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Syfte Undersöka hur medierad sport ser ut idag. Med 

utgångspunkt i att medie-eventet ständigt förändras i 

och med den tekniska utvecklingen intresserar det oss 

att bidra med kunskap om hur det ser ut idag. Att 

Twitter på senare tid börjat användas bidrar till 

ytterligare intresse då vi vill försöka få en bild över hur 

Twitter som nytillkommen plattform används i medie-

eventet. 

 

Metod Kvalitativ textanalys, generisk analys 

 

Slutsatser Uppsatsen visar på att Twitter används som en ny 

plattform i medie-eventet. Plattformen används främst 

till länkning av publicerat material på andra 

webbplatser. Medie-eventet har vidare intagit en mer 

social karaktär mot publiken då de adresseras och 

tillåts ta en större plats. 

 

Nyckelord Medierad sport, medie-event, sociala nätverksmedier, 

Twitter, relationer. 
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Sammanfattning 
Medierad sport är ett område som ständigt står i förändring. Genom den tekniska 

utvecklingen och förändringar i hur branschen ser på hur journalistiskt arbete ska 

bedrivas befinner sig medie-eventet kring sport i en kontinuerlig 

förändringsprocess, både sett till dess innehåll och hur det konstrueras. Bland 

annat har Twitter börjat användas i mediernas rapportering av sport. Mot denna 

bakgrund tar denna uppsats sin utgångspunkt. Den handlar om hur medie-eventet 

kring sport ser ut idag och hur Twitter används när det konstrueras.  

 

Ovan bakgrundsbeskrivning leder fram till uppsatsens problemformulering: hur 

ser dagens medie-event kring sport ut i och med dess användning av Twitter? Syftet 

med vår uppsats är att få en förståelse för hur medierad sport ser ut idag, att bidra 

med kunskap till fältet för mediernas gestaltning av sport.   

     

Undersökningen bygger på en kvalitativ textanalys som fokuserar på hur medie-

eventet kring sport ser ut och varför det ser ut som det gör. Uppsatsen baseras 

huvudsakligen på en Champions leauge omgång, matchen mellan Atlético Madrid 

och Real Madrid den 14 april 2015. Empirin utgörs av nyhetsartiklar från det dygn 

den valda matchhändelsen ägde rum, studiosändningar och match samt inlägg från 

såväl aktörer som publiken på det sociala nätverksmediet Twitter.  

 

Vårt resultat visar att medie-eventets aktörer börjat använda Twitter som en 

ytterligare plattform. Plattformen används främst av medieaktörerna som en 

ytterligare plats för att sprida sitt publicerade material. Resultatet visar också att 

rapporteringen kring sport intagit en mer social karaktär då publiken adresseras 

på ett nytt sätt samtidigt som de tillåts ta en större plats. I dagens medie-event 

uppmanar medieaktörerna publiken att aktivt bidra med innehåll som man i allt 

större utsträckning lyfter in i sändningen. En ytterligare viktig slutsats i vår 

uppsats visar på att de råder en konvergens inom de olika medieaktörernas 

ansvarsområden och att man inte längre kan tala om tydligt avgränsade 

arbetsuppgifter för de olika aktörerna. Något som förändrar medie-eventets 

beskrivna symbios mellan aktörerna. 
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1 Inledning 
Medierna i Sverige har alltid bevakat och rapporterat om sport till befolkningen. 

Sport utgjorde en stor del av tidningarna redan på den tiden då tidningarna växte 

fram. När väl TV:n fick genomslag i slutet på 50-talet började sporten ta plats även 

i detta medium. Genom den kraftiga framväxten av TV:n kunde allmänheten i allt 

större utsträckning ta del av sport. Sporten blev medierad då den bevakades i 

större omfattning och i fler medieformer. 

 

När fler medieformer kunde rapportera kring sport började det gå att urskilja en 

symbios mellan medieaktörerna. Den medierade sporten, som tidigare bevakats 

mer åtskilt av medieaktörerna, gick nu att betrakta som ett medie-event då 

aktörerna började arbeta tillsammans. På grund av sportens tydligt avgränsade 

faser fanns möjligheten att rapportera kring sport som något större än vad det 

egentligen var. De skrivande medierna fick möjligheten att skriva upp och skapa 

intresse för en händelse eller match för att sedan låta TV ta över sändningen kring 

själva händelsen eller matchen. När matchen var slut lämnade TV åter över 

uppgiften till de skrivande medierna där de fick möjlighet att analysera och ta 

matchen eller händelsen i mål. Medieaktörerna hade i symbios skapat ett medie-

event, vilket gav aktörerna möjlighet att producera en större mängd material kring 

en sporthändelse än tidigare. Detta var det innehåll som mediepubliken kunde ta 

del av genom medierna och som karaktäriserade ett medie-event kring sport. 

 

Mediebranschen är en bransch i ständig förändring. Den tekniska utvecklingen har 

påverkat samhället i allmänhet och mediebranschen i synnerhet. Genom den 

tekniska utvecklingen och förändringar i hur branschen ser på hur journalistiskt 

arbete ska bedrivas befinner sig medie-eventet kring sport i en kontinuerlig 

förändringsprocess, både sett till dess innehåll och hur det konstrueras. Twitter 

har det senaste decenniet växt sig allt starkare och utgör idag en ny 

medieplattform där publiken har möjlighet att ta del av information kring 

sporthändelsen. Detta har lett till att Twitter används i medie-eventet.    

 

Att Twitter börjat användas i medie-eventet har inneburit förändringar för såväl 

publik som producent sett till hur det konstrueras och tas emot. Vi ser den 

medierade sporten som ett medie-event och undrar hur det i dagsläget, med den 

ständiga förändringsprocessen i åtanke, ser ut. Vi ställer oss också frågan vad 

tillkomsten av en ny medieplattform inneburit för medie-eventet. 
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1.1 Problemdiskussion 

Medierad sport är ett område som står i ständig förändring i och med 

journalistiska trender och digital utveckling. Idag rapporterar inte medierna sport 

på samma sätt som de gjorde igår, medie-eventet kring sport har förändrats. Under 

det senaste decenniet har Twitter blivit allt mer populärt, vilket lett till att Twitter 

används i medie-eventet.  Att Twitter börjat användas tillsammans med annan 

digital utveckling bidrar till att den medierade sporten har utvecklats.  

 

1.2 Syfte 

Vår uppsats syftar till att undersöka hur medierad sport ser ut idag, att bidra med 

kunskap till fältet för mediernas gestaltning av sport. Med utgångspunkt i att 

medie-eventet ständigt förändras i och med den tekniska utvecklingen intresserar 

det oss att bidra med kunskap om hur det ser ut idag. Att Twitter på senare tid 

börjat användas bidrar till ytterligare intresse då vi vill försöka få en bild över hur 

Twitter som nytillkommen plattform används i medie-eventet. 

 

1.3 Problemformulering 

Vår problemformulering har sin utgångspunkt dels i teorin om medie-event som 

beskriver det arbetssätt som medierna använder för att rapportera sport. Teorin 

gör det möjligt att beskriva den medierade sporten utifrån karaktäristiska drag 

och dramaturgisk utveckling. Dels har vår problemformulering också sin 

utgångspunkt i det sociala nätverksmediet Twitter. I dagens medie-event har 

Twitter börjat användas av medierna för att rapportera sport. 

 

Vår huvudfråga lyder: Hur ser dagens medie-event kring sport ut i och med att 

Twitter börjat användas?  

 

Utifrån vår problematisering har vi formulerat underfrågor som vi avser använda 

för att besvara vår huvudfråga.  

 

1.3.1 Underfrågor 

 Hur ser dagens medie-event kring sport ut? 

 Hur används Twitter?  

 Varför ser dagens medie-event ut som det gör, hur kan det förstås? 

 Varför används Twitter som det gör, hur kan användandet förstås? 

 

Det första kapitlet har redovisat uppsatsens grundläggande bärstenar i form av 

dess syfte och problemformulering. Vi vet nu vad uppsatsen vill uppnå och kan i 

nästa kapitel presentera den tidigare forskning som finns på området och som 

tagit oss till det forskningsläge vi befinner oss i idag. 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel går vi igenom huvuddragen i den tidigare forskningen som är 

relevant för vår uppsats. TV-sport har funnits med sedan urminnes tider. Medie-

event är inte heller det något direkt nytt fenomen. Däremot utvecklas fenomen 

som TV-sport och medie-event ständigt, och dessutom har en användning av 

sociala medier påbörjats, där sociala medier är en ny del. Begreppen är hur som 

helst de viktigaste områdena i vår uppsats och i det kommande kapitlet följer en 

genomgång av huvuddragen i den tidigare forskningen om TV-sport, medie-event 

och sociala medier.  

 

2.1 TV-sporten i Sverige 

Den svenska TV-sportens historia tog sin början i mitten av 50-talet med starten av 

de reguljära sändningarna den 15 september 1956. Mindre än en månad senare, 

den 7 oktober, sändes det första sportevenemanget, den allsvenska 

fotbollsmatchen mellan AIK och Malmö FF på Råsunda.1 

 

Framväxten av TV:n ökade kraftigt två år senare, 1958, i och med att Sverige stod 

som värd för Fotbolls-VM samma år. Världsmästerskapet blev det första 

sportevenemang som en bred majoritet av den svenska allmänheten hade 

möjlighet att ta del av genom TV:n. Mästerskapet betraktades i efterhand som 

såväl en sportslig som TV-mässig succé2. Fotbolls-VM 1958 präglades vidare 

jämfört med tidigare av en annorlunda medial bevakning. Innan TV:ns intåg sändes 

sportevenemang via radio och efter matchen skrev dagspressen referat kring 

matchen som publiken kunde ta del av i tidningen. Under Fotbolls-VM 1958 var det 

istället möjligt att inte enbart lyssna på matchen, utan att genom TV:n också ta del 

av den direktsända matchen som kommenterades i realtid.3 

 

År 1994 spelades Fotboll-VM i USA och genom den tekniska utvecklingen så såg 

också den mediala bevakningen av mästerskapet annorlunda ut jämfört med 1958. 

Sverige spelade sin första match mot Kamerun klockan 02.00 svensk tid, men TV-

sändningen startade redan 21.40 med ett flertal olika förhandsreportage. Under 

mästerskapets gång följde samma typ av mediala bevakning, där man sände en 

mängd olika reportage följt av direktsända matcher, så kallade 

maratonsändningar. Gäster bjöds också in till studion i Stockholm för att diskutera 

matchen.4 

                                                 
1 Reimer (2012:41) 
2 Reimer (2012:53-54) 
3 Ibid 
4 Reimer (2012:168) 

 



Det sociala medie-eventet Fredrik Madestam 
Viktor Dahlgren     

  
 

 4 

2.2 Medie-event 

Tidigare forskning på området visar på att begreppet förändrats något under tid 

och benämnts med olika titlar. Redan 1961 myntade Boorstin uttrycket Pseudo-

events, nära förknippat med det idag mer använda begreppet media-event5. TV:n 

hade nyligen slagit igenom och Boorstin såg indikationer på att TV-aktörerna 

använde sig av knep för att skapa mer innehåll som bland annat var dramatiskt, 

intellektuellt planerat och repeterbart, ett pseudo-event6. Detta skulle då attrahera 

publiken bättre. Tankarna är föregångarna till det idag mer utvecklade idéerna 

kring medie-events. 

 

Begreppet får annars riktig legitimitet 1992 när Dayan och Katz i sin forskning tar 

sig an begreppet medie-event, ett begrepp som ligger i linje med Boorstins tidigare 

distinktion kring pseudo-events. Begreppen kan egentligen likställas men får 

större legitimitet när Dayan och Katz lyfter det. De karaktäriserar medie-events 

som större händelser som för dagspress i symbios med TV-sändningar är medialt 

tacksamma att hantera och skapa intresseväckande innehåll kring.7 

 

2.2.1 Sport som medie-event 

Forskning kring medierad sport pekar på att gestaltningen som oftast drivs kring 

tre särpräglade faser. Sport innefattar oftast någon form av händelse, en match, ett 

mästerskap eller liknande, vilket står för den mellersta fasen. De två övriga faserna 

utgörs av en fas inför händelsen samt en fas efter den.8 Den till synes givna 

dramaturgin med de olika faserna är en orsak till att sport är ett område som är 

tacksamt att hantera som ett medie-event. 

