varför en nyhet är intressant, eller 

”bra”. 
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Teori och teoretiska begrepp 

Gatekeeping 

Vår uppsats kommer ta avstamp i ett par olika teorier. En av dem är gatekeeper-teorin och handlar 

om journalistens roll som filter i den moderna journalistiken. 

The Handbook of Journslism Studies har ett kapitel som lämpligt nog heter Journalists as Gatekeepers 

(Shoemaker, Vos och Reese, 2009). Teorin om journalisten som gatekeeper går ut på att de i sitt 

dagliga jobb bombarderas av information. All denna information kan av många olika skäl inte nå 

allmänheten, och där blir journalisten en vakt som väljer vad som ska släppas in genom grinden och 

vidare ut till allmänheten och publiken. Det är ”processen när man väljer, skriver, redigerar, 

positionerar, schemalägger, upprepar eller på annat sätt knådar informationen till att bli nyheter” 

(Shoemaker er al. 2009). 

 

Det finns många olika faktorer som påverkar hur en journalist filtrerar och väljer ut sitt material. 

Personliga åsikter är, som kapitelförfattarna argumenterar, något som påverkar men som också får stå 

åt sidan för andra arbetsmässiga eller samhällsrelaterade faktorer (Shoemaker et al. 2009). 

Gatekeeping-teorin går tätt sammanbunden med bland annat Framing-teroin och teorin om Agenda 

Setting (Shoemaker et al. 2009). Agenda Setting tar upp att ju mer en person kan om ett ämne desto 

mindre påverkas han av nyheten. Det är alltså mindre chans att en person blir påverkad av något om 

han är väl insatt i ämnet och han är mer kritiskt till innehållet ju mer påläst han är. (Coleman, 

McCombs, Shaw, Weaver, 2009). Det kan också handla om att en person har egenupplevda 

erfarenheter som gör att han är kritiskt till det som skrivs i en artikel. Har en person varit med om 

något har han högre kunskap inom ämnet och kan därför ha ett annat förhållningssätt till nyheten och 

därigenom ha ett mer kritiskt tänkande till artikeln.  

 

Det kan vara av intresse i dagens moderna mediesamhälle att fundera lite kring vad en journalist 

faktiskt är (Shoemaker et al. 2009). På en traditionell tidning kan man utan större bekymmer se eller 

föreställa sig hur en skribent eller redaktör sköter sin roll som gatekeeper men med nya format och 

plattformar för information ställs de gamla värderingarna på ända och gatekeeper-rollen, eller för den 

delen också journalistrollen, blir svårare att identifiera. Som Mcquail uttrycker det, “nya medier 

öppnar upp alternativa former av publicering vilket leder till nya möjligheter och svårigheter för det vi 

kallar traditionell publicering” (Mcquail, 2010). Mer om detta längre ner när vi ställer teorin i 

anslutning till vår egen studie. 

Gatekeeping är som tidigare nämnt ”inte längre uppfattat som endast en fråga av urval; inte heller ska 

det tolkas som aktioner utförda av en ensam, maktfull agent” (Shoemaker et al. 2009). Och till det ska 

läggas att läsaren heller inte är längre en del av en stor massa utan gör medvetna val, antingen som del 
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av ett visst socialt nätverk eller som individ (Mcquail, 2010). Det innebär, enligt oss, att gatekeeper-

rollen blir än mer suddig, läsaren i sig är ibland sin egen gatekeeper, sitt eget filter.  

 

Flera problem existerar med teorin, som med alla teorier. Ett har vi varit inne på och det är att när 

rollen som journalist suddas ut blir också gatekeeper-funktionen svårare att identifiera. Samtidigt 

argumenteras det att Gatekeeper-teorin är anpassningsbar och att moderna forskare skött sig bra när de 

anpassat den till det journalistiska fält som är i ständig förändring.  

Hur ser gatekeeper-funktionen ut för en bloggare, för en twittrare, för en statusuppdaterare på 

Facebook eller för en författare av inlägg i debattforumen på Svenskafans? Finns det någon eftertanke 

vad gäller publiceringen av material eller vidarebefordrar man rykten i hopp om att vara först med ut 

med informationen? Gatekeeping är applicerbart på viss ny media, men inte på allt (Mcquail, 2010), 

och även om vår studie inte i huvudsak rör skribenterna så kommer ämnet beröras. I många fall är 

dessutom läsare av text på dessa forum också skribenter på detsamma. Hur resonerar de i sitt 

författande, går det att dra en direkt parallell till deras läsande? Alltså, om de själva aldrig skulle 

skriva nyheter eller information baserat på rykten, antar de då också att alla andra resonerar på samma 

sätt? Tar läsaren ställning till att samma “regler” som gäller för en journalist på en tidning kanske inte 

går att applicera på någons Twitterkonto? Vi försöker också se vad gatekeeper-funktionen i stort 

betyder för läsaren, om det är något som det är medvetna om existerar och hur de i sådana fall 

förhåller sig till det filter som funktionen fungerar som. 

Genom att använda gatekeeping som ett perspektiv att analysera våra intervjusituationer ifrån hoppas 

vi på ett tydligare sätt kunna besvara våra frågeställningar, allra främst gäller det 

trovärdighetsaspekten av nyhetsletandet. Gatekeeper-funktion har som sagt blivit mer diffus och i våra 

intervjuer vill vi reda ut hur detta ter sig i praktiken, för en vanlig läsare. Hur resonerar man? I 

slutändan blir det en av de byggstenar som vi hoppas kunna använda oss av får att svara på vår 

huvudfråga och där igenom bidra till uppsatsens syfte och att ge en bild av hur sociala medier påverkar 

vårt läsande. 

 

Encoding/Decoding 

Ett kapitel i Audience reception and News in Everyday Life skrivet av Mirca Madianou som fokuserar 

på mottagandet av nyhetstext redogör för teorin på ett bra sätt. Störst tyngd läggs på själva mottagarna, 

publiken, och hon diskuterar kring hur man tar till sig nyheter och av vilken anledning man tar till sig 

nyheter på det sättet man gör. Hon tar också upp anledningarna till att vi faktiskt läser eller ser på 

nyheter överhuvudtaget och menar att det finns fler anledningar än att bara informera oss själva 

(Madianou, 2009). 
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Teorin går ut på att vi inte bara konsumerar nyheter för själva informationen skull och tar avstamp i 

Stuart Halls teori om Encoding/Decoding (Hall, 1980 genom Madianou, 2009) vars betoning ligger 

kring ”hur publiker tolkar nyheter” (Madianou, 2009). Det finns en tanke med det paketerade 

budskapet som sänds ut men att det sedan beror på en mängd olika, ofta etnografiska, faktorer hur det 

mottages. Madianou (2009) argumenterar som en förlängning av Hall, med hjälp av tidigare forskning 

utförd av henne själv och av andra, att det finns betydligt fler anledningar till att ta del av nyheter än 

för att informera sig själv. I kapitlet är det nyheter via TV-mediet som ofta behandlas men mycket 

(men inte allt) kan överföras till andra nyhetsflödeskanaler. Bland annat pekar Madianou (2009) på 

hur valet att se på nyheter kan vara ett aktivt ställningstagande för sin egen identitet. Ett exempel som 

ges är hur minoriteter i Grekland kan välja att följa det nationella nyhetsflödet som ett sätt att ta 

ställning i och bli del av den Grekiska nationen, och då finns naturligtvis även valet att avstå detta. 

I andra exempel är nyhetstittandet en del av att bli vuxen. Asiatiska tonåringar bosatta i Storbritannien 

kan, mer utbildade än sina äldre släktingar, ta del av och vidarebefordra nyheter till de andra, och på så 

vis bli en viktig del av hushållet. 

 

Andra exempel som tas upp är hur folk som av någon anledning (till exempel en tidningsstrejk) blivit 

utan sina dagliga nyheter (och sin dagliga ritual) saknar mycket mer än själva informationen. De 

saknar att ha saker att tala med sina kamrater och kollegor om och de saknar även själva intagandet av 

information, i det här fallet att faktiskt sätta sig och läsa tidningen, utföra själva handlingen. 

Mcquail (2010) skriver att en nyhet alltid är öppen och har många sätt den kan tolkas på och att det är 

upp till läsaren att göra det. Mcquail skriver vidare att journalisterna medvetet eller omedvetet kan 

välja att koda (encode) sina texter för att förtydliga sitt budskap men att det sen är upp till läsaren 

(decoders) att acceptera eller att inte acceptera det som skrivits. Mcquail menar precis som Hall att det 

som kodas inte nödvändigtvis behöver stämma överens med vad läsaren läser in i texten.  

Alla aspekter av teorin kommer inte vara intressanta för vår egen uppsats men faktumet att det kan 

finnas anledningar bortom själva nyhetsinförskaffande att ta del av media är det absolut vilket kommer 

synas i analysdelen av uppsatsen. Den här teorin kan hjälpa oss svara på frågorna om varför ett visst 

medium väljs före ett annat. Det är troligt att många medier har likvärdiga nyheter men ändå väljs 

vissa medium före andra och vi tror att vi kan få hjälp att hitta svaret på den frågan med hjälp av den 

här teorin. I ett större perspektiv kan man förhoppningsvis dra paralleller mellan hur en läsare väljer 

fotbollsmedium till hur man väljer ett sportmedium och eventuellt också medium i stort. Resultaten 

kommer kanske inte gå att föra över till en bredare genre rakt av, men vissa aspekter av intervjusvaren 

kommer man antagligen kunna vinkla om för att tolka medier även utanför fotbollsdiskursen.  
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Interactionist theory 

Vi kommer här in på en teori direkt kopplad till sociala medier, och övriga sociala situationer, som 

heter Interactionist theory (Coakley, 2009). Coakley baserar sitt resonemang på en teori först lanserad 

av Messner. Coakley menar att den teorin grundas i människors interagerande med varandra och att 

det är det som ger individen mål och mening till sig själv, till andra och till världen runt om kring sig. 

Och att det är detta som ger oss en grund att stå på inför beslutsfattande och agerande i det vardagliga 

livet. Interactionist theory driver tesen att vi inte är passiva deltagare till livet omkring oss. Vi deltar, 

vi VILL delta och vi tar ansvar för våra handlingar. Kultur och den sociala sfären formas utefter hur vi 

interagerar med varandra och det kan i förlängingen också användas till att förklara samhällets 

dynamik. 

 

Att vi själva dessutom kan analysera och definiera vår omvärld och oss själva ger oss en känsla av 

identitet – en känsla av vem vi är och hur vi interagerar med andra. Dessa identiteter är inte konstanta 

utan formas av vårt fortsatta interagerande. En viktig del är hur man kan genom denna teori kan se en 

individ som en ”agent of change” – en maktfaktor för förändring. 

Det är med detta murbruk ett socialt forum är uppbyggt. Vi interagerar, vi skapar. Vi är inte passiva 

läsare, vi är en del av den information som skapas, en medförfattare i mångt och mycket. Vi kan 

kommentera allt om vi så skulle vilja. Vi kan vidarebefordra information och även skifta medium och 

upprepa samma sak i nytt forum. Vi väljer vad som ska bli nyheter, vad som ska “trenda” på Twitter, 

vad som ska delas på Facebook eller vad som ska diskuteras på Svenskafans. Vi tar även med oss 

informationen ut utanför de sociala medierna och interagerar med våra medmänniskor vi träffar i vår 

vardag. Man behöver inte nödvändigtvis diskutera och vara aktiv på de sociala medierna för att teorin 

ska vara applicerbar utan den går att plocka ut från internetvärlden och in i vardagen. Att delta delta i 

diskussionen behöver inte betyda att man aktivt skriver saker i de sociala medierna utan att man läser 

vad andra skriver för att senare ta informationen ut i vardagen där den diskuteras med andra 

människor. Vi blir inte maktlösa. Åtminstone känner vi oss inte maktlösa.  

 

Med denna bas kommer svarspersoner att analyseras. Vi kommer använda den här teorin för att se om 

det här kan vara en av anledningarna till varför online media och framförallt sociala medier väljs före 

de mer traditionella medierna där man inte kan vara aktiv och delta i samtalet på samma sätt. På så vis 

kommer delar av frågeställningen om varför en läsare väljer en kanal framför en annan kunna besvaras 

och läsares intentioner kan få ytterligare variabler att kategoriseras ifrån. 

