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The aim of this study was to examine what Swedish elite athletes’ experiences, opinions 
and ideas are about Swedish sports journalism. We wanted to understand how sports 
journalism works through the athletes’ point of view, since there is a symbiotic 
relationship between professional sports and the media. To approach this we carried out 
a qualitative study based on seven personal interviews with elite athletes representing 
seven different sports. The theoretical frames used in this study are symbolic 
interactionism, the agenda-setting theory, framing theory and the sports media 
complex.The result shows that according to the athletes the journalistic content depends 
on a range of components, the most important being the relation between the journalists 
and the athletes, which is mainly based upon the journalist’s knowledge and 
participation. The sports media complex, which explains the symbiosis between sports 
and media, is very explicit in our results and so is how journalists set the agenda for the 
audience. We discuss whether distorted coverage and insufficient knowledge can result 
in the citizens not getting a chance to fully understand the reality of sports in Sweden 
and how stereotypical journalism communicate certain meanings and values about 
sports to the audience.  
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de sju idrottare som gjort den här studien möjlig genom att 
ställa upp som intervjupersoner. Vi vill även säga tack till de tillmötesgående personer 
hos respektive idrottsförbund och föreningar som hjälpt oss komma i kontakt med 
idrottarna. Till sist vill vi tacka vår handledare Britt-Marie Ringfjord. 
 
Jenny Hermansson och Kajsa Kärnman  
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1 Introduktion och problembakgrund 
Idrott är en stor del av samhället och ett utmärkt verktyg för människor att skapa en 

identitet och finna gemenskap. Vare sig det handlar om att själv utöva det eller att som 

publik ta del av det, så väcker idrott många känslor (Coakley, 2015). Det sprider glädje 

lika ofta som besvikelse. Drömmar kan gå både i kras och i uppfyllelse för idrottare 

såväl som åskådare och vi tykcker att få saker berör så mycket som idrott gör. 

 

Genom mediernas sportbevakning når idrotten ut till oerhört många människor, även till 

dem som inte ens är särskilt intresserade. Utan journalistiken skulle vi inte i samma 

utsträckning kunna ta del av allt som idrotten erbjuder. På samma sätt skulle 

sportjournalistiken inte fungera utan idrotten och framför allt idrottarna. Medier och 

idrott går alltså hand i hand och är helt enkelt beroende av varandra. 

 

Däremot fanns idrotten långt innan medierna började bevaka den. När idrott bara 

existerade för deltagarna fanns det inget behov av att göra reklam för matcher eller 

rapportera om dem. Det var först när idrott blev kommersiell underhållning som den 

blev beroende av medierna. Idag är det stora sponsorpengar inblandade i många idrotter. 

Dessa får stort utrymme i medierna medan andra idrotter fortfarande krigar för att få 

synas. Publicitet i medier lockar mer publik och fler utövare (Coakley, 2015). 

 

Sportjournalistiken erbjuder information, underhållning och analyser till publiken. De 

som var på plats kan genom sportjournalistiken återuppleva en match eller en tävling 

och de som inte var där kan få en bild av vad som hände. Idag har de allra flesta 

tidningar en egen sportredaktion och ofta tar sport upp en fjärdedel av nyhetsutbudet 

(Cokley, 2015). Sport formar grunden för en perfekt nyhet då förutsättningarna är givna 

men utgången oviss. Oavsett resultat så kommer det bli en nyhet (Wallin, 1998). 

 

Trots sportjournalistikens viktiga roll har det forskats förhållandevis lite om det, 

upplever vi. Den tidigare forskning som vi tittat på fokuserar på journalistiken utifrån 

vad journalisterna tycker, tänker och rapporterar kring. Det handlar mest om 

sportjournalistikens utveckling och sportjournalisternas arbetsförhållanden. Vår 

uppfattning är att forskning utifrån idrottarnas perspektiv eventuellt är ett område där 

det finns luckor i forskningen. 
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En förutsättning för att idrott ska kunna vara en meningsfull del av journalistiken är att 

idrottare är villiga att ställa upp. Därför är forskning utifrån deras perspektiv viktigt och 

relevant för såväl journalistikforskningen som journalistiken i sig. Bara de senaste 

månaderna har det från olika idrottare riktats kritik mot journalist- och mediekåren i 

flera medier. Kritiken har handlat om allt från okunskap hos journalisterna till vilka 

idrottare de väljer att lyfta fram. 

 

Journalistiken benämns ibland som den tredje statsmakten och för att bidra till ett 

demokratiskt samhälle är ett av journalistikens huvudsakliga uppdrag att granska 

makten. Vi ställde oss frågan om vem som granskar journalistiken? Vad händer om det 

till exempel finns kunskapsluckor inom branschen och vad kan det i så fall leda till? När 

idrottare riktar kritik mot journalistiken är det ofta via just medierna den går och då kan 

man fråga sig om det har någon effekt. Genom den här studien vill vi granska 

sportjournalistiken och undersöka hur den fungerar utifrån idrottarnas perspektiv. Det är 

viktigt att den fungerar på rätt sätt, precis som alla andra organisationer i vårt samhälle, 

för att få en rättvisande rapportering i medierna.  

 

Vi tror att den här studien inte bara kan bidra till forskning om sportjournalistik och 

källrelationer utan även förbättra och utveckla journalistiken och skapa en förståelse för 

hur sportjournalistikens källor ser på journalistiken. Det gör i sin tur att vi kan bidra till 

utveckling även inom den journalistiska organisationen. 

 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur elitidrottare reflekterar kring svensk 

sportjournalistik. Utifrån idrottarnas perspektiv vill vi undersöka och förstå hur den 

svenska sportjournalistiken fungerar. Vi tror att forskning utifrån källperspektivet kan 

bidra med värdefull information till forskningen om journalistik.  

 

Vår frågeställning är: 

Vad har svenska elitidrottare för erfarenheter, uppfattningar och åsikter om 

sportjournalistiken i Sverige? 
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3 Litteraturgranskning 
I det här avsnittet förklaras de teoretiska utgångspunkterna som vi valt att utgå ifrån i 

vår undersökning samt kommer tidigare forskning att presenteras. 

 
3.1 Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet redogör vi först för sportmediekomplexet som handlar om det 

symbiotiska förhållandet som råder mellan sportjournalistiken och idrotten. Vidare tar 

vi upp dagordningsteorin och framing som är två medieeffektsteorier som handlar om 

hur de traditionella massmedierna sedan länge har satt agendan för vilka ämnen som 

diskuteras bland de medieplattformar och sociala medier som finns. Innan vi går vidare 

till tidigare forskning redogör vi för symbolisk interaktionism som är ett teoretiskt 

perspektiv som tillämpas för att analysera den sociala verkligheten. 

 

3.1.1 Sportmediekomplexet 

Den största delen av människors sportkonsumtion sker via medierna, framförallt tv-

sändningar. Det betyder att människors upplevelse av sport i hög grad baseras på hur 

den förmedlas genom medierna. Det innebär att om det inte vore för medierna så skulle 

människor inte kunna ta del av sport i lika stor utsträckning eller på samma sätt. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är idrotten beroende av medierna för att överleva (Jhally, 1989). 

Medierna är i sin tur beroende av idrotten då sport utgör en stor del av 

nyhetsrapporteringen. Medierna och idrotten lever i symbios. Begreppet beskriver en 

samvaro mellan två olika parter som båda har fördel av det. Det här förhållandet mellan 

idrott och medier benämns som sportmediekomplexet. Komplexet omfattar ett 

kommersiellt intresse hos idrottsorganisationer, idrottare, sponsorer och 

massmedieföretag och idag är idrottsarenan den plats där kommersiella budskap 

exponeras som mest i samhället, till exempel genom reklamskyltar på arenan, loggor på 

matchställ och i reklampauser under tv-sändningar. Genom medierna får idrotten ett 

kommersiellt mervärde och exponeringen gör både idrotten och sponsorerna publika 

(Helland, 2003).  

 

3.1.2 Dagordningsteorin och framing 

Dagordningsteorin handlar om den makt som medierna har över medborgarna i form av 

hur medierna påverkar vad människor ska ta ställning till och vilka samhällsfrågor som 
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anses vara viktiga. Det finns ett omfattande empiriskt stöd för att det som syns på 

mediernas agenda också är det som uppfattas som viktiga samhällsfrågor hos 

medborgarna. Ett annat begrepp som fått stor betydelse när det kommer till vilka 

effekter medier har på medborgarna är framing. Det visar på hur en situation kan 

gestaltas på olika sätt och att den uppfattning som allmänheten har om olika ämnen som 

figurerar runt ofta beror på hur det framställs av medierna. Det handlar också om hur 

källorna kan försöka påverka människors verklighetsuppfattning genom att få 

genomslag för sina gestaltningar i medierna. Framing rör både källornas medvetna 

strategier för att påverka och den omedvetna process som styr hur journalister väljer att 

presentera nyheter (Shehata, 2012).  

 

Med tanke på medieutvecklingen så diskuteras det ifall dessa teorier inte kommer att 

gälla länge till. Då mediekanalerna ökat och de traditionella massmedierna minskat så 

talas det om hur mediernas makt inte längre är lika stor. Idag kan mediekonsumenterna 

skräddarsy sin medieanvändning efter behov och intressen och därför bestämmer 

medierna inte agendan på samma sätt som tidigare. Men trots det talar det mycket för att 

medier och journalistiken fortfarande är oerhört essentiella för medborgarna och utgör 

främsta källan för information till dem (Shehata, 2012). 

 

Vad som publiceras kommer alltid vara aktuellt och är det även i den här studien. Dels i 

form av hur idrottarna ser på hur journalisterna i slutändan framställer det som sägs 

under en intervju och dels i fråga om idrottarna medvetet väljer att agera eller formulera 

sig på ett speciellt sätt i syfte att påverka resultatet, och i så fall hur. Det är även av 

intresse för studien vad idrottarna uppfattar att olika typer av rapportering, eller brist på 

rapportering, kan ha för effekter. 

 
3.1.3 Symbolisk interaktionism 

Nedan följer några centrala begrepp som är grundläggande för att förstå symbolisk 

interaktionism som teoretiskt perspektiv. Vi ämnar att använda det här perspektivet för 

att förstå relationen mellan idrottare och journalist och hur idrottare beter sig i möten 

med medier. 
 

Den mest kända formuleringen av begreppet definitionen av situationen är ”If men 

define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & Thomas, 
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1928). Om en människa uppfattar en situation som verklig, eller bestämmer sig för att 

en situation är verklig, så blir även konsekvenserna det. Vi skapar vår egen uppfattning 

om en situation, definierar den, och agerar därefter. Om en idrottare får för sig att en 

journalist är otrevlig och okunnig kanske inte idrottaren är så pigg på att visa sin bästa 

sida i en intervju. Om journalisten under intervjun däremot visar prov på stort 

engagemang och goda kunskaper ändras idrottarens definition av situationen och 

därmed även dennes agerande. Genom vilket perspektiv en människa ser på en situation 

styr dennes handlingar och beteende (Trost & Levin, 2010).  

 

Interaktion är ett annat begrepp inom symbolisk interaktionism. Att interagera innebär 

att samtala. Vi ägnar oss i stort sett alltid åt någon form av interaktion. Även när vi inte 

gör någonting i en situation som vi förväntas göra något så handlar det om en 

interaktion. När vi tänker för vi ett samtal, interagerar, med oss själva. Det gör vi genom 

ord, symboler, som är av betydelse för oss (Trost & Levin, 2010). 

 

Förmågan att skapa och interagera med just symboler utvecklas genom socialt liv 

människor emellan (Månson, 2015). De vanligaste och mest givna symbolerna är våra 

ord. För att ett ord ska vara en symbol krävs att det har samma innebörd för de andra i 

vår omgivning. Däremot behöver inte en symbol ha samma betydelse i alla 

sammanhang. Definitionen av situationen är avgörande för ett ords betydelse och utan 

en definition av situationen är ett ord ingen symbol (Trost & Levin, 2010) 

 

Symbolisk interaktionism handlar även om aktivitet och fokuserar på hur vi beter oss 

som sociala varelser i specifika situationer. Människan är inte, människan gör och 

människan beter sig olika beroende på i vilken situation hon befinner sig. Exempelvis är 

det troligt att en fotbollsspelare beter sig mer engagerat när denne spelar en viktig match 

än när den slötittar på tv hemma i soffan. Att vara aktiv innebär att vara del i en process 

och att förutsäga nästa steg i processen är svårt. Det beror på hur omgivningen kommer 

bete sig och på hur situationen kommer förändras (Trost & Levin, 2010).  

 

Jaget, ”the self”, är delat i två delar; ”me” och ”I”. Vi kommer här använda de engelska 

orden då det inte finns någon enkel översättning till svenska. I ”me” finns allt som 

personen varit med om, alltså minnen, samlat. Här finns även våra normer och vårt 

samvete. Det är vårt ”me” som styr vårt ”I”, som är det vi handlar med (Charon, 2009). 



  
 

6 

 

Fokus inom symbolisk interaktionism ligger på nuet och våra handlingar beror på hur vi 

tänker, interagerar och definierar just nu (Charon, 2009). Nuet är något som förändras 

hela tiden och det gäller även människan. Vi alla befinner oss i en ständig process och 

är i ständig förändring, även om vissa processer går väldigt långsamt. Vi använder oss 

även av tidigare erfarenheter, då det vi upplever att vi glömt finns integrerat i våra 

värderingar (Trost & Levin, 2010). 

