
 

 

 

Examensarbete 15 hp – journalistik 

En himmelsblå höst 
En kvalitativ innehållsanalys om etnocentrism inom 

svensk sportjournalistik 

 

Författare: Robert Rosén 
Författare: Oskar Silverberg 
Handledare: Mikael Rinaldo 
Examinator: Britt-Marie Ringfjord 
Termin: HT15 
Ämne: Journalistik 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2JO30E 



  
 

i 
 

Abstract 
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The purpose of this study was to see how well newspapers manage to maintain their 

objectivity and balance when covering a Swedish team’s matches in an European 

tournament. We did this by doing a qualitative content analysis of the two biggest local 

newspapers, Sydsvenskan and Skånska Dagbladet, and the two biggest tabloids, 

Aftonbladet and Expressen – and their coverage of Malmö FF’s participation in the 

UEFA Champions League 2015. We analyzed all the post-game texts of the six games 

in the group stage – except for texts based on personal opinions, such as chronicles. The 

results show that the newspapers lose their objectivity and write more about the 

Swedish team and the Swedish players than the opponent team and their non-Swedish 

players. The result also show that the local newspapers put the focus on Malmö FF as a 

team, while the major tabloids focus on Malmö FF as being a part of Sweden and 

Swedish football. Last but not least the results also show that the ethnocentric and 

nationalistic attributes of the journalists play a major role in their writing. 
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1 Inledning 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till problemet och varför studien är relevant och 

viktig utifrån ett samhälleligt perspektiv. 

 

Det var först 1920 som sporten fick en egen sida i en svensk dagstidning, då Dagens 

Nyheter blev pionjärer inom området.1 Journalistiken låg då på en helt annan nivå 

jämfört med i dag. Under den tiden var det inte ovanligt att sportnotiser som 

publicerades i tidningen skrevs och lämnades av idrottsledare till redaktionen.2 Fram till 

1960-talet rådde fortfarande amatörideal hos idrottsklubbarna i Sverige och det var först 

vid deras professionalisering som sportjournalistiken påbörjade sin utveckling till vad 

den är i dag. Med det menar Wallin att journalisterna i dag inte är involverade i 

klubbarna och gör inte journalistik för att hjälpa olika föreningar. Det har bidragit till att 

sportjournalisterna har blivit mer oberoende och benägna att vara kritiska i sin 

bevakning.3 Boyle menar dock att det först var under 1980-talet som de stora 

förändringarna började märkas, då journalisterna och idrottsprofilerna slutade att umgås 

på det vis som de tidigare gjort. En av förklaringarna till att det blev så i Storbritannien 

menar Boyle var att idrottsprofilerna började tjäna så mycket pengar.4 

 

Men hur ser rapporteringen ut i dag? Skiljer den sig åt mellan lokaltidningarna och 

kvällstidningarna? Klarar tidningarna av att vara objektiva i sin bevakning? För att ta 

reda på det har vi studerat Malmö FF – som även förkortas MFF – vilka under under 

hösten 2015 kvalade in till Champions Leagues gruppspel för andra året i rad.5 Genom 

att delta i den största klubblagsturneringen för europeiska fotbollslag för herrar 

representerar Malmö FF inte enbart sig själv som klubb ute i Europa, utan även Malmö 

stad, Skåne och Sverige. Hur klarar lokal- respektive kvällstidningarna av att bibehålla 

sin objektivitet i samband med en sådan rapportering? 

 

Allmänheten har ett förtroende för medierna och det är därför mediernas ansvar att ge 

en korrekt och allsidig nyhetsförmedling, vilket innebär att journalisterna bör sträva 

                                                 
1
 Dahlén. Från Vasaloppet till Sportextra. s, 55 

2
 Wallin. Sporten i spalterna. s, 232 

3
 Ibid. s, 265 

4
 Boyle. Sports Journalism. s, 43 

5
 Jönsson, Fredrik. “MFF klart för Champions League”. Aftonbladet. 2015-08-25. 
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efter objektivitet i nyheterna.6 Vi anser att oavsett vilket lag du supportrar eller hur du 

förhåller dig till ett visst lag så har du rätt till en nyhetsförmedling som är sann och som 

strävar efter att vara opartisk och hör båda sidor. 

 

Ända sedan 1960-talet har objektiviteten varit en viktig faktor i det journalistiska 

arbetet.7 Tillsammans med neutraliteten och opartiskheten ses den i dag som det 

dominerande idealet för svensk journalistik.8 Alla är dock inte av åsikten att objektivitet 

är det bästa begreppet för att beskriva journalisters neutralitet. Stenholm menar att det är 

omöjligt för journalistiken att ses som objektiv och att den istället bör fokusera på att 

vara saklig och opartisk.9 Westerståhl i sin tur likställer objektiviteten med demokrati. 

Precis som i en demokrati innebär objektivitet att läsaren själv ska kunna bilda sig en 

uppfattning och fatta egna beslut.10 Kovach och Rosenstiel menar däremot att 

journalister misslyckats med att förklara sitt uppdrag och hur de finner sanningen. Det 

har lett till en diskussion kring journalisters objektivitet, vilket författarna menar inte 

alls hade att göra med journalistiken från början. Istället menar de att objektivitet från 

början var en metod som journalister använde sig av men att dagens tolkning gör att 

objektivitetens mening missförstås.11 I dag är den allmänna synen på objektivitet att det 

ska vara ett mål för journalisterna, istället för en metod som de använder sig av.12 

 

I vår studie är etnocentrism ett samlingsbegrepp för objektiviteten och nationalismen 

inom sportjournalistiken. Vi tror att nationalismen och den geografiska närheten 

kommer bidra till att tidningarna rapporterar i Malmö FF:s favör. Det faktum att 

lokaltidningarna ligger Malmö FF närmre än vad kvällstidningarna gör innebär enligt 

oss i sin tur att det Malmörelaterade kommer lysa igenom starkare i lokaltidningarnas 

rapportering än i kvällstidningarnas, medan det Sverigerelaterade i rapporteringen 

kommer ligga i fokus i kvällstidningarna. 

 

                                                 
6
 Pressens Samarbetsnämnd. Spelregler för press, radio, tv. s, 7. 

7
 Hadenius, Weibull & Wadbring. Massmedier: Press, radio och TV i den digitala tidsåldern. s, 

275. 
8
 Djerf-Pierre & Wiik. Medierna och demokratin. s, 184. 

9
 Stenholm. Så arbetar en journalist. s, 18. 

10
 Westerståhl. Objektiv nyhetsförmedling. s, 5–6. 

11
 Kovach & Rosenstiel. The Elements of Journalism. s, 41 

12
 Ibid. s, 83 
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Vad gäller Malmö FF i Champions League representerar de såväl Malmö som Sverige. 

Vi har däremot inte lyckats hitta någon forskning på hur objektivitetsförhållandet 

mellan lokala och rikstäckande medier ser ut vid en sådan händelse. Objektiviteten är 

alltid ett intressant – och högst relevant – ämne för journalistiken. Just inom 

sportjournalistiken är det dessutom ett ämne som alltid väcker intresse och diskussion, 

då det – likt i all annan journalistik – är högst relevant att journalisterna är opartiska i 

sin bedömning. Det är en förutsättning för yrkets legitimitet.13 

 

Vestergård, som Wallin refererar till, menar att sporten under vissa dagar kan stå för 

hälften av innehållet i svenska tidningar.14 Med det i åtanke anser vi det vara märkligt 

att det trots allt inte finns mer forskning inom området. Att vi har valt att kolla hur 

objektiviteten speglar sig i samband med fotboll är någonting som även det bör ha ett 

allmänintresse, då Wallins forskning pekar på att fotbollen normalt sett brukar uppta 

cirka 20–30 procent av sportens utrymme i de sju dagstidningar han undersökt.15 

 

I och med att vi inte funnit någon forskning på hur lokal- respektive kvällstidningar 

agerar, ur ett objektivitetsperspektiv, vid en händelse som berör dem båda anser vi oss 

fylla en kunskapslucka och bygga vidare på tidigare forskning gällande sportjournalistik 

och dess objektivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13

 Djerf-Pierre & Wiik. Medierna och demokratin. s, 184. 
14

 Wallin. Sporten i spalterna. s, 57 
15

 Ibid. s, 68–70 
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2 Litteraturgranskning 

I detta kapitel redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning 

som vi har använt oss av. Anledningen till att vi har de båda delarna under samma 

rubrik är det faktum att forskningen och teorierna flyter samman. Vi har således valt att 

låta de båda punkterna flyta samman även i vår studie. 

 

2.1 Etnocentrism 

Teorin om etnocentrism innebär ett omedvetet och oavsiktligt tankesätt där den egna 

nationen ses som det centrala.16 Inom sportjournalistiken är det nationella en fristad och 

det ses snarast som någonting obligatoriskt att medierna rapporterar etnocentriskt och 

trycker på Sverige och det svenska i samband med att svenska lag eller individer tävlar. 

Detta är någonting som blir som allra tydligast vid stora mästerskap, och då speciellt vid 

landslagstävlingar. Eriksson menar dock att i samband med att sportjournalistiken 

skapar ett vi med Sverige blir det även ett de, där det bestäms vilka som är med och inte 

är med. Exempelvis i samband med att fenomen och ting pekas ut som icke-svenska.17 

 

I dag innebär etnocentrismen den grupp en människa ser som ett “vi”, vilket innebär att 

det nödvändigtvis inte behöver innebära en specifik nation utan det kan även röra sig 

om en etnicitet eller kultur. Utifrån sin egen grupp bedömer man sedan andra grupper, 

vilket leder till en världsfrånvänd bild av såväl sin egen som andras grupperingar. Det 

etnocentriska tankesättet gör att vi anser vår egen grupp vara finare och bättre än andra 

grupper.18 Det är genom etnocentrismen som vi bedömer människor från andra 

“grupperingar”. Genom att lyfta sin egen grupp över andras sprider sig en positiv 

känsla. Etnocentrismen blir på så vis ett tankesätt som ligger nära såväl patriotismen 

som nationalismen.19 

 

Michael Schudson skriver att all journalistik är etnocentrisk och att händelser inrikes får 

mer utrymme än händelser som sker utrikes. Schudson skriver även att särskilt 

sportreportrar är undantagna från de regler som finns om objektivitet. Värt att notera är 

att Schudson syftar på reportrar som har en lokal publik, det vill säga lokaltidningar. 