 

Andra fördelar som anses gynnsamma då sport hanteras som medie-event är att 

man redan på förhand vet när själva händelsen, matchen eller mästerskapet, 

inträffar. Det är också som oftast journalistiskt tacksamt att bevaka då det i regel 

är både lättillgängligt och billigt. 9 

 

Sedan 1990-talet har framväxten av internet bidragit till en konvergens av olika 

medier och kommunikationsteknologier. Detta har i sin tur resulterat i att det 

uppstått nya kommunikationskanaler i vilka medierna har möjlighet att bygga 

events utifrån. Dahlén menar på att idrottsförbund, idrottsklubbar och media idag 

jämfört med tidigare har betydligt större möjlighet att ständigt publicera 

                                                 
5 Boorstin (1961) 
6 Ibid 
7 Dayan & Katz (1992:6) 
8 Rowe (2004) 
9 Olsson & Viscovi (2004:169) 
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information på sina hemsidor respektive sportsidor. Forskningen visar således på 

att det inte enbart behöver vara stora händelser som blir till medie-events utan 

med den tekniska utvecklingen är det också möjligt att skapa det kring mindre 

händelser. 10 

 

Vidare visar forskningen på att allt från en enskild match i allsvenskan till ett VM-

slutspel kan hanteras som ett medie-event. Den allsvenska matchen går att se som 

ett i sig med uppsnack, match och eftersnack, men matchen är också en del av 

medie-eventet Allsvenskan, en följetong av större dignitet. 11 

 

2.3 Sociala medier 

Tidigare forskning visar att uppkomsten av sociala medier inte är någonting helt 

nytt. I USA fanns det i slutet av 1990-talet bloggar samtidigt som de första sociala 

nätverken dök upp mellan åren 1995-199712. Fuchs menar på att användandet av 

internet från perioden mellan slutet av 1990-talet till början av 2000-talet 

kännetecknades av att det präglades av individualism, då människor överlag 

tenderade att betrakta internet som vad Gauntlett kallar “en separat trädgård”. 13 

 

Genom metaforen beskriver Fuchs den tidiga användningen av internet som en 

individuell process, vilken hade en funktion av en statisk webbsida för 

användarnas individuella syften och behov. Forskning visar dock på att synen på 

internet sedan början av 2000-talet har skiftat radikalt. Synen på internet som en 

statisk webbsida har utvecklats till vad vi idag betraktar som en social webbsida. 

På en social webbsida, som också benämns som webb 2.0, har möjligheterna till 

interaktion användarna mellan expanderat kraftigt14. En tydlig indikator på 

framväxten av en social webb och en ökad interaktion användare mellan är den 

omfattande ökningen av sociala nätverk, bloggar, mikrobloggar samt 

fildelningswebbsidor som skedde mellan åren 2002-201315.  

 

2.3.1 Sociala medier och TV 

Dijck och Poell skriver i sin forskning att TV börjar bli mer socialt. De beskriver att 

sociala nätverksmedier över det senaste decenniet har tagit sig in i alla segment av 

vardagslivet, och påverkat allt från hur man skapar vänner till hur journalistik 

bedrivs. Inom den journalistiska kontexten har sociala medier framförallt haft stor 

påverkan på TV-mediet. Dijck och Poell menar på att TV runt om i världen gradvis 
                                                 
10 Dahlén (2008:257) 
11 Olsson & Viscovi (2004:171) 
12 Fuchs (2014:35) 
13 Fuchs (2014:36) 
14 Ibid 
15 Fuchs (2014:46-47) 
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integrerar sociala medier-logiken i den redan etablerade massmedielogiken. 

Genom att addera sociala aspekter till TV-mediets klassiska repertoar utökas TV-

mediet med de konverserande och kreativa styrkorna som finns i de sociala 

medierna. Författarna menar på att trots att den sociala TV:n fortfarande är i sin 

linda så går det urskilja att det tillkommit en förändring i de kommersiella 

sändningarna. 16 

Vidare har forskning gjorts på området kring hur de sociala nätverksmedierna 

används av publiken i samband med större evenemang på TV. Highfield med 

flera  beskriver fenomenet som att sociala medier används som teknik för att 

beskriva fan-känsla och tillhörighet till evenemanget. De har tittat specifikt på 

finalen av Eurovisionsfestivalen men drar paralleller även till exempelvis en 

Champions Leauge-final där användare av sociala medier kan livetwittra ut sina 

egna kommentarer och tankar kring det som de ser på TV:n. Forskarna menar på 

att tekniken blir ett kompletterande verktyg till TV-tittandet. 17 

2.3.2 Twitter och sportjournalistik  

Sears menar på att 2009 var året som Twitter och sportjournalistik förenades i 

större utsträckning än tidigare. Hermida beskriver i sin forskning Twitter som en 

nyhetsplattform, vilken både används till att marknadsföra artiklar och att 

utveckla framtida kontakter. På senare år har Twitter blivit en viktig aspekt av 

sportjournalistiken, då användandet av mikrobloggen har resulterat i att bryta upp 

och förändra traditionella strukturer, tekniker och tillvägagångsätt när det 

kommer till att gestalta sport i medierna. Inom dagens sportjournalistiska arbete 

används sociala nätverksmedier som Twitter för att marknadsföra de egna 

artiklarna, övervaka nyheter inom området, samt för att diskutera olika frågor med 

sin publik. 18 

 

Schultz and Sheffer skriver om hur Twitter påverkat sportjournalistiken sedan 

dess framväxt. Forskningen visar på att en mätning av förändringen inte var så 

enkel som författarna tänkt sig. Visst har en förändring skett. Ovan beskrivs hur 

Twitter används i arbetet och vad det innebär, samtidigt pekar Schultz och Sheffers 

forskning på att 94 procent av de tillfrågade i deras studie nu använder sig av 

Twitter i sitt arbete. Men författarna pekar också på att man bör se 

medieutvecklingen över en längre tidsperiod än att enbart peka på en händelse, 

som Twitter, för att förstå förändringar. Författarna menar på att förändring inom 

sportjournalistiken har skett, att Twitter är en del av detta, men att det bör förstås 

                                                 
16 Van Dijck & Poell (2015:2-4) 
17 Bruns, Harrington & Highfield (2011:3-7) 
18 English (2014:2) 
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i förändringskontexten av traditionell rapportering, bloggande, Facebook, Youtube 

tillsammans. Hybriden av alla dessa arbetssätt har påverkat den journalistiska 

rollen och arbetssättet snarare än vad varje teknologi gjort var för sig.19 

 

I kapitlet har forskningsläget på det område vår uppsats befinner sig presenterats. 

Vi vet nu var vi befinner oss forskningsmässigt och har fått en tydligare bild över 

vad vår uppsats tar avstamp i. Vidare kommer vi i nästa kapitel gå igenom och 

presentera de begrepp och teorier som uppsatsen baseras på.  

 

                                                 
19 Schultz & Sheffer (2010) 
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3 Begrepp & teorier 
I det kommande kapitlet kommer vi att presentera de begrepp och teorier som 

uppsatsen baseras på. Inledningsvis presenterar vi de begrepp som uppsatsen 

utgår ifrån. Sen beskrivs det sociala nätverksmediet Twitter som har stor roll i vår 

uppsats. Slutligen redogör vi för de teorier uppsatsen bygger på, vilka är relevanta 

för den senare analysen av vårt resultat. 

 

3.1 Medie-event 

Medie-event ses idag som en form av strategi medierna använder för att kunna 

skapa ett mer intresseväckande och större flöde av innehåll kring händelser som 

attraherar publiken. Strategin innebär mer konkret att medierna arbetar i symbios 

för att maximera publikens intresse genom de befintliga medieplattformarna. 

Dayan och Katz definierar i sin forskning från 1992 ett medie-event som en större 

händelse som intresserar publiken och då är medialt tacksamt att arbeta med. 

Fenomenet beskrivs som ett verktyg för att beskriva händelser som medierna 

skapar för att nå allmänheten. Ett medie-event karaktäriseras vidare av att det är 

strukturerat och planerat av medierna för att bestå av material anpassat för de 

mediala formaten. På så sätt fångar medierna upp publiken och bibehåller deras 

intresse genom hela bevakningen och rapporteringen. 20 

 

Medierna bygger alltså upp en specifik händelse som ett medie-event i syfte att 

etablera och bibehålla publikens intresse kring den. Ett medie-event innehåller 

vidare ceremoniella och rituella inslag för att förstärka och maximera publikens 

känslor och intresse kring händelsen i fråga. Oavsett vilket event publiken tar till 

sig av förväntas det inta samma rituella form för att publiken ska känna igen sig 

och vara bekväm i det som sker. Medie-eventet är således inte ett verktyg för 

informationsspridning, utan snarare en form av övertalningsstrategi som 

medierna använder för att behålla publiken sett över hela händelsens förlopp. 21 

 

Definitionerna av ett medie-event pekar alltså på att fenomenet fungerar som ett 

verktyg, vilket medierna använder för att skapa publicitet kring en större 

händelse.  Bland annat nämns händelser som President John F Kennedys 

begravning, OS, och bröllopet mellan Charles och Diana som typiska exempel på 

händelser där medierna haft möjlighet att bygga events i sin bevakning22.  

 

                                                 
20 Dayan & Katz (1992:2-10) 
21 Ibid 
22 Ibid 

 



Det sociala medie-eventet Fredrik Madestam 
Viktor Dahlgren     

  
 

 9 

Medie-event byggs dramaturgiskt upp via tre olika faser. Faserna gör det möjligt 

för medierna att bygga medie-eventet på ett planerat och strukturerat sätt, med 

olika karaktäristiska innehåll för varje fas. Faserna är inför händelsen, under 

händelsen samt efter händelsen. Media rapporterar under dagen inför händelsen, 

de rapporterar under och om den specifika händelsen för att till sist rapportera 

efter händelsen ägt rum. 

 

3.2 Sociala medier 

Sociala medier har en funktion av att skapa relationer. För organisationer och 

medieaktörer är det idag allt viktigare att bibehålla relationer med sin publik då 

konkurrensen av innehåll är större än tidigare. Sociala medier ses som mer öppna 

än andra medier och erbjuder aktörerna nya möjligheter till interaktion och att 

sprida producerat material. Sociala medier innebär också nya plattformar som 

medieaktörer kan använda i sin nyhetsrapportering. 23 24 Malin Forsman definierar 

sociala medier som:  

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion 

och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck till exempel genom 

Internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio eller 

artikelkommentarer. Idag använder många företag och organisationer sociala 

medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och 

enkelt sätt att nå̊ fram och skapa en dialog.” 25  

3.2.1 Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk där dess användare producerar kortare 

meddelanden, även kallade tweets, till sina följare. Tweetsen kan innehålla text, 

länkar, bilder och videos men får innehålla max 140 tecken. Twitter är en 

plattform där organisationer kan integrera med sin publik. De delar med sig av 

innehåll och information till de som följer och intresserar sig av organisationens 

arbete. Plattformen ger även publiken möjlighet att få kontakt med organisationer. 

På detta sätt kan relationer skapas mellan parterna på ett nytt sätt.  

 

3.3 Framing 

Inom forskningen för medie-och kommunikationsvetenskap har begreppet 

framing under det senaste decenniet väckt en allt större uppmärksamhet. 

Begreppet kan enkelt uttryckt sägas handla om hur medierna väljer att “rama in” 

                                                 
23 Falkheimer & Heide (2014) 
24 Theaker (2012) 
25 Forsman (2011:66) 
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en specifik fråga eller händelse, alltså hur medierna gestaltar det som sker för att 

skapa en vidare innebörd hos publiken. 26 

 

I dag finns det vidare ett flertal litterära definitioner av begreppet inom såväl 

statsvetenskapen som kommunikationsvetenskapen. Robert Entman har gett 

upphov till den mest använda definitionen av framing. Han skriver: 

 

“Frame innebär att man väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och gör 

dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt främja en viss 

problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen 

lösning på det beskrivna problemet”. 27 

 

Genom att gestalta och belysa vissa aspekter av en fråga och tona ner andra skapar 

medierna således en upplevd verklighet hos publiken som tar del av medierna. 