 

Institutionell makt 

Ämnet makt är också intressant och för oss in på nästa teori. Gauntlet pratar om forskning utförd av 
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Michel Focault, forskning om institutionell makt. Det vill säga, den makt som kommer med en 

position som någon har (Gauntlett, 2003). En person i sig har ingen makt men den roll denne spelar i 

samhället kan ge personen makt. I vårt fall är det författarens makt, författarens trovärdighet som 

hamnar i centrum. Och det är genom sociala interaktioner som makten utövas, först då blir den syn- 

och mätbar. Makt är enligt Focault och Gauntlett också någonting flytande. Den är inte fast, bara för 

att du har den vid ett tillfälle betyder inte det att du vid ett annat fortsatt besitter samma maktposition. 

Det har att göra med vilken position du har, eller i fallet om skribenter på sociala medier, vilken 

maktposition, vilken kunskap, du kan utge dig för att sitta på. Castells är inne på samma sak när han 

beskriver medier som ett utrymme att bruka sin makt, inte källan till att skapa och behålla den på 

(2010). 

 

I sfären för sociala medier är makten att påverka extremt flytande och är beroende av många olika 

faktorer. Bland de vi själva stött på i empirin finns: förkännedom av skribenten från läsarens sida, yrke 

på skribenten, språkbruk, förmåga att kunna tycka vasst och uttrycka det i skrift, geografisk närhet till 

ämnet det skrivs om, plattform och en mängd andra. Alla dessa är på sätt och vis relevanta för oss, 

speciellt när det gäller begreppet trovärdighet och den tyngd det bidrar med för hur en läsare i 

slutändan söker sina fotbollsnyheter. Att resonera kring maktbegreppen inom journalistiken känns 

viktigt för vår frågeställning och vårt syfte. Vill man besvara hur letandet av fotbollsnyheter ser ut, och 

varför det ser ut på det viset, så är maktfaktorn en del som inte gå att utelämna. Vi kanske inte kan ta 

reda på exakt vad som sker bakom ridåerna när någon skriver ett inlägg på de sidor vi valt att utforska, 

men vi kan få svar på hur läsarna resonerar. Varför tillskriver de någon trovärdighet, eller makt i det 

här fallet? Vilka faktorer bidrar till det och hur visar sig detta i deras sökande av fotbollsnyheter? Är 

man medveten i det val man gör eller påverkas man på ett sätt som gör att det medvetna resonemanget 

uteblir?  

 

Men samtidigt är det så pass många faktorer inom Focaults teorier att vi inte kommer kunna tömma 

ämnet helt, allt kommer inte belysas och det som kommer belysas görs så utefter svaren i 

djupintervjuerna. 

Diskussionen om positionell makt och trovärdighet är också bara en del av denna uppsats vilket gör att 

vi endast kommer att plocka in det vi tycker är allra mest intressant om man tar ställning till vår 

frågeställning.  

Källkritik och trovärdighet 

Authorized Language är ett uttryck som beskriver en persons trovärdighet sett till dennes uttryckssätt. 

I berättelsen om Masal Bugduv (Burroughs, W J. & Burroughs, B. 2012) använde sig en bluffmakare 

av ett språk som stämde väl överens med det vedertagna språket bland sportjournalister och genom att 
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publicera inlägg i ett socialt forum hittade personen helt enkelt på en fotbollsspelare. Han använde rätt 

ord och lagom mängd detaljer för att i stort kunna bli uppfattad som en traditionell fotbollsjournalist. 

Det hela gick så långt att den fiktive Bugduv accepterades av majoriteten av onlineläsarna och till slut 

hamnade på en lista över de 50 mest lovande talangerna i Europa, en artikel publicerad i ett 

traditionellt, tryckt och väl ansett brittisk medium. 

Författaren av artikeln hänvisar till Paul Grice som 1975 redogjorde för vissa aspekter av skrivande 

som krävdes för att skribenten skulle tas på allvar och uppfattas som trovärdig (Burroughs, W J. & 

Burroughs, B. 2012). För oss blir detta intressant att ha i åtanke när man granskar vilken typ av 

fotbollsnyheter som läsare uppfattar som kvalitativa, och varför. Författare på sociala forum och dess 

inlägg kan granskas ur dessa perspektiv, vilka vi också gör i delen där vi redovisar vårt resultat. Även 

om dessa ord och begrepp inte betas av rakt av i analysdelen så är det med dem i åtanke som vi kritisk 

vill granska den kvalité som av en läsare läggs vid något som publiceras online, och då allra främst i 

de sociala medierna.  

De olika begreppen är: 

Kvalitet – Det som kommuniceras ska vara sant. Ett område vi går igenom i vår forskning främst när 

det diskuteras ryktesnyheter. 

Kvantitet – kommunicera en lämplig mängd fakta med avvägda mängder detaljer gällande den 

kontext något skrivs i. Något vi kommer in på i analysdelen vad gäller vilka nyheter som passar för 

vilket medium. Längden på det skrivna och mängden fakta i det blir där av intresse 

Relevans – Kommunicera bara sådant som är relevant för ämnet som behandlas. Den aspekt vi kanske 

minst följer upp, mycket då vi bara undersöker fotbollsnyheter och så gott som allt material som 

diskuteras i intervjuerna är av relevans. 

Uppförande – Kommunicera klart, tydligt och på ett uppförandemässigt professionellt och lämpligt 

sätt. Ett område vi rör oss kring främst i diskussionen kring språk och vad som anses lämpligt och 

professionellt. Det kommer visa sig att vad som är ett acceptabelt uppförande varierar kraftigt mellan 

olika medium. 

 

Källkritik och trovärdighet är viktiga begrepp för oss och för vår forskning. Kvalitetsbegreppen ovan 

gäller främst trovärdigheten i något som publiceras, vad som krävs för att en läsare ska ta det som 

skrivs på allvar. Men med trovärdighet följer också en debatt om källkritik. Med de nya medierna och 

med nya författare som direkt följd måste man fundera över vad den nya mediala verkligheten innebär 

för de två begreppen. Som visat i exemplet ovan finns det vissa traditionella aspekter av skrivande 

som lever kvar och som ger en aura av trovärdighet till skribenten. Men lika visat är att bara man är 

medveten om dessa, och besitter en viss skriftlig talang naturligtvis, kan i princip vem som helst 

efterlikna det språk som används av en traditionellt trovärdig journalist. Men trots att dessa personer 
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kanske kan uttrycka sig på ett för diskursen professionellt sätt så innebär inte det att alla aspekter som 

är viktiga för någon vars jobb (eller hobby) är att informera eller påverka allmänheten tas hänsyn till. 

Traditionellt har journalister alltid varit självreglerande med en rad tydliga moraliska regler. Regler 

som enligt vår egen åsikt har fungerat bra och som skyddar journalistiken från ytterligare statlig 

inblandning och lagstiftning. Dessa regler saknas på de nya arenorna, där vem som kan publicera 

material och utan att behöva svara inför de moraliska koder traditionellt sett förknippade med 

branschen. Det hela resulterar enligt oss i att läsaren i vår moderna tid måste höja sin egen 

medvetenhet, vara med vaken i sin källkritik och fundera på vad som faktiskt förtjänar att anses som 

trovärdigt. 

I våra intervjuer kommer vi ofta in på detta. Vad anser våra respondenter vara bra och/eller trovärdigt 

material, och varför? Det är för oss viktigt att se och kunna ge en bild av detta för att visa på hur de 

nya mediernas roll i nyhetsrapportering inom fotboll fungerar. Om vi på detta sätt kan erbjuda läsaren 

av denna uppsats en större medvetenhet kring källkritik och trovärdighet hoppas vi att personen också 

kan ta med sig det ut i livet och läsa sina nyheter med ett än mer kritiskt öga, väl medveten om sin 

plattform och vad det innebär. 
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Metod 

Val av metod 

Vi har valt att ha en kvalitativ ansatts till vår frågeställning då det lämpar sig bäst när vi vill ta reda på 

hur förhållningssättet är till fotbollsnyheter i sociala kontra traditionella medier. Eftersom våra 

huvudfrågor handlar mycket om “hur” och “varför” krävs ett djupare samtal med personer. Vi vill inte 

veta exakt vad dom gör, då hade en kvantitativ undersökning varit bättre lämpad, utan mer de 

bakomliggande faktorerna, det som styr. Vi kommer göra en fallstudie där vi intervjuar ett antal 

personer för att få svar på vår forskningsfråga. Våra intervjuer är av samtalsbaserad natur, också 

kallade semi-strukturerade, (Olsson, 2008) där vi har utgått från en frågemall men där vi anpassat oss 

efter de svar som kommit fram under samtalen. 

Anledningen till att vi har valt denna metod är att vi vill ta reda på varför (eller varför inte) man väljer 

att ta del av sina fotbollsnyheter via sociala medier. Vi vill även få en insyn i hur de väljer att ta del av 

detta och i vilken utsträckning de gör det. För att ta reda på just det här anser vi att intervjumetoden 

lämpar sig väl. Med denna metod kan vi anpassa våra frågor till respondenten och dennes svar vilket 

ger oss en bredare förståelse som vi inte hade fått om vi hade använt oss av en mer standardiserad 

frågeställningsmetod eller en kvantitativ ansats. 

 

Urval 

Antalet intervjupersoner är sex, vi valde i ett första skede att intervjua sex personer för att sedan 

utvärdera deras svar och se om materialet vi fått in var tillräckligt, vi ansåg att så var fallet. Vad gäller 

mängden intervjupersoner finns inga klara riktmärken, och som Olsson (2008) skriver kommer det 

alltid finnas folk som tycker du har antingen för många eller för få intervjuer, oavsett vilken mängd du 

har. Det viktiga är att känna att man har tillräckligt material för att få svar på sina frågeställningar, och 

det har vi. Ett tydligt tecken på att urvalet är stort nog är det faktum att vi för att hålla oss inom den 

(rekommenderade) ramen uppsatt av denna och andra uppsatsers handledare fått sålla bort intressant 

information. Det är inget som försämrar uppsatsen i sig, men ger ett tecken på att ytterligare intervjuer 

visserligen hade gett en större mängd information, men då också en mängd mer lämpad för ett större 

arbete skrivit över en längre tid. Fler intervjuer skulle rent av kunna ses som ett slöseri av tid då vi nu i 

stället kan lägga tiden på att göra en så bra uppsats som möjligt inom ramarna för detta arbete. 

 

Vi använde oss av snöbollseffekten när vi skulle hitta våra respondenter, vi frågade oss helt enkelt 

fram tills vi hittade personer som uppfyllde de kriterier vi satt upp. Någon vi kände fick 

rekommendera en annan person och föll de inom ramarna för kriterierna nedan inkluderades de i 

undersökningen, en metod lånad av Halvorsen (1992). Eftersom vi har valt denna metod för att få tag i 
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våra intervjupersoner är bortfallet 0%.  

De kriterier vi hade satt upp innan var att personen måste vara fotbollsintresserad och ta del av 

fotbollsnyheter flera gånger i veckan. Personen ska även använda sig av någon form av sociala medier. 

Vi har inte satt några kriterier för kön, ålder eller liknande variabler då det inte är intressant för oss i 

vår studie. Inget arvode har betalats ut till någon av intervjupersonerna. 

 

Procedur 

Innan intervjun började fick intervjupersonerna information om vilken typ av uppsats vi skriver, de 

fick veta vilket ämne det rör sig om och de fick veta vilken typ av frågor som kommer att ställas. Viss 

information var redan given då intervjupersonen fått den via kriterierna för att ställa upp. De fick inte 

veta exakta frågor då vi ansåg att det kunde påverka intervjupersonen och dess svar. Vi båda deltog 

under alla intervjuer, den ena intervjuade medan den andra lyssnade, antecknade och ställde frågor 

som den första av oss missat att ställa.  