                                                 
16

 Stier. Kulturmöten: En introduktion till interkulturella studier. s,131–132 
17

 Eriksson. Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. 

s, 225–226. 
18

 Stier. Kulturmöten: En introduktion till interkulturella studier. s, 131 
19

 Ibid. s, 132–133 
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Han skriver att du som reporter för ett hemmalag har ett visst förtroende och att du 

uppfattas som en förrädare om du rapporterar mer i motståndarnas favör. Schudson 

menar dock att en tidning som har en nationell publik står under de förpliktelser som 

finns gällande objektivitet.20 

 

2.2 Sportjournalistik 

De senaste decennierna har sportjournalistiken börjat att efterlikna den allmänna 

journalistiken alltmer, i den mån att de inte är rädda för att publicera även kritiska 

uttalanden och åsikter. Wallin menar att benägenheten att publicera även negativa 

nyheter gjort att tiden då sportjournalister satte idrotten, och inte journalistiken, främst 

är borta.21 En anledning till att det kunnat ske är att sportjournalister i dag ägnar sig åt 

intervjuer på ett annat vis än förr i tiden, då det numera är en bärande del i artiklar och 

inte som förr då det inte förekom överhuvudtaget.22 I Rowes kvalitativa studie berättar 

dock en sportjournalist, som går under namnet ‘Philip’, om valen en sportjournalist kan 

tvingas till att göra. Han nämner att sportjournalistiken generellt visar för mycket 

sympati och är för snälla gentemot idrottare och att exklusiva intervjuer lätt kan göra att 

man anpassar sig efter atleten.23  

 

För lokaltidningar är sportjournalisternas kontakter med idrottsföreningarna som 

tidningen täcker livsviktiga. För att relationen mellan tidning och förening inte ska 

förstöras menar Boyle att tidningarna måste vara vaksamma.24 

 

Rowe menar att läsarna ofta förväntar sig en hel del av sportjournalisterna och nöjer sig 

ofta inte med en kortare artikel som enbart består av fakta. Istället vill de i artiklarna 

inte bara få svar på exakta händelseförlopp utan även känslobeskrivningar.25 

Sportjournalistiken har också en tendens att använda sig av såväl specifika termer, 

smeknamn och värdeladdade ord som av svordomar och diverse ordlekar.26 Hamqvist 

menar att sportjournalistiken i dag skrivs på ett väldigt underhållande vis och till större 

                                                 
20 Schudson. Journalism. s, 164 
21

 Wallin. Sporten i spalterna. s, 223 
22

 Ibid. s, 227 
23

 Rowe. Sport, Culture and the Media. s, 61 
24

 Boyle. Sports Journalism. s, 47 
25

 Rowe. Sport, Culture and the Media. s, 106–107 
26

 Ibid s, 112 
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del riktar in sig på de största stjärnorna, samt deras liv utanför idrotten, än vad den 

gjorde förr.27 

 

Läsare förväntar sig ofta att sportjournalister ska uppfylla flera olika kriterier och kunna 

balansera olikheter. Rowe menar att de förväntas vara objektiva i sin bevakning men 

samtidigt vara på klubbens, spelarnas och supportrarnas sida.28 

 

2.3 Objektivitet 

Genom att använda sig av objektivitet som en metod istället för ett mål att uppnå menar 

Kovach och Rosenstiel att journalister och läsare bör förvänta sig fem punkter. Vilka de 

kom fram till efter att ha studerat befolkningen.29 

1. Lägg inte till egna detaljer 

2. Ljug inte för läsarna 

3. Var ärlig med ditt tillvägagångssätt 

4. Förlita dig inte på andrahandskällor 

5. Erkänn dina misstag 

 

Stenholm menar att det inte finns någon objektiv journalistik, då journalister ständigt 

tvingas till att göra olika val. Sådana val kan vara vad man ska rapportera om eller vad 

man ska vinkla sin artikel på. Stenholm gör istället en poäng av att peka på att det finns 

saklig journalistik och att det gäller att rapportera om olika värderingar och åsikter, på 

ett vis som speglar verkligheten. Istället för att beskriva journalistik som subjektivt och 

objektivt menar därför Stenholm att journalister bör sträva efter saklighet och 

opartiskhet. Till skillnad från objektiviteten är det två begrepp som journalister kan 

klara av att uppfylla.30 Kovach och Rosenstiel lyfter dock fram att opartiskhet inte var 

en del av vad objektiviteten syftade på från början och menar därför att varken 

neutralitet eller opartiskhet är några grundläggande journalistiska värderingar. De 

skriver dock att neutralitet bör ses som en journalistisk grundpelare, annars finns där 

inga skillnader gentemot propaganda.31 

 

                                                 
27

 Hamqvist. Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige. s, 61 
28

 Rowe. Sport, Culture and the Media. s.37 
29

 Kovach & Rosenstiel. The Elements of Journalism. s, 88–89 
30

 Stenholm. Så arbetar en journalist. s, 16–18 
31

 Kovach & Rosenstiel. The Elements of Journalism. s, 115–116 
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När det gäller saklighet menar Stenholm att det inte är några problem för en journalist 

att uppnå det, utan det handlar enbart om noggrannhet. Namn och siffror är två exempel 

på saklighet. Dessa är lätta att klara av och Stenholm menar att det inte finns några 

ursäkter för om det blir fel. Opartiskhet är mer svårdefinierat men Stenholm drar ett 

exempel från sportjournalistiken, då han menar att ett matchreferat inte får styras utav 

journalistens åsikter och sympatier. Det gäller alltså att stänga ute sina personliga 

värderingar.32 

 

En viktig punkt inom objektivitet är att båda sidor ska få komma till tals. Det är 

någonting som Pressens Opinionsnämnd lyfter fram bland de etiska reglerna för press, 

radio och tv. De skriver där att journalisten ska försöka få med alla inblandades åsikter 

och att man vid kritik ska vara noga med att den kritiserade får svara på det.33 

 

Kovach och Rosenstiel skriver att andra yrken byggs på fakta och regler, men att det 

inom journalistiken och i nyheter inte finns någon faktisk sanning. De frågar sig även 

om journalister kanske inte ska sträva efter objektivitet trots allt. Ska de istället endast 

fokusera på att skriva saklig fakta, så som datum och namn, korrekt? Nej. Dagens 

journalister anser inte det vara något att sträva efter. Journalistik byggd endast på 

noggrannhet räcker inte.34 

 

2.4 Westerståhls objektivitetsmodell 

Westerståhl menar att objektivitet är ett samlingsord, under vilket en rad av 

journalistikens krav ryms. För att journalistiken ska uppnå en objektivitet ska det i 

största möjliga mån uppfylla dessa krav. De tre huvudkraven – som Westerståhl anser 

finnas – är nyhetens sanning, relevansen för nyheten och att journalisten är opartisk.35 

Redan på 1970-talet formulerade Westerståhl en objektivitetsmodell, vilken fungerar än 

i dag. Han utgick då ifrån Sveriges Radios regler, vilka säger att en nyhet ska vara 

saklig och opartisk. Vad gäller sakligheten tolkar Westerståhl det som att det handlar 

om att alltid vara noggrann gällande uppgifter och att det viktiga i nyheten är det som 

det ska rapporteras om. Det knyter Westerståhl sedan ner i de två orden, sanning och 

                                                 
32

 Stenholm. Så arbetar en journalist. s, 16–18 
33

 Pressens samarbetsnämnd. Spelregler för press, radio och tv. s, 8   
34

 Kovach & Rosenstiel. The elements of journalism: what newspeople should know and the 

public should expect. s, 42 
35

 Westerståhl. Objektiv nyhetsförmedling. s, 2 
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relevans. Vad gäller opartiskheten har författaren tolkat Sveriges Radios regler som att 

alla, såväl olika människor som olika åsikter, ska få komma till tals samt att journalisten 

inte tar parti. För detta har Westerståhl använt sig av begreppen balans/icke-partiskhet 

och neutral presentation. Objektivitet har sedan använts som ett övergripande begrepp 

över det hela, då Westerståhl menar att det inte fanns något samlingsord som bättre 

sammanfattar det hela.36 

 

 

Ovan: Jörgen Westerståhls modell för objektivitet.37 

 

Strömbäck riktar viss kritik mot Westerståhls delar av opartiskheten, då han menar att 

verkligheten nödvändigtvis inte behöver vara balanserad. På så vis kan en journalist, 

som försöker att finna balans, ge en felaktig verklighetsbild. Då de ger en bild som inte 

stämmer och att journalistiken, i ögonblicket den produceras, inte har tid att ta hänsyn 

till en rad olika neutralitetsparametrar menar Strömbäck att journalistiken istället ska 

sikta på att återspegla verkligheten på ett så bra vis som möjligt. 

 

Strömbäck vidhåller visserligen vid saklighetens delar, det vill säga att journalistiken 

ska vara sann och relevant, men menar att en tredje parameter istället bör vara allsidig. 

                                                 
36

 Ibid. s, 10–13 
37

 Ibid. s, 12 
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Istället för en balans menar Strömbäck att nyheternas omfång bör bestämmas utefter hur 

betydelsefullt det är i verkligheten. Vidare skriver Strömbäck att sanningen, relevansen 

och allsidigheten inte bör granskas utefter varje artikel, då det är omöjligt att ställa 

sådana krav. Istället bör man se till mediers samlade rapportering om ett ämne och i 

första hand bedöma om de återspeglar vad som faktiskt har hänt.38 

 

2.5 Nationalism 

Nationalism är enligt Nationalencyklopedin ett tankesystem som utgår från att det finns 

en speciell grupp – till exempel en nation – som värdesätter de med gruppen 

förknippade värdena viktigare än andra värden och intressen.39 Nationalism behöver 

nödvändigtvis inte handla om just ett land, utan det primära är snarare att det är en 

grupp där du känner tillhörighet. Genom att studera de nationer som finns i dag och 

vilka språk de talar kan vi statuera exempel. Det finns mängder med länder där språket 

är av ett annat ursprung än landet, eftersom att folket kände en tillhörighet med det 

språket.40  

 

Föreställningen om en nation är en fast gemenskap. En person som tillhör ett visst folk 

känner endast till ett fåtal av de, kanske flera miljoner, som tillhör folket och kan 

namnet på ännu färre, men ändå finns det ett förtroende.41 Historian spelar en stor roll i 

nationalismen. Ett barn kan födas som svensk men ha en tysk mamma och en fransk 

pappa. Barnet har när det föds egentligen ingenting vare sig med Tyskland eller 

Frankrike att göra, men tack vare föräldrarnas ursprung så blir det en del av barnets 

historia och barnets tillhörighet.42  

 

Enligt Wallin har sportsidorna alltid haft såväl ett lokalt som ett nationalistiskt 

perspektiv. Han menar att svenska föreningar och svenska landslag alltid fått mer plats i 

tidningarna än de utländska motståndarna, men även att journalisterna har en närhet till 

laget och ofta varit supportrar till lagen de rapporterat om. På detta vis menar Wallin att 

journalisten ofta finner en igenkänningsfaktor hos sina läsare. Att det finns en lång 

historia bakom detta visar Wallin när han lyfter fram referat från 1920–1940-talen, i 

                                                 
38

 Strömbäck. Den medialiserade demokratin. s, 80–82 
39

 Nationalencyklopedin, nationalism.  
40

 Anderson. Den föreställda gemenskapen. s, 92 
41

 Ibid. s, 37 
42

 Ibid. s, 140 
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vilka han menar att motståndarspelare ofta inte namngavs överhuvudtaget.43 

Anledningen till att tidningarna mestadels rapporterar om sportnyheter från sitt eget 

land eller sin egen ort är enligt Wallin för att den idrottsintresserade publiken oftast 

håller på en idrottare eller ett lag därifrån.44 Svenska idrottsstjärnor som flyttar 

utomlands upphör inte att vara svenskar, trots att de på ett sätt överger landet, utan blir 

istället allt mer kända som “svensken” när de står för en prestation.45 

 

Wallin menar att precis som inom individuella idrotter riktas ett stort fokus på enskilda 

personer inom lagidrotten. Genom att fokusera på personliga detaljer om en individ, 

istället för en beskrivning av ett helt lag, ges en möjlighet till identifikation46 Då en 

specifik idrottare representerar hela nationen och därmed verkar som en internationell 

symbol för Sverige blir även dennes personliga relationer en del av nationalismen. Man 

kan därför ofta se många personliga inslag i sportjournalistiken.47 Det är inte alls 

ovanligt att journalister ställer upp svenska idrottsstjärnor i kontrast mot varandra och 

jämför idrottarna.48 

 