 

Relationen mellan idrottare och sportjournalister handlar i allra högsta grad om social 

interaktion och symbolisk interaktionism som perspektiv fungerar som ett hjälpmedel 

för att förstå den relationen och varför idrottare agerar som de gör i den verklighet de 

uppfattar. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Utöver de teoretiska perspektiven har vi även utgått från tidigare forskning och begrepp 

kring källornas betydelse, journalistikens makt och relationer mellan idrottare, idrotten 

och journalistiken som kompletterande aspekter till vår undersökning. 

 

3.2.1 Källornas betydelse och journalistikens makt 

Nyhetskällan spelar en viktig roll och har en väldigt stor betydelse för journalistiken. 

Enligt den amerikanska pressutredningen, Hutchins-kommissionen, från år 1947 är det 

källorna som gör nyheterna och det är även källornas kvalitet som avgör kvaliteten på 

en journalistisk nyhetstext. En vanlig uppfattning om journalistikens roll är att det just 

är journalistiken som ska vara initiativtagare till nyheter. Ett annat perspektiv är att 

nyhetsförmedling är en kommunikationsprocess där källan istället är ursprunget till 

nyheterna och kan betraktas som sändare, journalisterna som kanal eller medium och 

publiken som mottagare (Sahlstrand, 2000). 

 

När det gäller urvalet av just sportnyheter pekar forskning på att källorna kan spela en 

viss roll men däremot inte fullt så stor som inom andra journalistiska områden. Som 

tidigare diskuterats så utgör sport den perfekta nyheten eftersom sport till stor del är 

planeringsbar och journalisterna är vittnen till det de ska skriva om. Urvalet påverkas 

desto mer av själva sportjournalisterna då deras intressen, kunskaper och kontakter 

delvis avgör vad de helst bevakar. Stor betydelse för urvalet kring sportnyheter har 



  
 

7 

självklart även den redaktionella organisationen, ägarnas inflytande, den journalistiska 

formen och samhällssituationen (Wallin, 1998). 

 

Valet av källor styrs utav huruvida de ingår i det så kallade nyhetsnätet eller inte. Ett 

nyhetsnät är det nätverk av kontakter som en journalist efter hand upprättar med källor. 

Skälet till framväxten av ett nyhetsnät är att det underlättar insamlingen och 

produktionen av nyheterna och därmed effektiviserar det journalistiska arbetet 

(Sahlstrand, 2000). Till följd av nyhetsnätet kan däremot produktionen standardiseras 

genom att de områden, till exempel en idrottsarena, som brukar bevakas på grund av att 

händelser som förutsätts ha något slags nyhetsvärde kommer att utspelas där, med tiden 

får ett eget nyhetsvärde. Det i sin tur förstärker tendensen av att fortsätta bevaka just 

dessa områden vilket leder till att andra delar av samhället inte synliggörs och dess låga 

status förstärks (Hvitfeldt, 1985). Valet av källor styrs alltså av ifall de ingår i 

nyhetsnätet eller inte. Huruvida de valda källorna kan ge den mest relevanta 

informationen spelar därmed mindre roll (Sahlstrand, 2000). 

 

Det talas om sex faktorer som spelar in för att en källa ska passa in i nyheterna och att 

en källa används oftare om denna karaktäriseras av följande; tidigare visad lämplighet 

som betyder att källan är rutinerad, produktivitet som handlar om att en källa ska kunna 

leverera mycket information till redaktionen, trovärdighet handlar om att källan talar 

sanning, tillförlitlighet som betyder att källan inte har några egenintressen, 

auktoritativitet handlar om källans position i samhället och till sist mediemässighet som 

betyder att källan håller sig till det som i nyhetsnormen är det viktigaste, kan prata i 

nyhetstempo och använder korta, slagfärdiga formuleringar. Mediemässighet har ingen 

direkt koppling till nyhetsnätsbegreppet som resterande element har, men bidrar ändå 

till en minskad mångfald i källunderlaget, då andra faktorer som till exempel 

annorlunda perspektiv eller bakgrundskunskaper inte värderas lika högt. Genom att 

journalister ofta bara söker källor som finns i deras nyhetsnät och som passar in i 

mediets sätt att arbeta och berätta kan de gå miste om källor som hade kunnat bidra med 

annan och bättre kunskap och det kan leda till att kvaliteten på utbudet inte blir lika hög 

som den potentiellt hade kunnat vara (Gans, 2004).  

 

Det finns forskning som pekar på att journalisterna är i ett underläge gentemot källorna, 

vilket kan leda till en mycket missvisande journalistik. Att ha ett nyhetsnät är oerhört 
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värdefullt för journalisterna men kan samtidig bidra till att journalisterna är allt för 

medgörliga och ödmjuka mot de källor de är beroende av. Vad som menas är att 

källorna kan ställa villkor för publiciteten till exempel genom att de kan välja vilken 

journalist de vill samarbeta med. Det handlar också om att journalister avvaktar med att 

publicera något tills källan anser att det är dags eller att journalisten väljer att avstå från 

att skriva något som denne fått i förtroende från en källa, för att stå på god fot med 

denne. Det kan handla om att en nyhet vinklas så att det passar källan och det betyder 

bland annat att medborgarna kan berövas betydelsefull information. Ett exempel är 

missförhållanden inom idrottsvärlden som aldrig avslöjas på grund av det symbiotiska 

förhållandet som finns mellan sportjournalistiken och idrotten (Furhoff, 1986). 

 

En till förklaring till journalisternas underläge gentemot källorna handlar om 

ämneskunskap. Det är viktigt att en journalist har kunskap, utöver den allmänna 

yrkeskunskapen, om de ämnen som ska behandlas och skrivas om. Men forskning visar 

på att så långtifrån alltid är fallet. Det kan bero på att en vanlig föreställning är att en 

journalist ska stå på publikens kunskapsnivå och att en journalist under arbetets gång 

själv tvingas skaffa sig relevant kunskap om varje enskilt ämne. Om en journalist inte 

har den ämneskunskap som behövs så skapas givetvis problem för den journalistiska 

produkten. På samma sätt kan problem skapas om en journalist har för mycket kunskap 

inom ett ämne och fokus hamnar på det inomvetenskapliga, alltså den kunskapsmässiga 

betydelsen, istället för det humanistiska, som betyder att journalisten frågar sig vad det 

betyder för medborgarna (Furhoff, 1986).  

 

Källor kan ibland liknas vid och agera som buktalardockor. Ibland, när journalisten 

redan vet innehållet i den information som han eller hon söker, är journalisten bara ute 

efter att hitta en källa för att få ett yttrande som passar in. Ibland kan det till och med 

vara så att journalisten vill göra ett yttrandeanspråk och gör det då genom att låta någon 

annan säga det, eftersom en journalist själv sällan kan göra det. Journalistikens syfte, 

som egentligen är att informera, handlar då snarare om att medvetet konstruera och 

iscensätta yttranden vilket leder till att källornas betydelse för kvaliteten på 

nyhetsutbudet blir mindre relevant (Sahlstrand, 2000). 
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I och med att idrottare agerar som källor när det handlar om sportjournalistik och den 

här studien utgår från deras perspektiv så finns det många intressanta aspekter i 

ovanstående forskning att ta in i analysen av vårt material.  

 
3.2.2 Närhetsproblematik 

I en lärobok om journalistik tar Amnestål och Tiger (2005) upp att när en källa och en 

journalist träffas upprepade gånger kan det skapa svårigheter om en nära relation mellan 

dem utvecklas. Det här är speciellt tydligt när det handlar om lokaltidningar i ett mindre 

samhälle där alla känner alla. Den närheten påverkar en intervjusituation i hög grad. 

 

I en studie som Larsson (1998) utfört där han undersökt relationen mellan olika 

kommunaktörer och journalister återkommer närhetsproblematiken ofta. Det 

framkommer att båda grupperna vanligtvis känner varandra väl, eftersom många 

kontakter har utvecklats under många år och att det inte är ovanligt att de vid sidan av 

intervjuer eller pressmöten talar om fritidsintressen, semestrar och familjeförhållanden. 

Däremot betonar de flesta, speciellt journalisterna, att de inte umgås privat men trycker 

på vikten av att ha en god relation till sina källor, men på en professionell nivå. Det 

handlar om respekt och förtroende för varandra och om samspel och samverkan. En 

balans måste finnas eftersom de är beroende av varandra. 

 

Närhetsproblematiken är relevant att ha i åtanke när vi analyserar vårt material för att 

undersöka om det är något de intervjuade idrottarna i den här studien känner av och på 

vilket sätt det i så fall påverkar. 

 

3.2.3 Journalistik och sport 

Det symbiotiska förhållande som idrotten och journalistiken har till varandra går långt 

tillbaka i tiden. När idrotten lanserades som något intressant var det vanligt att 

sportavdelningarnas journalister till stor del bestod av aktiva eller före detta aktiva 

idrottare och många var då fortfarande mycket aktiva inom idrottsrörelsen. Det skapade 

ett tydligt och omfattande samarbete dessa två aktörer emellan. Det hörde till 

vanligheterna att tidningarnas sportchefer även satt som ordförande i något 

idrottsförbund. Att som sportjournalist vara personlig vän med idrottsstjärnor eller 

klubbledare var inte heller något ovanligt. Detta betraktades som något positivt av 

tidningarna och kunde ses som en stor fördel. Förhållandet har emellertid förändrats och 
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sportjournalistiken har professionaliserats. Synen som finns nu är att sportjournalisterna 

bör stå fria gentemot dem de skriver om och utvecklingen har lett till att 

sportjournalister arbetar på samma sätt som reportrar inom andra nyhetsområden gör 

(Wallin, 1998). En kritisk och självständig attityd inom sportjournalistiken har vuxit 

fram. I och med den ökade kommersialismen inom idrotten har idrottsaktörernas 

medieintressen gått från att få medieuppmärksamhet i samband med sina arrangemang 

till att bli en nödvändighet för att behålla kommersiella samarbetspartners intressen som 

endast upprätthålls om sporten, och därmed det sponsrande företaget, får mycket och 

positiv medieuppmärksamhet. De affärsmässiga sidorna av idrottens verksamhet blir 

alltmer framträdande medan idrottsrörelsens ideella framtoning försvagas, vilket gör att 

journalisterna inte kan vara okritiska på samma sätt som förr. Under senare decennier 

har journalister blivit alltmer kritiska och använder mer negativa vinklar jämfört med 

tidigare då de undvek att publicera nyheter som kunde ses som ogynnsamt för en 

idrottare eller idrottsorganisation (Dahlén, 2008). 

 

Utvecklingen av den traditionella sportjournalistiken sker kontinuerligt och har 

förändrats ytterligare. Coakley (2015) har en annan syn på rapporteringen kring sport 

och menar att den oberoende rapporteringen kring sociala och politiska sportfrågor har 

försvunnit alltmer för att ge plats åt underhållande journalistik som fokuserar på 

personligheter och att jaga kändisar. Hårda nyheter kring sport ersätts med infotainment, 

faktatexter ersätts med åsikstexter skrivna av mediepersonligheter och kritiska texter 

mot dem med makt blir sällan publicerade. I och med att stora medieföretag tar mer 

kontroll över sport världen över kan de som konsumerar eller utövar sport förvänta sig 

mindre berättande kring sportens betydelse, syfte och organisation med undantag på hur 

det representeras av de som kontrollerar och tjänar på sport. 

 

Vanligtvis producerar sportjournalister mestadels analyser och poängresultat men i och 

med att videotäckningen av sport har ökat så har mer historier börjat produceras. 

Sportjournalistiken har blivit alltmer melodramatisk och den ökade betoningen på 

dramatik och känslor leder till att journalisterna söker mer personlig information om 

idrottarnas privata liv snarare än deras idrottsliga liv. Det har skapat en spänning i 

relationen mellan de båda aktörerna. Idrottare vet att de inte kan säga vad som helst till 

pressen för att informationen inte hålls hemlig. Prislappen som idrottare, såväl som hela 

idrottsorganisationer, får betala för dålig publicitet är så pass hög att de istället 
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begränsar och håller tillbaka på vad de säger i intervjusituationer. Som en följd av detta 

tenderar sportjournalistik att innehålla liknande och meningslösa citat vecka efter vecka. 

Idrottare och idrottsorganisationer är så pass medvetna om den här pågående 

spänningen att de istället medietränas för att inte säga någonting som kan misstolkas 

eller framställas på ett oönskat sätt (Coakley, 2015). 

 

Dessa problem hör ihop med den journalistiska etiken. Många, men långt ifrån alla, 

sportjournalister är inte ute efter att äventyra idrottares rykten bara för att skapa 

underhållande journalistik. Det finns en gråzon som journalister ständigt möter där de 

etiska riktlinjerna är oklara och behovet av att skapa underhållande och attraktiva 

nyheter uppmuntrar journalisterna att tänja på de etiska gränserna. Som ett resultat 

kommer en spänning mellan journalister och idrottare att kvarstå (Coakley, 2015). 