 

3.4 Relationer och kommunikation 

När man talar om begreppen relationer och kommunikation mellan en 

organisation och dess publik är public relations ett välkänt begrepp. Public 

relations används idag som ett begrepp då man talar om kommunikationsarbete 

samt arbetet med att skapa relationer mellan en organisation och dess publik. 28  

 

Institute of public relations (IPR) definierar public relations som: 

“The planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and 

understanding between an organisation and its publics”. 29 

 

Trots den ovanstående definitionen, vilken är hämtad från 1987, är public 

relations ett delvis komplext område eftersom en mängd nya definitioner har 

tillkommit under årens lopp. De många olika definitionerna till trots är kärnan 

inom området public relations fortfarande att etablera samt bibehålla en 

välfungerande kommunikation och en god relation mellan en organisation och 

dess publik.30 

 

När man vidare diskuterar den kommunikation och relation som präglar 

förhållandet mellan en organisation och dess publik ligger det så kallade 

Excellence-projektet, utformat av Grunig och Hunt, nära till hands. Modellen som 

                                                 
26 Nord & Strömbäck (2012:325) 
27 Entman i bok av Nord & Strömbäck (2012:327) 
28 Theaker (2012:5) 
29 Ibid 
30 Ibid 
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skapades under 1980-90-talet består av fem olika pr-teorier. Teorierna fokuserar 

på såväl relationen som kommunikationen mellan organisationen och publiken, 

och tar form genom att man studerar hur organisationen kommunicerar med 

publiken samt vilket syfte kommunikationen har. 31 

 

Excellence-projektet har gett upphov till fem idealtypiska modeller. Nedan följer 

en kort redovisning kring dessa samt vad som kännetecknar dem: 

 

Publicitetsmodellen: Envägskommunikation utan sanningskrav. 

 

Informationsmodellen: Envägskommunikation med sanningskrav. 

 

Asymmetrisk tvåvägsmodell: Tvåvägskommunikation med sanningskrav. 

Kommunikationen är dock asymmetrisk då det finns en tydlig avsändare. 

 

Symmetrisk tvåvägsmodell: Tvåvägskommunikation med sanningskrav där 

kommunikationen är symmetrisk.  

 

Spelmodell, mixed motive: Tvåvägskommunikation, utgår från förhandling och 

är en slags kompromiss mellan symmetrisk och asymmetrisk kommunikation. 32 

 

3.5 Webb 2.0 och deltagarkultur 

Uppkomsten av de sociala nätverksmedierna har gett upphov till begreppen webb 

2.0 och deltagarkultur. Webb 2.0 beskrivs som en social webb där interaktionen 

mellan användarna på senare år ökat kraftigt. Gaulett beskriver webb 2.0 genom 

att påstå att termen karaktäriseras av att det skapats en gemensam mediekultur på 

internet. Detta då användarna producerar och delar material i form av filmklipp, 

blogginlägg, egenproducerade hemsidor med mera33. Tim O´Reilly pekar vidare på 

att webb 2.0 karaktäriseras av framväxten av en kollektiv intelligens, där 

användarna gemensamt skapar och delar innehåll på internet34. 

 

Webb 2.0s framväxt och det faktum att internetanvändare idag aktivt skapar och 

delar material genom olika sociala medier har gett upphov till termen 

deltagarkultur. Henry Jenkins är mannen bakom teorin om deltagarkultur och 

menar på att man i dag inte längre kan tala om medieproducenter och 

                                                 
31 Falkheimer & Heide (2014:59) 
32 Falkheimer & Heide (2014:59) 
33 Fuchs (2014:36) 
34 Fuchs (2014:32) 
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mediekonsumenter som två skilda grupper, utan istället som en grupp av 

medieaktörer. 35 

 

3.6 Sammanfattning 

Medie-event är det perspektiv vi genom hela uppsatsen lägger på medierad sport. 

Det betyder att när vi framöver skriver om ett medie-event i uppsatsen så syftar vi 

på den process medierna arbetar med när de rapporterar kring sport. Medie-

eventets struktur med tydliga faser följer uppsatsen igenom och medie-eventet 

kommer vidare i uppsatsens analys benämnas då hela uppsatsen bygger på denna 

företeelse. Vidare är sociala medier och främst Twitter en stor del av vår uppsats. 

Plattformen har börjat användas i medie-eventet, vilket innebär olika förändringar. 

Twitter nämns som dialogbaserat och med flera möjligheter till interaktion, vilket 

vi använder i uppsatsen när vi analyserar kring hur dessa möjligheter tas tillvara 

på och hur Twitter som plattform egentligen används.  

 

Framing eller gestaltning som det också benämns på svenska handlar om hur 

medierna väljer att beskriva och rama in en händelse för publiken, att de 

bestämmer vad publiken får uppfatta som verklighet. Vidare i vår uppsats kommer 

framingteorin synas när vi analyserar medie-eventets uppbyggnad för att försöka 

få en förståelse varför det faktiskt ser ut som det gör. I kapitlet skriver vi också om 

relationer och kommunikation utifrån public relations där dessa begrepp är 

centrala. Goda relationer med sin publik är viktigt för en organisation ur flera 

synsätt. Det är med varumärkesbyggande och goda relationer lättare att bibehålla 

sin publik. Teorin om Grunig och Hunts Exellence-projekt med olika PR-modeller 

över hur relationer och kommunikation ser ut mellan organisationer och dess 

publik används i analysen när vi diskuterar kring hur medieaktörerna ser på sin 

publik, hur publiken adresseras och används.  

 

Sist skriver vi om Webb 2.0 och deltagarkultur, vilka är begrepp och teorier om 

förändrade villkor i medielandskapet. På webb 2.0 skapar publik innehåll 

tillsammans och i deltagarkulturen sätts producentbegreppet på sin spets. Går det 

egentligen tala om producenter och publik, eller konvergerar dessa? Teorierna om 

webb 2.0 och deltagarkultur kommer synas i uppsatsen då vi diskuterar medie-

eventets funktioner och Twitters användande. Hur ser det egentligen ut i dagens 

medie-event? 

 

 

                                                 
35 Jenkins, översättning Sjödén (2012:15) 
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Kapitlet har redovisat den teori som uppsatsen bygger på. Vilka bärande teorier 

och begrepp som kommer genomsyra det vidare arbetet har presenterats. 

Redovisningen tillåter oss att i nästa steg av uppsatsen presentera det material och 

den metod som uppsatsen bygger vidare på. 
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4 Material & metod 
I det kommande kapitlet följer en redovisning kring uppsatsens material och 

metod. Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver det material vi använts oss av 

samt de avgränsningar som gjorts. Sedan följer ett avsnitt kring den metod vi 

använts oss av samt en beskrivning hur vi gått till väga rent praktiskt i vårt arbete 

med uppsatsen. Kapitlet avslutas med en material- och metodkritisk diskussion. 

 

Vår uppsats bygger huvudsakligen på material från en Champions league-omgång, 

kvartsfinalen mellan Atlético Madrid och Real Madrid tisdagen den 14 april 2015. 

Omgången är en del av det större medie-eventet Champions League-turneringen, 

men omgången är också ett medie-event i sig där medierna arbetar med att skapa 

något som är större än vad det egentligen är. Medierna arbetar i symbios med 

varandra för att kunna skapa så mycket innehåll och material som möjligt kring 

matchen över olika plattformar. Utifrån tidigare forskning kring medie-event utgår 

vi i vår uppsats från att de två klassiska aktörerna som tillsammans i symbios 

bygger medie-eventet i dagens samhälle är de skrivande medierna och den TV-

sändande aktören. Utöver de klassiska aktörerna kommer vi också fånga in 

Twitteranvändandet under omgången då uppsatsen undersöker hur denna 

plattform används i medie-eventet. 

 

Empirin från Champions League-omgången är vårt huvudsakliga material. Till 

detta har vi valt att dessutom samla in material från ett par ytterligare matcher. 

Materialinsamlingen har kompletterats upp med en Allsvensk match mellan 

Malmö och Hammarby (20150420), en FA Cup-semifinal mellan Arsenal och 

Reading (20150418) samt en gruppspelsmatch mellan Sverige och Österrike i 

ishockey-VM (20150504).  

 

Alla de ovan nämnda tillfällena för materialinsamling skedde under tiden denna 

uppsats dikterats. Vi valde att välja händelser i realtid snarare än dem som redan 

skett främst med tanke på fördelarna som finns insamlingsmässigt. Själva 

insamlingsförfarandet gick till på sådant sätt att vi under dagen inför själva 

matchen följde de olika medieaktörernas nyhetsbevakning på webben samt deras 

närvaro på Twitter. Alla artiklar och tweets sparades. När det sedan var dags för 

match och sändning kring den spelades hela matchsändningen in och sparades ner. 

Samtidigt bevakade vi medieaktörernas och publikens aktivitet på Twitter. Även 

dessa inlägg sparades ner som material. Slutligen, när matchen avslutats, följde vi 

upp Twitter och nyhetsbevakningen på webben under kvällen och morgonen efter. 

Alla skrivna inlägg och artiklar sparades ner även nu. På sådant sätt hade vi täckt 

av och sparat ner matchens samlade medieaktivitet. Det var praktiskt fördelaktigt 

att följa eventet i realtid då det gick att följa utvecklingen på de olika plattformarna 
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i realtid snarare än att behöva beställa hem tidigare sändningar samt leta upp 

äldre material som artiklar och tweets långt bak i olika flöden.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 

I uppsatsen har vi fått göra urval och avgränsningar då det inte varit möjligt att 

samla in allt material som finns i medie-eventet. Dels finns det väldigt mycket 

skrivande medier i Sverige, det hade blivit för omfattande att täcka av alla, dels 

finns det många användare på Twitter, vissa avgränsningar var därför tvungna att 

göras. Till sist finns det också väldigt mycket TV-sändande aktörer kring sport och 

samtliga sändningar var inte möjliga att spela in. 

       

4.1.1 De skrivande medierna 

Till vår undersökning har vi valt att inrikta oss på tre av de webbplatser som når 

många besökare. Dessa tre webbplatser med skrivande journalistik är Aftonbladet, 

Expressen samt Fotbollskanalen. Aftonbladet och Expressen är Sveriges två 

ledande kvällstidningar med innehållsrika och populära sportavdelningar36. 

Fotbollskanalen är en välbesökt nischad webbplats med material som enbart är 

kopplat till fotboll. Det kändes mest relevant att använda sig av aktörer som är 

populära på området när medie-eventet skulle undersökas.  

 

4.1.2 TV-sändande aktör  

I det svenska medielandskapet finns många kanaler som levererar 

sportsändningar till den svenska publiken. I vår undersökning har vi valt att 

använda oss av Viasats sportsändning kring Champions League som 

huvudinsamling. Viasat är en stor aktör på TV-marknaden och har 

äganderättigheter till många sportsändningar. Att valet föll på Viasat motiveras 

också av att vi ville använda ett medie-event i realtid och Champions League var 

det största evenemanget som skedde under den aktuella perioden för insamlandet 

av material. 

Utöver Viasats sändning kring Champions League har vi också kompletterat med 

att följa en sändning kring FA-Cupen på Tv10, en gruppspelsmatch i ishockey-VM 

på TV4, samt en sändning kring Allsvenskan på C More. Dessa matcher valdes ut 

dels för att de gick att följa i realtid men främst för att matcherna sändes i kanaler 

med gedigna sportsändningar. Även dessa tv-aktörer är stora inom genren och når 

en stor publik. 

 

                                                 
36 http://www.internetstatistik.se (150511) 
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4.1.3 Twitter 

På Twitter finns oräkneligt många användare som skriver kring sport och det 

medie-event som utspelar sig. Alla dessa personer är inte möjliga att fånga in hur 

gediget sök- och insamlingsarbete som än sker. I vår uppsats har vi valt att 

avgränsa oss dels till de ovan beskrivna medieaktörerna i medie-eventet, dels till 

publiken som uttrycker sig under relevanta hashtags så som Viasats egna och den 

specifika hashtagen för matchen. Det ger oss en möjlighet att fånga in användare 

som skriver om matchen på ett mer strategiskt sätt än om vi skulle sitta och söka 

via friord.   

 

4.1.4 Material 

Det material som samlats in kommer således från webbplatser, TV-sändningar 

kring matcher och Twitter. Allt material är sparat som skärmdumpar eller som 

inspelat material och kommer infogas i uppsatsen när det styrker vad som skrivs 

och därmed fyller en funktion.  

 

4.2 Kvalitativ textanalys 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av en 

textanalys. En kvalitativ textanalys är lämplig att tillämpa då man vill tolka 

betydelsen av en bild eller text, för att därefter kunna tolka innehållet och studera 

de kommunikativa och betydelsebärande aspekterna av det. 37 

 

Då vi studerar texten och dess beståndsdelar på olika nivåer kan vi undersöka vad 

som sker i texten, samt hur texten skapar sina betydelser. Genom textanalysen 

studerar vi de texter som vårt material baseras på och formulerar därefter 

relevanta teman och frågor, vilka syftar till att besvara uppsatsens 

problemformulering.  