Att människor identifierar sig med personer från en och samma nation är en konstruerad 

tanke.49 Likväl menar ideologin att nationen bidrar till en gemenskap som förenar 

människor.50 Hylland Eriksen menar att medierna i dag är en av huvudfaktorerna till att 

bygga upp och bibehålla den nationella identiteten, då den egna nationen ofta framställs 

som något bättre än andra.51 Berglez och Olausson lyfter fram exempel på hur 

tidningarna väljer att betona en persons nationella identitet. De menar att anledningen 

till att medierna ofta trycker på att Sverige drabbats eller att en svensk har lyckats med 

någonting är att det nationella bidrar till en igenkänningsfaktor hos läsarna – vilket det 

inte är säkert att andra attribut hade gjort på samma vis. Genom att lyfta fram det 

svenska och sätta det i motsats till det främmande ökar också tidningarnas försäljning.52 

Det är dock inte enbart vid Sverige mot ett annat land som detta blir tydligt. Eriksson 

                                                 
43

 Wallin. Sporten i spalterna. s, 264 
44

 Ibid. s, 111 
45

 Ehn. Försvenskningen av Sverige. s, 216 
46

 Wallin. Sporten i spalterna. s, 100 
47

 Ibid. s, 245–247 
48

 Ehn. Försvenskningen av Sverige. s, 218 
49

 Ibid. s, 127 
50

 Ibid. s, 128–129 
51

 Hylland Eriksen. Etnicitet och nationalism. s, 133–134 
52

 Berglez & Olausson. Mediernas språk. s, 121–122 
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har i sin forskning tagit fram en artikel som visar på hur Andreas Isaksson gestaltas som 

det typiskt svenska medan Zlatan Ibrahimovic beskrivs i mer negativa ordalag.53 Ehn 

menar att sportjournalistiken ofta använder sig av en överdriven nationalism vid större 

idrottshändelser och att värdeladdade, ofta ålderdomliga, ord som inte kommer fram i 

särskilt många andra sammanhang blir framträdande då.54 

 

Eriksson menar att en viktig del i kvällstidningarnas bevakning av idrott och svenska 

idrottsprestationer är att de målar upp fansen som något som är en del av prestationen, 

de blir ett “vi” tillsammans med de som utfört prestationen. Kvällstidningarna låter även 

ett visst urval representera hela nationen. Bilder på lyckliga människor i  Sverige-tröjor 

representerar att hela det svenska folket är lyckligt. Fotografier utgör en viktig del av 

deras rapportering och gul- och blå-supportrar och flaggor skapar ett symbolvärde.55 

Tidningarna har även en förmåga att kalla nutida prestationer för “klassiker” trots att det 

nyss hänt, och de sätter sedan in händelsen i ett perspektiv där de jämför den med en 

dåtida “klassiker”. Detta sker ofta med ett sådant språk att den förutsätter att läsaren är 

en del av det “vi” som tidningen pratar om.56 

 

2.6 Sammanfattning 

Vi använder etnocentrismen som teoretiska glasögon vid vår analys. I övrigt har vi 

använt oss av tidigare forskning. Anledningen till det är att vi anser det finnas så pass 

många relevanta begrepp som faller under teorin om etnocentrism att vi tycker det bör 

räcka att utgå från det teoretiska perspektivet. Den tidigare forskning och de ytterligare 

begrepp vi använder oss av är begrepp vi anser vara viktiga inom etnocentrismen och i 

sammanhanget som i detta fall är sportjournalistik. Vi har därför valt tidigare forskning 

om sportjournalistik eftersom att det är inom det området vi vill studera etnocentrismen. 

Det faktum att vi sedan har två punkter gällande objektivitet är att etnocentrismen 

handlar om att någonting är bättre än något annat, och vi anser objektivitet vara ett sätt 

att studera hur det får en påverkan i de texter vi analyserar. Nationalism faller även det 

in under etnocentrismen då de båda begreppen har sitt ursprung i nationen, grupperingar 

och att något visst är bättre än något annat. 

                                                 
53

 Eriksson. Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. 

s, 247–249 
54

 Ehn. Försvenskningen av Sverige. s, 207–208 
55

 Eriksson. Mediernas Vi och Dom: Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. 

s, 233–237 
56

 Ibid. s, 237–239 
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3 Syfte och frågeställning 

Nedan presenteras de frågeställningar vi utformat för att få fram ett resultat av vår 

forskning, samt vad som är syftet med studien. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att kunna se hur kvälls- respektive lokaltidningars 

rapportering ser ut vid ett svenskt lags Champions League-matcher. Vi vill genom att 

undersöka efter-matchen-artiklar se hur de svenska tidningarna bibehåller objektiviteten 

ur ett etnocentriskt perspektiv. 

 

I tidigare kandidatuppsatser har vi kunnat läsa om hur specifika journalister förhåller sig 

till bevakningen när det gäller deras favoritlag eller om det är en händelse som primärt 

handlar om Sverige. Däremot har vi inte lyckats finna någon forskning kring hur 

objektiviteten påverkas när det är en händelse som på ett tydligt vis berör såväl lokal- 

som kvällstidningarna. 

 

3.2 Frågeställningar 

Vår huvudfråga i uppsatsen lyder enligt följande: 

● Hur förhåller sig de svenska tidningarna till objektivitet i samband med Malmö 

FF:s Champions League-deltagande hösten 2015? 

 

För att få fram ett svar på denna fråga har vi formulerat fem olika delfrågor. Objektivitet 

är ett kritiserat begrepp, då många menar att det är omöjligt att uppnå en objektivitet. Vi 

vill därför här förtydliga att vi, likt Westerståhl, ser objektivitet som ett 

samlingsbegrepp för en rad olika faktorer med saklighet och opartiskhet i spetsen. 

Westerståhl menar att du uppnår objektivitet genom att uppfylla kraven för saklighet 

och opartiskhet. 57 

 

Delfrågorna lyder enligt följande: 

● Hur förhåller sig tidningarna till opartiskhet? 

● Hur förhåller sig tidningarna till saklighet? 

● Hur beskriver tidningarna de respektive lagen? 

                                                 
57 Westerståhl. Objektiv nyhetsförmedling. s, 12 
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● Hur gestaltar tidningarna lagen och spelarna utifrån nationell identitet? 

● Hur använder sig tidningarna av värdeladdade ord? 

 

Vi kommer att besvara frågorna genom att jämföra resultaten dels mellan de fyra 

tidningarna, men även mellan de två tidningskategorierna. 
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4 Metod 

I nedanstående avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga i vår forskning. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Metoden vi valde att använda oss av i vår studie var en kvalitativ innehållsanalys. 

Grønmo menar att en kvalitativ innehållsanalys generellt innebär en systematisering av 

exempelvis citat, bilder eller annat innehåll och att vi genom användning av den som 

metod kan få en inblick i vilken roll bland annat argument, ståndpunkter och 

värderingar spelar i olika texter.58 Den kvalitativa innehållsanalysen görs med sikte på 

kategorisering av det innehåll som finns och registrering av den data som är relevant för 

problemställningen i vår studie. Metoden är vanligast att använda sig av när det finns ett 

verbalt innehåll, vilket vi har med tanke på att vi analyserade skriftliga texter.  

 

Vid en kvalitativ innehållsanalys sker insamlingen av data parallellt med själva 

analysen, vilket beror på att du startar din analyseringsprocess redan när du studerar och 

väljer ut ditt material.59 Insamlingen av data startade när vi hade bestämt vårt fokus. Vi 

valde vilka ämnen vi var intresserade av och valde sedan våra texter utifrån det. När vi 

visste vilka texter vi var ute efter började processen där vi skulle finna dessa texter. När 

texterna var funna gick vi igenom texterna systematiskt och valde ut, samt 

kategoriserade, det innehåll som vi fann relevant för vår studie.60  

 

4.2 Urval 

Vi valde att undersöka Expressen, Aftonbladet, Skånska Dagbladet och Sydsvenskan då 

det rörde sig om landets två största kvällstidningar samt de två stora lokaltidningarna i 

Malmö. Anledningen till att vi valde både lokaltidningar och kvällstidningar berodde på 

att vi på så vis kunde se skillnader och likheter i rapporteringen de båda kategorierna 

sinsemellan. Att vi valde ut två lokal- respektive två kvällstidningar berodde på att vi 

ansåg att vi skulle få ett mer rättvisande resultat i vår rapportering än om vi enbart hade 

valt ut en tidning ur varje kategori. Resultatet vid en mindre undersökning skulle kunna 

bli snävt beroende på om någon av tidningarna hade ett resultat som avvek från dem 

andra. 

                                                 
58

 Grønmo. Metoder i samhällsvetenskap. s, 132 
59

 Ibid. s, 188 
60

 Ibid. s, 189 
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Texterna vi granskade var artiklar och notiser som publicerats i tidningarna dagen efter 

match. Anledningen till just texter dagen efter match var att vi ville få ett tydligt urval 

och vi ansåg att matchreferaten var de mest relevanta texterna i samband med 

Champions League-deltagandet. Anledningen till att vi ansåg att artiklarna dagen efter 

match var mest relevanta var på grund av det är de texterna som behandlar matcherna 

och utgår från matchresultaten. Texter som publicerats någon dag tidigare eller senare 

valde vi därför att inte ta med. Vi valde att inte heller ta med några åsiktstexter i vår 

forskning, då det är meningen att de ska vara subjektiva och hade således inte någon 

relevans för vår forskning. 

 

Vår insamlade data fann vi genom sökningar i Retrievers mediearkiv, där vi genom 

sökord och datuminställningar fick in de artiklar och notiser som publicerats inom 

ämnet. Anledningen till att vi valde att använda oss av Retriever är att vi ville granska 

de texter som publicerats i tidningarna. 

 

Totalt använde vi oss av 28 artiklar och tillägg från Aftonbladet, 20 artiklar och tillägg 

från Expressen, 7 artiklar och tillägg från Skånska Dagbladet och 38 artiklar och tillägg 

från Sydsvenskan.61 Artiklarna som vi använde oss av publicerades mellan den 16:e 

september och den 9:e december 2015. 

 

Ett sätt för oss att göra studien så tillförlitlig som möjligt var genom att vi gjorde 

datainsamlingen tillsammans istället för var för sig. Vi strävade även efter att samla in 

allt vår data på samma sätt och försökte påverka urvalet så lite som möjligt. 

 

4.3 Metodkritik 

Genom att vi använde oss av Retrievers mediearkiv blev vi till viss del begränsade. Det 

innebar nämligen att artiklar och notiser som inte publicerats i papperstidningarna, utan 

enbart på webben, föll bort från vårt urval. Vi ansåg dock att den metod vi valde var att 

föredra för vi ville ha det tryckta materialet. 

 

Sydsvenskan var en del av vårt urval, vilket innebar att vi under analysen stötte på några 

problem. Först och främst publicerade Sydsvenskan betydligt fler artiklar från 

                                                 
61

 För att se exakt vilka artiklar och tillägg vi använt oss av, se bilagor.  
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matcherna än vad de andra tidningarna gjorde. Det medförde att vi granskade fler 

artiklar från dem, vilket kan ha fått en påverkan på resultatet. Det andra problemet med 

Sydsvenskan var att den ges ut som två olika tidningar, en med Malmö som största ort 

och en där Lund är den största orten. Vi utgick från den Malmöbaserade tidningen, men 

vid någon enstaka match fanns inte Malmötidningen tillgänglig i Retriever, vilket 

gjorde att vi blev tvungna att använda oss av Lund-delen. Skillnaden blev att vi vid det 

tillfälle fick mindre material från Sydsvenskan. Det material vi väl fick från 

Lundtidningen hade vi dock även fått om vi använt oss av Malmötidningen, då den enda 

skillnaden tidningarna sinsemellan är att det publiceras mer material i Malmötidningen. 