 

Vidare finns det, på tal om vad rapporteringen betyder för sporten, forskning som visar 

på att idrottare och idrottsorganisationer är beroende av publicitet för att få sponsorer 

och de kan skapa bra sådan genom att vara öppna och tillgängliga för journalister 

(Wallin, 1998). Här kommer en diskussion kring sociala medier in. Eftersom idrottarna 

länge varit beroende av medierna för att kunna kommunicera med sina fans och skaffa 

sponsorer har det funnits en slags spänning mellan idrottarna och journalisterna, som 

har tolererats av idrottarna. Nu när sociala medier har blivit så stort kan idrottarna nå ut 

till sin publik och sina sponsorer direkt, utan journalisterna som mellanhand. Det 

förändrar en hel del och kan innebära att idrottares tålamod och respekt för journalister 

blir mindre och mindre (Coakley, 2015). 

 

I den här studien ämnar vi att undersöka vad idrottare har för uppfattningar om det 

material som publiceras, vilken typ av rapportering och vilka vinklar som syns mest, 

vad relationer till journalister har för inverkan på rapporteringen och vad den betyder 

för idrotten. Ovan finns mycket tidigare forskning att diskutera kring och sätta vårt 

resultat i relation till. 
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4 Metod 
I det här avsnittet presenterar och motiverar vi vårt val av metod, urval, genomförande 

och hur vi gick tillväga för att analysera materialet. Vi diskuterar fördelar och 

nackdelar med metoden och tar upp en rad etiska aspekter. 
 
4.1 Val av metod 

En kvalitativ metod syftar till att beskriva det som finns snarare än att ta reda på hur 

vanligt någonting är eller hur ofta någonting förekommer (Repstad, 2007). Det är ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att förstå människors sätt att reagera eller resonera och för 

att särskilja och urskilja varierande handlingsmönster. En kvalitativ intervjustudie 

utmärks av att raka och enkla frågor ställs för att få innehållsrika och komplexa svar. 

Genom denna metod kan en djupare inblick skapas i vad de intervjuade har för 

erfarenheter, föreställningsvärld och hur de känner och tänker. Kvalitativa intervjuer 

resulterar i ett rikt material som ofta leder till att intressanta mönster, åsikter och 

händelser kan identifieras (Trost, 2010). Vi ansåg därför att kvalitativa intervjuer var det 

bästa tillvägagångssättet för vår studie. 

 
4.2 Urval och intervjupersoner 

Vi har gjort ett variationsinriktat urval som innebar att vi valde intervjupersoner från 

flera olika sporter så att de tillsammans representerade en bredd inom det fenomen som 

vi ville undersöka, något som är önskvärt vid kvalitativa studier. Med praktiska aspekter 

i åtanke har vi använt oss utav bekvämlighetsteknik, det vill säga att vi intervjuade de 

idrottare som fanns till hands med hänsyn till nedanstående kriterier (Denscombe, 

2009). Av tids- och resursskäl avgränsade vi geografiskt genom att endast genomföra 

intervjuerna i Stockholm och Göteborg. En intervju genomfördes över videosamtal på 

FaceTime, även det på grund av tids- och resursskäl. Den geografiska spridningen är 

alltså inte speciellt stor, däremot reser de idrottare som ingår i vår studie mycket i och 

med idrotten och har därmed inte bara erfarenheter av lokala medier. Vi satte upp två 

kriterier som vi utgick ifrån när vi kontaktade intervjupersoner. Dessa kriterier var: 

 

- Att personen ska vara elitidrottare i dagsläget. Med elitidrottare menar vi att 

personen i fråga befinner sig på nationell eller internationell nivå inom sin idrott. 
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- Att personen ska ha erfarenheter av kontakt med medier i samband med sin 

idrott. 

 

Vi valde dessa kriterier eftersom vi ansåg att vi utifrån dem kunde finna 

intervjupersoner som hade något relevant att bidra med och som kunde, genom sin 

position, inblick och verklighet, ge bäst svar på vår frågeställning (Denscombe, 2009).  

 

Vårt urval består av följande sju intervjupersoner: 

Manlig fotbollsspelare, kvinnlig gymnast, manlig handbollsspelare, kvinnlig 

dressyrryttare, manlig bandyspelare, kvinnlig friidrottare, kvinnlig konståkare. 

 
4.3 Genomförandet 

Vår första kontakt med idrottarna togs via e-post och telefon. Vissa kontaktade vi 

personligen direkt och vissa fick vi tag på genom att gå via föreningar och förbund. I 

och med den första kontakten talade vi om vilka vi var och vad vårt syfte med intervjun 

var. De fick då välja plats och tid för intervjun för att de skulle känna sig så bekväma 

som möjligt. Däremot gavs en viss given tidsperiod då vi befann oss i Göteborg och 

Stockholm. Vi skickade ut intervjuförfrågningar till idrottare inom nio olika sporter och 

åtta personer tackade ja. En intervjuperson föll bort under processens gång då det inte 

var möjligt att få till ett möte under den utsatta tidsperioden. Vi var då tvungna att ta 

ställning till huruvida vi skulle ta kontakt med en ny potentiell intervjuperson. Efter att 

ha gått igenom våra transkriberade intervjuer kom vi fram till att vi hade 

informationsmättnad och att mer material kanske till och med hade kunnat leda till att 

det blev ohanterligt och svårt att överblicka. Enligt Trost (2010) kan det även leda till 

att viktiga detaljer går förlorade och vi bestämde därför att sju intervjuer var fullt 

tillräckligt. 

 

Vi ville genom våra intervjuer få idrottarnas syn på sin uppfattade verklighet. Enligt 

Trost (2010) är det viktigt att intervjupersonerna själva får berätta så mycket som 

möjligt med egna ord och i den ordning som passar dem bäst. Intervjuerna bestod därför 

till låg grad av standardisering vilket innebar att själva intervjuerna var strukturerade 

och utgick ifrån frågeområdena i vår intervjuguide, medan ordningsföljden styrdes av 

den intervjuade och följdfrågor formulerades utifrån dennes svar.  
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Vi utgick från tre frågeområden: 

- Det som publiceras 

- Relationen mellan idrottare och journalister 

- Intervjusituationer 

 

Under varje frågeområde utformades ett antal öppna frågor som användes för att täcka 

och ge en bild av idrottarnas syn på frågeområdena. Då intervjuns gång styrdes av den 

intervjuade användes dessa frågor snarare som en checklista för oss själva för att 

försäkra oss om att intervjun innefattade alla aspekter. Intervjuguiden bifogas som 

bilaga. Varje intervju spelades in i samtycke med intervjupersonerna. Detta gjordes för 

att i efterhand kunna skriva ut intervjun ordagrant. Under varje intervjutillfälle var vi två 

intervjuare.  

 
4.4 Analysmodell 

Redan under de pågående intervjuerna påbörjades omedvetet en analys i och med att vi 

succesivt bildade oss en uppfattning utifrån de intervjuades svar. Varje enskild intervju 

transkriberades ordagrant efter genomförd intervju och därmed gjordes ytterligare en 

preliminär analys. För att få en djup förståelse arbetade vi oss igenom det utskrivna 

materialet på ett systematiskt sätt. Till en början gjorde vi en lodrät analys, det vill säga 

att vi båda gick igenom varje intervju och identifierade nyckelord. Efter varje lodrät 

analys diskuterade vi med varandra vad vi kommit fram till. Därefter utförde vi vågräta 

analyser där vi sökte efter intresseväckande situationer, mönster och åsikter som 

förekom i flera intervjuer. Utifrån det togs ett antal teman fram där vi inte bara letade 

efter likheter utan även variation. Det här är i linje med vad Thomsson (2010) beskriver 

som ett möjligt tillvägagångssätt för att analysera intervjuer. 

 
4.5 Metodkritik 

Metoden kvalitativa intervjuer har kritiserats för att den i allt för hög grad fokuserar på 

enskilda personers åsikter (Repstad, 2007). Specifika individers medverkan resulterar i 

ett material som i viss mån är unikt men även har en ogynnsam effekt på 

tillförlitligheten. Däremot möjliggör kvalitativa intervjuer att ämnen kan utforskas på en 

djup nivå och ge forskaren värdefulla insikter. Intervjupersonerna får möjlighet att 

utveckla och fördjupa sina synpunkter och identifiera det som de anser vara viktigast 

(Denscombe, 2009). Vår studie belyser endast sju idrottares uppfattningar om sin 
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uppfattade verklighet om sportjournalistik och sportjournalister, men den bidrar till en 

ökad förståelse för hur elitidrottare ser på den svenska sportjournalistiken. Eftersom 

idrottarna vi intervjuat är bevakade av sportjournalister och därmed har mycket kontakt 

med dem så kunde bra svar ges genom samtalsintervjuer. Det kan självklart undersökas 

på olika sätt men vi ansåg att det här var det bästa tillvägagångssättet för att få djupa 

och utförliga svar att analysera. 

 

Kvalitativa intervjuer är både tids- och resurskrävande och kan därmed innebära, som i 

vårt fall, att det inte blir så stor geografisk spridning på intervjuerna (Denscombe, 

2009). Då de idrottare vi intervjuat är aktiva som lägst på en nationell nivå så har de 

erfarenhet kring såväl lokal som nationella medier. Därmed kunde de ge en bra bild av 

hur sportjournalistiken ser ut och fungerar även rikstäckande.  

 

En annan kritik mot kvalitativa intervjuer som metod är den så kallade 

intervjuareffekten som innebär att forskarens identitet kan påverka hur den intervjuade 

svarar och uttalar sig. Det finns ofta statusskillnader i framförallt kön och ålder som kan 

leda till att den intervjuade inte är helt naturlig och ärlig (Denscombe, 2009). Att vara 

två intervjuare är även det en risk då den som intervjuas kan känna sig i underläge 

(Trost, 2010). Vi var noggranna med att vara samspelta och avslappnade. Vi tyckte det 

fungerade väldigt bra och alla intervjuer vi gjorde kändes som avspända samtal. Vi fick 

en bra kontakt med samtliga idrottare och samtalen kändes naturliga. Vi upplevde att 

varken kön, ålder, roll eller några andra faktorer kom i vägen för intervjun. 

 

En av intervjuerna genomfördes inte under ett personligt möte. Att intervjua över 

telefon innebär inte samma typ av personlig kontakt och det går inte att ta del av icke-

verbala budskap (Repstad, 2007). Då den aktuella intervjun genomfördes med hjälp av 

videosamtal kunde vi se varandra hela tiden och kunde därmed ta del av kroppsrörelser 

och ansiktsuttryck. Vi upplevde ingen märkbar skillnad gentemot de personliga 

intervjuerna eller att det påverkade typen eller mängden av information vi fick ta del av. 

 

Personliga samtalsintervjuer är lätta att arrangera och det som kommer till uttryck i en 

intervju kommer direkt från en källa. Det är även en flexibel metod för att samla in data 

och en metod som garanterar hög svarsfrekvens (Denscombe, 2009). Alla de idrottare vi 

kontaktade var positiva till initiativet och det gick smidigt att boka in en träff för 



  
 

16 

intervjuerna. På alla frågor som ställdes gavs reflektioner och tankar kring deras 

uppfattningar. 

 
4.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn 

till vid utförande av forskningsstudier. Informationskravet är det första. Det innebär att 

forskaren ska informera, i det här fallet den intervjuade, om syftet med forskningen och 

om att deltagandet är frivilligt och att denne när som helst kan avbryta intervjun. Vi var 

tydliga med detta både under första kontakten med intervjupersonerna och i samband 

med varje enskild intervju. Den andra principen är samtyckeskravet som handlar om att 

alla som intervjuas ska ge sitt medgivande till att ställa upp. Detta krav uppfylldes både 

muntligt och via e-post. Konfidentialitetskravet är den tredje principen som innebär att 

alla inblandade i studien ska ges största möjliga konfidentialitet, det vill säga att de ska 

vara anonyma och de inte ska gå att identifiera. Därför nämner vi inga namn på 

intervjupersonerna utan de benämns istället utefter vilken sport de utövar. Den sista 

principen, nyttjandekravet, handlar om att uppgifterna som samlas in inte får användas 

till något annat än forskning. 

 

I en kvalitativ intervjustudie är man inte ute efter att undersöka det generella utan man 

vill istället beskriva det som finns utifrån sitt material. Eftersom att syftet inte är att 

mäta på samma sätt som med en kvantitativ metod, och eftersom det empiriska 

underlaget är mindre, går det inte att applicera validitet och reliabilitet på samma sätt då 

dessa begrepp har sitt ursprung i kvantitativ metodologi (Trost, 2010). Istället har vi 

använt oss av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet för att verifiera forskningen.  

 

För att säkerställa trovärdigheten i vår studie har vi varit noga med att genomföra 

datainsamlingen på ett seriöst och korrekt sätt som är relevant för vår frågeställning. Vi 

har även omsorgsfullt utformat våra intervjufrågor på ett så neutralt sätt som möjligt för 

att våra egna åsikter inte ska påverka den intervjuades svar (Denscombe, 2009). 