 

4.2.1 Generisk analys 

I vår uppsats har vi valt att göra en generisk analys i form av en textanalys. 

Begreppet genre definieras såväl inom området för medierad sport som inom 

andra områden med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer38. Den 

medierade sporten som genre definieras alltså som en uppsättning förväntningar 

mellan medieaktören och publiken. Medieaktören har förväntningar på vilken typ 

av innehåll publiken vill ta del av, och publiken har förväntningar på hur det 

material som medieaktören förmedlar bör se ut39. En generisk analys innebär att 

                                                 
37 Rosengren & Arvidsson (2002:369) 
38 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genreanalys 
39 Dahlén (2008:218-219)  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genreanalys
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man undersöker genren för att få en förståelse för hur den ser ut och vad den 

karaktäriseras av.   

 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

När vi samlat in uppsatsens tilltänkta empiri, en insamling som finns beskrivet i 

inledning av kapitlet, började arbetet med att systematisera upp detta. Materialet 

lästes och gicks igenom noggrant ett flertal gånger för att sedan placeras in i den 

fas av medie-eventet det härstammade från. På detta sätt fick vi en övergripande 

bild över hur medie-eventet såg ut sett till dess omfång. Utifrån vår uppdelning av 

materialet i olika faser påbörjade vi en transkribering av medie-eventet, vilka var 

aktiva och vad skrevs egentligen, när skrev de olika aktörerna och vilka 

huvudkaraktäristiska drag gick att urskilja var frågor vi ville få besvarade på ett 

deskriptivt plan. Transkriberingen blev en ytterligare hjälp för oss att kunna få 

klart grepp om den empiri vi hade och går att läsa som bilaga 1. 

 

Nästa steg i arbetet gick ut på att återigen gå igenom materialet, denna gång utifrån 

uppsatsens formulerade problemformulering och underfrågor. Arbetet gick ut på 

att urskilja teman och områden i materialet som var relevanta för att få förståelse 

för de underfrågor som ställs i uppsatsen. Relevanta teman och områden 

lokaliserades och lyftes ur materialet, det var dessa områden som var intressanta 

att fortsätta arbeta med, inte de andra som saknade värde för uppsatsens syfte och 

problemformulering. De områden vi identifierade som relevanta för 

frågeställningarna var struktur och dramaturgi för uppsatsens första underfråga 

“hur ser dagens medie-event kring sport ut?”, samt aktörer och användning för 

uppsatsens andra underfråga “hur används Twitter?”. 

 

När olika teman och områden lokaliserats fortsatte operationaliseringen av 

metodarbetet genom att vi började skapa det metodverktyg vi i fortsättningen 

skulle använda. Under varje tema och område formulerades nu olika frågor som 

syftade till att attackera materialet och på så sätt få en klarare bild av de olika 

områdena. Den klarare bilden av områdena hjälpte i sin tur att besvara uppsatsens 

underfrågor. Metodverktyget skapades och var nu redo för att användas på 

empirin. 
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Figur 1 - Analysschema     

   

 
Analysschema som visar på vilka frågor vi ställt till vårt material. 

4.3 Material och metoddiskussion  

I vår uppsats har vi som tidigare nämnt valt att använda oss av material vilket vi 

anser vara relevant för kunna ge svar åt vårt syfte och problemformulering. Det 

material som kommer från de skrivande medierna har vi som tidigare nämnt 

hämtat från de tre webbplatserna Sportbladet, Expressen och Fotbollskanalen. 

Eftersom två av de totalt tre webbplatserna vi hämtat vårt material från är 

kvällstidningar så kommer således också resultatet att baseras på 

kvällstidningarnas gestaltning av ett medie-event. Vi anser dock ändå att vårt 

material är lämpligt att använda eftersom Sportbladet och Expressen är två 

ledande medier med populära sportavdelningar som når en bred publik. Därför 

finner vi det legitimt att påstå att vårt resultat speglar hur dagens medie-event 

konstrueras. 

 

Vi anser att vår valda metod, en generisk analys i form av kvalitativ textanalys, är 

en lämplig och relevant metod att använda för att besvara uppsatsens uppsatta 

problemformulering. Den kvalitativa metoden har dock likt andra metodansatser 

styrkor och svagheter. Svagheterna med att använda en kvalitativ metod är främst 

förknippade med subjektivitet, att tolkningarna präglas av personliga erfarenheter, 

samt att man har problem att generalisera undersökningens resultat40. Under 

                                                 
40 Bryman (2011:368-369) 
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arbetet med uppsatsen har vi hela tiden varit medvetna om dessa svagheter och 

strävat efter att minska dess inverkan på vårt resultat. 

 

När en vetenskaplig undersökning genomförs är det viktigt att resultaten bedöms 

lika, oberoende av vem som gör undersökningen. Detta kallas intersubjektivitet 

och betyder således att vem som helst ska kunna göra om uppsatsen och komma 

fram till samma resultat. Tack vare vårt utformade analysschema är det möjligt för 

alla att undersöka vårt studerade medie-event och fånga upp det explicita i 

texterna likt vi gjort. Det implicita i texterna, det vill säga det mer underförstådda, 

går att fånga upp på samma sätt som vi gjort då tolkningarna grundar sig i de 

teorier som presenterats i teori- och begreppskapitlet.  

 

Vi har även i vår uppsats arbetat för att minska betydelsen av problemet med 

generalisering som en kvalitativ metod är förknippad med. Vår empiri är baserad 

på sändningar från olika medieaktörer som alla har stora likheter i sitt sätt att 

gestalta sporthändelsen oberoende kanal och TV-aktör. Dessa likheter gör det 

möjligt för oss att generalisera resultatet från Viasats sändning och se det som ett 

exempel på att medie-event byggs upp på liknande sätt oberoende vilken kanal och 

TV-aktör som ansvarar för sändningen. 

 

En svaghet som finns i vår valda metod är främst förknippat med det analytiska 

arbetet. Problemet består i att det finns en risk att våra tidigare personliga 

erfarenheter och uppfattningar kring materialet kan påverka resultatet. För att 

säkerställa vår objektivitet har vi gemensamt diskuterat resultatet i samband med 

det analytiska arbetet. 

 

Vi har slutligen även tagit den etiska aspekten i beaktning då vi hämtat in det 

insamlade materialet. Vid de tillfällen där vi publicerat inlägg som privatpersoner 

har skrivit så har vi censurerat både personens namn och bild, då vi inte vill 

publicera detta utan tillstånd från personen i fråga.  

 

Trots att det i både artiklar och i sändningarna vore möjligt att genomföra även en 

bildanalys är det något vi valt att inte fokusera på. Vår uppsats syftar till att bidra 

med ny kunskap om hur medie-eventet ser ut idag när Twitter börjat användas. Vi 

fokuserar i vår uppsats på det innehållsliga, hur det konstrueras och vad och vilka 

som tar plats i medie-eventet. En bildanalys hade inte tillfört någon relevant 

kunskap utifrån vår uppsats syfte. Den hade beskrivit hur det hade sett ut rent 

grafiskt men vi fokuserar snarare på hur det ser ut innehållsmässigt. 
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I kapitel fyra har vi gått igenom den här uppsatsens material- och metodval. Vi har 

presenterat det material uppsatsen bygger på samt hur vi gått tillväga metodiskt 

för att genomföra vår uppsats. Det har tagit oss fram till att vi i nästa kapitel kan 

presentera det resultat vår textanalys av materialet genererat. 
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5 Resultat av textanalys 
I det kommande kapitlet följer en redovisning där vi presenterar det resultat vår 

textanalys genererat. Redovisningen utgår från vår uppsats två första underfrågor, 

“Hur ser dagens medierade TV-sport ut?” samt “Hur används Twitter?”. I slutet av 

kapitlet kommer vi sedan föra en diskussion kring det som framkommit, detta för 

att besvara vår tredje- och fjärde underfråga, “Varför ser medie-eventet ut som det 

gör, och hur kan det förstås?” samt “Varför används Twitter som det gör, och hur 

kan användandet förstås?” 

 

5.1 Hur ser dagens medie-event kring sport ut? 

Denna del kommer presentera hur dagens medierade sport som medie-event ser 

ut. Kapitlet kommer presenteras utifrån de två teman, struktur och dramaturgi, 

som vi tagit fasta på. Temat dramaturgi är uppdelat över de tre, sedan tidigare 

beskrivna, faserna för att enklare få en klar bild över hur dramaturgin ser ut och 

utvecklas. 

 

5.1.1 Struktur   

Som tidigare nämnt i kapitel fyra har vi två olika grupper av aktörer, vilka vi har 

studerat då vi undersökt hur medierad sport konstrueras. Dessa två grupper är de 

skrivande medierna och den TV-sändande aktören. De skrivande medierna utgörs 

av tre webbplatser: Sportbladet, Expressen samt Fotbollskanalen, och den TV-

sändande aktören är antingen Viasat, C More eller TV4 beroende på vilket av 

medie-eventen som beskrivs. 

 

Sett till var de två aktörerna syns i medie-eventet så tar de skrivande medierna 

utöver den egna webbplatsen även plats på Twitter där Sportbladet, 

Sportexpressen och Fotbollskanalen alla har ett registrerat användarkonto. Den 

andra aktören syns tydligast i sändningen som kanalen visar under matchen. Likt 

de skrivande medierna så tar även den TV-sändande aktören plats på den egna 

webbplatsen och Twitter. 

 

Det finns vidare en viss skillnad mellan de två aktörerna, både sett till vad de ägnar 

sig åt under medie-eventet, samt under vilka faser som respektive aktör spelar en 

aktiv roll. De skrivande medierna är som mest aktiv inför samt efter matchen och 

den TV-sändande aktören är som mest aktiv under den. 

 

5.1.2 Dramaturgi: Inför sporthändelsen 

Som vi beskrivit ovan i 5.1.1 är de skrivande medierna som mest aktiva inför och 

efter matchen, medan den TV-sändande aktören är mest aktiv under själva 

matchen. Inför matchen publicerar de skrivande medierna artiklar som i stort sett 
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karaktäriseras av samma textmässiga innehåll och teman. Artiklarna fokuserar i 

stor utsträckning på statistik i form av resultat från tidigare spelade matcher 

mellan de två lagen, samt på enskilda spelare och deras betydelse för sitt 

respektive lag. I slutet av de flesta artiklarna finns det för besökarna en möjlighet 

att dela med sig av artikeln på Facebook och Twitter genom att trycka på en dela-

knapp. 

 

Eftersom de båda lagen vidare härstammar från samma stad, Madrid, så beskrivs 

matchen i medierna inte bara som en match i mängden, utan också som ett vad i 

sportsammanhang kallas ett derby. Artiklar som de skrivande medierna publicerar 

inför ett kommande derby kännetecknas vanligen av att texten karaktäriseras av 

att matchen, oavsett hur betydelsefull den är, beskrivs som något viktigare och 

större för såväl de båda lagen och dess supportrar. Inför matchen är det i 

artiklarna tydligt hur medierna anlägger ett derbyperspektiv på matchen, vilket 

bilden nedan visar:  

 

Figur 2 – Dystert derbyfacit 

 
Skärmdump av typisk matchartikel inför en match. Artikeln kommer från 

Fotbollskanalen.se (20150414). 

 

Artiklarna kring matchen karaktäriseras också av att medierna beskriver derbyt 

likt ett syskonpar, där ett lag i sammanhanget betraktas som lillebror. Orsaken till 

detta är att ett av lagen av någon anledning betraktas vara större eller bättre, och 

därmed också har större chans att vinna matchen. Då Real Madrid har god 

ekonomi, en stor andel internationella supportrar samt ett lag beståendes av idel 
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stora fotbollsstjärnor så beskriver Sportbladet Atletico Madrid jämfört med Real 

Madrid som lillebror. 

 

Utöver artiklarna publicerar Sportbladet och Expressen en krönika inför 

sporthändelsen. Jämfört med artiklarna är krönikorna längre och diskuterar den 

kommande sporthändelsen ur ett bredare perspektiv, vilket kan vara socialt, 

politiskt eller ekonomiskt.  