 

Ett annat problem som vi stötte på under vår analys var det stora urvalet. Genom att ha 

använt oss av fyra olika tidningar, baserade på sex matcher och fem olika kategorier 

fick vi ett stort urval. Även om det inte innebar några större problem att sålla materialet 

och finna likheter samt olikheter tidningarna emellan är det möjligt att vi hade förändrat 

vårt urval om vi hade gjort om studien. I slutändan ansåg vi dock att vårt stora urval gav 

ett mer rättvisande resultat eftersom att det på så sätt inte manipulerades av oss som 

forskare. Hade vi exempelvis endast valt material från en viss match hade det gett ett 

visst resultat och hade vi endast valt material från en viss tidning hade det inneburit ett 

visst resultat. Vi ansåg att forskningen inte hade blivit lika tillförlitlig och att vi hade 

förlorat vårt syfte med studien. I takt med att studien fortlöpte kom vi till insikt om att 

vi med stor sannolikhet hade fått samma resultat med ett mindre urval, men vi ansåg oss 

ändå ha gjort rätt då den stora skillnaden mellan tidningarna och gestaltningen av lagen 

troligtvis hade gjort att vi nått en annan slutsats. 

 

Vid användning av en kvalitativ innehållsanalys som metod var vi medvetna om att våra 

perspektiv som forskare påverkade dels det urval vi valde att använda oss av, men även 

de tolkningar som vi gjorde av texterna. Det är möjligt att andra forskare hade fått 

samma resultat som de resultat vi fick, men det är inte säkert eftersom att våra 

tolkningar påverkar resultatet så pass mycket. Den tolkning vi gjorde kommer troligtvis 

inte vara överensstämmande med alla andras tolkningar. Repstad menar dock att det kan 

öka studiens trovärdighet om fler än en person analyserar materialet62, vilket vi var. 

 

 

                                                 
62 Repstad. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. s, 137–138 
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4.4 Material 

För att definiera vad vi studerade och tog med under de olika kategorierna gjorde vi här 

nedan en utförlig beskrivning för vad som ansetts tillhöra en specifik kategori i vår 

forskning. 

 

Opartiskhet: 

Opartiskheten syftade till balansen mellan Malmö FF och deras motståndare. Vi 

studerade då hur de båda sidorna fick höras. Opartiskheten användes också för att se hur 

medierna använde sig av personliga åsikter och detaljer i texterna.  

 

Saklighet: 

Med saklighet syftade vi framförallt på relevansen, då faktan och sanningshalten i 

många fall var svår att peka ut som dålig, främst på grund av tidningarnas frekventa 

spekulerande. 

 

Nationell identitet: 

Med nationell identitet syftade vi på de tillfällen då enskilda spelares nationalitet lyftes 

fram eller landet vilket ett lag kommer ifrån. Genom att trycka på specifika nationer 

skapar medierna ett vi och dom. 

 

Värdeladdade ord: 

Med värdeladdade ord menade vi ord som har som mål att förhöja en viss känsla, ett 

visst moment i en text eller som förstärker ett visst ord eller sammanhang. Exempelvis 

ord som “fantastiskt”, “bäst”, “drömmål” och “världsklass”. Värt att tillägga är att vi 

syftade på de värdeladdade ord som var skribentens, inte värdeladdade ord i citat. 

 

Spelar-/lagbeskrivningar: 

Beskrivningar syftade till när tidningarna utförligt berättade om specifika 

matchsituationer eller utförligt skrev om en specifik spelare. 

 

4.5 Databehandling 

Nedan redovisar vi de sökord vi använt oss av: 

● Paris Saint-Germain - Malmö FF (mff, malmö, psg, paris) 

● Malmö FF - Real Madrid (mff, malmö, real, madrid) 
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● Malmö FF - Sjachtar Donetsk (mff, malmö, sjachtar, donetsk) 

● Sjachtar Donetsk - Malmö FF (mff, malmö, sjachtar, donetsk) 

● Malmö FF - Paris Saint-Germain (mff, malmö, psg, paris)  

● Real Madrid - Malmö FF (mff, malmö, real, madrid) 

 

I Sydsvenskan finns det en tidningsupplaga som ges ut i Malmö, Burlöv, Svedala och 

Vellinge och en upplaga som ges ut i Lund, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Vi 

valde att analysera den förstnämnda. Anledningen till att vi valde just den upplagan är 

helt enkelt det faktum att det är Malmös matcher vi studerar, inte Lunds. 

 

För att kunna förstå oss på helheten var vi tvungna att först och främst förstå oss på de 

olika delarna. Vi jobbade därför med en tematisk analys där vi delade upp våra texter i 

olika kategorier.63 I undersökningen använde vi oss av fem olika kategorier  – vilka var 

opartiskhet, saklighet, nationell identitet, värdeladdade ord och spelar-/lagbeskrivningar. 

Kategorierna valdes ut strategiskt och vår övertygelse var att just dessa fem kategorier 

skulle ge oss den bästa bilden av hur tidningarna förhöll sig till objektivitet i sin 

rapportering. Anledningen till att vi använde oss av just de kategorier som vi gjorde var 

det faktum att de var grundläggande begrepp och stöttepelare i den tidigare forskningen 

samt i de teoretiska utgångspunkter vi använde oss av. 

 

Vi granskade därefter samtliga fyra tidningars artiklar och notiser från dagen efter 

match samt studerade bildtexter, rubriker och diverse tillägg för att därefter 

sammanställa en helhet med likheter och olikheter placerat under vår underrubrik. 

 

4.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har utformat ett antal krav och tips på vad en uppsats bör uppfylla. Då 

vi ägnade oss åt en kvalitativ innehållsanalys och inte en intervjustudie var dock inte 

särskilt många av dessa relevanta för oss. De fyra kraven som Vetenskapsrådet innehar 

är informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

Samtliga riktar sig dock mot forskning som använt sig av intervjuer och var därför inte 

av värde för vår forskning. Det finns även ett antal tips men likt kraven vänder de sig 

                                                 
63
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enbart till intervjustudier.64 Förutom Vetenskapsrådets krav tar Grønmo upp Robert K. 

Mertons forskningsetiska normer. Den första normen handlar om offentlighet och 

innebär att forskningen ska ske öppet och resultaten ska publiceras i sin helhet. Den 

andra normen handlar om att forskningen är en slags organiserad skepsis, vilket innebär 

att sanningar inom samhällsvetenskap förändras och ständigt bör omvärderas baserat på 

granskning. Den tredje normen handlar om oavhängighet och innebär att forskning inte 

ska styras av speciella intressen eller samhällsgrupper, utan istället av vetenskapliga 

motiv hos forskaren. Den fjärde normen talar om forskningens universalism och det 

faktum att vetenskap och vetenskapligt arbete inte ska värderas utifrån forskarens 

sociala bakgrund och egenskaper.65 

 

Utöver ovanstående fyra normer har Merton, tillsammans med andra, senare utvidgat 

listan och inkluderat ytterligare normer gällande originalitet, ödmjukhet och 

hederlighet. Punkterna handlar om att forskaren med sin forskning dels ska bidra med 

ny kunskap, forskaren ska även vara medveten om sina begränsningar och slutligen ska 

forskaren skilja på fakta och värderingar.66 

 

Förutom de tidigare nämnda kraven har Vetenskapsrådet även publicerat en rapport 

gällande forskningsetik. De menar att rapportens helhet på ett enkelt vis kan 

sammanfattas i åtta stycken punkter, vilka publiceras nedan:67 

1. Du ska tala sanning om din forskning. 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering. 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö. 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

                                                 
64

 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. s, 6–16 
65

 Grønmo. Metoder i samhällsvetenskap. s, 27 
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Till skillnad från Vetenskapsrådets tidigare rapport kunde vi på ett bättre vis utgå från 

dessa åtta punkter och kunde se till att de uppfylldes i vår forskning. Precis som det 

nämns i rapporten är punkterna för oss givna att de ska uppfyllas. Vi talade i vår studie 

sanning och vi varken manipulerade eller undangömde information. Vårt 

tillvägagångssätt försökte vi redogöra för så noggrant som möjligt och vi strävade efter 

att vara transparenta. Eftersom att vi varken har några kommersiella intressen eller 

andra bindningar finns det inte spår av vare sig det ena eller det andra i vår forskning. 

Forskningen och det resultat vi kom fram till är vårt eget. Vi sparade under vår 

arbetsgång allt vårt material och arkiverade allt i kronologisk följd. Under vårt arbete 

använde vi oss endast av webbaserat material och påverkade miljön negativt i så liten 

utsträckning som vi kunde. I de fall där vi refererade till tidigare forskning respekterade 

vi deras arbete och resultat. Vi försökte förmedla forskares åsikter så korrekt som 

möjligt. 
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5 Analys 

I analysdelen presenteras resultaten av vår forskning. Resultaten presenteras utefter 

fem olika kategorier. Med tanke på undersökningens omfattning är det även värt att 

betona att inte allting kommer lyftas fram, utan utvalda exempel från varje enskild 

tidning kommer få gestalta vår generella bild.  

 

5.1 Opartiskhet 

I de bägge kvällstidningarna är egna tankar och värderingar ett återkommande fenomen. 

Att använda sig av personliga åsikter innebär, enligt Stenholm, att tidningarna bryter 

mot opartiskheten.68 De båda kvällstidningarna tydliggör att Malmö FF är ett sämre lag 

än sina konkurrenter, genom att i flera av matcherna betona att förlusten var väntad. I 

samband med vinstmatchen mot Sjachtar Donetsk förminskar Aftonbladet även segern 

och menar att det var en stor skräll från MFF:s sida. Att såväl Malmö FF som Sjachtar 

Donetsk har andra förutsättningar än Real Madrid och Paris Saint-Germain – vilka även 

förkortas PSG – blir också tydligt när såväl Aftonbladet som lokaltidningen 

Sydsvenskan tydliggör att de inte tror att MFF eller Sjachtar Donetsk ska ta några poäng 

mot de andra två.  