 

När det kommer till tillförlitlighet handlar kvalitativa intervjuer inte om att mäta utan 

om att förstå hur de intervjuade tänker, känner och beter sig. Det är därför svårt att tala 

även om tillförlitlighet i det här sammanhanget. Ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv utgår dessutom från att människan hela tiden är del av en process och att 
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människans föreställningsvärld är i ständig förändring. Därmed ändras hela tiden 

uppfattningar om hur den uppfattade verkligheten, som i det här fallet handlar om 

sportjournalistik, ser ut för stunden. I och med det ändras även grunden för hur en fråga 

besvaras. Därför är svaret inte tvunget att bli detsamma varje gång frågan ställs (Trost, 

2010). Vidare har idrottarna i den här studien, efter att de blivit intervjuade, säkerligen 

fler tankegångar kring frågorna än vad de hade innan de blev intervjuade. Därför skulle 

de, om de fick samma frågor igen, ha andra förutsättningar än vad de hade första 

gången. Det är heller inte säkert att andra idrottare skulle ha samma åsikter som de vi 

intervjuat. Däremot är vårt material hämtat från verkligheten. De svar vi fått kommer 

från personer som är specifikt utvalda just för att de är i en position där de kan ge oss 

information som är relevant för vår frågeställning och svaren är pålitliga för att skildra 

just de här idrottarnas verklighet. Vi har i vår presentation av resultatet valt att dra ut 

många citat ur intervjuerna för att visa idrottarnas perspektiv med deras egna ord. 

 

När det gäller kvalitativa data handlar det alltid om en tolkningsprocess. Det slutgiltiga 

resultatet beror på hur vi som forskare tolkar data utifrån vår förförståelse. Det går inte 

att komma ifrån att vi alla har en förförståelse för hur vi förstår och förklarar 

verkligheten och det påverkar objektiviteten (Denscombe, 2009). Vi har under hela 

studien varit väl medvetna om detta och varit noga med att ställa så öppna frågor som 

möjligt. Vi har vid analyserna även sett till att se på materialet från olika håll och efter 

bästa förmåga analyserat med ett öppet sinne. Trots stor försiktighet bör tas i åtanke att 

vår förförståelse ändå kan ha viss påverkan på resultatet.  

 

Överförbarhet är en annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till. Det handlar om 

huruvida forskningens resultat går att tillämpa på andra liknande fall (Denscombe, 

2009). Vi har varit noga med att uppge all relevant information för att andra forskare 

ska kunna ta ställning till i vilken utsträckning vårt resultat kan överföras till andra 

studier. 
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5 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisar vi resultatet från våra intervjuer och även analysen av 

resultatet. Presentationen har delats in efter de teman vi identifierade när vi 

analyserade materialet; tillit, kunskap och synlighet. Dessa går till stor del hand i hand 

och vi avslutar avsnittet med en summering av dem. När idrottarna pratat om medier 

har det i de flesta fall handlat om press. Därför är det press vi refererar till när vi 

skriver medier, om inget annat anges. 

 
5.1 Tillit 

Alla de idrottare vi intervjuat talade om att de ofta möter en och samma journalist flera 

gånger och att de på så sätt skapar en slags relation till den personen. De beskrev också 

hur viktig de tycker att en ömsesidig relation till journalister är och genom den 

informationen identifierade vi ett tema som handlar om tillit och hur idrottare i många 

fall bemöter medier med stor försiktighet. 

 

Alla idrottare påpekade att en god relation till journalister på något sätt är betydelsefull. 

Däremot uttryckte en idrottare att det bör vara mer värdefullt för journalisten än för 

honom som idrottare, då det inte är en lika stor del av hans jobb att bli intervjuad som 

det är för en journalist att intervjua idrottare. Här blir Furhoffs (1986) forskning kring 

hur journalister är i underläge gentemot sina källor aktuell då källorna har möjlighet att 

på olika sätt ställa krav och villkor för en intervjusituation. Om en idrottare till exempel 

vägrar att bli intervjuad påverkar det journalistens arbete och därmed agendan. 

 

För mig som idrottare är relationen inte alls lika viktig. Om en journalist skulle bli 

förbannad på mig så påverkar inte det mig på samma sätt som det kan påverka en 

journalists jobb om jag exempelvis skulle bli arg på honom eller henne. Jag kan vägra att 

bli intervjuad igen, exempelvis. (Bandyspelare) 

 

En återkommande synpunkt bland de intervjuade idrottarna var att skillnaden mellan att 

träffa en journalist flera gånger jämfört med att träffa den för första gången är stor.  

 

Det är absolut annorlunda. Man jobbar ju upp ett slags samarbete och en dialog mellan 

varandra och skapar någon slags relation. Det fanns en journalist på en lokaltidning som var 
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genuint intresserad av handboll och som alltid var på matcherna. Man visste var man hade 

honom och det var alltid roligare att bli intervjuad. (Handbollsspelare) 

 

En journalist som jag har träffat flera gånger känner mig ju lite mer personligt. Det är mer 

avslappnat och vi kan skämta lite mer. Med en ny journalist måste jag visa mig själv på ett 

annat sätt, marknadsföra mig själv och konståkningen på ett bra sätt. (Konståkare) 

 

Det framkom att en god relation som utvecklas genom att möta journalister flera gånger 

skapar ett förtroende parter emellan som underlättar intervjusituationer och idrottarna 

uttryckte att det förtroendet gör att de känner sig bekväma i vad de kan säga och hur 

resultatet blir. Idrottarna definierar situationen baserat på tidigare erfarenheter och det 

styr deras beteende gentemot journalisten.  

 

Man lär känna varandras sätt att vara i en intervju. De kan läsa av en lite bättre och då 

känner jag att jag kan svara bättre själv också. När man får en lite bättre relation med dem 

så kan det bli lite mer dynamik i samtalet, mer än bara sterila svar liksom. (Fotbollsspelare) 

 

Det blir mer personligt när man pratar med en person som man pratat med flera gånger 

innan. Jag är mer bekväm och mer öppen med en person jag träffat förut och gillar jag den 

kan jag säkert bjuda till lite extra, är det någon jag ogillar så kan jag säkert agera tvärt om.  

(Bandyspelare) 

 

Alla intervjuade idrottare betonade vikten av en god relation och till följd av en sådan 

kan de säga och göra saker inför en journalist och samtidigt veta att det inte behöver 

vinklas fel eller ens komma ut över huvud taget. Även detta bekräftar Furhoffs (1986) 

forskning kring hur källor kan ställa villkor på publiciteten genom att en nyhet 

exempelvis vinklas ”rätt” ur idrottarens synpunkt för att journalisten ska stå på god fot 

med denne. Furhoff (1986) menar på att detta symbiotiska förhållande kan leda till att 

en del saker aldrig avslöjas. I och med detta har även idrottarna en makt över vad 

publiken får ta del av och därmed är det inte bara medierna som, enligt 

dagordningsteorin (Shehata, 2012), påverkar vad medborgarna anser vara viktigt. De 

intervjuade idrottarna upplever den goda relationen och deras möjlighet att påverka det 

som publiceras som något värdefullt.  

 

Ibland är det jätteskönt, tycker jag. Det finns en journalist som jag hade en jättebra dialog 

med kring ett mästerskap och han skrev en bra mycket bättre text än jag förtjänade. Sen har 
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han intervjuat mig ytterligare två gånger varav en var lite känslig men jag kände att jag 

kunde säga vad som helst till honom för han kommer att framställa det så som jag önskar 

även om jag råkar säga det på fel sätt. (Gymnast) 

 

Handbollsspelaren berättade om ytterligare ett exempel på en sådan typ av tillit till 

journalisten. Under en SM-fest hade en annan spelare suttit och rökt samtidigt som han 

intervjuades av en journalist. Han kände att han kunde göra det för att han visste att den 

journalisten ändå inte skulle skriva om det. 

 

En uppfattning som fanns bland vissa idrottare var att lokala journalister värnar mer om 

den goda relationen än journalister från större rikstidningar. Journalister från en lokal 

tidning har en fördel i att upprätthålla en god relation eftersom att de är på plats och kan 

tolka mer och få ut mer intressant information från samtalet. 

 

Jag tycker att journalister som har en pågående relation, exempelvis lokala journalister, 

visar större respekt än de som kanske skriver en bandyartikel i halvåret. Och det är helt 

klart en fördel. Lyckas man som journalist komma in i ett omklädningsrum efter matchen 

kan man nog få höra väldigt mycket mer. Efter en seger kan man få roliga saker att skriva. 

Efter en förlust kan man, i alla fall från journalistens synpunkt, få roliga saker att skriva.  

(Bandyspelare) 

 

De lokala journalisterna har blivit mycket mer insatta och lärt sig jättemycket om 

konståkning. Det är roligt att ha en bra relation till dem. De vill hela tiden veta hur det går 

för mig och har koll på vart i världen jag är och tävlar. (Konståkare) 

 

Amnestål och Tiger (2005) tar i sin lärobok upp hur en nära relation mellan en källa och 

en journalist kan skapa svårigheter, speciellt på en lokal nivå där närheten till varandra 

till stor del påverkar arbetet. Men enligt Larssons (1998) forskning om 

närhetsproblematik, och precis som det framgår genom de genomförda intervjuerna, 

verkar det viktigaste vara att hålla en professionell nivå och hitta en balans mellan 

respekt och förtroende till varandra. Genom att träffa samma journalist flera gånger, så 

som framkommit ofta är fallet med lokala journalister, så har ett förtroende redan byggts 

upp eftersom det man tidigare upplevt eller varit med om finns interagerat i de 

värderingar man har i nuet.  
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Att känna tillit och förtroende handlar inte bara om vem journalisten är utan vilken 

tidning det gäller spelar stor roll i hur mycket man vågar öppna upp sig, menade många 

av idrottarna. Det här kan förklaras med hjälp av aktivitetsbegreppet inom symbolisk 

interaktionism som handlar om hur man som människa beter sig olika beroende på i 

vilken situation man befinner sig i (Trost & Levin, 2010). Till exempel beter sig en 

idrottare möjligtvis mer öppet och uppriktigt och när denne befinner sig i en situation 

som känns säker och trygg. 

 

Ringer någon och säger ”Hej, jag kommer från Aftonbladet” då tänker jag direkt ”Okej, nu 

måste jag akta mig för vad jag säger”. Jag vill inte ge dem något som kan vändas till något 

negativt. Jag vet att kvällstidningar fiskar efter rubriker och skriver för att sälja så jag vet 

med mig att jag beter mig annorlunda mot dem för jag litar inte på dem på samma sätt.   

(Friidrottare) 

 

Anledningen till varför tilliten inte finns på samma sätt till alla journalister eller 

tidningar förklarade friidrottaren dels genom att hon har sett andra friidrottare ta smällar 

från journalister och dels genom att hon själv blivit vinklad fel i publicerat material. 

Hon har samtalat med journalister som uttryckt att de tycker att friidrottare generellt är 

tråkiga i intervjusituationer jämfört med andra idrottare och det tror friidrottaren har att 

göra med sina tidigare erfarenheter med medier samt skillnader mellan individ- och 

lagidrotter. De minnen och tidigare upplevelser en person varit med om styr hur denne 

handlar och det är ett tydligt bevis på hur en persons ”jag”, enligt Charon (2009), 

påverkar dennes verklighet. 

 

Skrivs det något som jag själv eller förbundet ställer sig negativa till så smutskastar man sig 

själv väldigt personligt. Det är ju inte bättre att smutskasta ett lag men en fotbollsspelare 

kan gömma sig ändå. Nu får jag stå för allting jag säger, bara jag, och det kan vara väldigt 

svårt. Man vill ju ändå framstå bra inför sponsorer och det är viktigt att man får en bra 

image utåt. Då är nog folk hellre lite tråkiga än sticker ut hakan för att man sett andra få 

skit. (Friidrottare) 

 

Enligt Coakleys (2015) forskning är den prislapp som idrottare får betala för dålig 

publicitet oerhört hög. Det kan förklaras med hjälp av sportmediekomplexet eftersom 

att dålig publicitet kan leda till att man som idrottare förlorar eller kan få svårare att få 
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sponsorer och publik. Därför håller många idrottare tillbaka vad de säger till och hur de 

uppträder mot medier. Även inom gymnastiken är det något som återspeglas.  

 

Numera, tyvärr, känner jag att jag är försiktig med vad jag säger om saker som kan skada 

gympan. Jag tycker att vår sport har väldigt många sidor som är extremt bra, och tänker stå 

för det, och därför tänker jag heller inte se till att någon som vill skapa en dålig artikel får 

något från mig i alla fall. (Gymnast) 

 

Coakley (2015) tar upp att journalister ibland tänjer på de etiska gränserna för att skapa 

underhållande journalistik. Men idrottarna i vår studie påpekar att journalisterna i de 

allra flesta fall håller sig till idrotten och inte är ute efter privat information eller 

”skvaller”. Alltså beror den här försiktigheten hos idrottarna, enligt dem själva, till 

största del på att de inte vill att deras idrott eller idrottsliga prestation ska vinklas fel.  

 

Den här försiktigheten som vi uppfattat ofta finns hos idrottarna syns även när det gäller 

sociala medier. De intervjuade idrottarna upplever att sociala medier är lättåtkomligt för 

journalister och har en medvetenhet kring det. 

 

Kan man sköta det är det ju väldigt bra och käckt men det kan lätt gå fel. Samtidigt som det 

är kul så kan det bli problematiskt. Jag tänker på vad jag lägger ut, att inte skriva för starka 

åsikter just på grund av att jag aldrig kan veta vem som kan ta del av det eller vad som kan 

hända. Därför är jag mer en följare än vad jag är aktiv. (Bandyspelare) 

 

Många idrottare har följare som är journalister och som de upplever håller sig 

uppdaterade på vad som skrivs och läggs ut. Bandyspelaren berättade hur hans tweets 

flera gånger hamnat på förstasidan av lokaltidningen utan att någon frågat om lov. Flera 

av idrottarna är medvetna om att sociala medier blir ytterligare en källa för 

journalisterna att hämta information från och tycker att det är på både gott och ont. 