 

5.1.3 Dramaturgi: Under sporthändelsen 

Under medie-eventets andra fas, den som utspelar sig under själva matchen, är det 

TV-kanalen som agerar huvudskapare av innehåll. Det är den aktör som tar störst 

plats i eventet där och då. Detta är inte så konstigt då hela medie-eventet 

egentligen skapas kring och för den specifika matchen eller händelsen. Fokus 

hamnar då främst hos den TV-sändande aktören som har rättigheterna att sända 

matchen.  

 

Den TV-sändande aktören arbetar under denna fas främst med själva sändningen 

av matchen. Till matchen står också kanalen för studio både precis inför- men även 

efter matchen. Detta räknar vi även in till mellanfasen “under sporthändelsen” då 

det ligger så precis intill före- och efter matchen. Detta då det inte handlar om en 

studio som bedrivs åtta timmar innan matchstart jämför med tidpunkt för när 

artiklarna i inför-fasen publiceras.  

 

Beroende på den TV-sändande aktören och dess möjligheter i TV-tablån påbörjas 

studion mellan 15 och 45 minuter före matchstart men karaktäriseras av samma 

innehåll och uppbyggnad. Huvudanledningen för studion är att in i det sista snacka 

upp matchen fram till matchstart. Studion innehåller en programledare och gästas 

av personer med expertlegitimitet. Tillsammans håller de diskussioner där 

studiotiden främst karaktäriseras av expertanalyser och synpunkter. Gästerna är 

välkända profiler med välkänd expertkunskap vilket legitimerar aktören att bygga 

upp studion kring denna form av diskussion. För att bryta av expertdiskussionerna 

och analysen har aktören dessutom personal på plats på arenan. Det är dels ett 

kommentatorspar men även personal nere vid planen på arenan. Resursen vid 

sidlinjen tas oftast in i bild i studion och levererar intervjuer samt inspel på 

intressanta detaljer kring vad som exempelvis figurerat i pressen i det land där 

matchen spelas.  
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Citat och skärmdumpar ur vår empiri visar på det på förra sidan beskrivna: 

 

- ”Härifrån så laddar vi såklart upp till Champions Leauge-kvartarna med just 

Malmö FFs tränare Åge Hareide och Islands förbundskapten Lars Lagerbäck. 

(Viasats sändning 150414) 

- ”Det är en dryg månad kvar till finalen går i Berlin, vilka tar sig dit nu då 

Lasse?” (Viasats sändning 150414) 

 

Figur 3 - Intervju 

 
Frida Nordstrand intervjuar Real Madrids klubbdirektör Emilio Butragueno 

vid sidlinjen av planen i Madrid. Skärmdump från Viasats sändning mellan Real 

Madrid och Atletico Madrid (150414). 

 

I sändningen kring sporthändelsen adresserar kanalen också publiken på olika 

sätt. Alla de TV-sändande aktörer vi följt under insamlingen av material från de 

olika matcherna har arbetat med detta, dock i varierande utsträckning. Vissa 

exempel på detta är hur aktören uppmanar publiken att rösta på matchens bästa 

spelare via en nedladdningsbar app, eller att resultat på en undersökning som 

publiken svarat på lyfts in grafiskt i rutan och diskuteras. Det allra vanligaste som 

alla aktörer använder sig av är att publiken uppmanas att hänga med, engagera sig 

och diskutera det som sker under specifika hashtags på Twitter.  Hur aktörerna 

sedan jobbar vidare med publiken på den valda hashtagen skiljer sig dock. Viasat 

och C More uppmanar publiken att engagera sig under en hashtag på Twitter men 

använder sedan inte det material som finns där. Publiken engagerar sig och 

diskuterar matchen och sändningen, men får ingen respons från aktören som bett 

dem göra precis detta. Hashtagen går att se som en diskussionsplattform som 

aktörerna bjuder in till, utan att sedan svara upp. 
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Figur 4 och 5 - Publikadressering 

 

 
Publiken uppmanas rösta på matchens bästa spelare samt att diskutera den under  

specifika hashtags. Skärmpdump från matchen mellan Hammarby och Malmö FF på 

CMORE (150420). 

 

Till skillnad från Viasat och C More har TV4 kommit klart längre i hur de använder 

sig av publiken och det innehåll som skapas under hashtagen aktören bjuder in till. 

Under ishockey-VM när Sverige spelar så vädjar TV4 att publiken ska engagera sig 

under hashtagen #vmsoffan på Twitter. På deras play-funktion som finns 

tillgänglig både på internet och i mobila enheter levererar sedan kanalen en 

ytterligare sändning som komplement till huvudsändningen. Huvudsändningen 

finns också i denna specialsändning men utan de vanliga kommentatorerna. 

Istället sitter ytterligare en medarbetare och kommenterar det som händer, 

samtidigt som en livefeed rullar med kommentarer och inspel från hashtagen 

#vmsoffan. Journalisten plockar upp frågor, diskuterar saker som kommenteras i 

feeden, samtidigt som matchen rullar vid sidan av. Det hålls en mer informell och 

lättsam ton med skämt och kommentarer till matchen tillsammans med olika 

gäster, samtidigt som feeden levererar innehåll som skapats av publiken i 

hashtagen.   

Figur 6 - #vmsoffan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmdump från TV4:s kompleterande sändning på sin playfunktion. Matchen visas 

samtidigt som journalist kommenterar och interagerar med publiken. (150504) 
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Den kompletterande sändningen med matchen, livefeed och journalist med gäster. 

Under själva matchen är även vissa av de skrivande medierna aktiva. Sportbladet 

är den aktör som bedriver den mest aktiva rapporteringen under själva matchen. 

Sportbladet erbjuder sina besökare, precis som Viasat gör, en studio kring 

Champions League-matchen på deras webbplats. Studion börjar en halvtimme 

innan matchstart och drivs av en programledare tillsammans med tre gäster: en 

fotbollsexpert, en spelexpert samt en reporter. I studion bjuds det likt Viasats 

sändning på TV-uppsnack inför matchen. Fotbollsexperten Kalle Karlsson 

analyserar läget inför matchen och visar på nyckelfaktorer för de bägge lagen 

medan spelexperten Steven-Lee Holmdahl bjuder tittarna på tänkbara och 

intressanta spel på det som väntar.  

 

Samtidigt sitter reportern och hanterar en liverapportering som ligger placerad i 

anslutning till sändningen på webbplatsen. Via sportbladets sändning går det inte 

ta del av rörliga bilder av matchen, utan istället erbjuder de en liverapportering 

där reportern guidar tittarna genom matchen. I rapporteringen beskrivs helt 

enkelt matchen i löpande text. Samtidigt som journalisten rapporterar kring 

matchen så har även publiken möjlighet att lämna kommentarer, bland vilka 

journalisten väljer ut vilka som ska publiceras. Journalisten som ansvarar för 

rapporteringen har därmed rollen som moderator då han eller hon har till uppgift 

att moderera de inkomna läsarkommentarerna.  

 

Figur 7 – Sportbladets CL-studio  

 
Kalle Karlsson (tvåa från vänster) håller taktisk analys inför matchen. I studion ses 

även programledare (t.v.) och de andra gästerna. Skärmdump från Sportbladets CL-

studio (150512) 
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Kommentarerna som inkommer från de som följer liverapporteringen är av 

varierande karaktär, i vissa fall är de i form av allmänna inspel som till exempel att 

någon tycker en spelare gör en bra match. Andra kommentarer är istället mer av 

frågekaraktär där moderatorn pekas ut som en expert, och uppmanas att svara på 

frågor kring vem han eller hon tror kommer vinna matchen, vilket lag som har bäst 

uppställning eller liknande. Under liverapporteringen publiceras det totalt 87 

stycken läsarkommentarer i liverapporteringen. De kommentarer som går att 

karaktärisera som frågor besvaras, medan kommenterar som är mer generella 

inspel inte besvaras. 

 

5.1.4 Dramaturgi: Efter sporthändelsen 

I den tredje fasen, då sporthändelsen är avslutad och matchen färdigspelad, har 

webbplatserna huvudrollen i skapandet av innehåll. Likt den första fasen 

karaktäriseras de skrivande mediernas artiklar av liknande teman och textmässiga 

innehåll. Tidningarnas artiklar fokuserar på matchen och reaktioner från lag och 

spelare.  

 

Såhär kunde det se ut: 

 

- ”Bråkigt i CL-derbyt - matchen slutade 0-0” (Sportexpressen 150414) 

- “Du kan inte låta en serb döma matchen” - Mario Suárez utspel efter matchen. 

(Aftonbladet 150414) 

- Ancelotti: “0-0 är det bästa av dåliga resultat” (Fotbollskanalen 150414) 

 

Precis som inför matchen publicerar även tidningarna krönikor efter matchen. 

Även Viasat publicerar efter matchen material på sin webbplats i form av kortare 

nyhetsartiklar som summerar matchen. Viasat publicerar även ett kortare 

filmklipp kring matchens höjdpunkter i form av målchanser, räddningar med mera. 

På Viasats webbplats får även krönikören Bojan Djordjic åter plats att publicera en 

krönika likt andra journalister på Sportbladet och Expressen. 

 

5.2 Hur används Twitter?  

I 5.1 har Twitter redan förekommit i uppsatsen. Där har det handlat om hur 

Twitter integrerats i medie-eventet främst genom hashtags. Under 5.1 har Twitter 

mer beskrivits som ett verktyg som använts på specifika sätt i uppbyggnaden av 

medie-eventet. Under delen 5.2 kommer vi istället titta på Twitter som plattform, 

hur användandet ser ut mer specifikt på plattformen. Delen kommer presenteras 

genom de områden vi valt att fokusera på.  
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5.2.1 Aktörer 

Twitter som plattform har växt sig starkare under det senaste decenniet. Sears 

skrev i sin forskning från 2011 att Twitter fick det riktiga genombrottet som 

verktyg i journalisters vardag år 200941. Idag ses Twitter som en självklar del i 

journalisternas vardag vilket förstås då Twitter undersöks som plattform i medie-

eventet. Alla undersökta medieaktörer är nämligen aktiva på plattformen. Twitter 

som plattform får nu uppfattas som byggsten och medskapare av innehåll då det 

används i dagens medie-event. 

 

I dagens rapportering av sport går det beskriva de aktiva aktörerna på plattformen 

Twitter utifrån två grupper, producenter och publik. Egentligen bör kanske alla 

användare på Twitter ha någon form av producentstatus då alla som skriver något 

på nätverket faktiskt producerar en tweet. Men i vår uppsats finner vi ändå rimligt 

att gruppera aktörerna utifrån detta synsätt. Detta då dessa grupper intar olika 

roller på plattformen och användandet av Twitter ser, rätt förståeligt, annorlunda 

ut jämfört med varandra.  

 

De aktörer som vi i vår uppsats benämner som producenter på Twitter är de 

medieaktörer som bygger upp den medierade sporten även på andra plattformar. 

Dessa aktörer har officiella Twitterkonton som de använder under medie-eventet. 

Till gruppen producenter räknar vi också in de olika tidningarnas journalister och 

reportrar. På Twitter finns möjligheten för tidningarnas journalister att skapa 

privata konton där de kan kommunicera med sin publik. Att tidningarnas 

journalister skapar egna konton på Twitter är vanligt då alla välkända profiler har 

ett eget konto på det sociala nätverksmediet.   

 

I kontrast till medieaktörerna, som vi ser som producenter på Twitter, finns också 

de mer allmänna användarna, publiken. Här under 5.2 i uppsatsen ser vi till hur 

medieaktörerna använder Twitter som plattform i medie-eventet, därför ser vi 

hela allmänheten som potentiell publik. Aktiv publik blir allmänheten på Twitter 

dock först när de tar till sig av antingen medieaktörernas eller journalisternas 

konton och tweets eller flödet under relevanta hashtags. Det är först då de kan 

benämnas som publik till det specifika medie-eventet. Till gruppen publik kan vi 

också urskilja en framväxande form av gren vi väljer att kalla expert-publik. Denna 

gren består av privatpersoner, således publik, men med skillnaden att dessa 

personer är tydligt inriktade på specifika områden eller sportklubbar. Detta ger 

dessa konton en form av expertroll över den klubb som kontot i huvudsak skriver 

                                                 
41 English (2014:2) 
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om, något som också bidrar till att dessa personer har ett stort antal följare på sitt 

konto.  

 

5.2.2 Användandet 

I avsnittet kommer vi presentera hur flödet på Twitter ser ut under dagen då 

medie-eventet utspelar sig. Vi kommer att utgå från de två ovan beskrivna 

aktörerna, producent och publik och kort beskriva deras respektive aktivitet. 