 

”För vinner Sjachtar hemma mot MFF i nästa omgång lär båda lagen hamna på tre poäng 

(vi förutsätter att inget av lagen tar poäng mot Real Madrid och PSG).”69 

 

”Med segern har nu MFF en god chans att skaffa sig ett bra utgångsläge att lägga beslag 

på tredjeplatsen i grupp.”70 

 

Kvällstidningarna är även tydliga med att Malmö FF inte har någon chans till 

avancemang, när det fortfarande fanns en teoretisk möjlighet till det. Såväl Aftonbladet 

som Expressen är efter förlusten mot Sjachtar Donetsk även tydliga med att MFF:s 

chans till spel i Europa League är borta, trots att de fortsatt hade två matcher kvar att 

spela samt lika många poäng som tredjeplacerade Sjachtar. 
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I lokaltidningarna går det inte att se ett samband på samma vis. Detta då Sydsvenskan i 

viss mån, om än inte lika tydligt som kvällstidningarna, är partiska och uttrycker egna 

åsikter i majoriteten av texterna. Skånska Dagbladet däremot är den tidning som lyckas 

bibehålla opartiskheten på bäst vis. Det finns dock tillfällen där skribentens åsikt lyser 

igenom, oftast via att den menar att någon spelare borde ha gjort någonting bättre i en 

specifik matchsituation. Många av gångerna rör det sig dock inte om någon favorisering 

av lagen, utan det handlar enbart om skribentens åsikter kring situationer. Att de 

personliga åsikterna får komma fram i samtliga tidningar innebär att de bryter mot 

Westerståhls definition av neutral presentation.71 Sydsvenskans rapportering liknar mer 

kvällstidningarnas än Skånska Dagbladets, med liknande formuleringar och då de inte 

på ett tydligt vis ser sig som ett med MFF. Någonting som visar på Sydsvenskans insyn 

hos Malmö FF är att de, till skillnad från de andra tidningarna, vid några tillfällen 

uttrycker sig över vilka de anser ska finnas med i MFF:s startelva. De bryter då mot 

Kovach och Rosenstiels första punkt gällande objektivitet, genom att lägga till en egen 

detalj.72 Aftonbladet å sin sida visar sin omtanke kring landslaget, genom att vid Oscar 

Lewickis skada spekulera i hur Sverige ska ställa upp. Kopplingen till landslaget är 

dock inget märkvärdigt, då Eriksson menar att etnocentrismen gör det närmast 

obligatoriskt för sportjournalistiken att belysa det svenska och nationella.73  

 

Kvällstidningarna lyfter fram vilka spelare som varit bäst i matcherna, och Aftonbladet 

försöker även analysera varför MFF förlorat specifika matcher. Såväl Expressen som de 

båda lokaltidningarna väljer ofta att lyfta fram Malmö FF:s spelare och sätta dessa i 

positiva ordalag, även i samband med förluster. Genom att fokusera på de svenska 

individerna i sin rapportering gör tidningarna så som Eriksson menar att svensk 

sportjournalistik brukar göra, han menar nämligen att etnocentrismen innebär att de 

svenska atleterna hamnar i fokus.74 

 

Att Skånska Dagbladet trots allt står nära Malmö FF syns tydligt i matcherna mot Paris 

Saint-Germain och Sjachtar Donetsk, i vilka de tydligt skriver ut att det var en tung 

förlust respektive skön seger. Det indikerar att de ser sig som ett med MFF. Man märker 
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genom det att Skånska Dagbladet är på samma sida som Malmö FF, vilket Rowe i sin 

forskning kring sportjournalistik menar att allmänheten förväntar sig av 

lokaltidningarna.75 

 

Westerståhl menar i sin objektivitetsmodell att ett av kraven på opartiskhet är att 

journalisten inte ska ta parti för endera sida.76 Att tidningarna bryter mot opartiskheten 

blir som tydligast i vinstmatchen mot Sjachtar Donetsk. I den är det framförallt 

Expressen som hyllar MFF och gör målande beskrivningar över hur bra Malmö FF 

presterade i matchen. Det är ingen av tidningarna som menar att Sjachtar Donetsks 

prestation inverkade på segern, utan de hyllar unisont MFF. 

 

”Den största segern hittils. När Malmö FF bragdslog Sjachtar Donetsk hette hjälten som 

vanligt Markus Rosenberg.”77 

 

Opartiskhet innebär även att det ska finnas en balans och att båda sidorna ska få komma 

till tals, vilket Pressens samarbetsnämnd även har med bland sina etiska regler.78 Det är 

inte någonting som någon av tidningarna uppfyller. I samband med det första mötet med 

Real Madrid är Skånska Dagbladet den tidning som är närmast att uppnå en balans, men 

därefter skiljer sig Skånska Dagbladet tydligt från de andra tidningarna, genom att 

antingen inte ha med citat överhuvudtaget eller genom att enbart ha citat från Malmö 

FF. Faktumet att Skånska Dagbladet inte har med några citat överhuvudtaget i en del  

matcher är ögonbrynshöjande, då Wallin i sin forskning skriver att sportjournalistiken 

fungerade så förr men att citat i dag är bärande i artiklar.79 

 

Skånska Dagbladet är däremot inte ensamma om att inte låta Malmö FF:s motståndare 

komma till tals. I de båda kvällstidningarna är det tydligt att de ser Real Madrid och 

Paris Saint-Germain som större motståndare med mer profilerade spelare än vad 

Sjachtar Donetsk är. Detta då båda tidningarna pratar med Zlatan Ibrahimovic och 

Cristiano Ronaldo i Paris Saint-Germain och Real Madrid men i matcherna mot 

Sjachtar Donetsk låter de endast Malmö FF komma till tals. Det blir då tydligt hos 

Aftonbladet och Expressen att Sjachtar Donetsk inte är ett lika profilerat motstånd, när 

                                                 
75

 Rowe. Sport, Culture and the Media. s, 37 
76 Westerståhl. Objektiv nyhetsförmedling. s, 10–13 
77 Dahlkvist, Jens. Rosenberg: ”Det absolut bästa lag som vi besegrat”. Expressen. 2015-10-22. 
78

 Pressens samarbetsnämnd. Spelregler för press, radio och tv. s,8   
79

 Wallin. Sporten i spalterna. s, 227 



  
 

24 

de inte låter dem komma till tals i någon av matcherna. Genom att inte ha med några 

citat från den ena sidan finns det enligt Westerståhls objektivitetsmodell inte någon 

balans och således heller ingen opartiskhet.80 Hos Aftonbladet blir det än mer tydligt att 

Sjachtar Donetsk inte är profilerade när tidningen i det första mötet mellan Malmö FF 

och Sjachtar Donetsk överhuvudtaget inte nämner någon av deras spelare i sin artikel. 

Att enbart det lokala/nationella lagets spelare nämns är ett vis som Wallin, i sin 

forskning, menar att sportjournalistiken fungerade på under den första halvan av 1900-

talet.81 Sydsvenskan är ensamma om att låta Sjachtar Donetsk komma till tals någon 

gång. De ligger dock långtifrån en balans i samtliga matcher, detta då de publicerar flera 

artiklar efter matcherna, där en majoritet utav artiklarna enbart innehåller citat från 

Malmö FF medan en minoritet innehåller citat från motståndarna. Likt de andra 

tidningarna finns det dock matcher där Sydsvenskan inte pratar med någon motståndare, 

bland annat i den sista matchen mot Real Madrid, där ingen av tidningarna har med citat 

från motståndarna. Strömbäck menar att opartiskhet bör ses utifrån ett längre perspektiv, 

och inte kan analyseras utifrån en artikel. Då alla tidningar trots allt bryter mot balansen 

ett flertal gånger innebär det att de inte är opartiska.82 

 

Inte heller i den sista matchen mot Real Madrid har någon tidning med citat från MFF:s 

motståndare. Att fokus ligger på det svenska laget är dock inget konstigt, då Wallin 

menar att det bidrar till en igenkänningsfaktor och det är det lag som flest läsare 

supportrar.83 84 I Aftonbladet finns det balans i matchen mot Paris Saint-Germain, då 

Markus Rosenberg och Zlatan Ibrahimovic får varsin artikel tillägnad sig. Zlatan 

Ibrahimovic är dock en svensk stjärna och en före detta Malmö FF-spelare. 

 

Expressen utmärker sig som enda tidning att publicera en artikel utan citat från Malmö 

FF, då de istället fokuserar på Paris Saint-Germain och låter flera spelare därifrån 

komma till tals. Skånska Dagbladet är i sin tur ensamma om att inte ha några citat från 

Zlatan Ibrahimovic, någonting övriga tidningar lägger stort fokus vid.  
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Aftonbladet är enda tidning som inte låter MFF-spelare få besvara kritik som riktas mot 

dem. Det är även värt att tillägga att de två spelare som kritiseras inte talar någon 

engelska. Att en kritiserad person ska få chans att bemöta kritiken är någonting som 

finns med i de etiska regler som Pressens Samarbetsnämnd utformat, alltså bryter 

tidningen vid detta tillfälle mot dem.85 Även om Aftonbladet inte låter spelarna bemöta 

kritiken är det ändå ett exempel på hur sportjournalistiken utvecklats. Wallin menar i sin 

forskning att sportjournalisterna i dag inte är rädda för att trycka på kritiska 

uttalanden.86 

  

Vad gäller betygsättning är det framförallt Expressen och Sydsvenskan som lägger vikt 

vid det. Detta då båda tidningarna publicerar spelarbetyg efter samtliga matcher. Det är 

dock värt att betona att det enbart är Malmö FF som blir betygsatta, bortsett från i det 

andra mötet med Paris Saint-Germain, då Expressen ger Paris Saint-Germain 

spelarbetyg medan Sydsvenskan förutom MFF även betygsätter Zlatan Ibrahimovics 

insats. Sydsvenskan skiljer sig även från Expressen, då de inte redovisar 

motståndarlagets startelva och byte. Aftonbladet nöjer sig med betygsättning i samband 

med de båda matcherna mot Sjachtar Donetsk medan Skånska Dagbladet inte 

överhuvudtaget sätter några betyg. Precis som i Sydsvenskan och Expressen väljer 

Aftonbladet att enbart betygsätta Malmö FF-spelarnas insats. 

 

Sammanfattningsvis går det att se tydliga mönster mellan de olika tidningarna och 

tidningskategorierna. Skånska Dagbladet är i stora drag den tidning som är närmast ett 

”vi” med Malmö FF, vilket syns då de rapporterar lika mycket om MFF vid förlust som 

vid vinst. Trots det är det ändå den tidning som på bäst vis lyckas bibehålla 

opartiskheten i sin rapportering. Kvällstidningarna sympatiserar inte med Malmö FF på 

samma sätt som Skånska Dagbladet, men de är istället de tidningarna som fokuserar på 

det sensationella framför det relevanta. Sydsvenskan är något av ett mellanting mellan 

Skånska Dagbladet och kvällstidningarna. I ena texten lägger de allt fokus på Malmö FF 

och det lokala, medan de i nästa text gör tvärtom. 

 

Värt att nämna är även det faktum att brist på motståndarcitat inte bara innebär att deras 

åsikter fattas, utan även att varje Malmö FF-citat får ett större värde. Om båda lagen 
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hade kommit till tals gällande en viss detalj eller matchen i sin helhet hade läsarna fått 

chansen att skapa sig en egen, mer rättvisande, bild av matchen. Som det ser ut nu är det 

i stort sett endast Malmö FF som får uttala sig, vilket i sin tur leder till att deras åsikter 

blir en sorts lag om den andra sidan inte får höras. 

 
5.2 Saklighet 

Vad gäller relevansen är den tveksam hos alla tidningar vid något tillfälle. Den 

tvivelaktiga relevansen är dock mer förekommande hos kvällstidningarna. En del av 

kvällstidningarnas artiklar går att ifrågasätta då de i en mycket större utsträckning än 

lokaltidningarna väljer att fokusera på andra saker än just matcherna i sig. 

Kvällstidningarna fokuserar efter en match till stor del på Real Madrids Cristiano 

Ronaldo och att han i gruppens andra möte gjorde tre mål. Trots att Malmö FF just har 

mött Paris Saint-Germain väljer tidningarna ändå att lägga en stor del av krutet på att 

tala om för läsarna att Malmö FF ska möta Real Madrid och Cristiano Ronaldo i nästa 

match. Till skillnad från kvällstidningarna valde lokaltidningarna att ha sitt fokus på 

matchen och att beskriva matchens utgång. Wallin menar att läsarna kan skapa sig en 

identifikation genom att tidningarna väljer att lägga sitt fokus på enskilda spelare87, 

vilket vi menar att kvällstidningarna gör vid flera tillfällen. Men när de fokuserar på en 

spelare som inte varit med i matchen eller spelar i något av de två lagen känns det 

irrelevant att placera så stort fokus på honom. Sydsvenskan gör i och för sig på ett 

liknande sätt då de förklarar att Malmö FF i nästa match ska möta Paris Saint-Germain, 

och att matchen är en viss Zlatan Ibrahimovics återkomst till Malmö, där han en gång 

spelade. 