 

Vill man säga något så är det ganska lätt att få ut det. Skulle jag lägga ut något 

kontroversiellt som folk skulle rycka på ögonbrynen åt så skulle det hamna på sportsidorna 

direkt. Däremot kan man försvara sig på ett annat sätt nu. Förut fick du förlita dig på att 

någon skulle ringa dig men nu är det bara att gå ut och säga vad du vill.  

(Fotbollsspelare) 
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Skulle jag lägga ut någonting väldigt positivt, eller väldigt negativt, så skulle de haka på det 

direkt. Det är ett bra redskap för journalisterna som kan se var jag är iväg och tävlar och hur 

det går, annars har de ju kanske inte ens koll på att jag är där. (Friidrottare) 

 

Sahlstrand (2000) menar i sin forskning att det är källorna som är ursprunget till 

nyheterna och det kan genom exemplen ovan kopplas till diskussionen kring hur 

mediernas makt över hur konsumenternas agenda ser ut minskar.  

 

Men lättillgängligheten gör idrottarna utsatta. Den gör att de inte lägger ut vad som helst 

så att ingenting ska kunna vinklas fel eller skapa negativ publicitet. Som idrottare vill 

man framstå på bästa sätt och under intervjuerna fick vi höra flera exempel på hur 

idrottarna använder sig av framing genom att välja vad de delar med sig av och hur de 

formulerar sig.  

 

De är inte så att man tänker ”Nu har jag haft ont i baksidan här en vecka, ska jag 

instagramma det kanske?”. Man borde ju göra det, men man vill bara framhäva de positiva 

sidorna för att alla andra gör det. (Friidrottare) 

 

Däremot berättade både gymnasten och konståkaren att de lägger ut information även 

när det är kämpigt. Trots att en del inlägg på sociala medier kan uppfattas som negativa 

av journalister så upplever idrottarna att det är viktigt att visa sanningen.  

 

En gång blev jag tillsagd av förbundet att inte lägga ut mina träningstider för att vi får så 

mycket skit i media ändå om att unga tjejer inte ska träna så mycket som vi gör. Det är inte 

populärt att skylta med det, vilket är jättekonstigt för i min sport behöver man träna så här 

mycket. Punkt slut. Jag tycker det är viktigt att visa att det inte är någon dans på rosor. 

Medaljer, resultat eller elitidrott är tufft. Och det är klart man är lite skadad ibland.  

(Gymnast) 

 

Det är alltså inte bara medierna eller sponsorerna som snappar upp vad som läggs ut 

bland sociala medier. Även tränare och förbund reagerar för att skapa så lite dålig 

publicitet som möjligt och även om många idrottare inte blir direkt medietränade så kan 

de få direktiv om hur de bör hantera medier. I första hand verkar det vara för att ge en 

enhetlig bild utåt. 
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Det finns en diskussion kring vad vi ska säga. Det handlar om att vi inte ska sätta press på 

oss själva och att alla ska kunna stå för det som sägs. (Handbollsspelare) 

 

Vi kanske bestämmer oss för ett visst mål inför säsongen som vi håller internt inom 

gruppen och så har vi något annat som vi går ut med i media. (Bandyspelare) 

 

Ovanstående citat är två tydliga exemplen på hur idrottare och idrottsorganisationer 

använder sig utav framing för att kunna styra vilken bild av dem som förmedlas genom 

medierna.  

 

Ingen av idrottarna i vår studie anser att de är i behov av mer mediedirektiv eller 

medieträning utan att den dialog som redan finns räcker.  

 

Jag tycker att om man kör för mycket medieträning så blir det för mycket samma svar. Jag 

tycker det är charmigt att sticka ut och visa sin personlighet. Man ska inte medietränas bara 

för att man ska säga rätt grejer för det blir väldigt tråkig läsning. (Friidrottare) 

 

Precis som Coakley (2015) menar och som ovanstående exemplen visar på, så är 

idrottare och idrottsorganisationer så pass medvetna om tillitsproblematiken att även om 

de inte rent av medietränas, så är de ofta återhållsamma med hur de uttryckte sig i 

medier. Detta kan leda till att sportjournalistiken innehåller tomma och likgiltiga citat 

vecka efter vecka.  

 

5.2 Kunskap 

En återkommande uppfattning hos alla idrottare i den här studien var att det generellt 

sett saknas kunskap hos journalisterna. Utifrån det identifierade vi temat kunskap. 

Gymnasten gav ett tydligt exempel på detta. 
 

Väldigt många gånger har jag fått någon som ringer upp, som har fått ett uppdrag över 

helgen eller något, och inte ens vet vilka redskap vi tävlar i. (Gymnast) 

 

Journalistens kunskapsnivå påverkar, mer eller mindre, alla de intervjuade idrottarna i 

intervjusituationer. Friidrottaren uttryckte att hon ibland kan svara lite otrevligt om hon 

märker att journalisten inte vet vad han eller hon pratar om även fast hon egentligen inte 
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vill svara så. Flera av de intervjuade berättade att de ibland lägger sig på journalistens 

nivå kunskapsmässigt. 

 

Ibland gör jag det faktiskt för att man inte riktigt känner att diskussionen kan utvecklas 

egentligen, så då svarar man bara på det de frågar och ser glad ut typ. (Fotbollsspelare) 

 

De journalisterna som kanske inte kan så mycket om konståkning, de får man ju utbilda 

lite, så de kan lära sig till framtiden. (Konståkare) 

 

Enligt Sahlstrand (2000) är det källornas kvalitet som avgör hur bra en journalistisk text 

blir. Men genom dessa och följande exemplen syns att kunskapsnivån hos journalisterna 

påverkar hur källorna agerar och därmed har även journalisternas kvalitet stor betydelse 

för hur resultatet blir. 

 

Alltså, ställs dumma frågor ger man ofta dumma svar. Det gäller egentligen vilket 

samtalsämne som helst, det är roligare att prata med någon som är intresserad av det man 

pratar om. Märker man att personen inte kan något är det inte så jävla kul. (Bandyspelare) 

 

Vidare kan det här förklaras genom begreppen definitionen av situationen och aktivitet 

inom symbolisk interaktionism som syftar till att man, i det här fallet idrottarna, beter 

sig utefter hur de definierar en situation (Trost & Levin, 2010). I det här fallet gav 

bandyspelaren inte lika bra svar som han hade kunnat göra till följd av att han upplevde 

att journalisten betedde sig oengagerat och/eller saknade kunskap. När en journalist 

istället visar sig intresserad är det, som bandyspelaren berättade, roligare att prata med 

den. Man beter sig alltså annorlunda utefter hur man definierar situationen. 

 

Flera av idrottarna uttryckte att det är svårt att ge en skildring av någonting när 

kunskapen hos journalisten är bristfällig. Det kan vara problematiskt att kommunicera 

när kunskapsnivån skiljer sig så mycket mellan idrottare och journalist. De interagerar 

genom symboler, ofta i form av ord. Men kunskapsluckor kan leda till att ett visst ord 

inte har samma innebörd för en journalist som för en idrottare. Därmed förlorar ordet 

sin innebörd och sin funktion som en symbol och man förstår inte varandra (Trost & 

Levin, 2010). Det blir svårt att utveckla konversationen och då blir det inget djup i 

svaren. Flera av de intervjuade idrottarna nämnde specifikt expertkommentatorer som 
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intressanta och roliga att prata med då de har en djupare förståelse än de flesta 

journalister och använder samma slags språk som idrottarna. 

 

Det fanns däremot även åsikter om att det inte är ett problem att journalister inte har lika 

mycket kunskap om idrotten som idrottarna själva. 

 

Egentligen tycker jag helt ärligt att det är så det måste vara för att 95 % av alla som tittar på 

sporten är ju precis som journalisten, de har aldrig varit i närheten av elitidrott liksom och 

vet inte hur det funkar i den världen och den sporten man utövar […] det är dem de skriver 

för, det är inte vi som spelare de skriver för egentligen. Det är den stora massan som är 

intresserade av oss, och då får de fråga det som de tror att den massan är intresserad av. 

(Fotbollsspelare) 

 

Fotbollsspelaren delar alltså föreställningen, som Furhoff (1986) talar om, att en 

journalist ska stå på publikens kunskapsnivå. Han menar att om journalisten har för 

mycket kunskap inom exempelvis en sport kan det bli problematiskt på samma sätt som 

ifall den kan för lite, då fokus inte hamnar på vad publiken kan förstå. Det handlar alltså 

även här om symboler men i det här fallet i interaktionen mellan journalisten och 

publiken. 

 

Friidrottaren uttryckte en irritation över att det ofta bara är resultatet på en tävling som 

lyfts fram och inte anledningen till varför det gick som det gick. Hon berättade om att 

journalister ibland inte tycks förstå att hon inte är en avlönad idrottare utan har tagit sig 

till världseliten med egna medel. Dessutom finns det mycket tekniska aspekter som 

spelar in i resultatet som är svåra att förstå för en utomstående. 

 

Det kan vara att en journalist undrar varför man hoppade tio centimeter lägre än förra 

veckan och man bara, men det blåste motvind och jag låg en fot närmre idag. Det säger 

kanske inte så mycket för en journalist men är du friidrottare kan du förstå att det var ett 

ganska bra resultat. (Friidrottare) 

 

Överlag fattar journalister inte hur lätt det är att missa när man har fyra grenar som är 

assvåra. Det är snarare regel än undantag att man har problem någonstans. (Gymnast) 
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Shehata (2012) talar om en omedveten process som styr hur journalister väljer att 

presentera nyheter. Okunskap, eller brist på förståelse, kan begränsa journalister så att 

de inte framställer idrottarna och deras prestation på ett rättvist sätt. Det kan alltså 

resultera i att idrottaren själv är nöjd med prestationen medan journalisterna undrar 

varför det gick så ”dåligt”. 

 

Det är tydligt att idrottarna i många fall tycker att journalisternas kunskap inte räcker till 

och att de borde kunna läsa på lite mer. Men det finns samtidigt en förståelse för att 

journalister inte kan kunna allt om alla sporter. Friidrottaren berättade att hon därför 

verkligen försöker förklara den tekniska biten för journalister, hon ser det som att även 

hon har ett ansvar. 

 

Det är ju vår skyldighet. Håller man på med en sport som är mycket teknik så måste man 

förmedla att det är svårt liksom. (Friidrottare) 

 

Det finns fall där okunskap eller brist på information hos journalister inte bara påverkar 

hur en enskild persons idrottsliga prestation skildras. Det kan även resultera i en negativ 

bild av sporten. Ryttaren berättade att ett oerfaret öga kan uppfatta en situation i stallet 

som väldigt allvarlig fast det egentligen inte är så alls. Gymnasten tycker att de senaste 

årens mediestormar om elitsatsning är orättvisa och att journalisterna inte är tillräckligt 

insatta för att förstå hela situationen. 

 

Det är elva klubbar som tränar här. Klart det måste bli utslagning om jag ska kunna träna 

inför VM här inne samtidigt som en sexåring ska kunna träna här. Jag tror att man måste 

förstå vilken yta vi har att träna på, vi måste sålla, vi har inget val. (Gymnast) 

 

Det handlar inte alltid om bristande information. Trots att idrottare förklarar hur det 

ligger till upplever de att det inte alltid framställs rätt i medierna. En uppfattning är att 

det ibland handlar om att journalisten inte förstår för att det idrottarna beskriver är för 

tekniskt komplicerat. Men ibland känner även idrottarna att journalisterna väljer att inte 

ta med viss information trots att de är medvetna om den. Att på det här viset medvetet 

välja vilken information som får synas, som idrottarna upplever att journalisterna gör, är 

ett exempel på hur framing kan ta form i praktiken. 
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Vi försöker förmedla det men ibland tycker man att journalister bara vill skriva det negativa 

för att det säljer, och det kanske finns en förklaring till varför det blev som det blev men de 

skiter i att ta med det. (Friidrottare) 

 

Enligt idrottarna kan det ibland också bli helt fel. 

 

En lagkompis blev här om dagen, i tidningen, kallad Robert men han heter Fredrik. Det är 

ju liksom, ett sådant misstag går ju knappt att göra. Det är ganska ofta i tidningar där det 

står en artikel om en viss person men det är bild på en helt annan. (Bandyspelare) 

 

För de som har idrotten som sitt arbete är intervjuer en del av jobbet och det gäller att 

uppträda proffsigt även fast journalisterna, enligt idrottarnas mening, inte alltid gör det. 

 

Jag är inte spydig på något sätt, det är inte så. Men märker jag att journalisten kan handboll 

blir jag kanske lite mer invecklad. (Handbollsspelare) 

 

Idrottarna upplever att journalisters kunskap påverkar hur idrottarna uppträder och hur 

de svarar på journalisternas frågor, vilket i sin tur påverkar resultatet. Flera av idrottarna 

tror att det resulterar i mindre intressanta artiklar, färre läsare och därmed mindre 

intresse för sporten. 

 

5.3 Synlighet 

Vilken typ av journalistik, vilka sporter och vilka idrottare som syns i medierna och 

vilken betydelse och påföljder det har är något som alltid kommer att vara en central 

och aktuell diskussion. Det här var något som idrottarna uttryckte många åsikter och 

tankar kring och av det kunde vi urskilja temat synlighet. 