Analysmodell 
Inför analysen skrev vi upp det intressanta som framkom under intervjuerna och tematiserade efter 

dels de olika sociala medierna vi ville analysera, dels efter unika områden inom medierna. Alltså, vi 

sorterade in svar, citat och åsikter under både “Facebook” eller “Twitter” men också under till 

exempel “Språkbruk” eller “Anledning till att inte själv Tweeta” eller andra intressanta ämnen. Vi 

skapade kategorierna sett till vilka svar vi fick, vi hade alltså inte kategorierna klara för oss innan 

intervjuerna utan gick in i dem och hoppades få svar och tankar vi själva inte redan tänkt. Genom att 

inte färdigställa tematiseringen innan intervjuerna ville vi undvika att låsa oss i ett visst tänk, nu fick 

det i stället bli en dynamisk analysmodell anpassad efter den verklighet som faktiskt kom fram under 

samtalen, självklart styrt av frågeställningar och uppsatstema. 

 

Problem 
Som med alla former av data-insamlingsmetoder finns det problem även med vår egen. Att ha ett 

semi-strukturerat samtal ger en god chans att zooma in på de intressanta ämnen som kommer fram i en 

intervju, men att frångå en mall för att följa ett ämne gör också att vissa frågor som kanske borde ha 

ställts inte blir ställda. Och i en personintervju finns alltid risken för påverkan, att vi som intervjuare 

projicerar våra tankar och åsikter på den person som blir intervjuad. Detta har vi försökt undvika, 

bland annat genom en avslappnad samtalsmiljö där vi försökt att få situationen att inte kännas som ett 

förhör, men ett visst mått påverkan är nog svårt att undvika. Ett annat problem med detta metodval, 

och den direkta följden att vi har ett smalt antal svarande, är att det endast ger ett smakprov på hur 

något kan vara, snarare än en allmän definition på hur det är. Men samtidigt är det vad en kvalitativ 
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undersökning går ut på så det är ett problem (och en möjlighet) som är svår att undvika i denna typ av 

undersökning.  

Kanske finns det också ett problem med urvalet. Samtliga intervjupersoner är unga och många har 

dessutom stor erfarenhet av media genom antingen studier eller arbeten. Vi har alltså en väldigt 

medveten intervjugrupp som kanske inte representerar samhället i stort. Men samtidigt är vi inte ute 

efter att visa hur allting är, utan hur saker kan vara. Dessutom har vi ett antal intervjupersoner utan 

medial erfarenhet. Intervjupersonerna svarade olika mycket och utförligt på våra frågor och vissa 

intervjupersoner sa för oss mer intressanta saker vilket gör att de kommer vara något ojämnt 

representerade i vår resultatdel. Vi strävar efter att få med alla lika mycket men då vissa har ett större 

fotbollsintresse och ett större användande av sociala medier är det en omöjlighet 

För en ännu bättre inblick i läsarens bild av fotbollsnyheter online skulle man i framtida forskning 

kunna bredda sin målgrupp, både vad gäller kön, ålder och medial förkunskap. 
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Resultat och analys 

Vi har valt att slå ihop de två rubrikerna resultat och analys för att på det sättet försöka ge en bättre 

överblick av materialet. De intervjuer som genomförts har genererat ett stort antal svarsområden och 

att visa resultatet för sig och sedan analysen i ett annat avsnitt kan när datamängden är stor leda till en 

svårighet för läsaren att koppla samman de två (Backman, 2008). 

För att enklare kunna ta ställning till materialet som redovisas kan det här vara värt att upprepa vår 

problemställning som alltså är ”Vad avgör vilket medium vi använder för att hitta 

fotbollsnyheter?” och dess tre huvudsakliga underfrågor: 

 

·         Vad är viktigt för en läsare av fotbollsnyheter online? Vilka aspekter? 

·         Hur resonerar man kring trovärdigheten hos de som skriver på sociala medier? 

·         Vilken typ av nyheter läser man i vilket typ av medium, och varför? 

 

Värt att nämna är att vi inte driver någon hypotes som vi vill kunna bekräfta eller förkasta, utan med 

hjälp av de tidigare konstateranden som gjorts kring att sociala medier har ändrat våra nyhetssökande 

gällande idrott snarare vill få svar på varför det kan vara så och hur detta visar sig i praktiken. 

Nedan kommer fotbollsnyheter ibland refereras till som endast nyheter, men i de fall då inget annat 

nämns specifikt är det alltid fotbollsnyheter som diskuteras. 

 

Totalt har sex djupgående intervjuer genomförts med följande respondenter (namnen är påhittade, 

övrig information är korrekt): 

Arne - Född 1991, studerar Journalistik och Medieproduktion, har ett mycket stort intag av 

fotbollsnyheter. 

Anders - Född 1989, studerar Journalistik och Medieproduktion, har ett medelstort intag av 

fotbollsnyheter. 

Felicia - Född 1992, studerar Journalistik och Medieproduktion, har ett stort intagande av 

fotbollsnyheter. 

Olle -Född 1989, jobbar inom elektronikhandeln, har ett mycket stort intagande av fotbollsnyheter. 

Jens - Född 1981, jobbar inom media, har ett mycket stort intagande av fotbollsnyheter. 

Theodor - Född 1987, jobbar i sportbutik, har ett stort intagande av fotbollsnyheter. 

 

Samtliga respondenter är dessutom på något sätt aktiva på ett eller fler av de sociala forum vi ämnar 

undersöka. 

 

Definition; 

Medelstort intagande av fotbollsnyheter: Läser om fotboll 4-5 gånger i veckan och ser en eller två 
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matcher i veckan. 

Stort intagande av fotbollsnyheter: Läser om fotboll varje dag och ser en eller två matcher i veckan. 

Mycket stort intagande av fotbollsnyheter: Läser om fotboll minst en gång varje dag och ser tre 

eller fler matcher i veckan. 

 

Allmänt mediebeteende och -prioritering 

Samtliga respondenter såg onlinemedia som sin huvudsakliga källa framför traditionell offlinemedia 

så som tidningar, TV-kanaler och liknande.  Men ingen ville helt och hållet välja bort de icke 

nätbaserade medierna utan hade kvar något sorts relation till dem. 

Flera anledningar dök upp till varför man inte helt och hållet ägnade sig åt onlinemedia och släppte 

den media som inte var nätbaserad.  

 

Olle: ”Jag tycker alltid det finns en charm i att ha en ”riktig” tidning framför sig, något jag aldrig 

kommer vilja ersätta fullt helt och hållet. Det är ganska avkopplande.”. 

 

En tanke som går att sätta i ett större sammanhang genom Encoding/Decoding-teorin.  Som Madianou 

(2009) diskuterar kring teorin som är baserad på forskning av Stuart Hall så finns det ”betydligt fler 

anledningar till att ta del av nyheter än för att informera sig själv” (Madianou, 2009). I fallet med 

respondenten som fann charm i en fysisk tidning finns det säkert flera bakomliggande faktorer, 

påminnelsen om en ungdom när papperstidningen var det enda som fanns eller en påminnelse om en 

stund när man fick sitta för sig själv och bara läsa fotboll eller sport, men nu spekulerar vi. Poängen är 

att även fast fotbollsnyheter i onlinemedier är grunden för samtliga respondenter i denna undersökning 

har den ännu inte helt knuffat sin mer historiska konkurrent av banan. Anledningarna till det går bland 

annat att finna i det som Madianou skriver, det är inte bara nyheterna, själva informationen, som är 

viktiga i vårat medieval.  

Att välja onlinenyheter som primär informationskälla bottnar också i tillgänglighet. Som en 

respondent uttryckte sig apropå att vända sig till online- snarare än till offlinemedia: 

 

Anders: ”Jag ser ju det som jag främst vänder mig till nu, jag har ju inga kanaler eller så”.  

Intervjuaren: “Så det är mycket en fråga om tillgänglighet också?”. 

Anders: “Exakt”. 

 

Det är helt enkelt lättare för många, och kanske framför allt de yngre, att komma ut på internet än att 

söka sig till en TV-kanal eller papperstidning. Det är värt att ha i åtanke när man resonerar kring det 

ändrade beteendet gällande informationssökandet. 

Väl online avtar konformiteten bland respondenterna. Här skiljer det sig mycket i val av medier, både 
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mellan sociala- och traditionella medier och inom dem, och även gällande typer av nyheter. Även om 

man med hjälp av Madianou kan konstatera att nyhetsinnehållet inte är det enda som spelar roll för en 

persons letande så är det inte helt oväntat fortfarande den tyngsta och viktigaste aspekten sett till våra 

intervjuer. Även om valen skiljer sig så är ofta motiveringen till dem ganska så överensstämmande. 

Utbudet är viktigt. Man blir inte nöjd förrän man hittat tillräckligt mycket och tillfredsställande 

innehåll. Det är i resonerandet kring hur och varför man vänder sig till vissa forum som det blir 

intressant. 

 

Fördelar och nackdelar med sociala medier 

Under intervjuerna kom de fram en mängd olika anledningar till att använda sociala medier i sitt 

nyhetsletande. Här benar vi ut resultaten kring vad som överlag är fördelarna och nackdelarna med 

sociala medier satt i relation till de mer traditionella (ofta nätbaserade) medierna. Detta är del i att 

förklara frågan ”Vad är viktigt för en läsare av fotbollsnyheter online?”. 

 

Sociala medier som åsiktskanon 

En av de positiva aspekterna gällande social media som dök upp i många av intervjuerna var deras 

förmåga att förmedla ett brett utbud av åsikter.  

 

Anders: ”...även när folk retweetar eller haschtaggar så ser man ju vad andra tycker och, ja, det 

kommer ju också med nyheter[...]Det är alltid kul när det blir någon slags debatt om matchen”  

 

Felicia: ”Men det är ju en del av det roliga också kan jag tycka [...] få så många vinklar på det 

(nyheten) som möjligt”. 

 

Dessa två citat gäller Twitter (det första) och Facebook (det andra). 

Genom de sociala medierna kan man alltså få ta del av åsikter från personer man annars inte skulle ha 

möjlighet att diskutera med, och det tycks locka. Intressant nog, och i strid med Interactionist Theory, 

var det många av respondenterna som inte aktivt vill delta i åsiktsdebatten genom att själv skriva 

uppdataringar, kommentarer eller Tweets. De blev i stället en fluga på väggen i ett rum fullt av debatt, 

man lyssnade snarare än deltog alltså. Interactionist Theory argumenterar att det är det aktiva 

deltagandet, våra egna kommentarer som är byggstenarna i sociala forum, både offline och online 

(Coakley, 2009). Men det framgår tydligt av de svar vi fått att man inte nödvändigtvis måste delta i en 

debatt för att kunna uppskatta den. Däremot tog många med sig det man lärt sig av att lyssna på 

dialoger online ut i vardagen och i den fysiska debatten med vänner. Så sett till den del av vår 

frågeställning som berör huruvida det sociala samspelet online är en bidragande faktor till valet av 
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media får man svårt att säga ett entydigt ja eller nej. Det sociala lockar, som konstaterat ovan. Men det 

är inte alltid behovet av att faktiskt göra sig hörd eller synlig som är det som drar, utan det finns 

många olika aspekter.  

En av respondenterna var noggrann med att påpeka att det sociala interagerandet online inte hade 

ersatt det sociala interagerande människor emellan, i det ”verkliga livet”, utan mer var ett 

komplement. Med det i åtanke är det kanske lättare att hitta en gemensam plattform för 

respondenternas agerande ovan och Interactionist Theory. Det sociala spelet kan fortfarande vara en av 

de viktiga pelarna i vårt samhälle, för att förstå och värdera saker omkring oss. ”Vi är inte passiva 

läsare, vi är en del av den information som skapas”´(Coakley, 2009). Men den sociala biten kan i 

många fall redan vara avklarad, om man uttrycker sig så, innan man sätter sig och letar fotbollsnyheter 

på sociala medier online, eller pågå efter det att man varit online. Man har helt enkelt andra, ”riktiga” 

personer till förfogande och därför känner man inte alltid ett behov av att göra sig hörd online. Men 

många gör det ändå, vi återkommer till det längre ner.  

Det handlar också om att personer online kan känna en press att de måste komma med vettiga inlägg 

till debatten, något som faktiskt bidrar. Såhär säger en av respondenterna,  

 

Theodor: “Jag är mest inne och läser, så duktig är jag inte på att skriva sådana grejer heller. Jag 

tycker det är kul att läsa och se vad alla andra har att skriva och tycker och tänker, om man säger 

så.” 

 

Han anser alltså här att han inte är tillräckligt duktig för att kunna delta aktivt i debatten online men att 

han gärna går in och läser för att se vad andra har för åsikter om just det ämnet.  