 

Det är framförallt i de två första matcherna som Expressen och Aftonbladet har med 

irrelevanta saker i sina artiklar. Till exempelvis hänvisar de till vad “experter” har sagt i 

andra sändningar – som inte har med matchen att göra.  

 

”I Fotbollskanalens livesändning reagerade TV4:s expert Olof Lundh starkt. 

– Thiago Silva kastade sig som att han hade betalt för att filma. Thiago Silva – det är 

patetiskt! Patetiskt, men internationellt.”88 
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De nämner även att författaren Björn Ranelid har sagt någonting innan matchen, vilket 

inte heller det är relevant för matchen eller dess utgång. Då kvällstidningarna upprepade 

gånger skriver om irrelevanta saker och ting bryter de mot Westerståhls definition av 

saklighet, vilket bland annat inkluderar att de ska rapportera om det som är viktigt för 

nyheten.89 

 

Ett annat exempel på att kvällstidningarna fokuserar på, för oss, irrelevanta saker är när 

de väljer att fokusera på tröjbyten efter matchen istället för att fokusera på matchen. De 

skriver om vilka spelare som bytte tröjor och hur det gick till. Att kvällstidningarna 

hänger upp sig på liknande detaljer kan vi tydligt se beror på att de i större utsträckning 

har en viss vinkel, en viss “grej”, som de skriver sina texter utifrån. Det kan vara en 

spelare, ett rekord, viss statistik, eller som i det här fallet – tröjbyten.  

 

Kvällstidningarna har även en tendens att spekulera mer i sina texter än vad 

lokaltidningarna gör. De skriver att om Malmö FF inte gör si eller så kommer de åka ut, 

och om de hade gjort en viss sak på ett annat sätt i matchen hade det kanske slutat på ett 

annat sätt. Genom att lägga till egna detaljer bryter de mot Kovach och Rosenstiels 

första punkt för en objektiv journalistik.90 Deras texter är mer levande än 

lokaltidningarnas, som istället kan uppfattas som platta på grund av att de i mångt och 

mycket endast pratar om matchen, men vi som läsare får även ta texterna mer med en 

gnutta salt på grund av de egna åsikterna och påståendena. Ett exempel på detta är i 

Aftonbladet. De baserade en artikel på en viss fakta som senare visade sig att inte 

stämma med verkligheten, då de skev “Därmed missar Lewicki alltså playoff-matcherna 

mot Danmark”. Hela artikeln bygger på påståendet men i efterhand kom Oscar Lewicki 

att spela 90 minuter i matchen mot Danmark. Genom att publicera en nyhet som inte 

visade sig stämma bryter de mot ett av Westerståhls huvudideal, nämligen nyhetens 

sanning.91 

 

Sydsvenskan agerar på ett liknande vis som kvällstidningarna. När Malmö FF ska möta 

Zlatan Ibrahimovic och Paris Saint-Germain väljer Sydsvenskan precis som 

kvällstidningarna att lägga ett stort fokus på honom, medan Skånska Dagbladet 

fortsätter att fokusera på matchen i sig. När Malmö FF förlorade med rekordsiffror mot 
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Real Madrid valde båda tidningskategorierna att nämna rekordet, men sättet de valde att 

vinkla det skiljde sig åt. Skånska Dagbladet fokuserade i rubriken och underrubriken på 

att det var Malmö FF:s sämsta insats i årets turnering, medan Aftonbladet istället 

vinklade sin artikel på att det var en tangering av den största förlusten i turneringens 

historia. 

 

”Tidernas största ras för Malmö FF. Real Madrid gav Åge Hareide ett brutalt slut på en 

fin tid i Malmö.”92 

 

”Resultatet, 8–0, är en tangering av Champions League-historiens största förlust. Besiktas 

förlorade med 8–0 mot Liverpool säsongen 2007/2008.”93 

 

Stenholm menar att det inte finns någon ursäkt för om siffror eller namn inte stämmer94 

– det stoppar dock inte tidningarna från att göra fel. Vid den första matchen mot 

Sjachtar Donetsk är siffror i omlopp, då den summa pengar Malmö FF ska tilldelas för 

segern diskuteras. Det intressanta här är att uppgifterna i Sydsvenskan är en miljon lägre 

än de i Expressen och Aftonbladet – alltså har någon/några tidningar inte gjort sin 

research ordentligt. I samma match fann vi även flera olika stavningar av namn samt en 

ren felstavning från Aftonbladets sida. Även Skånska Dagbladet har en felstavning, då 

de i samband med den sista matchen benämner en spelare som Rasmus Brorsson, vilket 

är en sammanslagning av Rasmus Bengtsson och Franz Brorsson. 

 

Det blir för oss tydligt att lokaltidningarna, med Skånska Dagbladet i spetsen, är de som 

fokuserar på matchen och att rapportera om den och dess händelser. Kvällstidningarna, i 

sin tur ledda av Aftonbladet, verkar inte bry sig särskilt om matchen. Deras fokus ligger 

på tröjbyten, spelares återkomster, rekord, skador och “experters” citat. 

 
5.3 Nationell identitet 

I samtliga tidningar väljer de att betona nationaliteterna på de olika spelarna. Det ska 

dock betonas att det inte är lika frekvent förekommande hos Skånska Dagbladet som 

hos de andra tidningarna. Vad gäller utpekandet av spelares nationella identitet görs det 
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vid motståndarlagens spelare men även kring Malmö FF:s utländska spelare, där i 

princip varenda ens medborgarskap lyfts fram i minst en tidning. 

 

Matcherna mot Paris Saint-Germain har en annorlunda utformning hos samtliga 

tidningar, då det blir ett väldigt stort fokus på Zlatan Ibrahimovic. Framförallt 

Aftonbladet trycker på det faktum att han är svensk, och betonar det flera gånger. Att de 

trycker på ett svenskt utlandsproffs är naturligt, det menar i alla fall Ehn i 

Försvenskningen av Sverige.95  Betoningen av Ibrahimovic och det svenska kan även ha 

att göra med att det rör sig om en sådan pass stor match, Ehn menar nämligen att det är 

vanligt att en överdriven nationalism blir framträdande i större matcher.96 De andra tre 

tidningarna – i synnerhet de båda lokaltidningarna – väljer istället att lyfta fram att 

Zlatan Ibrahimovic kommer från Malmö och Skåne. Det finns i viss mån även med i 

Aftonbladet, i samband med den andra matchen mot PSG väljer just Aftonbladet – likt 

Sydsvenskan och Expressen – att trycka på att det är Ibrahimovic hemkomst och 

Aftonbladet betonar även hans förflutna i MFF. Sydsvenskan väljer vid samma tidpunkt 

att ägna en artikel åt spelarens betydelse för Malmö som stad.  

 

Att det skrivs för svenskar blir tydligt när Zlatan Ibrahimovic gång på gång enbart 

nämns vid förnamn, då alla vet vem de syftar på trots att han inte är ensam om namnet. 

Tendensen att enbart nämna Zlatan Ibrahimovic vid förnamn kan liknas vid Rowes 

tidigare forskning som menar att användning av smeknamn är vanligt inom 

sportjournalistik.97 Såväl Skånska Dagbladet som Sydsvenskan och Aftonbladet nämner 

honom vid förnamn i den första matchen, där de sistnämnda sträcker sig så långt som att 

inte betona hans efternamn överhuvudtaget. Även i den andra matchen fortsätter 

Skånska Dagbladet och Aftonbladet i samma stil, medan Sydsvenskan blandar sitt sätt 

att nämna honom och Expressen gör som brukligt. Nämligen att nämna spelaren vid 

dennes efternamn. 

 

Det är inte enbart i matcherna mellan Malmö FF och Paris Saint-Germain som Zlatan 

Ibrahimovic ägnas stort fokus. I det andra mötet med Sjachtar Donetsk väljer Skånska 

Dagbladet att trycka på det faktum att MFF ska möta honom i nästa match. I samband 

med mötet mot Sjachtar Donetsk väljer även Aftonbladet att dedikera Ibrahimovic en 
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artikel, där de lyfter det faktum att många vill se honom och Markus Rosenberg som 

anfallspar i landslaget. Även Sydsvenskan väljer att betona det faktum att många vill se 

dem som anfallspar i landslaget. 

 

När det gäller svenska landslaget blir det än en gång tydligt att det är svenska tidningar 

som skriver för svenska läsare. Aftonbladet väljer i flera artiklar att lyfta fram det 

svenska landslaget, men nämner aldrig Sverige. Istället använder de smeknamn, 

referenser till förbundskaptenen eller skriver kort och gott enbart landslaget. På så vis 

tar Aftonbladet för givet att landslaget för alla läsare är Sveriges landslag. Precis som 

Hylland Eriksen skriver om att medier – i detta fall Aftonbladet – bidrar till att bibehålla 

den nationella identiteten, genom att trycka på den i artiklar.98 Just Aftonbladet väljer 

även en Sverigevinkel i en intervju med Cristiano Ronaldo, då de lyfter hans åsikt om 

landet. 

 

I samband med Oscar Lewickis skada i det andra mötet med Sjachtar Donetsk blir det 

extremt tydligt med identifikation. Medan de båda lokaltidningarna menar att det 

drabbar Malmö FF skriver kvällstidningarna istället om att det drabbar det svenska 

landslaget.  

 

”Malmö FF fick en tråkig start på matchen i Lviv. Oscar Lewicki knockades av en smäll 

och tvingades byta redan efter åtta minuter med en kraftig hjärnskakning. Erdal Rakip 

ersatte på det defensiva mittfältet.”99 

 

”Armbågen är också en tuff smäll för förbundskaptenen Erik Hamrén. För nu väntar 

rehabilitering för Oscar Lewicki, som pekats ut som ersättare till skadade mittfältaren 

Albin Ekdal i nästa veckas playoff mot Danmark.”100 

 

Aftonbladet gör även en landslagsreferens i det andra mötet med Paris Saint-Germain, 

då de menar att ett av målen liknande ett av dem som Zlatan Ibrahimovic gjorde i den 

andra playoff-matchen mellan Sverige och Danmark i höstas. 
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Anton Tinnerholm menar att han agerade väldigt svenskt, i samband med en 

straffsituation. Det är någonting som de båda kvällstidningarna tar fasta på och väljer att 

betona. Skånska Dagbladet menar, i samband med MFF:s hemmamatch mot Paris Saint-

Germain, att det är Zlatan Ibrahimovic som kommit dit med PSG och inte tvärtom. 

 

Det är dock inte bara Sverige som lyfts fram. Att Malmö ligger i Skåne och därmed har 

en egen identitet är någonting som såväl Skånska Dagbladet som de båda 

kvällstidningarna tar fasta på. Etnocentrism innebär i dag att identiteter inte är bundna 

till en specifik nation101, vilket märks här. Tidningarna gör helt enkelt Skåne till en 

egen, säregen, grupp. Medan lokaltidningen använder sig av ett skånskt smeknamn på 

klubben gör Expressen en referens till ett annat av klubbens smeknamn. Aftonbladet, i 

sin tur, väljer att använda sig av ett skånskt ord i rubriken till den sista matchen. Att 

Aftonbladet använder sig av en sådan rubrik är ett exempel på en ordlek, vilket Rowe i 

sin forskning menar är vanligt inom sportjournalistiken.102 

 

I samband med matcherna målar såväl Expressen som Sydsvenskan upp individuella 

dueller i matchen, vilket Ehn i Försvenskningen av Sverige skriver är vanligt inom 

sportjournalistiken.103 Det ena mötet med Paris Saint-Germain innebär en sådan. 