Avsnittet kommer att fokusera på vilka av aktörerna som skriver, vad de skriver, 

hur mycket de skriver samt vilken respons inläggen får i form av retweets och 

favoritmarkeringar. 

 

För att börja med producenternas aktivitet under medie-eventet så är fördelningen 

sett till antal tweets relativt jämnt fördelad mellan medieaktörerna och deras 

respektive journalister och reportrar. De skriver ungefär lika många tweets. 

Däremot går det urskilja att vissa konton på vardera sida av medieaktör och 

journalister skriver mer aktivt än andra. Flest antal tweets bland medieaktörerna 

skriver Fotbollskanalen som skriver 15 stycken, och minst antal tweets skriver 

Sportbladet som skriver två. Bland journalisterna skriver Adam Pinthorp 

(Fotbollskanalen) flest tweets, 14 stycken, jämfört med Erik Nivas (Sportbladet) 

tre vilket är minst. 

 

Vidare går det urskilja ett tydligt mönster kring typ av innehåll som karaktäriserar 

producenternas tweets före, under och efter matchen. Innehållet i tweetsen före 

matchen består till största del av länkar till artiklar och krönikor, medan tweetsen 

under den istället består av kommentarer kring matchen. Efter matchen innehåller 

tweetsen likt den första fasen mest länkar till artiklar och krönikor. 

Producenternas tweets får sett över hela medie-eventet mer respons i form av 

favoritmarkeringar än retweets. Det är dock klart svårare att urskilja i vilken fas 

producenterna är som mest aktiva då det finns en stor spridning över när 

medieaktörerna och deras journalister skriver som mest.  

 

Figur 8 – Typisk tweet inför och efter matchen 

 

 

 

 

 

Skärmdump över hur en typisk tweet kan se ut inför eller efter en match. Tweet från 

Erik Nivas Twitterkonto @ErikNiva (150414). 
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Figur 9 – Typisk tweet under matchen 

 

 

 

 

 

 

Skärmdump över hur en typisk tweet kan se ut under en pågående match. Tweet från 

Fotbollskanalens Twitterkonto @fotbollskanal (150414). 

När vi studerar publikens aktivitet på Twitter får vi fokusera på relevanta 

hashtags. Genom dessa är det möjligt att få en bild över hur publiken använder 

Twitter under sporthändelsen. När vi studerar #viasatCL kan vi konstatera att det 

under medie-eventet totalt skrivs 83 tweets av publiken. Intressant är att nästintill 

samtliga skrivs i medie-eventets andra fas, under själva matchen. I övriga faser är 

publiken i hashtagen näst intill helt passiv. De tweets som skrivs är som oftast 

kommenterar på matchen eller studion. 

Figur 10 och 11 – Typiska tweets från publiken under hashtagen #viasatCL  

 

 
 

Skärmdumpar på typiska tweets från publiken under pågående match. Tweets 

skärmdumpade från hashtagen #viasatCL (150414) 

 

Efter upptäckten av den gren av publik vi väljer att kalla expert-publik har vi 

studerat twitterkontot @SocialRMadrid, som totalt skriver 150 tweets under 

medie-eventets alla tre faser. Kontot drivs av en vanlig privatperson och riktar in 

sig helt och hållet på Real Madrid. Expert-publiken är väldigt aktiv och skriver 
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jämfört med medieaktörerna klart mer frekvent. Expertpubliken är också tydligt 

aktiv under hela medie-eventet och producerar tweets om allt som har med 

matchen att göra; hur truppläget ser ut inför matchen, hur uppvärmningen går, 

kommentering av hela matchen och statistiktweets när den väl är färdigspelad. 

Expert-publikens konton får också stor respons från annan publik i form av 

favoritmarkeringar och retweets. 

 

5.2.3 Sammanfattning “Hur används Twitter?” 

Som en tydlig sammanfattning kring de två ovan nämnda områdena kommer 

resultaten presenteras i en tydlig och överskådlig tabell. RT i tabellen står för 

Retweet, att den skrivna tweeten återtweetas av annan användare, FM står för 

favoritmarkering, att någon annan gillar tweeten. 

 

Figur 12 - Medieaktörernas och publikens aktivitet på Twitter 

 
En tabell över de olika aktörerna på Twitter som visar hur det sociala 

nätverksmediet används under medie-eventet. 

      

På frågan “typ av tweets?” hamnar de olika aktörerna i olika kategorier som vi 

förklarar nedan genom att beskriva textinnehållet i tweeten, samt hur en tweet 

inom varje kategori kan se ut. Har ett konto exempelvis “Länkar och 

kommentering” betyder det att kontot sysslar med båda dessa former av tweets: 

 

Länkar: Aktören eller journalisten länkar till skrivet material på respektive 

webbplats. 
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Exempel på tweet: Halvtidsanalys @BojanDjordjic7 “Jan Oblak håller Atlético vid 

liv”. Viasat.se/bloggar/bojan-.. #viasatCL  

  

Kommentering: En kortare kommentar från matchen. Exempel på tweet: “Bale 

bränner läge” tillsammans med en bild från matchen. 

 

Lättsammare: Fokus på händelser från matchen men inga raka kommenterar som 

att något händer. Istället intar tweetsen en mer lättsam karaktär. 

Exempel på tweet: En bildsekvens där en spelare bär en ansiktsmask med 

bildtexten “Teenage Mutant Ninja Turtles!” 

 

Info och kommentarer: Kommentarer från matchen men också mer 

övergripande information. Exempelvis från presskonferens och uppvärmning.  

Exempel på tweet: En bild på lagets tränare samt en spelare med texten 

“Ancelotti's & James' press conference has started. #HaIaMadrid”. 

 

Allmänna reflektioner: Kortare inspel och kommentarer från publiken under 

matchen, exempelvis “Rätt heta känslor efter 10 min. Undrar hur det kommer se ut 

om typ 75..”. 

 

5.3 Diskussion av textanalysens resultat 

Tidigare delar av kapitel fem har visat på de resultat som textanalysen av den 

medierade sporten genererat. Vidare i kapitlet följer en diskussion kring varför det 

ser ut som det gör ovan, ett försök att komma med förklaringsmodeller för att 

besvara uppsatsens två återstående underfrågor: 

- Varför ser medie-eventet ut som det gör, och hur kan det förstås?  

- Varför används Twitter som det gör, och hur kan användandet förstås? 

5.3.1 Framing av medie-eventet  

Begreppet framing spelar en betydande roll då medie-eventet konstrueras inför 

samt under själva matchen. Gestaltningen har olika syften och funktioner, vilka 

varierar beroende på vilken fas det gäller. Genom olika verktyg och strategier 

arbetar medierna för att gestalta respektive fas på ett visst sätt för att uppnå de 

avsedda målen. 

 

Inledningsvis syftar mediernas gestaltning till att attrahera publiken och skapa ett 

intresse hos den inför den kommande matchen. Under själva matchen syftar 

istället gestaltningen till att bibehålla publikens intresse, få den att fortsätta ta del 

av TV-aktörens sändning och inte tappa alltför stor andel tittare till andra aktörer.   
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Tidningarnas arbete med att i artiklarna skapa intresse kring den kommande 

matchen går att beskrivas utifrån teorin om framing som news as story telling. 

Tidningarna speglar inte händelsen för läsarna helt sanningsenligt, utan ger den 

tydligare mening på förutsägbara sätt. Det betyder inte att händelserna beskrivs 

helt osanningsenligt, utan att de beskrivs utifrån sätt som läsarna förstår och 

känner igen42. Medierna beskriver i vår undersökning matchen utifrån tydliga 

metaforer och retoriska ord som lillebror och derby. Att medierna använder 

metaforer är välkänt och syftar i det journalistiska arbetet till att göra läsningen 

enklare och mer attraktiv för läsaren43. Hade det varit en annan match utan 

derbykaraktär hade texterna istället handlat kring en potentiell bottenstrid, 

toppmötet eller den infekterade relationen mellan en spelare och sitt gamla lag. 

Tidningarna använder således alltid retoriska grepp och knep för att skapa närhet 

till artikeln för de potentiella läsarna. De känner igen sig och har därmed enklare 

att ta till sig nyheten44. Detta skapar större intresse och publiken får därmed större 

förväntningar på matchen, något som gagnar den vidare rapporteringen då 

publiken förhoppningsvis fortsätter ta till sig av det material som skapas i medie-

eventet..  

 

När väl artiklarna publicerats på tidningarnas webbplatser tillåter medierna 

läsarna att dela med sig av materialet på sina sociala medier med hjälp av olika 

dela-funktioner längst ner i artiklarna. Att tidningarna använder sig av denna form 

av teknik ser vi som en tydlig indikator på att medierna använder sig av publiken i 

syfte att sprida och marknadsföra det egna materialet. Att webbplatserna 

tillhandahåller möjligheten att låta sina besökare sprida material har således blivit 

ett verktyg för att på ett kostnadseffektivt sätt utmärka sig i en tid då tillgången till 

information är betydligt större än tidigare. 

 

Vi anser att tillvägagångssättet går att tillämpa på det i 

marknadsföringssammanhang använda begreppet word-of-mouth, eller buzz 

marketing. Detta innebär att aktören ifråga strävar efter att skapa en hype, väcka 

intresse och få publiken att diskutera det man vill marknadsföra, i vårt fall en 

artikel. Fördelen med word-of-mouth är att kunskapen eller informationen via de 

sociala nätverksmedierna sprids informellt från person till person. Detta bidrar till 

att spridningen framstår som mer trovärdig och övertygande eftersom den sprids 

från publiken och inte från organisationen ifråga. 45 På så sätt har de skrivande 

                                                 
42 Olson, Signitzer, Windahl (2009:176) 
43 Ibid 
44 Olson, Signitzer, Windahl (2009:176) 
45 Grönroos (2007:308) 
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medierna förhoppningar att de publicerade texterna ska nå ett större antal läsare 

genom en ökad spridning bland intresserades kontakter.  

 

5.3.2 Konkurrens: Hur medieaktörerna försöker attrahera publiken 

I studiosändningen kring matchen matas publiken med innehåll. Diskussioner 

mellan programledare och experter varvas med förinspelade intervjuer och inslag. 

På plats på arenan finns ytterligare personal som tar plats i sändningen mellan 

innehållet ovan och andra grafiska innehållslösningar. Studiotiden karaktäriseras 

helt enkelt av att det ofta är välarbetat och påkostat. Att medieaktörerna bygger 

upp sin studiosändning kring matchen som vi beskrivit ser vi som ett resultat av 

att TV-rättigheterna i dagens medieklimat skjutit i höjden46. 

 

TV-bolagen betalar stora summor för att få vara den kanal som har rättigheterna 

att sända de olika matcherna och försöker därefter maximera upplevelsen av 

sändningen för att hålla publiken tillfredsställd. En tillfredsställd publik resulterar 

i gott rykte och i längden ytterligare publik, något som kanalen kan använda för att 

införskaffa annonsörer och i längden finansiera sitt inköp av de dyra TV-

rättigheterna. Publiken har också förväntningar på en sändnings struktur och 

innehåll vilket TV-bolagen oftast är väl medvetna om47. Att sändningen ser ut som 

den gör går också koppla till detta, att TV-bolaget skapar innehåll och struktur som 

publiken förväntar sig. 

 

Väl i sändningen arbetar Viasat, C More och TV4 med att adressera och integrera 

publiken i sändningen. Bland annat genom tidigare nämnda funktioner så som att 

rösta på matchens bästa spelare men framförallt genom specifika hashtags. Att 

publiken adresseras på det här sättet är ett relativt nytt fenomen i sändningarna 

kring sport. Det har inte alltid varit en bestående del av sändningarna utan vuxit 

fram på senare tid, framförallt då det möjliggjorts på grund av den tekniska 

utvecklingen. Då kanalerna och TV-bolagen vet om att publiken tagit till sig av 

Twitter försöker de nu behaga publiken på plattformen genom att erbjuda 

specifika platser där publiken kan engagera sig och få sin röst hörd under själva 

matchen. Twitter och andra sociala medier karaktäriseras av egenskaper som 

diskussion och respons, men sett till Viasats och C Mores sätt att använda sina 

hashtags tar de inte vara på de möjligheter som Twitter för med sig. Istället 

upprättar de genom hashtagen enbart en plats där publiken kan få skriva av sig.  