En annan fördel med de sociala medierna är att de fungerar som ett komplement till vad som matas ut i 

traditionella fotbollsmedier online (Sportbladet och Fotbollskanalen är det två namn som kom upp 

mest frekvent under intervjuerna).  Det går naturligtvis att vända på saken och se det som en fördel för 

de andra kanalerna i stället för sociala medier, men tanken är i grunden att belysa att det finns en 

skillnad. 

En respondent angående fördelen med sociala medier, i det här fallet Svenska Fans: 

 

Theodor: ”Jag tycker att deras sätt att skriva blir man lite fängslad av för man känner att man själv 

skulle kunna ha skrivit den och då blir man intresserad och sätter sig in i läsandet. Som vi sa tidigare, 

den är lite mindre proffsig än Sportbladet men den får en att bli fängslad på ett annat sätt [...]Jag 

tycker det känns skönt att läsa för då får man lite tankar och idéer själv hur det kan vara.” 

 

De traditionella medierna strävar ofta efter en gemensam yttringsform grundat i gemensamma 

värderingar.  I New Media and Society (2012) listas Paul Grices kriterier om vad som ramar in 

journalistiska texter: 
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·         Kvalitet – Det som kommuniceras ska vara sant. 

·         Kvantitet – kommunicera en lämplig mängd fakta med avvägda mängder detaljer gällande den 

kontext något skrivs i. 

·         Relevans – Kommunicera bara sådant som är relevant för ämnet som behandlas. 

·         Uppförande – Kommunicera klart, tydligt och på ett uppförandemässigt professionellt och lämpligt 

sätt. 

 

Intressant nog av kommenterarna ovan finns det alltså, ibland, en lockelse i att läsa texter som faktiskt 

bryter mot vad en hel arbetskår som sysslar med skrivande har som gemensamt ramverk. Som en 

respondent sade angående språket på Twitter,  

 

Arne: ”Det tror jag också är en vanesak att man har vant sig vid att språket är grövre och med 

mycket mer känslor liksom [...] det är fruktansvärt tråkig om det bara skulle vara det här formella, att 

man bara får in skrivna texter som info. [...] I stället för att bara ha det där (traditionellt) 

journalistiska hela tiden, det objektiva, så vill man ju ha någon ibland som är lika jävla less på 

domaren som jag är. Och det tror jag man kan få där (sociala medier)” 

 

Men det tycks också finnas en viss gräns för hur mycket man faktiskt kan bryta mot de journalistiska 

och språkliga koderna. En respondent berättade att hon helt enkelt bortsåg från en nyhetsuppdatering 

(den gången på Facebook) om den var för dåligt skriven. Giddens (2003) diskuterar kring Michel 

Focaults teori om institutionell makt (för mer detaljerad förklaring, se teoridelen). Och trots att det är 

ett utövande av en maktposition (en förtroendebank) att skriva texter som håller sig inom de av 

mediakåren bestämda normerna, som bevisat i fallet med Masal Bugduv, finns det alltså en anledning 

till att om inte avfärda teorin så åtminstone inse att det finns fall där läsarna tröttnar på det formella 

och vill ha någon som bryter mot dessa normer. Det ”professionella” språkliga uttryckssättet kan alltså 

vara en anledning till att folk sätter sig i en oppositionell mottagarposition där innehållet förkastas till 

förmån för en mer ostrukturerad, eller i bästa fall annorlunda strukturerad, text. Genom att här 

applicera Focaults teori om makt kan vi få ett förstående kring hur folk resonerar vad gäller 

förtroende. En person med makt inger förtroende och vi anser att genom intervjupersonernas svar är 

det allt som oftast något positivt. Här ovan visar vi att det finns undantag men vad gäller 

frågeställningen om förtroende för en skribent så är teorin om institutionell makt ändå relevant. En 

person med makt har ett stort förtroendekapital och även om det inte är konstant så ger det oftast en 

positiv bild av skribenten. 
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Förtroende för sociala medier 

Det språkliga kastar oss rakt in förtroendedebatten.  Vi har tidigare konstaterat att åsikterna som är en 

stor del av sociala medier också är en stor del av lockelsen att vända sig dit. Att se om sin egen åsikt 

gällande en händelse stämmer överens med andras eller inte. Men att röra sig på ett forum där åsikter 

figurerar flitigt kan också medföra att man tappar i förtroende, ibland oberoende av vad man själv 

skriver. 

 

Arne: ”Ja, deras officiella Twitterkonton är väl samma som hemsidan, men… Men det är just det med 

att kan tycka och säga vad de vill, med Twitter. 

Intervjuare: ”Okej, så den här sociala åsiktsspiralen, det är den som du tar på lite mindre fakta-

allvar?” 

Arne: ”Ja, precis.” 

 

Respondenten jämförde här en klubbs eget officiella Twitterkonto med information på den officiella 

klubbhemsidan och konstaterade att även där skiljde det sig i förtroende. Avsändaren var densamma 

men om mediet skiljde sig så varierade även förtroendet, vilket är väldigt intressant. Det kommer visa 

sig längre ned i denna text att även författaren gör skillnad för förtroende för det som skrivs, men även 

bortsett från den variabeln har alltså mediet ett förtroende i sig. 

Samma fenomen dök upp när vi bad en respondent diskutera kring en etablerad journalist och 

huruvida hans uppdateringar på Twitter (som journalist) skiljde sig något från hans texter för 

tidningen. Han såg trovärdigheten som betydligt större när han skrev för tidningen än på Twitter, trots 

att journalisten själv gått ut med att det är i egenskap som sportjournalist han twittrar. 

 

Arne: ”...om man tar en journalist så är det ändå dens uppdrag att vara objektiv i den mån det går, 

och då tror jag inte som journalist att du twittrar ut lika många känslor så att säga. [...] visst så tror 

jag att man kanske tar ut svängarna lite mer på Twitter, har lite mer personliga åsikter, det beror ju 

på om man twittrar som privatperson eller journalist. Det är ganska många som faktiskt, eller en del i 

alla fall, som gör skillnad på det, om de är där som privatperson eller journalist. Men nej, det är nog 

svårt att inte blir mer personlig på Twitter”. 

 

Det tycks finnas en åsikt (bland vissa) att oavsett vem du är, hur professionell du än må vara så finns 

det en gnutta mindre förtroende för dig om du skriver på ett socialt medium än för ett traditionellt dito. 

I våra respondenters ögon var det helt enkelt för svårt att hålla isär privatpersonen och journalisten på 

till exempel Twitter, man blir ett offer för sitt medium och för publikens syn på det. Vad gäller den 

institutionella makten, en skribents förtroendekapital, och bakgrunden till varför en läsare ger mer 

eller mindre av sitt förtroende till någon så tycks resultatet av detta vara summan av trovärdighet både 
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hos skribenten och hos forumet. En skribent kan ha högt förtroende och en plattform lågt, det skrivna 

kommer då att hamna någonstans i mitten på en förtroendeskala. Det är ytterligare en del av svaret på 

frågeställningen varför en läsare vänder sig till vissa forum framför andra. 

 

Även på andra forum än Twitter finns det exempel på att förtroendet för sociala medier är lägre än 

förtroendet för andra mer traditionella onlinemedier. En respondent angående Svenska Fans: 

 

Arne: ”Det är väl nackdelen också tror ja. Att det är just fans som skriver. Och ett fan ser ju en 

situation på ett helt annat sätt än den som är objektiv och tittar på det skulle göra. Och att man kanske 

får en felaktig bild i vissa fall”. 

 

Även om inte objektivitet i sig inte nödvändigtvis innebär ett förtroende för skribenten så kan det ändå 

vara en del utav det och att använda sig av det kan vara ett steg emot att nå just ett läsarförtroende. 

Objektivitet är ett allmänt vedertaget verktyg för vad som i allämänhet anses vara kvalitativ 

journalistik (se del ”teori och teoretiska begrepp”) och att använda sig av det är ett sätt att befästa sin 

position som kunnig. Läsare vänder sig gärna till kunniga människor, något som visar sig dels i våra 

egna intervjuer och dels av tidigare forskning nämnd ovan, och på så vis får man ytterligare en 

pusselbit, ytterligare en faktor, som ge en indikation på varför läsare gör de val det gör vad gäller 

medium. 

Det verkar som att när man söker sig till sociala medier så är det inte för att man söker en ersättning 

för de traditionella medierna utan mer som ett komplement. Man är helt enkelt medveten om att de är 

annorlunda i sin natur och man gillar det, objektivitet kan vi hitta i andra forum. 

 

Men det finns även sådant som tyder på att förtroende faktiskt kan vara större för social media än för 

annan media. En respondent litade till exempel mer på det som skrivs på Svenska Fans än det som 

skrivs i Sportbladet och menade att det på en användargenererad sida så som Svenska Fans inte är lika 

mycket överdrifter eller ”sensationer”. Han menade att information på Svenska Fans blir mer 

nyanserad och knuten till det vi får kalla sanningen, trots att han var medveten om det subjektiva i att 

en supporter skriver en text om sitt eget lag, som så ofta är fallet på den sidan. Han tyckte att närheten 

till det man skriver om (närhet som i mängd intresse i detta fall) gav upphov till en bättre och mer 

objektiv artikel. 

Ytterligare än röd tråd som tycks finnas vad gäller förtroende för skribenter på sociala medier är att 

när man faktiskt har förtroende för en person (på bloggar, Twitter, Facebook) så härstammar det ifrån 

någon annanstans. Det är svårt att skaffa sig ett förtroende genom att endast figurera på ett socialt 

forum, men har du skaffat dig en förtroendebas någon annanstans kan du använda dig av den på 

sociala medier också.  Som en respondent uttryckte sig: 
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Arne: “Jag tror att i grunden har man större förtroende för de som bloggar på Sportbladet, eller jag 

har ett större förtroende för dem, än till exempel Svenska Fans då. Men, sen om man  väl börjar läsa 

bloggen så spelar det absolut ingen roll vilken sida man är på. [...] jag tror man får mycket gratis på 

en sån sida som sportbladet.” 

Intervjuaren: “Att förtroendebasen redan finns där?” 

Arne: “Ja, precis.” 

 

Här gällde det just bloggar och till viss del Svenska Fans men liknande resonemang fördes även kring 

Twitter och Facebook. 

Här återkommer Focault och teorin om den institutionella makten. Makten, förtroendet en skribent 

besitter, tycks i sig vara flyttbar, precis som Focault menar är makten inte något konstant utan ständigt 

i rörelse, i detta fall mellan medium. Samtidigt kan man argumentera kring att makten faktiskt tycks 

vara stationär i en person, att den följer honom. Men om man tillåter sig att spekulera lite kan man 

anta efter det som kommit fram att om denne person skulle stanna och ha sociala medier som sitt enda 

forum så skulle makten avta med tiden. Alltså, Focaults teori tycks här vara applicerbar och ger oss en 

bild av varför det ter sig på detta vis. Samma resonemang fördes av en av respondenterna kring de 

fotbollsmässiga statusuppdateringarna på Facebook. Hennes åsikt om personen, grundat i personliga 

möten utanför Facebook eller andra sociala medier, bidrog starkt till hur hon resonerade kring 

trovärdigheten i det som skrevs. Tidigare åsikter tycks alltså vävas in och spela en väldigt stor roll, 

även om det inte alltid görs medvetet av läsaren. 

Om vi återgår till bloggar så fanns även här en del poänger av intresse vad gäller förtroendet för 

skribenter. De två bloggar som oftast kom upp var Olof Lundhs blogg på Fotbollskanalen och Erik 

Nivas (delad med Simon Bank) på Sportbladet. Alltså två bloggar skrivna av etablerade journalister på 

vad vi anser vara traditionella och väletablerade onlinemedium. En av respondenterna som läste bägge 

dessa bloggar började göra det av två vitt skilda anledningar. Olof Lundh hade hon sett i TV, 

uppskattade och började som följd läsa hans blogg. Erik Niva hade hon också sett i TV men beskrev 

honom på ett lite annat sätt:   

 

Felicia: ”Ja han var med i nåt TV-sammanhang på Svenska Fans där då också och då, nej, jag vet 

inte. Man stängde ju av för att man blev så nervös men så började man läsa istället, och då var det ju 

en helt annan person.” 