 

En tydlig uppfattning hos alla intervjuade idrottare var att vissa sporter ses som ”större” 

och därmed får mer utrymme i medier. Till dem hör framför allt fotboll men även 

hockey. Det råder delade meningar hos de intervjuade idrottarna om huruvida det är bra, 

acceptabelt, förståeligt eller dåligt.  

 

Handbollsspelaren uttryckte att det är naturligt att han alltid vill se mer av just den 

sporten han själv håller på med. 
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Jag tycker att det är viss sport som får mer men det är väl alltid så man tycker när man är 

handbollsspelare, att vår sport får för lite. (Handbollsspelare) 

 

Fotbollsspelaren däremot tycker att det i alla fall inte finns för lite av hans sport, vilket 

ytterligare stärker det som alla intervjuade idrottare var överens om, att fotbollen får 

mycket plats. Men han sa också att om det är någon annan sport man är intresserad av är 

det lätt att få fram nyheter även om den för att utbudet på sport överlag är så pass stort. 

Enligt Shehata (2012) kan mediekonsumenterna skräddarsy sin medieanvändning efter 

sina intressen och själva bestämma agendan. Emellertid delar inte alla intervjuade den 

uppfattningen och vi kunde se en tydlig frustration hos idrottarna från de ”mindre” 

sporterna som inte får lika mycket publicitet. 

 

Jag kommer ihåg när jag vunnit en tävling som jag tyckte var jättestort, och så öppnade vi 

sporten i tidningen och förväntade oss liksom, någonting. Det var fyra sidor sport, varav tre 

var fotboll och den fjärde var hockey och då blev jag så jävla sur så jag hade lust att riva 

sönder tidningen. Inte för att jag själv kanske just ville synas utan mera... varför 

uppmärksammas ingenting annat? (Gymnast) 

 

Det är bara bollsporter. Det är inte någon annan idrott som får någon uppmärksamhet […] 

Jag blir personligen lite irriterad för jag tycker att det är alldeles för många bra idrottare 

inom många idrotter som inte får någon uppmärksamhet. Jag blir lite irriterad på att någon, 

typ division 2-match, skrivs det jättemycket om, men vet de hur många som är här och 

sliter varje dag eller? (Friidrottare) 

 

Enligt Wallin (1998) påverkas nyhetsurvalet mycket av journalisternas egna kunskaper 

och intressen, även den redaktionella organisationen och ägarnas inflytande spelar in i 

vad som bevakas. När en sport får mycket utrymme i medier och därmed sätts på 

konsumenternas agenda ligger det, enligt dagordningsteorin, nära till hands att tänka sig 

att konsumenterna uppfattar den sporten som angelägen och betydelsefull (Shehata, 

2012). För sporter som tvärtom inte får så mycket uppmärksamhet blir effekten den 

motsatta. 

 
Vi får det tuffare. Vi får svårt att få folk att intressera sig för vår idrott, vi har svårt att dra 

publik trots att vi håller världsklass. Men med flera andra idrotter, så fort det är en match så 

skrivs det minst en dubbelsida om det. Det är klart folk går dit och har koll på hur det går. 

Och det är ju bra för dem, de får mycket lättare att ha sponsorer och publik men det är ju 
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svårt för oss då som är mindre idrotter. Det är inte bara friidrott, det är ju alla andra idrotter 

som inte får någon plats. (Friidrott) 

 

Friidrottarens ord får stå som exempel för vad alla intervjuade idrottare uttryckte. Att 

synas i medier är viktigt både för sitt personliga varumärke, för sin idrott överlag, för att 

locka publik, öka intresset och för att kunna få sponsorer. Det går givetvis hand i hand 

och sportmediekomplexet som Jhally (1989) och Helland (2003) talar om blir mycket 

tydligt. Eftersom det är på idrottsarenor som kommersiella budskap får mest utrymme är 

det inte konstigt att sponsorer väljer att sponsra de idrotter som har störst publik. Det är 

inte heller konstigt att till exempel tv-kanaler är mest intresserade av att visa de idrotter 

som lockar flest tittare och på så sätt hamnar de idrotterna på konsumenternas agenda 

för vad som är viktigt. Och så går det runt.  

 

Gymnasten påpekade att medieexponeringen handlar om mer än att ge sporten eller sig 

själv uppmärksamhet. Den är också viktigt att idrottsstjärnor syns på agendan så att barn 

kan få idoler, tycker hon. 

 

Jag tycker det är jätteviktigt för alla små killar och tjejer som idrottar att kunna få idoler 

och råka få drömmar så som jag fick drömmar. När OS i Sydney gick fanns ingen svensk 

gymnast med så jag hade idoler inom andra sporter som typ Kajsa Bergqvist, Carolina 

Klüft och Foppa. Där väcktes mina drömmar om att tävla ett OS och hade en svensk 

gymnast varit med så hade jag kanske haft fler drömmar. Så det är jätteviktigt för 

barnidrotten att kunna få se sin idol på tv. (Gymnast) 

 

Trots frustrationen kring att vissa sporter får mer uppmärksamhet i medierna än andra, 

fanns det hos idrottarna en förståelse för det i och med sportmediekomplexet. 

 

All hockey och fotboll som det skrivs om hela tiden, det finns mer resurser och mer pengar, 

fler supportrar. Det blir mer intressant och då köper folk det så jag förstår det också.  

(Handbollsspelare) 

 

Handbollsspelaren berättade också att han tror föreningar och journalister kan samarbeta 

ännu mer med varandra genom att ha en öppen dialog. Både genom att föreningarna kan 

höra av sig till journalister och att journalister kan höra av sig till föreningarna för att få 
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tips om vad som finns att lyfta i medierna. Flera andra idrottare instämmer i att de själva 

borde kunna vara ännu bättre på att jobba med medier.  

 

Jag tror att vi också har en stor del i att vi kanske är alldeles för dåliga med att jobba mot 

media. Det är inte så att man, om man gjort en jättebra tävling, ringer tidningen och bara, 

du förresten vet du om att jag slog personligt rekord här, du kanske ska skriva om det.  

(Friidrottare) 

 

Med tanke på att det finns ett kommersiellt intresse hos idrottsorganisationer, eftersom 

de enligt Jhally (1989) är beroende av medierna för att överleva ekonomiskt, skulle de 

ha nytta av en mer aktiv sådan dialog som idrottarna talar om.  

 

När det gäller den ekonomiska aspekten trycker många av idrottarna i vår studie på hur 

stor roll även sociala medier spelar för att få sponsorer. Friidrottaren berättar att det 

ibland kan kännas som att sponsorerna är mer intresserade av hur många följare en 

idrottare har snarare än vad denne presterar på banan. 

 

Sociala medier kan också fungera som ett sätt att nå ut till medierna och på så vis få 

intresset för sporten att växa. Många idrottare förklarade att deras förbund jobbar hårt 

med detta. Inom både konståkningen och friidrotten uppdaterar respektive förbund inför 

och efter tävlingar i syfte att locka intresse och hamna på agendan hos både medierna 

och publiken. Gymnasten anser också att förbundets inblandning i rapporteringen har 

stor betydelse för sportens intresse, men tycker inte att det fungerar särskilt bra inom 

gymnastiken.  

  

Under VM hade vi en från förbundet på plats och ändå fanns det ingen liveuppdatering på 

våra resultat. Det suger. Det kom frågor om hur det gick för oss och trots att vi för fasen 

hade en förbundsrepresentant som skulle kunna pumpa ut resultat sekundvis så svarade hon 

inte. Om någon från vårt eget förbund som är intresserad inte ens kan få upp en siffra, då 

kan man inte klaga på att media inte hänger med. (Gymnast) 

 

Medan de ”mindre” sporterna får jobba aktivt för att synas i medierna och ser varje 

chans de får att intervjuas som viktig att ta vara på finns det andra som är så pass 

etablerade på agendan att de ser intervjuer som en naturlig del av jobbet. 
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Det tillhör till 200 procent sporten. Precis som att jag går och tränar varje dag eller som att 

vi har match en gång i veckan så hör det till att prata med journalister några gånger i 

veckan. Så det går på rutin lite. (Fotbollsspelare) 

 

Det är inte bara vilka idrotter som syns i medierna som idrottarna har åsikter och tankar 

kring. Även när det kommer till vilken typ av rapportering som syns mest ser vi tydliga 

mönster. De är alla överens om att resultatrapportering tar störst plats och även om att 

det är relevant och bra med snabb uppdatering. 

 

Det är väldigt mycket resultat och det förstår man ju ändå för resultat och placeringar hör ju 

sporten till. Det är väl klart att det blir fokus under säsongen. (Konståkare) 

 

Idrottarna är överens om att resultatrapportering är relevant. Men relevant behöver inte 

alltid innebära att det är intressant. Alla idrottare efterlyste fler reportage i medierna och 

vi kunde även urskilja uppfattningen om att något som sticker ut från mängden bland 

alla siffror och placeringar genast blir mer intresseväckande.  

 

Jag tycker att det är för lite inslag där man får lära känna spelare, idrottsmän och 

idrottskvinnor. Det går att få det mycket roligare än att ”nu gjorde han tio mål”. Det blir 

inte så roligt. Jag tycker sport har mycket tid i media men det är inte alltid så roligt att kolla 

på […] Det är klart att de ska spegla resultaten för att visa sponsorer att man har framgång 

och så men jag tycker ändå att resan dit och historian med laget och gruppen och hur det 

kom sig att det blev så… Jag tycker det finns mer att gräva i. Det behöver inte vara 

negativt, det kan vara positivt, åt båda hållen liksom. (Handbollsspelare) 

 

Jag tror väldigt många skulle tycka det var kul att kolla, ja men, ett jäkla pingisinslag någon 

gång. Hur ofta ser man något sånt? (Gymnast) 

 

Coakley (2015) menar att sportjournalistik mestadels består utav poängresultat och 

analyser på grund av att agendan länge sett ut på det sättet, men att en utveckling mot en 

mer beskrivande sportjournalistik sker kontinuerligt. Idrottarna i vår studie upplever att 

sportrapporteringen känns enformig och tog upp både resurs- och tidsbrist som möjliga 

förklaringar till varför. De anser att en stor del ligger i journalisternas händer. 

 

Handbollsspelaren tog upp att han gärna ser att medierapporteringen är mer kritisk än 

vad den är nu. Som exempel berättar han att hans lag haft en säsong då de var helt 
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bedrövliga, som han uttryckte det, utan att få någon kritik alls i medierna. Han efterlyste 

även tuffare frågor från journalister. 

 

Jag tycker de kan vara lite hårdare i frågorna, lite mer fulare. Ta reda på lite mer. Sen 

kanske man inte vill svara på det men de borde våga fråga i alla fall. (Handbollsspelare) 

 

Även enligt hur Coakley (2015) beskriver rapporteringen kring sport så ersätts hårda 

nyheter med infotainment och kritiska texter publiceras mer sällan. Handbollsspelarens 

uttalande talar dock emot vad Dahlén (2008), som har en annan syn på rapporteringen, 

beskriver i sin forskning där han talar om att journalister tidigare undvek att publicera 

nyheter som kunde skada en idrottare eller idrottsorganisation, men att de numera är 

alltmer kritiska. Däremot är de flesta av de intervjuade idrottarna överens om att 

negativa vinklar är vanligt förekommande i medierna. Det handlar inte bara om att det 

rapporteras om skandaler och liknande, utan även att nyheter ofta får en negativ vinkel 

när det hade kunnat vinklas på något annat sätt. Som exempel tog gymnasten upp att 

hon under en stor tävling gjort en liten miss i ett redskap och att det sedan var det som 

lyftes i tidningen, tillsammans med en ledsen bild på henne, istället för att lyfta det som 

gick bra i de andra tre redskapen. Hon tog även upp ett exempel om när en svensk 

alpinskidåkare tagit OS-guld ena dagen och OS-brons dagen efter. I tidningen handlade 

rubriken då om att hon missat guldet, inte att hon tagit ännu en medalj. 

 

Tjejen har precis tagit en andra OS-medalj för Sverige, varför skriver man missar OS-guld? 

Vad är det för syn? Negativa Sverige liksom. Inte wow! Vad häftigt, hon tog en medalj till, 

utan bara åt andra hållet. (Gymnast) 

 

Hur en journalist väljer att framställa en händelse har stor inverkan på hur konsumenten 

uppfattar händelsen. Journalisten representerar och rekonstruerar sportens verklighet 

och förser konsumenterna med en tolkningsram genom vilken de ser betydelsen av 

framgångar och misslyckanden. Journalisterna gestaltar och presenterar sporthändelser 

på ett visst sätt vilket är ett tydligt exempel på framing (Shehata, 2012). 

 

En annan återkommande synpunkt hos idrottarna är att det inte bara är mer av vissa 

idrotter än andra. Samma sak gäller när det kommer till vilka personer som får synas. 

 

Det är samma jämnt. Det är samma personer, samma idrotter. (Friidrottare) 
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Ofta är det de som, när det gäller lagsporter, är i bra form eller gör flest mål som blir 

intervjuade.  