 

                                                 
46 http://www.svd.se/sport/rekorddyra-TV-rattigheter-for-premier-league_4324783.svd 
(150511) 
47 Dahlén (2008:218-219)  
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Goda relationer med sin publik är livsviktigt för organisationer och i ett 

medieklimat där konkurrensen är större än någonsin, gäller det för aktörerna att 

behålla sin publik 48. Vi ser därför upprättningen av dessa hashtags där aktörerna 

uppmanar publiken att engagera sig som alibiarbete för att upprätthålla goda 

relationer med sin publik. Publiken känner sig sedd då de adresseras och 

uppmanas använda aktörens hashtag, något som räcker för att de ska bibehålla 

god inställning till kanalen i fråga. De känner att kanalen tar hänsyn till deras 

intressen i att få diskutera på Twitter. I själva verket gör aktören inget mer än att 

grafiskt informera om en hashtag, vilket går att ses som informationsmodellen 

enligt Gruning och Hunts PR-teorier49. Medieaktören informerar hashtagen till 

publiken men tar inte tillvara på kommunikationen i den. 

 

I kontrast till Viasat och C More har TV4 som vi tidigare beskrivit kommit klart 

längre i arbetet med att även integrera publiken i sändningen. Under ishockey-VM 

använde TV4 hashtagen #vmsoffan där publiken fick engagera sig. Till skillnad mot 

Viasat och C More använde kanalen också det publikgenererade innehållet då en 

livefeed från hashtagen fanns integrerad i kanalens kompletterande sändning på 

nätet. Genom att TV4 aktivt lyfte in tittarnas engagemang i den kompletterande 

sändningen kring matchen är det uppenbart att kanalen utmärker sig då man 

signalerar att man som aktör värdesätter tittarnas åsikter. TV4:s arbetssätt att 

använda tittarnas skapade innehåll under den specifika hashtagen kan jämfört 

med Viasats och C Mores försök istället betraktas utifrån den symmetriska 

tvåvägsmodellen av Grunig och Hunt50. Genom att välkomna publikens 

engagemang i sändningen, vilket kanalen bland annat gör genom att en reporter i 

sändningen svarar på frågor och diskussionsämnen från #vmsoffan, etablerar 

kanalen ett nytt arbetssätt. I det nya arbetssättet präglas kommunikationen av ett 

dialogideal mellan två mer jämställda parter, istället för de tidigare använda 

begreppen sändare och mottagare.  

 

Under själva matchen är den TV-sändande aktören som ovan beskrivit aktiv genom 

att man kontrollerar och ansvarar för sändningen. I dagens medie-event försöker 

dock de skrivande medierna att även under matchen konkurrera med TV-aktörens 

sändning för att bibehålla publikens intresse. 

 

Vi betraktar Sportbladets CL-studio med liverapportering som ett 

konkurrensverktyg man som aktör använder sig av för att bibehålla intresset bland 

                                                 
48 Theaker (2012:5) 
49 Falkheimer & Heide (2014:59) 
50 Falkheimer & Heide (2014:59) 
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sin publik även under medie-eventets andra fas, under själva matchen. Sportbladet 

vet att det är en omöjlighet att helt konkurrera med den TV-sändande aktören 

under medie-eventets andra fas. Men CL-studion med liverapportering går att se 

som ett försök till att konkurrera med de medel man har. Det är ett nytt grepp där 

Sportbladet försöker behålla så många som möjligt av den publik som tidigare läst 

artiklar kvar på tidningens egna webbplats, även under själva matchen. CL-studion 

går även att se som att Sportbladet erbjuder en tjänst för personer som inte har 

möjlighet att ta till sig av matchen via den TV-sändande aktörens sändning. Alla 

har trots allt inte de kanaler som många matcher sänds i. 

 

Personerna i Sportbladets sändning är vardagsklädda och sitter avslappnade i en 

soffa med datorer framför sig. Detta kan jämföras med Viasats sändning där 

personerna är klädda i kostym i en mer strikt inredd studio. Diskussionerna mellan 

personerna i Sportbladets studio är mer öppna och på en lättsammare nivå. 

Klimatet och kommunikationen i Sportbladets CL-studio går därmed se som mer 

avslappnad jämfört med Viasats studiosändning. Vi tolkar detta som ett försök till 

att skapa trygghet och närhet till tittaren, att sändningen mer ska upplevas som en 

matchträff med kompisumgänget. Kommunikationen som sker i 

liverapporteringen präglas främst av reporterns inlägg, men som vi tidigare 

beskrivit publiceras även en del inlägg skrivna av publiken. Makten i 

liverapporteringen ligger hos aktören då reportern väljer vilka kommenterar som 

publiceras, kommunikationen går att beskriva utifrån Gruning och Hunts 

asymmetriska tvåstegsmodell. Livechatten präglas av tvåvägskommunikation men 

den sker på Sportbladets villkor51. 

 

5.3.3 Medieaktörernas användning av Twitter 

Alla de undersökta medieaktörerna har konton på det sociala nätverksmediet 

Twitter. De tweets som aktörerna producerar innehåller främst länkar till deras 

egna webbsidor inför och efter matchen. Twitter används alltså som plattform för 

att sprida det egna materialet och öka trafiken till webbplatsen, snarare än en 

plattform för diskussion. Att tidningarna använder plattformen för att länka sitt 

material är förståeligt. Det är på webbplatsen tidningarna tjänar sina pengar i form 

av annonsintäkter och att då sprida sina artiklar på en ytterligare plattform med 

många följare är en given strategi. Men ytterligare möjligheter finns på Twitter 

som aktörerna inte tar tillvara på. Twitter nämns som ett socialt nätverksmedie 

som grundar sig på interaktivitet och diskussion. Aktörerna tar dock inte tillvara 

på plattformens interaktiva möjligheter då man publicerar materialet utan någon 

som helst uppmaning till diskussion kring publikens åsikter om innehållet i 

artiklarna.  

                                                 
51 Falkheimer & Heide (2014:59) 
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Såhär kan en typisk tweet från en medieaktör se ut: 

 

Figur 13 – Typisk tweet från medieaktör 

 

 
Tweet från Viasat Fotbolls Twitterkonto @viasatfotbollSE. Skärmdump som visar på 

typisk tweet från medieaktör under medie-eventet (150415) 

  

Medieaktören hade i sin tweet ovan enkelt kunna involvera publiken genom att 

ställa en fråga kring publikens åsikt kring den nya regeln. Med en enkel fråga och 

inbjudan till interaktion med publiken hade Viasats Twitteranvändande enkelt gått 

från informationsmodellen till asymmetrisk tvåvägskommunikation, där publiken 

hade bjudits in i diskussionen istället för att enbart bli informerad. Organisationer 

kan genom sociala medier skapa förutsättningar för dialog, vilket skapar en 

närmre kontakt med publiken och långsiktiga relationer52. En fråga till publiken i 

tweeten hade således kunnat resultera i en större närhet aktören och publiken 

mellan vilket hade gagnat aktören då relationen hade blivit starkare. 

 

Jämfört med medieaktörerna har de enskilda journalisterna på Twitter redan 

uppnått en större närhet till publiken. Kommunikationen är mer lättsam och 

vardaglig och upplevs därför av publiken som mer personlig. Journalisternas 

tweets når större engagemang från publiken i form av retweets och 

favoritmarkeringar. Lena Carlsson menar på att personlig kommunikation på 

sociala medier upplevs som mer öppen, levande och direkt53, något vi ser som en 

förklaringsmodell på varför journalisternas tweets får större engagemang från 

publiken.  

 

Vidare anser vi att de enskilda journalisternas användning och existens på Twitter 

går att se som ett sätt att stärka det egna varumärket. Närheten och den goda 

relationen till publiken som finns beskriven i stycket ovan bygger journalistens 

                                                 
52 Carlsson (2011:33) 
53 Carlsson (2011:40) 
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egna varumärke då den blir populär på plattformen. Idag har exempelvis Patrik 

Sjögren 16 000 följare med stort engagemang från publiken vilket gör Sjögren till 

en mer aktad journalist. Journalisterna kan använda sin popularitet på Twitter för 

att stärka sin position som journalist på arbetsplatsen. Då journalisterna 

representerar sin arbetsgivare så förbättras även arbetsgivarens varumärke när 

journalisterna blir populära på Twitter. Det blir således svårare för arbetsgivaren 

att i framtiden göra sig av med journalisten om den har ett starkt eget varumärke 

på Twitter. Detta eftersom det också bidrar till medieaktörens popularitet och 

varumärke.  

 

5.3.4 Twitter och expert-publiken 

Expert-publiken är det samlingsnamn vi lagt på de privata konton som tydligt 

riktat in sig på ett lag och därigenom fått många följare. När denna grupp av 

konton granskas i uppsatsen uppkommer en rad intressanta reflektioner. Intresset 

för dessa konton är stort och hela 160 000 följer det konto vi valt att använda i 

uppsatsen. Expert-publiken får också stor respons från annan publik då den 

uppnår runt 60 retweets och runt 80 favoritmarkeringar i snitt på varje tweet, 

trots att det totalt skrivs 150 stycken där vissa skrivs enbart minuten efter andra. 

Det intressanta i detta är att kontot, trots att det drivs av en privatperson och inte 

en medieaktör, blir en så pass stor aktör på Twitter under medie-eventet. Kontot 

får en form av expertstatus trots att det egentligen enbart är en hängiven 

supporter bakom flödet.  

 

Expert-publikens deltagande på Twitter är intressant att belysa ur termen av 

deltagarkultur. Jenkins menade på att det inte längre går att tala om producenter 

och publik som olika grupper, utan som en grupp av medieaktörer54. Kontot 

@SocialRMadrid får vi fortfarande se som ett av några enstaka rätt stora undantag, 

alla privata expert-publikskonton är inte så stora som det vi granskat i vår uppsats. 

Alla expert-publikskonton skriver inte lika frekvent och når inte heller samma 

respons från övrig publik. Men kontot belyser möjligheten som utvecklingen av 

teknik innebär, där ett privat konto har möjligheten att bli en stor aktör i medie-

eventet. Det bevisar hur gränserna suddas ut och att det går att tala om en 

gemensam grupp av medieaktörer istället för producenter och publik. 

 

Fortfarande är fallet så att det är medie-aktörerna som är störst och sänder ut 

innehåll till en stor publik i medie-eventet. Teorin deltagarkultur stämmer än så 

länge inte helt överens med verkligheten. Men fallet med expert-publik visar på att 

det går att utmana, att ett privat konto också kan skriva ut information som till och 

                                                 
54 Fuchs (2014:36)  
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med tas emot av fler sett till följarantal. Användandet visar att vi inte är där ännu, 

med jämlika förhållanden, men att den tekniska utvecklingen möjliggör för ett 

framtida tillstånd. Att expert-publiken faktiskt är privat ser vi också som en faktor 

att den vanliga publiken känner en större närhet till dessa konton än medie-

aktörerna, vilket vi ser som en förklarande orsak till att dessa konton får så stor 

respons på sina tweets. 

 

Vi har i kapitlet presenterat det resultat vår textanalys genererat för att sedan 

diskutera det utifrån olika förklaringsmodeller. Vi har nu fått en bra bild över hur 

medie-eventet ser ut och hur det kan förstås. Det här ger oss möjligheten att ta oss 

vidare till uppsatsens sista kapitel där vi slutligen diskuterar de slutsatser 

uppsatsen genererat på en ytterligare nivå. 
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6 Slutdiskussion 
I kapitlet följer först en redovisning och sammanfattning av uppsatsens 

huvudsakliga slutsatser. Vi visar på vad vi kommit fram till, vilka nya kunskaper 

vår uppsats ger oss om dagens medie-event kring sport. Därefter besvarar vi 

uppsatsens problemformulering någorlunda kortfattat. Avslutningsvis innehåller 

kapitlet förslag till vidare forskning på området utifrån vår uppsats. 

Twitter ses idag som en självklar del vid mediernas rapportering av sport. Både 

medieaktörer och publik finns på plattformen och skriver tweets kring den 

aktuella sporthändelsen. Av de undersökta medieaktörerna i vår uppsats finns alla 

närvarande och aktiva på Twitter under medie-eventet. Att Twitter används har 

gett medie-eventet flera nya dimensioner. Tack vare Twitters interaktiva 

möjligheter finns en större närhet mellan aktörerna och publiken. De skriver till 

varandra direkt och svarar upp. Twitters intåg har också gett medieaktörerna 

möjlighet att upprätta hashtags där de adresserar och ber publiken delta i 

diskussioner. På sådant sätt adresseras och används publiken i rapporteringen på 

ett helt nytt sätt än tidigare. Tack vare Twitter har medie-eventet intagit en mer 

social karaktär där kommunikationen inte längre enbart styrs av 

envägskommunikation från medieaktörerna. Istället går utvecklingen mot att 

kommunikationen i vissa fall kan betraktas som tvåvägskommunikation 

medieaktörerna och publiken mellan. 