 

Hon fick tips av kamrater att trots sin åsikt börja läsa Nivas blogg och det gjorde hon. När hon väl 

börjat läsa dessa bloggar så började hennes intryck av dem båda att byta plats med varandra. Lundhs 

blogg beskrev hon då som att den var ”flamsig och tramsig” medan hon med Nivas blogg fastnade 

helt och verkligen gillade vad hon läste. Med detta kan man göra den något uppenbara poängen att 

även om ett initialt förtroende är viktigt för att man ska söka sig till texter av en viss person (också här 
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konstaterat av respondenten när hon erkände att om det inte vore för att hon blivit övertalad hade hon 

aldrig börjat läsa Nivabloggen) så finns det undantag. I respondentens fall var det alltså övertalning 

från vänner som föranledde en start av läsandet på Nivas blogg, men det finns säkerligen en mängd 

liknande orsaker som kan trumfa det tidigare (bristande) förtroendet för en skribent. 

Hela denna diskussion om förtroende bland de olika medierna i allmänhet och de sociala i synnerhet är 

svår att hålla utan att komma in på Gatekeeping. Att defeiniera förtroende är svårt, det tycks finnas 

väldigt många typer och acceptabla grader av det. De moderna medierna har gjort oss mer flexibla. 

Till exempel är det viktigare för unga människor med vassa nyheter snarare än objektiva sådana 

(http://ehis.ebscohost.com), och med förskjutningen i prioriteringar hos läsarna är det logiskt att även 

sättet att se på förtroende ändras som följd av detta. Att definiera vad en journalist är har också det 

blivit svårare (Shoemaker, Vos och Reese, 2009). Men i våra intervjuer var det inte så mycket den 

problematiken som lyftes fram, snarare tyckte vi oss se en ganska djup förståelse för journalistik, 

information och källkritik bland de svarande. Respondenterna var medvetna om vilken typ av 

information som fanns att tillgå var, vem som skrivit den och vad det innebär, och kunde sedan ta 

ställning till det därefter. Att de journalistiska gränserna blivit mer diffusa var inte ett problem överlag, 

man visste fortfarande var man kunde hitta ”klassisk journalistik”, och som man i förlängningen litade 

mer på, och man visste var man hittade en annan typ av nyhetsflöde och hur man skulle hantera 

materialet där. Vad gäller läsandet av fotbollsnyheter tycks Gatekeeping-teorin var applicerbar till en 

viss grad. Många av de svarande tyckte det var smidigt med den filtrering som skedde på klassiska 

onlinemedier, att de själva slapp gå igenom mängder med rådata för att hitta guldkornen. Men 

samtidigt var det ofta inte nog, de vill ha andra perspektiv och gav sig då ut för att hitta originalkällor 

eller andra källor som kunde nyansera bilden av den information man fått filtrerad till sig via ett 

klassisk onlinemedium. Gatekeeping-teorin blir viktig här, för att vi ska kunna förstå hur och varför en 

läsare resonerar som den gör. Teorin ger oss ytterligare ett perspektiv att se på nyhetsletande ur och 

hjälper oss att besvara vår frågeställning, eller delar av den. Vissa läsare vill ha funktionen i sitt 

läsande, andra vill slippa den helt och det påverkar naturligtvis både deras medvetna och omedvetna 

val. De flesta av våra respondenter ligger någonstans mitt i mellan, det vill säga, det finns någonting 

positivt i både att ha den och att slippa den, men man vill gärna välja själv när det är på det ena eller 

det andra sättet.  

Exempel på information som kan vara helt ofiltrerad är att läsa åsikter från privatpersoner eller atleter. 

Som en respondent uttryckte det:  

 

Arne: ”Förtroende vet jag inte om man ska kalla det i sådana fall, då är det mer att det är spännande 

att se deras sida på det, men då kanske man vill väga det mot nåt annat, det tidningen skriver till 

exempel. [...] på det sättet kan det ju förgylla mer att väga in Twitter i nyhetsflödet, för då kan du få 

den storyn också, och så kan du få en annan story, som till exempel en journalist då skriver. Och det 

tror jag kan skilja sig rätt mycket, vad de två personerna säger” 

http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?vid=20&hid=27&sid=05f9ea85-60e8-4a6b-87d6-33337e190fae%40sessionmgr111&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=cax&AN=83003333
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Återigen dyker medvetenheten upp. Respondenten indikerar tydligt att det är viktigt med flera sidor av 

en debatt. Gatekeeping av seriösa, professionella journalister är användbart och nyttigt, men det är 

ingenting som våra respondenter står och faller med. Det har i mycket blivit sina egna gatekeepers vad 

gäller letande av fotbollsnyheter. Det kan såklart ha mycket att göra med det faktum att fotboll är en 

nischad del av nyhetsflödet, ett specialintresse. Vår egen åsikt är att man naturligt har ett större behov 

av bredare och mer innehållsrik nyhetsrapportering när det gäller ett specialintresse och att det i sig 

kan göra dig till en mer medveten läsare, en privat gatekeeper kanske (http://ehis.ebscohost.com). 

 

Bloggar - anledningar till att läsa dem eller avstå 

När vi ändå är inne på bloggar är det lika bra att tömma ämnet helt och hållet. Bloggar är väl det 

medium som är minst socialt bland de vi valt att undersöka, även om det finns både kommentatorsfält 

och läsartävlingar - det finns det även på mer traditionella onlinemedium (om än inte i samma 

utsträckning). Anledningen till att vi har med bloggar är mycket för deras fria uttryckssätt. Även när 

de ligger på sidor som Sportbladet och Fotbollskanalen är vår åsikt att det finns plats för mycket 

utsvävningar och åsikter från skribentens sida, och det är den aspekten som gör dem intressanta ställt 

mot våra frågeställningar. 

Det har dykt upp ett par tydliga huvudanledningar till varför man söker sig till bloggar, den första är 

fördjupning.  Som en skribent beskriver det:  

 

Felicia: ”...att man inte bara får en bild kring ”så här är det” utan att man kanske också får en 

eftertanke kring varför det är som det är, och att man blir lite påverkad på ett djupare sätt.”  

 

Här återkommer vi även lite till teorin om Encoding/Decoding och det faktum att man inte endast läser 

nyheter för dess nyhetsvärde. Här vill man också ha en fördjupning, man vill bli påverkad och, 

naturligtvis, underhållen. Det går att applicera på fler av de sociala medierna men det faktum att det i 

fallet med denna kommentar handlar om etablerade journalister som får spelrum att ta ut svängarna 

(mer än i sina traditionella nyhetstexter) gör att vi tycker att den passar in bättre här än på många andra 

medium. Personer kan alltså välja att läsa bloggar, inte för att lära sig eller uppdatera sig, utan av 

andra anledningar. Det kan vara en förklaring att bloggarna lever kvar trots att de ur online-perspektiv 

sätt är relativt gamla. De erbjuder någonting unikt. Encoding/Decoding ger oss här möjligheten att 

förstå hur läsarna kan resonera och på så vis ges vi möjlighet att med större kunskap kunna svara på 

frågeställningen om hur och varför någon väljer sitt medium. Vår underfråga, vad som är viktigt för en 

läsare, vilka aspekter, får här ovan ett svar med hjälp av Encodning/Decoding. 

En annan respondent är inne på nästa aspekt av varför man söker sig till bloggar, innehållsvariation:  

 

http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?vid=17&hid=117&sid=05f9ea85-60e8-4a6b-87d6-33337e190fae%40sessionmgr111&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=cax&AN=59667713
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Jens: ”...för att få en annan nyhet som är ganska meningslös för mainstream media att ta upp som kan 

handla om någon som var på själva träningsanläggningen och tittade eller någon som sprang på 

någon på stan som sade någonting roligt eller gjorde nåt kul. Något som varken BBC, eller 

Aftonbladet skulle bry sig om att publicera”.  

 

Och ur ett än mer avdramatiserat perspektiv beskrev en annan respondent att anledningen till att läsa 

bloggar var att man hittade “lustiga” nyheter där: 

 

Arne: “Jag har en i klassen som bloggar lite men det är mer om vad som händer vid sidan av 

fotbollen, mer lustiga nyheter om fotboll. Så den brukar jag kolla lite ibland” 

 

Det här är ju ett resonemang vi känner igen från andra sociala medier, att man vill ha något som ligger 

utanför upptagningsområdet för traditionell media. Men när det är journalister som bloggar finns 

ytterligare en aspekt som skiljer dem från andra sociala media, nämligen kvalité. 

När vi bad respondenterna framhäva vad som var dragningskraften hos bloggar med en mer etablerad 

författare, i det här fallet Erik Niva, fick vi svar som: 

 

Felicia: “Skriver han om nåt så skriver han om det fullt ut [...] Det är för många ämnen och för kort 

information (i vissa andra bloggar) och då blir det ju inte att man kanske kan sätta sig in i det fulltt ut 

och det blir inte riktigt seriöst.” 

 

Vår egen åsikt om bloggar i allmänhet, och professionella bloggar i synnerhet, är att de fyller ett 

tomrum mitt mellan traditionella medier och de sociala-. Språkligt korrekta, ofta (mer än i annan 

social media) faktakollade, långa texter som ändå tillåter skribenten att både ta ut svängarna och välja 

ämne. Alla dessa kan ju hittas i andra medium, men det är kombinationen som gör bloggen unik. 

Ett intressant faktum som belystes i intervjusituationerna var det att även fast läsarna menade att man 

vände sig till bloggarna för att där fanns en annan typ av material än på de officiella fotbolls- och 

sportsidorna på ett traditionellt medium så skulle de inte vilja att de traditionella medierna började ta 

upp den typen av information. Professionaliteten skulle sjunka och läsvärdet bli sämre om gränsen 

mellan de två typerna av text suddades ut. Nu ligger många bloggar redan kopplade till ett traditionellt 

onlinemedium men det har fortfarande under en tydlig stämpel som blogg, och får på det sättet en 

avgränsning från det övriga materialet. Encoding/Decoding-teorin kommer återigen in i resonemanget, 

bloggar erbjuder någonting utanför det traditionella nyhetsletandet. Intressant för oss var upptäckten 

hur viktigt det tycks vara för en läsare att bloggtexterna trots allt ”spärras in” i bloggen. När det 

erbjuder något annat än de traditionella ska det också erbjudas i ett annat forum. Texttypen får inte 

rinna ut över den mer traditionella nyhetsrapporteringen, men i bloggformatet, så länge det är just en 

blogg, får de fria texterna ett stort läsvärde trots allt och förklarar varför många läsare fortfarande 
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vänder sig dit i jakt att finna någon form av stimuli. En respondent beskrev det i följande 

meningsutbyte apropå en blogg hon uppskattade: 

 

Felicia: “Ja, kul att den finns, sen tycker jag inte den saknas på de andra ställena ändå, utan mer 

brara för att hon, den är rolig liksom.” 

Intervjuare: “Du vill inte att dom skriver om det i Sportbladet?” 

Felicia: “Nej precis, då skulle jag verkligen tappa förtroendet för dom [...]” 

Intervjuare: “Men det finns nånting bra i att nischa sig trots allt, att bli lite nördig inom ett område? 

Felicia: “Ja, absolut.” 

 

Att nischa sig tycks ge ett sken av professionalitet och liksom objektivitet så är det inte ensamt ett 

tecken på förtroende för det som skrivs men det tycks vara en bidragande orsak. 

Av de negativa aspekterna gällande bloggar som kommit fram under intervjuerna är det inte så mycket 

som är unikt. Men när det är än åsiktstext, som blogginlägg till stora delar är, så finns det alltid en risk 

att man tappar sina läsare på grund av åsiktskillnader. En av respondenterna berättade att om åsikten i 

en del av ett blogginlägg skiljde sig väsentligt mellan henne och skribenten så fick hon svårt att ta in 

inlägget i stort, även om resten av texten både var välskriven och innehöll sådant som hon höll med 

om. Som (nästan) alltid har myntet två sidor. Åsikter engagerar och lockar till läsningar, men slår det 

fel kan de också skrämma bort.  

 

Flera av våra respondenter läste knappt bloggar alls. Tidsbrist var en anledning, bloggar prioriterades 

helt enkelt efter både vanliga fotbollsnyheternyheter och fotbollsnyheter på andra, mer koncisa forum. 