Sydsvenskan omvandlar matchen till en kamp mellan Markus Rosenberg och Zlatan 

Ibrahimovic medan Expressen trycker på det faktum att de båda anfallarna känt 

varandra länge.  

 

Att Expressen väljer att titta på livet utanför fotbollen är någonting som Hamqvist 

menar är vanligt inom dagens sportjournalistik,104 och som respektive lags stjärna väljer 

de att betygsätta hur de klarat av olika moment i matchen och utser sedan en vinnare 

dem emellan. Även i det första mötet med Real Madrid gör Expressen en match i 

matchen, detta då de lyfter Anton Tinnerholms insats och betonar att han kommer från 

ett litet samhälle medan Cristiano Ronaldo (som han enligt tidningen plockade bort) är 

en världsstjärna.  
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Sammanfattningsvis går det även i samband med den nationella identiteten att se 

markanta skillnader i de olika tidningarnas och tidningskategoriernas val av 

rapportering. Medan Skånska Dagbladet lägger sitt fokus på att Zlatan Ibrahimovic är 

från Malmö, att han ska ta med sig PSG och visa dem Malmö och även det faktum att 

Oscar Lewickis skada kommer innebära svårigheter för Malmö FF, väljer istället 

kvällstidningarna och främst Aftonbladet att istället förklara att Zlatan Ibrahimovic är 

svensk, att ett svenskt lag ska möta PSG och att Oscar Lewickis skada mot Sjachtar 

Donetsk kan innebära att han missar matcher med det svenska landslaget. 

 
5.4 Värdeladdade ord 

Rowe skriver att det är vanligt med värdeladdade ord inom sportjournalistiken.105 Hos 

kvällstidningarna var det vanligare med värdeladdade ord än vad det var hos 

lokaltidningarna. Aftonbladet är de som är mest extrema, medan Skånska Dagbladet är 

den tidning som ofta undviker att använda sig av värdeladdade ord. Kvällstidningarna 

skriver ofta om “superstjärnor”, “målmaskinen” och “drömanfall”, medan 

lokaltidningarna och främst Skånska Dagbladet istället väljer ord som 

“kanonräddningar” och “enormt”. Kvällstidningarnas texter, men framförallt rubriker, 

känns mer säljande än vad lokaltidningarnas texter och rubriker gör. Det vi kan se i 

användningen av värdeladdade ord är att lokaltidningarna ofta väljer att applicera ordet 

på Malmö FF, eller någon spelare i Malmö FF, medan kvällstidningarna applicerar de 

värdeladdade orden på vem som helst, oavsett lag. Om Malmö FF har förlorat, vinklar 

lokaltidningarna de värdeladdade orden på att de förlorade, och inte att Real Madrid 

vann. Kvällstidningarna vinklar oftare än lokaltidningarna på att Real Madrid vann, och 

inte att Malmö FF förlorade. Att lokaltidningarna ständigt väljer att vinkla på MFF kan 

ses som ett exempel på en framträdande etnocentrism, då Schudson menar att 

lokaltidningarna uppfattas som förrädare om de väljer att rapportera i motståndarnas 

favör.106  

 

Ytterligare en sak vi la märke till är att kvällstidningarna ofta väljer att benämna en 

svensk spelare som gjort en bra insats med “supersvensken” eller något liknande, vilket 

är ett exempel på hur en bra prestation lyfts fram som att en svensk gjort det – vilket 
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Berglez och Olausson menar skapar en igenkänningsfaktor hos publiken.107 

Lokaltidningarna gör det inte i lika stor utsträckning. 

 

”Thiago Silva valde att ge bort bindeln när den svenska superstjärnan kom hem till sitt 

Malmö för Champions League-matchen mot MFF.”108 

 

”Han bytte några ord med Zlatan Ibrahimovic i spelargången innan de gick in på planen i 

spetsen för sina lag som lagkaptener.”109 

 

Vi tror det har att göra med den identitet som finns mellan tidningen och läsarna. 

Aftonbladet och Expressen är två rikstäckande, svenska tidningar. Sydsvenskan och 

Skånska Dagbladet är i sin tur lokaltidningar och den relation som finns mellan 

tidningen och läsarna går djupare än bara till nationalitet, den sträcker sig ända ner till 

ort. Lokaltidningarna har möjligheten att trycka på att Zlatan Ibrahimovic är från 

Malmö, medan kvällstidningarna inte har något att vinna på det, då de har en stor del 

läsare från andra orter än Malmö. Malmöborna och läsarna av Sydsvenskan respektive 

Skånska Dagbladet kan däremot identifiera sig med Zlatan som malmöit, och 

lokaltidningarna tar därför vinning av att trycka på det. 

 

Föga förvånande går det även att se skillnader mellan kvälls- och lokaltidningarnas 

användning av värdeladdade ord. När kvällstidningarna får chansen att använda ett 

värdeladdat ord gör de det, medan lokaltidningarna är mer försiktiga i sin användning av 

värdeladdade ord.  

 
5.5 Spelar-/lagbeskrivningar 

Det syns en skillnad mellan lokal- respektive kvällstidningarna sett till vad de väljer att 

beskriva samt hur utförligt. Skånska Dagbladet beskriver alla matcher utförligt, från 

start till slut. På så vis ges läsare som missade matchen en chans att återupprepa den. Att 

exakta händelseförlopp finns med är någonting som Rowe i Sport, Culture and Media 

menar att läsarna vill ha ut utav sportjournalistiken.110 Sydsvenskan gör även det i viss 

mån, om än inte lika utförligt. I kvällstidningarna är beskrivningarna från matchen och 
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olika situationer i den inte lika utförliga, istället är det i princip enbart målen som det 

kort redogörs för. Kvällstidningarna väljer helt enkelt istället en extremt tydlig vinkel. 

 

En viktig skillnad mellan Skånska Dagbladet och Sydsvenskan är att Skånska Dagbladet 

i varje match väljer att skriva om de hetaste målchanserna Malmö FF haft medan 

Sydsvenskan antingen inte nämner det alls eller enbart lyfter fram någon enstaka chans. 

Det är dock genomgående att de båda lokaltidningarna beskriver mer utav MFF-

händelserna och lägger ett större fokus på Malmö än vad kvällstidningarna gör. De 

nämner saker som målchanser och avstängda spelare, som kvällstidningarna inte tar 

med. Även mellan Aftonbladet och Expressen finns det vissa skillnader, vilka syns i de 

olika matcherna. Expressen är nämligen mer för beskrivningar och vid målen lägger de 

ofta stor möda vid det. Aftonbladet i sin tur väljer generellt sätt enbart att snabbt nämna 

målskyttarna och möjligtvis någon kort detalj kring målet. I det andra mötet med Real 

Madrid väljer varken Aftonbladet eller Sydsvenskan att nämna Real Madrids tre 

målskyttar, utan väljer enbart att lyfta fram två av dem. 

 

En anledning till Skånska Dagbladets många och utförliga beskrivningar är att de i 

några matcher enbart har reportertext. Då de inte har med några citat skapar det mer 

utrymme för skribenten att skildra vad denne sett. I sin forskning har Wallin tidigare 

kommit fram till att om citat försvinner på bekostnad av beskrivningar tyder det på en 

förlegad eller gammaldags journalistik, då det var på det viset som sportjournalistiken 

såg ut förr.111 

 

Lokaltidningarnas utförliga beskrivningar gör att fakta som inte nämns i 

kvällstidningarna kommer till läsarnas kännedom. Exempel på sådant är Malmös 

utvisning mot Real Madrid och det faktum att Sydsvenskan lyfter fram att Franz 

Brorsson och Tobias Sana gjorde sina första Champions League-matcher för Malmö. 

 

I den första matchen mot Paris Saint-Germain väljer lokaltidningarna att, i många 

situationer, göra beskrivningar som är i Paris Saint-Germains favör. Mötena med Paris 

Saint-Germain innebär även en inblick i hur Zlatan Ibrahimovic skött sig under 

matcherna, i den första matchen tillskriver Aftonbladet honom äran för PSG:s 2–0-mål 

– vilket han assisterade till. Även i det andra mötet med PSG får Ibrahimovic mycket 
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plats – och Aftonbladet, Expressen och Sydsvenskan väljer att lägga ett stort fokus på 

just Ibrahimovic. I Aftonbladet betonas det faktum att Ibrahimovic var lagkapten i 

matchen och vid 5–0 målet väljer de att referera till hans frisparksmål mot Danmark, 

trots att Ibrahimovic inte gjorde målet för PSG. Även hos Sydsvenskan blir Zlatan-

fokuset extremt tydligt, genom att de i en intervju med Franz Brorsson (som gjorde sin 

första Champions League-match) väljer att ställa frågor om hur svårt det var att stoppa 

Zlatan Ibrahimovic. Skånska Dagbladet skiljer sig från dem andra, då de istället för att 

fokusera på Ibrahimovic beskriver matchens helhet. 

 

Det första mötet med Real Madrid innebar att Cristiano Ronaldo slog ett målrekord, 

vilket gjorde att samtliga tidningar fokuserade på honom. Många av Aftonbladets 

matchbeskrivningar handlar om situationer där portugisen är inblandad medan 

Expressen och Sydsvenskan väljer att betona rekordet och hans förmåga att göra mål. 

Då samtliga tidningar, bortsett Skånska Dagbladet, tydligt väljer att fokusera på Zlatan 

Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo gör de som brukligt i sportjournalistiken. Att 

fokusera på enskilda individer istället för ett helt lag är något som Wallin i sin forskning 

skriver är vanligt förekommande.112 

 

Lokaltidningarna använder sig mer av beskrivningar medan kvällstidningarna istället 

fokuserar mer på en viss vinkel av matchen.  

 

“MFF-målet följdes av en intensiv Sjachtarpress med stort bollinnehav”.113 

 

“Hemmasegern mot Sjachtar Donetsk innebär att MFF tagit grepp om tredjeplatsen i 

gruppen som ger den viktiga platsen till Europa Leagues slutspel i vår”.114 

 

Även vid målet ser det likadant ut där Skånska Dagbladet beskriver händelseförloppet 

tydligt, medan Aftonbladet väljer att hänga upp målet på en viss vinkel. 

 

“Han accelererade ifrån Sjachtars ytter Marlon, drog Dario Srna och serverade läget till 

Markus Rosenberg, som avslutade säkert i höjd med straffpunkten.”115 
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”… bakom målet låg Pa Konate som gjorde sina första minuter i årets Champions 

League...”116 

 

Vid Nikola Djurdjics straffmiss mot Sjachtar Donetsk väljer tidningarna olika 

beskrivningar av förloppet. Medan Aftonbladet lastar anfallaren för missen betonar 

Expressen och Sydsvenskan att det inte var den ordinarie straffskytten som la straffen. 

 

I samband med förlusten mot Sjachtar Donetsk väljer de båda kvällstidningarna och 

Sydsvenskan att stenhårt vinkla på det faktum att Malmö FF därmed skulle få det 

betydligt svårare att nå Europa League. Artiklarna genomsyras utav det och tidningarna 

dömer ut Malmös chanser helt och hållet, då de i princip menar att drömmen är död. 