 

Vidare har Twitter gett upphov till två nya aktörer i medie-eventet, de enskilda 

journalisterna samt en expert-publik. De enskilda journalisterna skriver också på 

Twitter och har en ännu tydligare närhet till publiken än vad medieaktörerna har. 

Via Twitter har de enskilda journalisterna fått möjlighet att stärka sin plats på 

arbetsplatsen. Genom att bli en populär profil på det sociala nätverksmediet stärks 

den enskilda profilens varumärke vilket gör personen mer aktad i de journalistiska 

miljöerna. Twitter har således gett journalisterna möjlighet att göra sig ovärderlig 

och klart mer värdefull på sin arbetsplats. Sociala medier nämns oftast som 

publikfriande och en plats där publiken alltid gynnas med mycket fördelar, men 

denna slutsats pekar på att även de enskilda journalisterna har en stor fördel och 

makt i sitt användande av Twitter. 

 

Den så kallade expert-publiken består av privatpersoner som skriver inlägg på 

Twitter, vilka fokuserar på ett specifikt område eller idrottslag och har ett stort 

antal följare som de får stor respons ifrån. Framväxten av expertpubliken har 

bidragit till att gränserna mellan medieaktör och publik delvis suddas ut och det 

går att tala om en gemensam grupp medieaktörer istället för producenter och 

publik. 
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Slutligen har också Twitter gett upphov till en plats i medie-eventet där publiken 

har möjlighet att ta till sig av en alternativ gestaltning. I teorin är Twitter och 

medie-event en perfekt kombination, då det utgör en plattform där aktörerna kan 

fortsätta att konstruera sporthändelsen för dess publik. Publik och expert-publiken 

har dock på Twitter möjlighet att producera eget material vilket utgör ett hot mot 

mediernas makt över publiken. Detta eftersom publiken i allmänhet och expert-

publiken i synnerhet har möjligheten att sprida en alternativ gestaltning av 

sporthändelsen som kan nå en lika stor publik som medierna, i vissa fall en ännu 

större. 

 

Intåget av Twitter har således minskat avståndet mellan medieaktörerna och 

publiken i medie-eventet och har medfört att medieaktörerna inte längre har 

samma möjligheter att gestalta verkligenheten för publiken. Publiken har via 

Twitter fått plattform i medie-eventet där det går att ta till sig av alternativa 

gestaltningar via andra källor än medierna. 

 

Vår uppsats pekar vidare på att symbiosen mellan medieaktörerna förändrats 

kraftigt jämfört med vad som tidigare karaktäriserat medie-eventet. Från att 

tidigare arbeta i symbios där man jobbade tillsammans med avgränsade 

arbetsuppgifter visar vår uppsats att aktörerna börjar ta plats på fler plattformar 

med fler arbetsuppgifter. Sportbladet skriver inte längre enbart artiklar utan 

levererar en egen studio med expertanalyser och en direktrapportering av 

matchen i textform. På samma sätt arbetar Viasat inte längre enbart med sin 

matchsändning utan erbjuder artiklar och textproducerat material på sin 

webbplats. Medieaktörerna konvergerar klart i arbetsuppgifterna och den tidigare 

symbiosen har förändrats och relationen medieaktörerna mellan karaktäriseras nu 

snarare av konkurrens om publiken. 

 

6.1 Svar på problemformulering 
Dagens medie-event kring sport är uppdelat i tre tydligt avgränsade faser: inför, 

under och efter sporthändelsen ifråga. Under medie-eventets samtliga faser 

arbetar medieaktörerna aktivt med att producera material kring matchen eller 

sporthändelsen för att därefter sedan sprida det till publiken över olika 

plattformar. Generellt sätt kännetecknas vidare varje fas innehållsmässigt av olika 

typer av material, samt vilken typ av aktör som är som mest aktiv under den.  

 

Dagens medie-event kan förstås som ett arbete där medieaktörernas under de 

olika faserna gestaltar matchen eller sporthändelsen på olika sätt beroende på 
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vilken fas det gäller. Inledningsvis arbetar medierna med att producera 

nyhetsartiklar som syftar till att attrahera publiken och deras intresse inför den 

kommande matchen. Under själva matchen syftar istället arbetet till att maximera 

upplevelsen hos publiken och bibehålla deras intresse. Detta sker genom 

studiosändningar som innehåller förhandsreportage, inbjuda expertgäster och 

intervjuinslag. Efter matchen publicerar medieaktörerna likt innan den, 

nyhetsartiklar som summerar och diskuterar höjdpunkterna. 

 

Twitter används av medieaktörerna främst som ett ytterligare sätt att sprida det 

material som finns publicerat på respektive webbplats. Vissa av aktörerna 

använder också Twitter till att skriva några få kommentarer till matchen under 

tiden den pågår, som en form av rapporteringsservice till dess följare. Vidare 

använder medieaktörerna Twitter för att adressera publiken i sin rapportering. 

Genom att upprätta specifika hashtags adresserar medieaktörerna publiken och 

uppmanar dem till att engagera sig i rapporteringen, vilket syftar till att skapa en 

bättre relation till den. 

 

Publiken använder Twitter för att kommentera den match som pågår samt för att 

interagera med medieaktörerna via plattformen. Detta under de specifika hashtags 

som medieaktörerna upprättat. 

 

Användandet av Twitter kan förstås som ett sätt där medieaktörerna främst 

försöker få in publiken till den egna webbplatsen. Genom att sprida materialet på 

en ytterligare plattform hoppas medieaktörerna att ytterligare publik ska nå 

webbplatsen, den plats där medieaktörerna främst tjänar sina pengar i form av 

annonseringsintäkter.  

 

De enskilda journalisternas användning förstås på ett något annorlunda sätt. 

Journalisterna brukar i och för sig också länka sitt material till webbplatserna. 

Dock skiljer sig motivet bakom detta då journalisterna i större utsträckning vill 

visa upp sitt material i syfte att stärka det egna varumärket. Indirekt stärker detta 

även medieaktörens varumärke. Bra journalister resulterar i bra rykte och 

varumärke för medieaktören. 

 

För att knyta ihop uppsatsen och besvara vår problemformulering så har medie-

eventet kring sport intagit en tydligare social karaktär på grund av att Twitter har 

börjat användas. Dels har det uppkommit möjligheter till enklare interaktionen 

mellan publik och medieaktörer när publiken kan favoritmarkera men även svara 

medieaktörerna på plattformen, dels har det via Twitter blivit möjligt för 
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medieaktörerna att adressera och använda sig av publiken i sin rapportering på ett 

helt nytt sätt. 

 

Vidare har medie-eventets symbios förändrats där medieaktörerna numera 

konkurrerar med varandra över olika plattformar. De sedan tidigare mer klassiska 

arbetsuppgifterna är inte lika klart åtskilda utan medieaktörerna konvergerar 

istället i dem. Detta på grund av den tekniska utvecklingen som ständigt påverkar 

hur journalistik bedrivs.  

 

Dagens medie-event där Twitter används kännetecknas således av social karaktär 

och en konvergens mellan medieaktörerna, vilka är nya inslag som skiljer sig från 

hur medie-eventet tidigare sett ut och beskrivits. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Vår uppsats har undersökt hur dagens medierade sport ser i och med dess 

användning av det sociala nätverksmediet Twitter. Uppsatsen visar på att medie-

eventet intagit en klarare social position genom att Twitter har börjat användas, 

dels genom att plattformen Twitter finns med i medie-eventet, men också genom 

att olika sociala funktioner integrerats i sändningen. I denna undersökning har 

fokus främst legat på medieaktörernas intentioner och syften med Twitter och de 

sociala funktionerna. Bilden av dessa funktioner är tudelad, den går dels beskriva 

utifrån medieaktörerna som vi gjort i vår uppsats, dels också utifrån publiken. 

 

Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara en kvalitativ studie där 

publiken i medie-eventet står i fokus. Där undersökningen skulle syfta till att få 

kunskap om hur publiken upplever de sociala funktionerna och Twitter när de tar 

del av medierad sport. Relevanta frågor skulle kunna vara: Hur ser publiken på att 

de adresseras i sändningen? Hur ser publiken på det nya medie-eventet där de 

sociala funktionerna ersätter viss del av tiden för expertsamtal. Hur används 

Twitter under medie-eventet? Vad vill publiken få ut av användandet av Twitter? 
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Bilaga 1 - Empiriförteckning 
 
Artiklar 

 

Datum Aktör Direktlänk 

150414 Expressen http://www.expressen.se/sport/kronikorer/robert-borjesson/borjesson-behover-inte-be-om-passion/ 

150414 Fotbollskanalen http://www.fotbollskanalen.se/champions-league/dystert-derbyfacit-for-real---men-ronaldo-alskar-motena-med-atletico/ 

150414 Fotbollskanalen http://www.fotbollskanalen.se/champions-league/tv-sex-raka-derbysegrar-for-atletico-de-har-4-0-pa-nathinnan/ 

150414 Fotbollskanalen http://www.fotbollskanalen.se/champions-league/griezmann-i-sitt-livs-form---nu-vill-han-sanka-real/ 

150414 Sportbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article20625113.ab 

150414 Sportbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/erikniva/article20621982.ab?teaser=true 

150414 Viasat http://www.viasatsport.se/nyheter/fotboll/bojan-han-behovs-att-forsvara-cl/ 

150414 Viasat http://www.viasatsport.se/nyheter/fotboll/lagerback-infor-cl-atletico-har-goda-chanser-att-skralla/ 

150415 Sportbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/article20628497.ab 

150415 Sportbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/championsleague/article20627166.ab 

150415 Sportbladet http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/erikniva/article20627370.ab 

150415 Viasat http://www.viasatsport.se/nyheter/fotboll/just-nu-sa-startar-lagen-5/ 

150415 Viasat http://www.viasatsport.se/bloggar/bojan-djordjic/kronika-jan-oblak-stal-showen/ 

150415 Fotbollskanalen http://www.fotbollskanalen.se/champions-league/ancelotti-0-0-ar-de-basta-av-daliga-resultat/ 

150415 Fotbollskanalen http://www.fotbollskanalen.se/champions-league/tv-mallost-pa-vicente-calderon---hjaltarnas-tid-kommer-forst-i-returen/ 

150415 Expressen http://www.expressen.se/sport/kronikorer/robert-borjesson/borjesson-var-inte-sista-blodsdroppen/ 

150415 Expressen http://www.expressen.se/sport/kronikorer/robert-borjesson/borjesson-nu-vet-alla-vem-jan-oblak-ar/ 

150415 Expressen http://www.expressen.se/sport/fotboll/champions-league/kan-inte-lata-en-serb-doma-en-san-match/ 

150415 Expressen http://www.expressen.se/sport/fotboll/champions-league/mandzukic-rasande-efter-ramos-armbage/ 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/robert-borjesson/borjesson-behover-inte-be-om-passion/
http://www.fotbollskanalen.se/champions-league/dystert-derbyfacit-for-real---men-ronaldo-alskar-motena-med-atletico/
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http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/article20628497.ab
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Matchsändningar 

Viasat Sports studio och sändning: Atlético Madrid – Real Madrid (150414) 

C Mores studio och sändning: Malmö FF – Hammarby (150420) 

Viasat Sports studio och sändning: Arsenal – Reading (150418) 

Ishockey-VM i TV4 med Vm-soffan på Tv4 Play: Sverige – Österrike (150504) 

Sportbladets CL-studio: Bayern München – Barcelona (150512) 

Sportbladets liverapportering: Bayern München – Barcelona (150512) 
 
Twitterkonton 

Sportbladet - @Sportbladet 

Fotbollskanalen - @Fotbollskanal 

Expressen - @Sportexpressen 

Viasat fotboll - @ViasatfotbollSE 

Erik Niva - @ErikNiva 

Patrik Sjögren - @SjogrenPatrik 

Thomas Wilbacher - @Wilbacher 

Adam Pinthorp - @Pinthorp 

SocialRMadrid - @SocialRMadrid 

#vmsoffan 

#viasatCL 

#cmoresport 

 