De fick sin törst efter fakta tillfredställd genom traditionella onlinemedier och när de sökte åsikter 

fanns de snabbare medium, Twitter med sin 140-teckens gräns nämndes. Bloggar tycks kräva mer tid, 

det är längre texter än på många andra sociala medium och det verkar krävas ett engagemang till 

bloggen och dess skribent för att läsandet ska få den djupare mening som många av våra respondenter 

eftersträvar. Att vårt samhälle har ökat takten anser vi vara ganska fastställt och tendensen som vi ser 

bland respondenterna är att bloggarna är de forum som lider mest av den ökade farten. Deras fördel är 

fortfarande att de erbjuder någonting annat men konkurrensen med andra, snabbare sociala medier har 

ökat. 

 

Anledningar till att inte använda (vissa) sociala medier. 

Just konkurrensen mellan sociala medier blev tydlig när vi började nysta i varför man inte läser 

bloggar. En respondent berättade att Facebook konkurrerat ut hans läsande och skrivande av bloggar. 

 

Jens: “Ja lite så är det nog att jag får ut mina aggressioner på Facebook istället för på bloggen [...] 
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Ibland funderar jag på det (att ta upp bloggen igen) men det känns för mycket med jobbet, när man 

sitter och klipper hela dagarna har man så lite tid på sig att göra allt annat man ska göra, laga mat 

och om man ska träna eller någonting och då orkar jag inte lägga en halvtimme på att skriva något 

fyndigt på bloggen. “ 

 

Facebook har nu tagit över rollen som ventil och är dessutom smidigare i och med att du kan nå ut till 

alla dina vänner utan att de behöver ta ett steg utanför Facebook (som alla respondenter använde som 

socialt forum, om än inte alltid som förmedlare av fotbollsnyheter). 

Vårt eget resonemang är att ett användande av portaler snarare än ett individuellt informationsflöde, 

som en blogg är, är en av tendenserna bland respondenterna. Och att Twitter framför allt gör ett bra 

jobb i att samla information från många källor, både officiella och privata. Av de respondenter som 

inte regelbundet följde någon blogg men som ibland ändå läste något inlägg gjorde det ofta efter att 

det blivit länkade dit. Antingen genom vänner och något socialt forum (Twitter och Facebook) eller 

från en startsida av ett traditionellt onlinemedium. 

Generellt har tre större anledningar dykt upp när vi frågat våra intervjupersoner om varför det inte 

använder ett visst socialt medium. 

 

·         Tekniskt krångel/inte insatt – Man har sina sidor som man använt länge, kanske sedan de 

startades. Man orkar inte sätta sig in i ny teknik, lära sig ett nytt forum, hur det fungerar och 

hur det ska användas 

·         Nöjd med det man har/konkurrens medier emellan – Man har släckt sin 

informationstörst utan att behöva sväva ut över flera medier. Har mycket att göra med nivå på 

intresse men gränsen finns för samtliga respondenter, den bara varierar i position. 

·         Särskilda innehållsliga anledningar – Man vet vad som finns där men man gillar det inte. 

Antingen för att det inte berör just den typen av fotbollsnyheter man letar efter eller övriga 

kvalitetsbrister. 

 

Det tekniska krånglet tycks främst gälla Twitter om man ser till våra respondenter, och var dessutom 

starkt förknippat med tidsbrist i sitt sökande. Facebook kom före Twitter, och som vi berättat är 

Facebook hiskligt stort, över en miljard användare världen över. I Sverige och i praktiken innebär det 

att så gott som alla under 40 har ett Facebook-konto. Och har man redan det, och dessutom en tidsbrist 

eller av andra anledningar ett svagare intresse att söka ytterligare information så orkar man inte sätta 

sig in i Twitter. Och det tycks inte heller vara en tröskel (inte bara i alla fall), det vill säga, bara man 

börjar använda det så är man fast. Som två respondenter berättade angående just Twitter:  

 

Felicia: ”Vi hade en föreläsare här som i princip tvingade alla att skapa ett Twitterkonto så det var då 

jag gjorde det. Sen var man väl aktiv första månaden sen blev det inte mer. [...] jag blev väl inte sådär 
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jättefascinerad av det [...] man är ju en vanemänniska och tyckte det man redan hade det nöjde man 

sig med.” 

 

Theodor: “Jag vet inte jag har inte fastnat för den grejen bara. Jag har inte orkat ta tag i Twitter. Ja 

det är nog så att jag är lite för bekväm och lat, man ska sätta sig in och hitta personer. Det är lite för 

nytt och man måste sätta sig ner och ta sig tid och göra allting. Man känner att man inte riktigt har tid 

i mitt fall då.” 

 

I dessa fall syns det tydligt att det både finns en tröskel att ta sig över men också att det inte alltid 

räcker med att ta sig över den tröskeln för att känna sig insatt.’ 

 

Som motsats till Twitter säger en av respondenterna att det är just lättheten som lockar med Svenska 

Fans.  

 

Theodor: “Man behöver inte ha något inlogg utan man går bara in på hemsidan och så kan man 

välja sitt land man vill och sen kan man välja vilken klubb [...] På så sätt gör den det ganska lätt för 

sig.” 

 

Han berättar att det är bland annat är för lättheten han använder Svenska Fans och inte Twitter.  

En annan stor anledning till att respondenten inte använder Twitter är att han anser sig få tillräckligt 

med fotbollsnyheter från de medier han redan använder. Han behöver inte Twitter för att känna sig 

nöjd med sitt dagliga fotbollsläsande. Den aspekten, att nöja sig med vissa medium och därför aldrig 

söka sig till andra, definierades ganska väl av en annan av respondenterna. På frågan varför han inte 

använder Svenska Fans berättade att han inte hittade något som han tyckte var unikt där. Han använde 

sig i stället av Sportbladet och (lite) av Twitter och ansåg det vara nog. En annan respondent använde 

nästan exakt samma ord när hon beskrev att innehållet på Svenska Fans ”inte är unikt”, och även hon 

kände att Sportbladet väl täckte upp det som fanns på den sidan om man sedan kombinerade det med 

klubbarnas egna hemsidor. Just de officiella sidorna kontra sociala medier är intressant och vi kommer 

in mer på det senare. Att det skiljer sig lite mellan medium kanske inte besvarar vår frågeställning om 

varför man väljer vissa medium för andra men det förklarar i alla fall varför man väljer bort vissa 

(även om det inte ger en exakt förklaring till vilka medier man väljer bort). Det är ändå en aspekt vi får 

ha i åtanke när vi summerar vår undersökning – medier kan påminna väldigt mycket om varandra och 

ibland väljs något bort just för att de inte fyller ett tomrum.  

De två exempelen här ovan gäller Svenska Fans, men andra fanns också. En respondent berättade:  

 

Jonas: ”Jag tror att det är Facebook som konkurerar ut Twitter i mitt fall för jag har samma på 

Facebook och Twitter när det gäller spelare och (fotbollslaget) Arsenal, och jag har alla mina vänner 
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på Facebook men inte lika många på Twitter.” 

 

Innehållet på Facebook var för honom bredare än på Twitter och han fann i den konkurrensen ingen 

anledning att vända sig till Twitter. Han menade att han kunde få samma information av de konton och 

grupper han följde på Facebook som han hade kunnat få på Twitter. 

De särskilda innehållsliga bristerna som vissa respondenter ansåg att en del medium hade var ofta 

lagrelaterade. Svenska Fans till exempel är ju beroende av att supportrar till sina lag agerar skribenter 

på hemsidan, allt som oftast ideellt, och den bristen på professionalitet (vår egen tolkning) gör att 

kvaliteten och frekvensen på skrivandet där kan vara väldigt varierande. Håller du på ”fel” lag kan 

sidan vara intetsägande.  

 

En annan intressant detalj som dök upp under intervjuerna var att en av respondenterna, som främst 

gillade engelsk fotboll, struntade i att gå in på Svenska Fans på grund av dess namn. På frågan om hur 

han använde sig av Svenska Fans svarade han såhär: 

 

Jens: “Ibland, väldigt sällan. Jag gillar inte den sidan så mycket, alla kompisar använder den sidan 

frekvent. Det är extremt sällan jag är inne på den [...]Jag vet inte (varför han inte gillar sidan), jag 

tror det är för att den har ordet svensk i sig och jag förknippar det med allsvenskan hela tiden och då 

vill jag inte gå in där och titta.” 

 

Trotts att många av hans vänner använder Svenska Fans förknippar han den så stort med en 

fotbollsliga han inte är intresserad av och han använder den inte därför. Han nämner också att den 

geografiska närheten är en viktig faktor när han läser om fotboll och även det kan spela in här, det låter 

helt enkelt inte som att en sida som heter Svenska Fans kan ha koll på engelsk fotboll. Det är svårt att 

sammankoppla den informationen med någon av våra teorier, det är helt enkelt en motivationsgrund 

till att välja medium som vi inte hade överlagt särskilt mycket om innan denna uppsats sattes igång. 

Men i och med att den ändå har uppenbarat sig ser vi det som vår skyldighet att redogöra för den. Det 

hela är ändå högst aktuellt vad gäller vår frågeställning om vilka aspekter som är viktiga för en läsare i 

sitt val av medium. Den geografiska närheten, eller distansen, spelar roll. Det blir också relevant för 

vår strävan i att undersöka vad trovärdighet är för läsarna, hur de resonerar kring det begreppet. Vissa 

väljer bort medium som inte har en fysisk närhet till det som rapporteras då denne läsare anser det 

mindre trovärdigt, och återigen ger den geografiska aspekten oss en pusselbit vad gäller att första 

läsarresonemang. Mer om geografisk närhet går att hitta under delen med samma namn en bit ner. 
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Nyhetstyper och val av medium 

Fotbollsnyheter består av en mängd olika nyheter, som förklarat tidigare i denna uppsats, men de kan 

ändå vara värt att upprepa att fotbollsnyheter inte endast handlar om själva händelsen. Det finns 

matchrelaterade nyhetstyper så som inför matchen-rapport, spekulationer om startuppställningar, 

matchrapportering, efteranalyser och krönikor. Det finns också transferrykten, nyheter om spelarbråk, 

träningsrapportering och andra nyhetstyper som inte alls är matchrelaterade. Här försöker vi bena lite i 

hur valet av medium ser ut om man ser till typen av fotbollsnyhet. 

Märkbart är att åsikterna bland respondenterna kanske inte alltid strider mot varandra, men ändå 

varierar kraftigt. Inför matchen till exempel, var det hos en respondent viktigast med korrektheten. Det 

skulle inte florera några rykten utan det som sades och skrevs vill hon kunna lita på.  

 

Felicia: ” Inför match blir det ofta de officiella hemsidorna för att verkligen få de här säkra korten. 

[...] sen efter match då är det nog mer spekulationer och sådant man vill ha, gräva ner sig lite i. [...] . 

Men efter match kan det ändå vara kul, av nån anledning (med sportbladet och sensationsrubriker).” 

 

Det gjorde då att hon sökte sig i princip enbart till klubbarnas officiella hemsidor, till 

ursprungskällorna. Hon uteslöt så många mellanhänder som möjligt (i princip alla) för att få den 

klaraste och renaste versionen av ”sanningen” (vår tolkning). 

Bland andra respondenter var det snabbheten som var viktigast inför match. Både vad gäller 

publiceringstid av nyheter men också den tid det skulle ta att läsa in sig på nyheterna.  

 

Arne: ”...som vi var inne på med Twitter, om man vill ha laguppställningar tycker jag det. Det gör sig 

bra på Twitter för där kan du ta in mycket information på liten tid. Så alla korta grejer, att det blivit 

mål här eller så, det är bra på Twitter för då får man reda på det på en gång och du kan ta in 

mycket.”  

 

Twitter blev här en samlingspunkt för flera olika källor, både officiella (klubbkonton) och mer 

journalistiska (tidningar och skribenter). På det sättet kunde han fortast möjligt få tag i en stor mängd 

information. 

Efter match var det ofta traditionella onlinemedier som gällde för våra respondenter. Inte 

genomgående men ofta, som speglas i bland annat ett av citaten en bit upp.  