 

Det är inget man reflekterar över utan de spelare som är heta de får snacka och de som är 

mindre heta får inte lika mycket. Det är så det funkar. Jag själv tycker inte att det är helt rätt 

men det är så det funkar. De som gör mål eller de som gör bra grejer på planen uppfattar 

publiken som bra. De behöver inte alltid vara de bästa egentligen men det är de som får 

snacka. (Fotbollsspelare) 

 

Fotbollsspelaren menar att de som gjort flest mål inte nödvändigtvis behöver vara de 

som gjort den bästa insatsen. Flera av de intervjuade lagidrottarna upplever att 

journalister ofta inte sett matchen utan bara utgår från vilka namn som syns i 

liverapporteringen och därmed alltså endast utifrån resultat skapar en egen uppfattning 

av situationen och agerar därefter. 

 

Kan man inte idrotten så ser man inte vem som är bäst. Så är det med de som blir matchens 

lirare också, ibland kan en spelare som gjort två snygga grejer få matchens lirare istället för 

någon som varit bättre. Det är klart att om man som journalist inte kan sporten tänker 

likadant. Jag tycker det är förståeligt även om jag är försvarare. Det är ett misstag som är 

enkelt att göra. (Bandyspelare) 

 

Lagidrottarna upplever att det ofta är de som spelar på offensiva positioner som får mest 

publicitet och att de defensiva spelarna, som inte gör lika många mål, inte får lika 

mycket tid i rampljuset. Om man ser det utifrån dagordningsteorin skulle det kunna 

resultera i att mediekonsumenterna uppfattar de offensiva spelarna som att de har en 

viktigare roll i laget. 

 

Det är liksom 30 människor som kommer fram till det resultatet varav elva spelar och det är 

tränare och det är bänkspelare och folk håller på och tränar och sliter året om och så får de 

aldrig någon cred för det utåt. Det är ju inte därför man håller på men jag menar bara att det 

är en lite skev verklighetsbild när det bara står om stjärnan hela tiden. (Fotbollsspelare) 

 

När det inte är målgörarna som syns uppfattar idrottarna att det ofta är någon som 

sticker ut på ett eller annat sätt som får publicitet, exempelvis en ny talang eller en 

hemvändare. Även om alla idrottare är överens om att medierna ibland visar en sned 
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bild av verkligheten säger de ändå att valet av intervjupersoner är förståeligt om man ser 

till vad publiken vill ha. 

 

Förutom detta ser handbollsspelaren även en fördel i att intervjua vissa personer mer än 

andra för att det på så sätt skapas profiler och det tycker han är bra för idrotten. Däremot 

påpekar han att även om det finns ett antal profiler som syns mer så måste 

rapporteringen variera i form av ämnen och vinklar. 

 

Att vissa personer får mer publicitet än andra syns inte bara inom lagidrott utan det är 

även något som de individuella idrotterna påpekar. Det handlar även här om att det är de 

som nått de största framgångarna som idrottarna upplever får uppmärksamhet i 

medierna. Friidrottaren berättade att lokaltidningen vid en tävling på hemmaplan lyfte 

fram en annan framgångsrik friidrottare i samma gren trots att de var två lokala 

friidrottare på samma nivå som deltog i tävlingen. 

 

Det är inte så att jag inte tycker att de ska skriva om henne men jag kan tycka att de borde 

ha lyft fram oss lite mer. Det är så man måste bygga och det hjälper ju oss och gör att vi 

satsar mer och får lättare att få sponsorer. (Friidrottare) 

 

Det verkar, baserat på våra intervjuer, som att de idrottare som etablerat sig hos 

journalisterna får ständig uppmärksamhet oavsett hur det går i en specifik tävling eller 

match.  

 
Ettan, tvåan, trean tas alltid till presskonferens, men är det någon som är känd som placerar 

sig på en lägre placering blir den intervjuad ändå. (Ryttare) 

 

För det första är friidrott inte jättemycket i media tycker jag, men när det syns är det 

mestadels fyra, fem personer som det är väldigt mycket fokus på. (Friidrottare) 

 

Som visar sig i ovanstående citat styrs valet av källor utifrån vilka som ingår i 

journalisternas nyhetsnät vilket i många fall utgår från de sex faktorer som Gans (2004) 

talar om. Det här kan förklaras med hjälp av symbolisk interaktionism. Journalister 

agerar utefter hur de tänker i nuet och i det här fallet verkar tidigare erfarenheter och 

tidigare kontakt med vissa källor ha stor påverkan på deras nu, baserat på vad Trost och 

Levin (2010) beskriver. Till följd av detta skapar journalisterna en egen agenda vilket i 

förlängningen leder till att det även hamnar på mediekonsumenternas agenda. 
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Även när man får publicitet till följd av att man är en framstående och duktig idrottare 

behöver det inte endast vara positivt. En av de idrottare vi intervjuat berättade att hon 

ibland har känt att hon fått bära hela ansvaret för hur hennes idrott framställs i medier 

genom att få representera hela förbundet istället för att bara uttala sig som en av många 

idrottare inom förbundet. 

 

Gymnasten har flera gånger upplevt att journalister sökt upp henne endast för att få ett 

visst uttalande. 

 

Ibland ringer de och säger: ”Nu är det ju så här att det inte är bra att elitsatsa.” Säger vem? 

Säger du! Då ringer de mer för att få ett citat från mig och för att kunna bekräfta och skriva 

det de redan tänkt skriva så att de har någon som sagt det. Men ska man skriva om hur 

dåligt det är med elitsatsning så ringer man ju upp en man vet är emot eller för. Så skulle 

jag också göra. Men det är inte alltid kul ur mitt perspektiv. (Gymnast) 

 

Att på det här sättet medvetet konstruera yttranden brukar kallas för att använda 

källorna som buktalardockor (Sahlstrand, 2012) och det här är ännu ett exempel på hur 

journalister själva kan välja genom vilken vinkel och vilken intervjuperson en situation 

ska framställas. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Vi har identifierat tre övergripande teman genom vår analys av empirin. Det första 

temat handlar om hur viktigt det är för idrottarna att kunna känna tillit till journalisterna. 

Idrottarna i vår studie erfar att om de har någon slags relation till en journalist sedan 

tidigare, vilket ofta är fallet med lokala journalister, så definierar de intervjusituationer 

som mer bekväma och naturliga och det har en stor effekt på den journalistiska 

slutprodukten. Om idrottarna inte känner ett förtroende gentemot journalisten upplever 

de inte samma trygghet och delar därför inte med sig av samma eller lika mycket 

information. Denna försiktighet gäller även när idrottarna använder sig utav sociala 

medier. Anledningen är att de inte vill framställas på ett felaktigt eller missvisande sätt i 

medierna. Relationen mellan journalister och idrottare uppfattas av idrottarna som 

värdefull för det journalistiska innehållet. Det vi tolkat av empirin kan förklaras med 

hjälp av symbolisk interaktionism där en persons ”jag” är direkt avgörande för hur 

denne definierar en situation och därigenom agerar (Charon, 2009). Det kan även 
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förklaras med hjälp av sportmediekomplexet som visar på hur viktigt det är för idrottare 

att framstå på ett bra sätt i medierna för att kunna locka och behålla publik och 

sponsorer (Jhally, 1989, Helland, 2003). 

 

Nästa tema handlar om att det, enligt idrottarna i den här studien, ofta råder stora 

skillnader i kunskapsnivå mellan idrottare och journalist vilket försvårar 

kommunikationen dem emellan. Det gör att idrottarna ofta inte kan vara lika invecklade 

eller beskrivande i intervjusituationer som de skulle vilja vara. Det begränsar även 

journalisterna i vad de kan producera för material och missuppfattningar eller brist på 

förståelse kan enligt idrottarna leda till en missvisande rapportering. Det som vi har 

kunnat urskilja går att tolka genom symbolisk interaktionism då idrottarna även här 

beter sig utefter hur de definierar en situation. Det går också att förklara genom att det 

blir svårt att förstå varandra när interaktion genom symboler inte fungerar (Trost & 

Levin, 2010) och det leder till att journalister, medvetet eller omedvetet, tillämpar 

framing på ett sätt som inte gynnar idrottarna eller idrotten.  

 

Dessa båda punkter har en stor inverkan på medieinnehållet som det tredje temat, 

synlighet, till stor del berör. Idrottarna ser stora skillnader i hur mycket utrymme olika 

sporter får i medierna och de ser även att det får stora konsekvenser som har att göra 

med sportmediekomplexet och idrottarna upplever att de idrotter som får lite publicitet 

får svårt att locka publik och sponsorer. Flera av dessa idrotter jobbar hårt för att synas i 

medierna och för att ta mer plats på mediekonsumenternas agenda. De intervjuade 

idrottarna upplever medierapporteringen kring sport som enformig, både sett till att den 

mestadels består av resultat och att det ofta är samma etablerade eller framstående 

personer som får komma till tals. De upplever även att journalister ofta vinklar nyheter 

på ett negativt sätt. Både dagordningsteorin och framing är synliga i våra resultat. 
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6 Slutdiskussion 
I det här avsnittet presenterar vi våra slutsatser och diskuterar kring frågor och tankar 

som väckts under arbetets gång. Avslutningsvis pekar vi framåt mot vidare forskning. 

 
6.1 Slutsatser och diskussion 

Vårt syfte och vår frågeställning handlar om vad elitidrottare har för erfarenheter, 

uppfattningar och åsikter om sportjournalistiken i Sverige. Vi har i och med den här 

studien försökt få en bild av idrottares perspektiv på hur sportjournalistiken ser ut och 

fungerar. Det vi tolkat och de slutsatser vi dragit är endast baserade på svaren från de 

sju idrottare vi intervjuat i den här studien och talar därför bara för deras egna tankar 

och reflektioner.  

 

Det har genom idrottarnas erfarenheter, uppfattningar och åsikter framkommit att de har 

lättare för att ge bra svar när de känner sig trygga i en intervjusituation. Idrottarna 

tenderar att känna den tryggheten oftare med lokala journalister. Det handlar inte bara 

om personkemi utan också om hur mycket kunskap och kompetens journalisten besitter 

och det är något som i många fall, enligt idrottarna, saknas inom svensk 

sportjournalistik. Skillnader i kunskapsnivå gör att det blir svårt att kommunicera och 

det leder till att sportjournalistiken inte alltid förmedlar en korrekt och riktig bild av 

idrottarnas verklighet och den idrottsliga prestationen. Av detta kan vi dra slutsatsen att 

relationen idrottare och journalister emellan såväl som journalisternas kunskapsnivå är 

viktig och av stor betydelse för idrottarna. Relationen och hur mycket kompetens och 

engagemang journalisten visar upplever idrottarna ha stor inverkan på 

intervjusituationen och att det i sin tur påverkar den journalistiska slutprodukten. 

Idrottarna anser att medierna ofta ger en negativ skildring av idrottshändelser och vi kan 

konstatera att det hos idrottarna överlag finns en försiktighet och en medvetenhet kring 

medier. Vi kan dra slutsatsen att idrottarna uppfattar att journalistiken har stor makt 

över hur idrott framställs men med en bra relation till de som producerar materialet 

känner idrottarna sig inte oroliga. Att utrymmet i medierna är ojämnt fördelat olika 

idrotter och idrottare emellan anser idrottarna vara en konsekvens av mediernas 

dagordning. De idrotter som får mindre publicitet får svårt att locka publik och 

sponsorer och en följd av den skeva rapporteringen är att sociala medier används av 

idrottsorganisationer som en kanal för att nå ut till medierna och synas mer. 
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Sportmediekomplexet och dagordningsteorin har stor betydelse för vad som syns i 

medierna. Framing spelar en stor roll för hur det syns. När det gäller journalister och 

idrottares relation till varandra och hur de interagerar kan mycket förstås med hjälp av 

symbolisk interaktionism. 

 

Det är mycket som spelar in i hur sportjournalistiken fungerar. Som konsument handlar 

det om att gå till affären och köpa en tidning, klicka sig in i appen i mobilen eller slå på 

tv:n eller radion och så finns nyheterna där. Men det är väldigt mycket som ligger 

bakom vad som kommer fram och hur det kommer fram. Det som finns att läsa i 

tidningen beror i slutändan på vilka källor som kontaktas och på vad de säger, vilket i 

sin tur avgörs av relationen och tilliten till journalisten. Hur det presenteras i medier 

beror på hur väl rustad journalisten är för att förstå vad källan har sagt, och det beror på 

hur journalisten sedan väljer att framställa det. 