Även Oscar Lewickis skada får mycket plats. I samband med den syns, som tidigare 

nämnt, en stor skillnad mellan lokal- och kvällstidningarna. Detta då de förstnämnda 

fokuserar på att det är en förlust för Malmö FF medan de sistnämnda menar att det 

svenska landslaget drabbas. 

 

Det går alltså även att se tydliga skillnader mellan de olika tidningarna och 

tidningskategorierna gällande hur deras lag- och spelarbeskrivningar ser ut efter 

matcherna. Det tydligaste vi kan se är att lokaltidningarna och främst Skånska 

Dagbladet fokuserar på att beskriva matchen och dess händelser, medan 

kvällstidningarna och främst Aftonbladet istället fokuserar på att beskriva detaljer som 

de skriver sina texter utifrån.  
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6 Diskussion 

Här sammanfattar vi vårt resultat och drar slutsatser utefter vad vi funnit och vad 

tidigare forskning kommit fram till. Vi passar även på att presentera förslag på hur 

framtida forskning kan se ut. 

Vi ser tydligt att Malmö FF och dess motståndare framställs på olika vis hos samtliga 

fyra tidningar. Utifrån hur tidningarna väljer att strukturera upp sina uppslag och 

artiklar, samt vilka de låter komma till tals, anser vi att Malmö FF gynnas av den 

geografiska och nationella närhet som finns och ingen av tidningarna lyckas uppnå de 

krav som finns gällande objektivitet. 

 

Utifrån vår frågeställning formulerade vi fem delfrågor, där den första löd: ‘Hur 

förhåller sig tidningarna till opartiskhet?’. Vår analys visar på att ingen av 

tidningskategorierna lyckades bibehålla sin opartiskhet särskilt väl. Det syns tydligt i 

samtliga tidningars rapportering att det är Malmö FF som är det svenska laget och att 

Malmö FF och deras motståndare gestaltas på olika sätt. Samtliga tidningar låter inte, 

vid minst ett tillfälle vardera, Malmö FF:s motståndare komma till tals. Således råder 

det obalans i deras rapportering. Det är inte det faktum att motståndarna får höras 

mindre än Malmö FF som är problemet, utan det faktum att de inte får höras 

överhuvudtaget. 

 

Opartiskhet rymmer, förutom en balans i rapporteringen, även en neutral framställning. 

Gällande den har vi även studerat personliga åsikter. Tittar vi enbart på den parametern 

var det ingen av de båda tidningskategorierna som uppnådde opartiskhet. Samtliga 

tidningar låter sina egna personliga åsikter få lysa igenom i texterna. Det är tydligt att 

det är mer regel än undantag att journalisterna låter texterna få en personlig prägel – och 

det är så sportjournalistiken ser ut.  

 

Med saklighet menas sanning och relevans. Utifrån det formulerade vi delfrågan “Hur 

förhåller sig tidningarna till saklighet?”. Gällande sanningen var vi tydliga med att den 

skulle bli svår att undersöka men det fanns ändå uppenbara fall då den inte uppnåddes. 

De få gånger som sanningsidealet bröts var det kvällstidningarna som var framme. Det 

var även just kvällstidningarna som hade problem att hålla sig till det som var relevant i 

respektive artikel, och bröt mot det vid flera tillfällen. Lokaltidningarna var i sin tur 
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enligt oss mer sakliga i sin rapportering, då de i större utsträckning höll sig till relevant 

information.  

 

Genom delfrågorna ‘Hur beskriver tidningarna de respektive lagen?’, ‘Hur gestaltar 

tidningarna lagen och spelarna utifrån nationell identitet?’ och ‘Hur använder sig 

tidningarna av värdeladdade ord?’ ville vi se på objektiviteten – ur ett annat perspektiv 

än enbart opartiskhet och saklighet. Genom att se hur beskrivningarna skiljer sig åt, hur 

tidningarna använder sig av nationella identiteter och på vilka vis de använder sig av 

värdeladdade ord menar vi att vi än tydligare kan se om bevakningen varit objektiv eller 

om de varit subjektiva med Malmö FF. 

 

Vad gäller ‘Hur beskriver tidningarna de respektive lagen?’ kunde vi se en stor skillnad 

mellan lokal- och kvällstidningarna. De sistnämnda hade väldigt få beskrivningar 

överlag, vilket gjorde det svårt att dra några generella slutsatser därifrån. 

Lokaltidningarna använde sig generellt sett av ett beskrivande språk, vilket i huvudsak 

handlade om situationer där Malmö FF var inblandade. Medan lokaltidningarna 

fokuserade på att beskriva matchen och hela händelseförlopp valde kvällstidningarna att 

hänga upp texterna på en vinkel och att fokusera på enskilda spelare. 

 

Såväl lokal- som kvällstidningarna är noga med att urskilja icke-svenska spelare och 

Malmö FF:s icke-svenska motståndare från de svenska spelarna och MFF. Huruvida 

detta är något som sker systematiskt, om det är för att bidra med mer informativa texter 

eller om det sker undermedvetet – det låter vi vara osagt. Klart är i alla fall att det är ett 

tydligt mönster, då samtliga tidningar gör olika etniska grupperingar. 

 

Gällande den femte och sista delfrågan om hur tidningarna använder sig av 

värdeladdade ord är det tydligt att kvällstidningarnas språk generellt sett är värdeladdat, 

till skillnad från lokaltidningarnas. Kvällstidningarnas språk känns mer säljande, medan 

känslan vid läsning av lokaltidningarnas texter är att de skriver för sin publik och inte 

för att locka fler till läsning. 

 

För att knyta an till vår huvudfråga, vilken löd ‘Hur förhåller sig de svenska tidningarna 

till objektivitet i samband med Malmö FF:s Champions League-deltagande hösten 

2015?’, kan vi slå fast att rapporteringen inte uppnådde objektivitet. Även om det fanns 
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skillnader i såväl hur lokal- som kvällstidningarna rapporterade som skillnader i hur 

varje enskild tidning har tagit sig an matcherna, är det tydligt att ingen av tidningarna 

varit nära att uppnå objektivitet. Just det faktum att Malmö FF får komma till tals mer 

än sina motståndare innebär inte för oss att de har misslyckats med sin rapportering. 

Malmö FF är det lokala, svenska laget – och det är de som får majoriteten av 

tidningarnas fokus. Huruvida båda lagen ska få komma till tals lika mycket i en svensk 

tidning när endast det ena laget är svenskt – det är en bra fråga. Med balans och att båda 

sidor ska få komma till tals menar vi inte att båda lagen ska ha exakt lika många citat i 

samtliga tidningar och att tidningarna inte ska få skriva ut “svensken” eller “spanjoren”. 

Vi menar inte heller att tidningarna inte ska få använda egna beskrivningar eller 

värdeladdade ord. Journalisterna kommer inte kunna höra båda sidor exakt lika mycket 

efter varje match, och det kommer inte heller vara möjligt att ge båda lagen samma 

beskrivningar om de uppträtt olika. Det vi menar är att rapporteringen åtminstone ska 

försöka spegla verkligheten. Om ett lag får höras tio gånger mer än sina motståndare har 

tidningarna inte försökt ge läsarna en rättvisande bild. Om du måste vara svensk eller 

världens bäste fotbollsspelare – som Cristiano Ronaldo blivit framröstad till – för att få 

komma till tals blir rapporteringen skev. Om PSG och deras spelare får komma till tals 

när de vinner över Malmö FF på sin hemmaplan borde Sjachtar Donetsk även de få 

komma till tals när de vinner över Malmö FF på sin hemmaplan. 

 

Precis som Schudson skriver om att reportrar inom lokal sportjournalistik är undantagna 

för de krav som finns för objektivitet är vi medvetna om att rapporteringen i de båda 

tidningskategorierna inte kan förväntas se likadan ut. Att sportjournalistiken är 

etnocentrisk visar att lokaltidningarna rapporterade mer om det lokala laget, Malmö FF, 

som ett ”vi” än vad de gjorde om motståndarna. Det vi har sett är att de krav på 

objektivitet som finns på sportjournalistik med en nationell publik, de försvinner när ett 

svenskt lag möter ett utländskt lag. Fast istället för en lokal påverkan på rapporteringen 

uppstår det en nationell påverkan. Malmö FF blir en representant för hela den svenska 

fotbollen. Det i sig är inte något vi uppfattar som ett problem. Det är det faktum att det 

blir olik rapportering beroende på vilket lag det svenska laget möter som, enligt oss, 

bildar en konflikt. 

 

Genom vår studie kan man se att skillnaderna mellan sportjournalistik i kvälls- 

respektive lokaltidningar inte är särskilt stora, även om de rapporterar på olika vis om 
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en och samma händelse blir slutresultatet och innebörden väldigt snarlika. Vår 

förhoppning är att vår studie ska kunna bidra till en ökad förståelse för hur 

sportjournalistikens rapportering ser ut i allmänhet och i synnerhet hur rapporteringen 

ser ut när det är något som berör både lokala och rikstäckande tidningar. Vi nämnde i 

inledningen av studien att vi anser det finnas en kunskapslucka just över hur 

rapporteringen ser ut hos lokaltidningar och kvällstidningar när de skriver om något 

som berör båda tidningskategorierna. Vårt mål är att denna studie ska bidra till att fylla 

den luckan. Vår studie bekräftar tesen om att objektivitet inte är ett krav inom 

sportjournalistik och vi anser det vara nyttigt både för journalistiken och för ett 

demokratiskt samhälle att vara medvetna om att rapporteringen kan se ut så som vår 

studie visar.  

 

6.1 Framtida forskning 

Sett till fotbollens och sportjournalistikens utbredning och popularitet får det anses vara 

ett relativt outforskat område, vilket inte minst syns genom att många kandidatuppsatser 

bygger vidare på ungefär samma forskning. Vad gäller objektiviteten inom 

sportjournalistiken anser vi det finnas flera olika angreppssätt för framtida forskning. 

 

En forskning, vilken skulle kunna utgå ifrån ett liknande tankesätt som vår, skulle vara 

om man undersökte inom Sverige. Istället för att jämföra det svenska laget med det 

icke-svenska skulle man kunna se hur det skiljer sig åt när två svenska lag möter 

varandra. På så vis skulle man kunna se om det lokala laget gynnas men även om det 

finns någon skillnad i hur kvällstidningarna rapporterar om olika svenska lag – uppfylls 

aspekter såsom opartiskhet och saklighet då? Eller finns det en favorisering även på 

svensk nivå? 

 

Det finns givetvis andra metoder, än en kvalitativ innehållsanalys, för att föra 

forskningen vidare. Ett sådant exempel är samtalsintervjuer. Ett exempel på en 

intervjustudie man skulle kunna ta sig an är hur sportjournalister på kvällstidningar ser 

på objektivitet och hur väl de anser sig kunna bibehålla den. 

 

För att bidra till forskningen kring sportjournalistik, objektivitet och etnocentrism 

ytterligare skulle man även kunna fokusera på hur det ser ut när ett svenskt landslag 

tävlar mot ett annat land. Att sportjournalistiken trycker hårt på den egna nationen har 
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blivit än tydligare genom vår forskning, men hur ser egentligen rapporteringen ut när 

det handlar om landslag? Blir etnocentrismen i rapporteringen än tydligare? Hur 

objektiv blir egentligen bevakningen? 
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