 

Inom fotbollsnyheter finns en relativt unik genre (förekommer i andra idrotter också men inte i samma 

utsträckning) och det är transfernyheter, som är en del av kategorin ryktesnyheter. Med transfernyheter 

menas spekulationer inför en eventuell övergång gällande en fotbollspelare. Nyheten kan bestå i allt 

från att någon sett en spelare på en annan klubbs arena till att en klubb själva går ut och säger att en 
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värvning av en spelare är nära förestående. Skalan vad gäller trovärdighet inom denna nyhetsgenre är 

alltså väldigt bred men den gemensamma nämnaren är att det är just spekulationer. Det är också en 

nyhetsgenre där det är accepterat att det som står inte är rena fakta, men åsikterna kring denna genre 

och var den lämpar sig, om någonstans, går i sär. 

 

Arne: “Om det är så att det ryktas att någon är på väg någonstans tror jag inte på det från början. 

Utan då försöker jag kolla det med klubbarnas hemsidor o så. [...] nej, faktiskt inte (om det spelar 

någon roll vilket forum det går att läsa i). Det är nog där man har allra minst förtroende, för att det så 

ofta är felaktigt. Det är väl där man har hamnat. Tidningarna har liksom, vill ju få flashiga rubriker, 

och det är väl där nånstans man har landat, att man inte litar på dem längre.” 

 

Arne i det här fallet litar alltså inte på en nyhet av transfernatur oavsett var den skrivs och vad som 

skrivs i den (var den ligger på en eventuell förtroendeskala). En annan respondent hade ett intressant 

resonemang kring transfernyheter och menade att man letar efter nyheter som passar ens egna 

intressen och struntar i om de är sanna eller inte. Jens i det här fallet håller på Arsenal och letade runt 

efter nyheter kring just den klubben och sade följande angående att leta transferrykten: 

 

Jens: “...då är det mest för att jag vill att det ska gå rykten om Arsenal, någon spelar jag vill ha dit. 

[...]Letar man tillräckligt länge hittar man att Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har skrivit på för 

Arsenal, man kan hitta det man vill.” 

 

Ett citat som liknar det resonemang som fördes av författarna kring bluffen om Masal Bugduv. Är det 

tillräckligt positivt för ens eget lag, passa bra in på ens egna förhoppningar, är inte källkritiken och 

trovärdigheten så viktig helt plötsligt. 

 

En tredje respondent beskrev spridningen av transferrykten mellan de olika medierna på ett bra sätt: 

 

Anders: “Som sagt, på twitter får man det mesta. Om laget så. Men Sportbladet sållar ju bort, de tar 

ju typ det största lagen. Eller om det är någon jättehet transfer.” 

 

De slutsatser vi kunna dra av debatterna som förts kring transfernyheter, som kanske är den mest unika 

nyhetstypen av alla, är att det fungerar väldigt mycket som fotbollsnyheter i övrigt men som att många 

faktorer ställs på sin spets (precis som det gör med fotbollsnyheter i sig om man jämför med vanliga 

nyheter). Det blir ännu tydligare att man söker sig till social media, specialmedia, när man behöver 

skräddarsy sitt informationsflöde, om man till exempel håller på ett lag som inte är stort nog för en 

bred representation i traditionell onlinemedia. Annars fungerar traditionell onlinemedia, till exempel 

Sportbladet, även här som ett filter som kan sålla bort lite av det mest otroliga och samtidigt 
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sammanställa det på en och samma plats utan att läsaren själv behöver göra så mycket av jobbet. 

Vad gäller trovärdigheten ställs även den på sin plats. De flesta tendenser som kan ses bland 

respondenterna förhöjs (i alla fall när det gäller det negativa aspekterna så som tappat förtroende) när 

det kommer till transfernyheter. Har du litet förtroende för ett visst medium gällande vanliga 

fotbollsnyheter får du ännu mindre förtroende vad gäller transfernyheter. Samtidigt finns det ett 

underhållningsvärde i att läsa dessa nyheter, även om man vet om att det endast är en liten chans att 

det faktiskt stämmer överens med verkligheten. Återigen är vi inne på Decoding-teorin och det faktum 

att man tar del av nyheter också av andra anledningar än att söka information. Väldigt tydligt blev det i 

fallet med respondenten Jens och hans, som han själv beskrev det, letande av snudd på löjliga rykten 

om storspelare till just hans klubb, bara för att få hoppas lite en stund.  

 

Allt detta över ger en bild av vad som kan anses vara unikt med fotbollsrapportering – den stora 

mängden nyhetstyper och den breda skalan av funderingar kring dem. Tanken är att man med svaren 

ovan kan besvara vår tredje och sista delfråga - Vilken typ av nyheter läser man i vilket typ av 

medium, och varför? Det är en bred fråga och det skiftar väldigt mycket beroende på vilket typ av 

nyhet det är. Även motivationen bakom letandet av nyheter skiljer sig väldigt. Det går inte att dra 

någon generell slutsats, men det är inte heller vår intention. Vissa nyhetstyper passa bättre på sociala 

medier (snabba, korta nyheter så som matchuppställningar och liknande) medan andra passar bättre i 

längre texter och då gärna skrivna av erfarna erkända journalister (efter matchen-artiklar, krönikor). 

Transfernyheter är kanske det allra mest intressanta och det förklaras i stycket över. 

Vad som tycks uppenbart för oss är att tack vare, på grund av, den stora mängden nyhetstyper som 

fotboll genererar krävs och många olika medietyper. Och precis som vi varit inne på tidigare så 

kompletterar de olika medierna varandra och erbjuder läsaren sin speciella touch.   

 

Betydelsen av geografisk närhet och originalkällor 

Det vi kan se bland våra respondenter är att ju större fotbollintresset är desto större chans är det att du 

söker dig till en källa som ligger nära den fotboll du är intresserad av. Det tycks bero dels på att de i 

större utsträckning söker sig till originalkällor men även för att de vill få åsikter från personer som 

faktiskt varit på plats och sett matchen. De av våra respondenter som har ett relativt litet intresse gör 

inte någon nämnvärd skillnad i sitt nyhetsläsande när det gäller svensk fotboll eller utländsk fotboll. 

Medan våra respondenter som har ett högre intag av fotboll och fotbollsnyheter ofta vänder sig till 

hemlandets medier när de söker sina nyheter. Det gäller också den fotboll som spelas i Sverige, 

beroende på i vilken stad man bor i för tillfället ökar eller minskar intresset för olika fotbollslag och då 

ändras även såklart nyhetsintaget.  

Felicia bodde tidigare i Malmö, nu bor hon i Kalmar. När hon bodde i Malmö så fungerade hela 

matchdagen som en sorts uppladdning inför Malmö FF:s matcher. Hon och hennes vänner pratade 
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med varandra ansikte till ansikte om hur matchen skulle gå, vilka som skulle starta matchen och allt 

annat som hör fotbollen till. Efter flytten har hon inte lika många vänner i sin närhet som håller på 

Malmö FF och då har den biten fallit bort. Det vi kan se är att hon inte har ersatt det hela med något 

online substitut. Hon säger att hon såklart följer Malmö FF och ser matcherna men att själva 

uppladdningen inför match inte finns kvar som den såg ut när hon var bosatt i Malmö. De sociala 

medierna är alltså inte ett substitut till den fysiska diskussionen, utan ett komplement.  

Om vi här plockar in Interactionist Theory kan vi resonerara att dess tes (se teoridelen för förklaring) 

inte gäller Felicia och hennes onlinebeteende. Den sociala biten har varit viktig för henne men hon 

fortsätter att följa sitt lag, om än i mindre utsträckning än tidigare, trots att den sociala biten har om 

inte försvunnit så trappats ner avsevärt. Den sociala biten tycks snarare vara en bieffekt av hennes 

situation snarare än den är motivationen till ett beteende (som Interactionist Theory menar). Visst har 

vi sett både hos henne och hos andra respondenter att det sociala är viktigt vad gäller onlinebeteende, 

men det verkar ändå i detta fall som att andra aspekter är betydligt viktigare eftersom hon inte aktivt 

strävar efter att ersätta den sociala biten efter sin flytt.  

Detta hjälper oss naturligtvis vad gäller våra frågeställningar, och främst då underfrågan om den 

sociala aspekten är en viktig i del i ens navigering online. Och även om svaret på den frågan 

antagligen är att ja, det spelar roll, så visar det sig här att det inte är det som spelar störst roll. Vi kan 

inte på något sätt bortse från de sociala som motivation i letande av fotbollsnyheter, men vi ska inse att 

det inte, åtminstone i detta fall med Felicia, är huvudanledningen. 

 

Hos Arne kan vi se att han har fått ett ökat intresse för laget som spelar i den stad han bor i. Han följer 

numer Kalmar FF på en daglig basis vilket han inte tidigare gjort.  

När det kommer till utländsk fotboll och då Engelsk sådan väljer Arne att vända sig till Engelsk media 

och då främst Engelska tidningar, traditionell media.  

 

Arne: “Ja för det känns som att de har bäst koll på vad som händer i England faktiskt. För att de var 

där när det hände, den geografiska närheten spelar roll.”  

 

Han säger vidare att han inte tycker att de engelska skribenterna är bättre än de svenska utan att det 

just är den geografiska närheten som är det som gör att han väljer att läsa engelsk media istället för 

svensk- när han ska ta del av fotbollsnyheter om just engelsk fotboll.  

Olle är inne på samma spår som Arne och svarar såhär när vi frågar om vart han tar sina nyheter när 

det gäller det engelska fotbollslaget Sunderland. 

 

Olle: “Om vi tar Sunderland så är det helt klart det engelska forumet som jag är inne på. För där 

finns det folk som vet det mesta och känner folk, det är inte en jättestor stad så. [...] Det finns ju 

väldigt många fotbollskunniga i till exempel Sverige men det känns lite närmre om vi tar engelsk 
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fotboll att läsa i engelska medier och så. Då får du oftast åsikter av de som är på plats och inte från de 

som tittat på TV. Jag tror ibland att man kan ha en helt annan uppfattning om man har sett matchen 

på TV, man har sett repriser och likande men det är även intressant att höra liksom folk som var på 

plats.” 

 

Det är alltså viktigt med geografisk närhet då det ger en annan bild av vad som faktiskt har hänt. Att få 

rapporter från någon som kommer från staden eller som har varit på plats är alltså viktigt.  

 

Shoemaker, Vos & Reese (2009) skriver om Gatekeeping-teorin och att det är journalisterna själva 

som väljer vad som ska bli nyheter, de väljer vad som skrivs och de väljer var de hämtar sina nyheter. 

De väljer om de skriver eget eller om de kopierar material någonstans ifrån. Det är inte speciellt 

konstigt att svensk media väljer att översätta och kopiera nyheter från utländsk media när det kommer 

till fotboll då det är väldigt dyrt och resurskrävande att ha personer på plats. Det är också helt omöjligt 

att ha personer på plats på alla matcher som spelas ute i världen. Men det som händer när Svensk 

media översätter och kopierar nyheter är att fortroendet minskar, i alla fall hos våra respondenter som 

har högst intag av fotboll. Den gatekeeper som finns på det svenska mediet ges inte lika stort 

förtroende som den brittiska gatekeepern i detta fall, just på grund av den geografiska närheten. 

De av våra respondenter som har högst intag av fotbollsnyheter har valt att skippa den mellanhand 

som svenska media bidrar med och istället valt att gå direkt till originalkällan som i det här fallen är 

engelsk media. Den geografiska närheten är ett klart bidragande faktor när läsare väljer medium för 

fotbollsnyheter, båda gällande sociala och traditionella medier. Vi har varit inne på det tidigare, men 

detta är ytterligare ett del-svar på vår frågeställning om hur och varför man väljer sitt medium. 

 

Olle: “Det är nog dom engelska tidningarna skulle jag säga och engelska sidor där det diskuteras 

fotboll. Ibland vet jag inte vart jag har Sportbladet, på vissa fronter, vart dom får sina nyheter ifrån.” 

 

Jens: “När jag har varit inne där (brittisk media) och sen går in på Sportbladet så ser man att de 

ändå bara har tagit deras story rakt av, de har hittat dom här ryktena för att de är inne på Skysports 

eller Teamtalk själva och läser och sen översätter och gör till sin egna lilla artikel. Det kan vara 

ganska kul att se hur de snedvrider saker och ting.” 