 

Idrottarna tycker att de ofta behöver uttrycka sig på ett mindre invecklat sätt än vad de 

hade velat. Detta för att möta journalisten på en nivå där denne kan förstå. Det finns en 

föreställning om att denna nivå ska vara anpassad för publiken. Men det är inte så enkelt 

som att sportpubliken består av en enhetlig grupp. Vår uppfattning är att den istället 

består av flera komplext sammansatta grupper. Sportmediekonsumenterna är svåra att 

definiera eftersom de rör sig mellan olika sporter, medier och kunskapsnivåer. Det kan 

således tänkas vara svårt för journalister att veta vilken nivå de ska lägga sig på för att 

nå ut till samtliga konsumenter samtidigt. Det här väckte funderingar hos oss kring vad 

som är viktigast; att förenkla för att alla ska förstå eller att hela idrottarnas verklighet 

förmedlas. Ett sätt att se på det är att idrotten förminskas när rapporteringen inte sker 

utifrån idrottarnas nivå. Om det alltid förenklas i medierna, och viktiga aspekter faller 

bort, får heller inte publiken en chans att förstå helheten. Det anser vi kan leda till att det 

inte är en fullständig och riktig bild av idrotten som gestaltas och vi tror det kan 

resultera i att den får svårt att växa och utvecklas. Det är ännu tydligare för de ”mindre” 

idrotterna, då idrottarna upplever att journalister tenderar att ha mindre kunskap om dem 

och då de dessutom inte får lika mycket medieutrymme. Kombinationen av en skev 

rapportering och en låg kunskapsnivå gör att medborgarna inte får en chans att se och 

förstå hela Idrottssverige. 
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Vi tror att sportjournalistiken och idrotten skulle ha nytta av att innehålla fler reportage 

och inte bestå av resultatrapportering till lika stor del som den gör idag. Självklart 

behöver resultatrapporteringen finnas kvar, men vi tror att en ökad mängd reportage 

skulle bidra till att öka publikens förståelse och kunskap, framför allt kring de ”mindre” 

idrotterna. Då skulle nivån på rapporteringen kunna höjas och det skulle kunna leda till 

ett större intresse kring fler idrotter. Vi inser att den svenska sportjournalistiken är 

komplex och att det inte går att åstadkomma en förvandling över en natt. Det är även en 

fråga om tid och resurser. Men fortsätter man att följa de normer som finns kommer de 

finnas kvar. Som vi ser det har det blivit en ond cirkel, speciellt utifrån de ”mindre” 

idrotternas perspektiv, och vi tror att en ökad mängd reportage är en möjlig väg att gå 

för att förändra förutsättningarna för samtliga spelpjäser som ingår i det symbiotiska 

förhållandet som sportmediekomplexet innebär.  

 

I resultatet framkom att det finns en viss irritation från idrottarnas sida, inte bara kring 

vilka idrotter som får utrymme i medierna utan även vilka idrottare som får synas. En 

intressant aspekt att diskutera kring är därför vilka idrottare som väljs ut som 

intervjupersoner av journalisterna. Tidigare forskning visar hur journalister utgår från 

sitt nyhetsnät när de väljer sina källor, snarare än huruvida vem som har mest väsentlig 

information. När det gäller sportjournalistik upplever idrottarna ett mönster kring vilka 

faktorer som spelar in när sportjournalisterna gör sina val. Även här tror vi att det 

handlar om brist på kunskap. Utöver att de redan etablerade idrottarna får 

medieuppmärksamhet så syns de idrottare som varit mest framträdande i ett 

sammanhang genom att ha gjort flest mål i en match eller placerat sig i toppen i en 

tävling. Vi resonerar kring det faktum, precis som idrottarna menar på, att dessa faktorer 

inte behöver betyda att dessa idrottare faktiskt varit bäst. Men eftersom att det är de som 

får uppmärksamheten av journalisterna är det också de som uppfattas vara viktigast av 

publiken, och där är den onda cirkeln igång igen. Tidigare forskning talar om sex 

faktorer som är betydelsefulla i valet av källor och även om dessa inte helt och hållet 

stämmer in på sportjournalistiken så blir följderna ändå samma. Enligt idrottarnas 

uppfattningar har journalister inte i alla tillfällen tillräckligt med kunskap för att förstå 

en idrott på den nivå som krävs för att välja källor och gör det därför genom att fråga 

tränaren, prata med de gamla vanliga idrottarna eller helt enkelt bara genom att ta del av 

målstatistiken. Det gör att andra idrottare som kanske egentligen varit bättre och som 

hade kunnat bidra med ytterligare, kanske mer relevant information och ge ett annat 
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perspektiv av händelsen, inte får höras eller dela med sig i medierna. Hade 

sportjournalisterna varit mer insatta hade de kunnat lyfta fler idrottare och ge en 

bredare, djupare sida av själva idrotten. Det är något som vi tror hade ökat intresset och 

kunskapen även hos publiken. På samma sätt som det är viktigt att ge olika idrotter 

medieutrymme så är det viktigt att olika individer får ta plats, tycker vi. Att inte ha en 

mångsidig rapportering leder till att endast en utvald del bevakas vilket höjer dess 

nyhetsvärde, medan andra delar inte synliggörs alls och deras låga status blir oförändrad 

om inte mer förstärkt.   

 

När sportjournalistiken hela tiden använder sig av samma stereotypa rapportering som 

vi har fått en bild av i den här studien kommunicerar den en viss mening och betydelse 

om idrott som socialiseras in hos konsumenterna. Det handlar om en omedveten 

maktordning där vi medborgare lär oss hur vi ska förstå och tolka idrott och hur olika 

idrotter värderas i samhället. Detta, tror vi, leder till ett för givet tagande om 

sportjournalistikens normer och rutiner när det kommer till vilka som intervjuas och hur 

intervjuer ska formas och presenteras i nyhetsinnehåll och reportage. Dagordningsteorin 

är så pass stark att den har makt över tanken och därmed hur medborgarna definierar 

verkligheten som påverkar uppfattningen om svensk idrott. Konsumenternas 

förväntningar på den svenska sportjournalistiken har formats efter hur rapporteringen 

ser ut i dagsläget och så länge det inte sker några förändringar kommer förväntningarna 

fortsätta vara desamma och därför finns det ingen anledning, ur sportjournalisternas 

synpunkt, att behöva utveckla sin kompetens eller sättet att skriva om idrott på. Vi 

tycker att det är viktigt för sportjournalistiken att inte bara följa den inpräntade mallen 

utan att istället börja kämpa mot och försöka reproducera normerna och se vad det finns 

för möjligheter att ge utrymme för idrottarnas synpunkter och därmed förändring.  

 

Många av de idrottsförbund som inte är särskilt hårt uppvaktade av medier har tagit 

saken i egna händer och använder sig av sociala medier i syfte att själva försöka nå ut 

till medierna. Det finns forskning som talar om att sociala mediers intåg på marknaden 

kan innebära att idrottares tålamod med och respekt för journalister minskar. Det är 

ingenting vi märkt av i den här studien men däremot kan vi konstatera att sociala medier 

har stor betydelse för journalistiken på andra sätt. Sociala medier fungerar som ännu en 

källa att hämta information från vilket kan vara både på gott och ont för idrottarna. Vi 

funderar kring hur ”okej” det är för en journalist att skapa nyheter baserat på vad som 
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publiceras på sociala medier. Ibland är det visserligen precis vad idrottaren vill ska ske, 

men det kan också vara tvärtom om något vinklas på ett oönskat sätt och hamnar på 

löpsedeln utan samtycke från idrottaren. Det här gäller säkerligen inte enbart 

sportjournalistiken, utan all journalistik. Hur mediekanaler hanterar information de 

hämtar från sociala medier får stor påverkan dels på dess trovärdighet och dels på 

tilliten källor känner, eller inte känner för den delen. 

 

Det finns spekulationer, som vi även tog upp i teoriavsnittet, kring huruvida 

dagordningsteorin tappar i styrka, det vill säga att medierna inte längre skulle ha lika 

mycket makt över vad medborgarna anser vara viktigt som en följd av att 

mediekonsumenter numera kan skräddarsy sin egen agenda mycket mer än tidigare 

(Shehata, 2012). Vi tycker att mycket talar för att den största delen av makten 

fortfarande ligger hos medierna. Trots att flera idrottsorganisationer satsar hårt på 

sociala medier så är de idrotter som är väletablerade i medier fortfarande ”störst”. Men 

det är med det inte sagt att sociala medier inte har någon inverkan alls på medierna eller 

publiken. Vi ska dessutom komma ihåg att sociala medier bara funnits med i bilden en 

bråkdel av tiden som vi haft tillgång till medier. Det är en spännande utveckling att 

följa. 

 

Apropå utveckling så är det något som sker hela tiden. Inte bara när det gäller sociala 

medier utan sportjournalistiken och journalistiken i stort. Den är i ständig förändring 

och det kan vara en förklaring till varför idrottarna inte alltid instämmer i vad forskning 

tidigare har kommit fram till. Dessutom kan det bero på att journalistiken i olika delar 

av världen befinner sig i olika faser i utvecklingen. Även olika medier utvecklas i olika 

takt. Vår åsikt är att tv befinner sig i framkant när det gäller djup i berättandet och att 

press är på väg ditåt, men inte riktigt där ännu. Tv anser vi har ett försprång i och med 

att de kan använda sig av både bild, ljud och text samtidigt och tittaren får en 

direktkontakt med idrottare istället för att det är någon annan som skriver om dem. Vi 

tror att pressen behöver satsa ännu mera på rörlig bild för att komma ikapp, vilket är 

möjligt nu när alla stora tidningar även finns på nätet. I tv exponeras även reklamskyltar 

och sponsorer tydligare än i andra medier. Trots det är det samma sporter som är 

framträdande i till exempel radio även fast kommersiella budskap inte är lika synliga 

där, och reklam inte är direkt kopplad till en sportsändning på samma sätt som i tv, 

vilket är en annan intressant aspekt. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

I inledningen till den här studien ställde vi oss frågan om vem det är som granskar 

journalistiken då uppfattade en brist på forskning som behandlar sportjournalistik 

utifrån idrottarnas perspektiv. Det kan vi tycka är lite underligt då källorna spelar en 

väsentlig roll för all journalistik. Det bör dessutom vara viktigt för källorna att känna att 

någon lyssnar på dem i ett sammanhang där de vet att deras tankar kommer vara 

anonyma och inte publiceras i medierna och genom våra intervjuer har vi fått det 

bekräftat. Det är ett angeläget ämne för idrottarna och de hade alla mycket att säga, 

kanske till och med mer än vad vi hade förväntat oss. Det är svårt att undersöka något 

utifrån källperspektivet, främst för att det är problematiskt att få ett representativt urval, 

men vi tycker inte att man för det kan strunta i det. Även fast idrottarna vi intervjuat inte 

kan tala för hela Idrottssverige så har de delat med sig av väldigt mycket erfarenheter, 

uppfattningar och åsikter som är värdefulla för alla parter. 

 

Avslutningsvis vill vi ge förslag på några områden som vi tror skulle vara intressanta 

och viktiga att forska vidare inom. Vi vill, med ovanstående i åtanke, först uppmuntra 

till mer forskning ur källornas perspektiv då vi upplevt det väldigt givande. Exempelvis 

med en mer specifik frågeställning än den vi hade eller inom något annat journalistiskt 

område. Det hade varit intressant med vidare forskning kring hur den svenska 

sportjournalistiken ser ut och fungerar men med ett perspektiv på genus och ta reda på 

på vilka skillnaderna är och vad för slags rapportering och frågor som förkommer 

beroende på idrottares kön. Det finns en kampanj på sociala medier, #CoverTheAthlete, 

som belyser det faktum att kvinnor, oftare än män, får olämpliga intervjufrågor, 

sexistiska kommentarer från journalister och att det skrivs artiklar med fokus på deras 

utseende snarare än deras idrottsliga prestationer. Kampanjen startades i USA i syfte att 

mediebevakningen ska bli mer jämlik. Det vore intressant att forska kring huruvida det 

är aktuellt även i Sverige. Det vore nyttigt att se vad för budskap medierna sänder ut till 

samhället genom hur genusrapporteringen av idrottsutövare ser ut. Ytterligare ett förslag 

på vidare forskning är att följa hur sociala medier påverkar medierapporteringen över en 

längre tidsperiod, både utifrån idrottares och journalisters perspektiv. Vi har märkt av att 

sociala medier har förändrat journalistikens ideal under den korta tid som de har funnits 

på marknaden och vi är säkra på att utvecklingen inte kommer stanna där och att den 

kommer bli ännu mer markant. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Inledning 
Kort info om studien och vilka frågeområden som kommer tas upp. 
Anonymiteten. 
Inspelning. 
Bakgrundsinformation: ålder, idrottsbakgrund 
 
Det som publiceras 
Hur upplever du om medierapporteringen om sport överlag? 

Vad upplever du syns mest? Resultat? Historier? 
Hur upplever du om medierapporteringen om din sport? 
Beskriv vad du tycker om det som publicerats där du medverkat? 
 Exempel? Korrekt fakta? Korrekt citerad? 
Vad har du fått för kommentarer av de som sett/läst om dig? 
Hur upplever du att det publicerade materialet påverkas av hur intervjun genomfördes? 
 
Relationen mellan idrottare och journalister 
Träffar du ofta samma journalist flera gånger eller är det ofta en ”ny”?  
 Är det någon skillnad? 
Har du själv kontaktat medier någon gång? 
Beskriv hur du använder dig av sociala medier i sportsammanhang? 
 I vilket syfte? 
 Kommunicerar du med fans via sociala medier? 

Hur tror du sociala medier påverkar medierapporteringen/kommunikationen mellan 
journalist och dig?  

Beskriv på vilket sätt du tycker det är viktigt att ha en god relation till journalister? 
På vilket sätt ”smalltalkar” ni utanför intervjusituationer? 
 
Intervjusituationer 
Hur upplever du intervjusituationer med journalister? 
När intervjuas du oftast? I samband med match/tävling, träning eller annat? 
Varför väljer du att ställa upp/inte ställa upp på intervjuer? 
Hur upplever du att journalisters kunskap om din idrott är? 
 Vad leder det till? 
Hur tycker du att bemötandet från journalister är? 
Berätta vad du brukar få för frågor (ledande/öppna)? 
 Vad tycker du om dem? 
Hur mycket information delar du med dig av och hur mycket behåller du för dig själv? 
Berätta om hur du förbereder dig inför att intervjuas? 
Är det lätt eller svårt att veta vad man ska säga under en intervju? 
 

 

 

 

 