 

De anser alltså att det inte är någon vits med att läsa svensk media, i de här fallen sportbladet, då 

nyheten ändå är översatt från ett annat medium och de upplever att nyheterna ofta får en ny och annan 

vinkel i svensk media än den hade i ursprungsmediet. Det ger ett minskat förtroende att rapportera 

något som andra medium redan skrivit om, speciellt om man inte själv tillför texten något.  

Även bland de respondenter som tar del av mindre nyheter kan vi se att de i viss utsträckning vänder 

sig till originalkällan. Felicia läser mestadels nyheter på svenska men ibland väljer hon att klicka sig in 
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på originalkällan när den finns som en länk i den svenska artikeln. 

Vi kan se att desamma gäller Twitter som till stor del är ett medium för att skriva det man läst någon 

annanstans eller av någon annan på just Twitter.  

 

Arne: ”Initialt är väl förtroendet, man måste kolla upp någonting för att lita helt på det som skrivs på 

Twitter.”  

 

Arne funderar här kring vad som kan vara mindre bra med Twitter och kommer fram till att Twitter 

ofta fungerar som en andrahands källa och att han får vända sig till originalkällan för att få mer korrekt 

fakta.  

I Agenda Setting-teorin, som vi nämner i kapitlet om Gatekeeping, tas det upp att ju mer man kan 

kring ett ämne desto större chans är att det att man är kritisk till innehållet i en artikel, (Coleman, 

McCombs, Shaw, Weaver 2009) vilket vi kan se här. När en person känner att det han läser kanske är 

vinklat eller inte riktigt stämmer så vill han ta sig till originalkällan för att få mer korrekt information.  

Även om Agenda Setting i sig inte är en av våra huvudteorier kan vi anse det vara värt att introducera 

den här för att hjälpa oss och våra läsare att tydligare förstå motivationen till sitt val av källor och för 

den del även källkritik som begrepp. 

 

Sammanfattning 

Här försöker vi summera de som framkommit under intervjuerna och erbjuda en återkoppling till våra 

frågeställningar. 

 

Vad som är viktigt för en läsare av fotbollsnyheter är en bred fråga med många svar. Läsare söker 

fotbollsnyheter av väldigt många anledningar och det som är positivt i vissa sammanhang kan anses 

negativt i andra, men mer om detta i diskussionsdelen. 

Här ska vi försöka beta av allting aningen mer konkret. 

Snabbhet är viktigt och sociala medier är bra på det. Våra respondenter söker sig ofta dit för texter 

som lämpar sig för kortare format som till exempel måluppdataringar eller startelvor inför match. 

Åsikter är också en stor anledning till att man söker sig till sociala medier. Vara sig det gäller sina 

vänners- eller journalisters åsikter så lämpar sig sociala medier väldigt väl för detta då plattformen i 

sig erbjuder skribenten ett större spelrum än ett traditionellt medium. Språk är viktigt men våra 

respondenter tycks ha skaffat sig en förståelse och en acceptans för att det varierar mellan forumen. 

Språket tycks vara en bi-effekt. Man villa ha en typ av nyheter, går dit den typen finns och accepterar 

språket för vad det här. I vissa fall är det också anledning till att man söker sig någonstans, ofta gäller 

det nyhetstyper som krönikor eller liknande, där språket är en väldigt viktig del. Man vänder sig inte 

till sociala forum först efter man kollat de traditionella forumen, om man ska tro våra 
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respondenter. De sociala medierna är inte en källa man nödvändigtvis går till i andrahand utan man 

söker sig till medium som lämpar sig bäst för den information man vill ha. Ibland är det de sociala- 

ibland är det de traditionella medierna. 

Gatekeeping är också en viktig aspekt av motivationen till val. Ibland vill våra respondenter ha hjälp 

med filtreringen av material, och de väljer då ett traditionellt medium som har en traditionell 

gatekeeper-funktion. Ofta gör det detta val då det känner att deras egen sakkunskap kring ämnet de vill 

läsa om är bristfällig. När de i stället har en stor sakkunskap, som kring information om de lag 

personen själv håller på, blir man ofta sin egen gatekeeper då man anser sig själv kunna hitta och 

filtrera bättre en ett traditionellt medium som av sin natur har ett större område att bevaka. 

 

Hur resonerar man kring trovärdigheten hos de som skriver på sociala medier? 

Väldigt olika, beroende på skribent, plattform, språk, nyhetstyp och andra faktorer. Men det man kan 

säga är att plattformen tycks spela en stor roll, oavsett vem som skriver. Har du till exempel ett lågt 

förtroende för Twitter (jämfört med andra forum) men ett högt förtroende för journalisten Erik Niva så 

sjunker förtroendet för honom när han skriver på Twitter, detta på grund av den åsikt många av våra 

respondenter har kring den stora frihet som råder på Twitter. Underhållningsvärdet kanske ökar men 

förtroendekapitalet dippar en smula. Även de faktum att vem som helst kan skriva i de sociala 

medierna gör att professionaliteten sjunker i våra respondenters ögon.  

En intressant aspekt är också det som många är inne på, att de förtroendekapital man har för någon i 

ett socialt medium ofta måste införskaffas någon annanstans. Det fanns undantag, som för Felicia och 

Niva-bloggen, men i övrigt tycktes respondenterna överlag vara överens. Du måste veta vem någon är, 

lita på denne av någon anledning för att sedan kunna ha förtroende för det den skriver i ett socialt 

medium. Du kan inte med lätthet skaffa dig institutionell makt, ett förtroende kapital, genom att agera 

i ett socialt forum allena. Dessa faktorer gör att vi drar slutsatsen att sociala medier fortfarande har en 

bit kvar för att som plattform uppnå det förtroende som ofta finns för mer traditionella och etablerade 

onlinemedier (som kanske lever på ett förtroende skapat av en tryck pappersversion, eller ett marksänt 

Tv-program, med samma namn). 

 

Vilken typ av nyheter läser man i vilket typ av medium, och varför? 

Det finns många olika nyhetstyper och många olika medium. Som vi varit inne på, snabba nyheter 

kräver snabba forum – ofta sociala medier där vem som helst kan uppdatera exakt när något händer. 

Letar man texter som av sin natur kräver mer skriftlig kvalité går man ofta till traditionella medier där 

skribenten kanske är utbildad och har större erfarenhet av att uttrycka sig på ett mer läsvärt sett. Man 

kan helt enkelt definiera in nyheter under några kategorier och de medium de passar för, som ovan 

med snabbhet och/eller kvalité. Andra aspekter är åsiktsnyheter (passar ofta bra i sociala medium) och 

ryktesnyheter (passar i olika medium beroende på storlek på nyhet, stor nyheter i traditionell media, 

liten nyhet i social-). Just storleken på allmänintresset för nyheten tycks överlag spela en stor roll. 
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Allmän, traditionell media tycks för våra respondenter duga utmärkt när det gäller väldigt stora 

händelser inom fotboll. Gäller det däremot mindre grejer, sådant som kräver ett specialintresse hos 

läsaren, lämpar sig nyheten bättre för mindre, specialsidor så som sociala medier, där du själv kan 

skräddarsy den information du får del av. 
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Diskussion 

Vi lät våra respondenter resonera kring framtiden och det var relativt rörande överens om att framtiden 

ligger på internet och att de sociala medierna i framtiden kommer få en ännu större del av 

fotbollsnyheterna. Här kommer vi in på en av det aspekter vi stött på och som är oerhört viktigt att 

trycka på. De två typerna av media tycks inte vara konkurrenter, snarare kompletterar de varandra. 

Ett läsande på den ena varianten gjorde inte att man slutade läsa på de andra. De två tycktes erbjuda 

läsaren väldigt olika saker. Konkurrensen tyckte snarare existera inom medieformen i sig. Twitter 

konkurrerar med Facebook, Sportbladet med Fotbollskanalen och så vidare. Det intressanta blir när de 

två typerna av medium inte längre besitter klara skillnader - är det kanske en potentiell utveckling? 

Bägge typerna har sin kvalité och i jakt på fler läsare (eller användare) kommer man kanske försöka 

närma sig sitt komplement, som också erbjuder något unikt. Sportbladet finns redan på Twitter och på 

Facebook till exempel, och mer och mer gränsöverskridande kan mycket väl ske. Vad det innebär är 

svårt att spekulera i, för tillfället nöjer vi oss att konstatera att traditionella- och sociala medier tycks 

komplettera varandra. 

 

Vad gäller trovärdigheten i medierna, ett ämne vi känner är viktigt att plocka upp igen, så har de 

olika typerna av medium också väldigt olika förväntningar på sig från läsare. Detta kan vara både på 

gott och ont. De drag hos ett typ av medium som kan vara lockande ena gången (ett friare 

spekulerande kring transfernyheter till exempel) kan vid ett annat tillfälle vara något negativt enligt 

läsaren (spekulerande kring laguppställningar). Det hela är avhängigt typen av nyhet, mer om det att 

läsa i analysdelen över. 

Det är mer accepterat med åsikter, slappare faktakoll och mer rykten på sociala forum än på 

traditionella, i alla fall om man får tro våra respondenter. Ytterligare ett tecken på, och anledning till, 

att dessa två är varandras komplementer.  

Trovärdighet är svårt att definiera och det är ett område som vi gärna ser utforskat än mer noggrant i 

framtiden. Det har för oss endast varit en del av en större frågeställning och en annan forskning får 

gärna fördjupa sig i de olika typerna av fotbollsnyheter med en utgångspunkt i just och endast 

trovärdighet då det är ett stort och viktigt ämne. 

 

Från trovärdighet är hoppet till källkritik inte långt och här stöter vi på ett av uppsatsens större 

problem. Nästan samtliga av våra respondenter har någon form av bakgrund i media och/eller 

journalistik vill gör de till kritiska läsare av naturen då de alla utsätts för mycket information på daglig 

basis. Även här ser vi gärna att framtida forskare fördjupar sig, det är lämpligt och med tanke på 

områdets nära anknytning till trovärdighet. Vi anser att det viktigt att man som läsare är kritisk och 

medveten i sitt informationsskaffande. Vart är det jag läser nu, vilka skriver här och vad innebär det 
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för det som skrivs? Och detta behöver undersökas bland personer som är mindre insatta i 

journalistikens och medias natur. 

 

Eftersom sociala medier är just sociala är det på sin plats att reda ut hur viktig den aspekten faktiskt är. 

Sociala medier är inte bara sociala, vi har ovan listat många av de andra aspekter som gör att de 

lockar till läsning och deltagande. Den sociala biten är fortfarande viktigt, vi valde också att ha med 

Interactionist Theory i denna uppsats just för att vi trodde att så var fallet. Men där vi trodde att det 

sociala spelet var en viktig del i motivationen till väljande av forum fick vi backa en aning. Snarare 

tycks det vara så att man online skaffar sig fotbollsinformationen för att kunna vara aktiv, deltagande 

och social någon annanstans, ofta i det verkliga, fysiska livet. Denna slutsats kan såklart endast dras på 

de respondenter som deltagit i denna uppsats och för framtida forskning vore det intressant att 

undersöka/intervjua de personer som mer aktivt deltar i det sociala spelet kring fotboll även online. 

Känslan av att nyheter eller information online ändå är en levande, dynamisk diskussion är ändå 

viktigt och en anledning till att många söker sig till sociala forum i sitt letande av fotbollsnyheter. 

 

Så vad avgör hur vi söker våra fotbollsnyheter? Det är en fråga utan entydigt svar men vår 

förhoppning är att när man läst denna uppsats är något klarare över hur det kan se ut när vi gör våra 

medvetna och omedvetna val i den djungel som är fotbollsnyheter online. Vi hoppas också att vi 

genom att bevaka ett stort kulturellt folkfenomen som fotbollsjournalistik (som vi anser vara en 

nyhetsgenre som just på grund av sin storlek och betydelse för en väldigt stor mängd människor ligger 

i framkant av journalistiken) kunnat ge en fingervisning på hur sportjournalistiken i stort kan eller 

kommer att utvecklas. Och även om man inte rakt av kan ta denna undersökning och se som en 

fingervisning på journalistikutvecklingen i stort, eller på tendenser i samhället, så hoppas vi ändå att 

man genom att se till vissa av de aspekter som kommit fram bland våra respondenter ändå med dem i 

åtanke och som bas kan komma att fördjupa vår forskning att gälla även journalistiken ur ett bredare 

perspektiv och på så sätt bidra till samhället och den akademiska världens fortsatta utveckling. 
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