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ABSTRACT 

Paper in media and communication science by Christoffer Larzon and David 

Rispoli Helling, autumn 2007.  

Tutor: Göran Eriksson. 

 

“The sport journalistic weblog characteristic – a quantitative content analysis” 
 

 

The aim of this paper is to describe the characteristics of the sport journalistic weblog. 

To achieve this we have used the following questions:  Which themes are included in 

the sport journalistic weblog? How much text does the sport journalistic weblog 

content? How often is multimediality incorporated in the sport journalistic weblog? 

Which references occur in the sport journalistic weblog? How many hyperlinks occur in 

the sport journalistic weblog? How many of the hyperlinks is internal respective 

external? How often does the sport journalistic weblog offers possibilities to interaction 

between the journalist and the reader? How often does interaction between the journalist 

and the reader occur? 

 

The theories we have used is both online publishing and Jan Schmidt’s analytical 

framework on blogs. Online publishing describes an important part in our paper, online 

journalism, which in turn describes three important definitions for this paper; 

hypertextuality, multimediality and interactivity. Jan Schmidt’s theory is central to 

understand the phenomena, and functions as a starting point in the analyze part. The 

method that we have used is a quantitative content analysis with a descriptive approach. 

This paper consists mostly of reliable sources, with only a few exceptions which we 

have constrained in our work. This means almost all sources are science material.  

 

The conclusion of this paper is as follows:  

The most appeared theme in the sport journalistic weblog is athlete, followed by the 

official fact theme, and from then on the private life theme. The general conclusion 

about the first question is that the most common theme is the athlete theme. Text is 

counted as words, and the sport journalistic weblog contents 177 words (related to its 

mean value). But note that the variation in words is quite large in different weblogs. 

Multimediality is almost exclusively excluded in the material, only pictures appear in 

some degree in the weblogs. The most common reference in the sport journalistic 

weblog is the journalist’s personal experience and references of complete or parts of 

quotes and interviews. 227 hyperlinks appeared in the sport journalistic weblog, where 

215 was internal and 12 external. Another conclusion in this paper is that there’s always 

an opportunity for interaction between the journalist and the reader. Indeed this 

possibility creates chances of interaction, but its importance is quite insignificant 

because it’s not being used. It is, however, more regular with interaction from the reader 

than the journalist. Therefore we can conclude that the interaction is more like a one-

way communication, rather than dialogical.   

 

Keywords: Sport journalism, weblogs, blog, blogg, blog characteristics. 
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1 Inledning 

      

Blogg är ett fenomen vars genombrott skett på senare år. Statistiskt sett har förekomsten 

ökat från ett dussintals bloggar år 1999 till flera miljoner idag. Dess popularitet och 

användning har följaktligen stigit och figurerar i institutioner såsom Aftonbladet. 

Bloggandet kan uppfattas som en relativt ny företeelse i den globala kommunikationen, 

men faktum är att fenomenet i sig inte alls är särskilt nytt. Faktum är att bloggandet har 

funnits med sedan Internets början, eftersom en blogg i sin strängaste mening är någons 

online-dokumentering av webbsajter han eller hon besöker. Dagens bloggar är dock 

numera mer än denna definition, de innefattar mer än bara text.
1
 Därmed är definitionen 

av blogg i sin strängaste mening alltför vag. Bloggen erbjuder sin användare stora 

möjligheter att formas utefter dennes vilja och dess karaktär tillåter användaren att 

skapa en unik online-dokumentation. Förutom att bloggen möjliggör en omedelbar 

publicering, kan man även publicera exempelvis bilder, texter och länkar. Beroende på 

hur dessa möjligheter utnyttjas skapas bloggens karaktär, dess innehåll. Denna 

potentiella variation av webbloggens innehåll ser vi därför som mycket intressant att 

undersöka då det är det dess mest särskiljande egenskap i jämförelse med traditionell 

journalistik.  

 

Bloggning har spridit sig till olika områden, exempelvis politik, idrott och journalistik. 

Anledningen till dessa institutioners införande av bloggar med olika ämnesinriktningar 

är flera. Bland annat anser institutionerna att bloggar kan användas som komplement till 

den traditionella journalistiken, det vill säga att bloggar kan fungera som ett 

journalistiskt verktyg. Bloggar och tidningar behöver således inte konkurrera med 

varandra, utan kompletterar istället varandra. I vissa fall hyr även de stora 

institutionerna in välkända bloggare för att öka antalet besökare till respektive 

institution.
2
 Ett exempel på detta är artisten Martin Stenmarck, som skrev om sin turné 

genom Sverige på aftonbladet.se.
3
     

 

En genre inom journalistiken där bloggandet idag är utbrett är sportjournalistiken. 

Sportjournalister bloggar på diverse webbsajter, där deras personliga åsikter framträder 

inom olika ämnen. Vissa sportjournalister fokuserar på ett visst ämne, exempelvis 

fotboll i ett visst land, medan andra inriktar sig på sport i allmänhet. Numera har de 

stora institutionerna såsom Aftonbladet och Expressen ett flertal journalister som 

bloggar, där en del handlar specifikt om sport i allmänhet medan vissa fokuserar sig på 

speciella lag (t.ex. svenska fotbollslandslaget) och ligor (t.ex. Elitserien). 

Sportjournalistiken är en genre som ständigt är i förändring, vilket gör det intressant att 

studera sportjournalisters bloggar.
4
 Sportjournalisters bloggande är ett relativt nytt 

                                                 

 
1
 Jensen (2006), sid.22. 

2
 Wilson (2006), sid. 491. 

3
 www.aftonbladet.se/noje, 2007-08-20. 

4
 Boyle (2006), sid. 99-101. 

http://www.aftonbladet.se/noje
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fenomen, som i denna uppsats ses som ett steg i sportjournalistikens utveckling. Hur 

detta fenomens karaktär ser ut är viktigt att undersöka för att få en förståelse, om än inte 

heltäckande, för vad sportjournalistiken utvecklas mot samt hur sportjournalistens 

framtid ser ut.  

 

Historiskt sett har ämnet sport haft en tämligen undanskymd roll i medieforskningen. 

Trots sportens närmast explosionsartade utveckling under de senaste 50 åren har inte 

forskningsvärldens intresse för ämnet ökat med motsvarande hastighet. Det finns 

således mycket lite forskning på den sportjournalistiska bloggen. Därför anser vi det 

vara motiverat att genomföra denna studie eftersom ett tydligt tomrum finns inom detta 

forskningsområde. Vår ansats blir således att bidra till att fylla detta tomrum genom att 

beskriva den sportjournalistiska bloggens karaktär, vilket vi anser vara viktigt för 

framförallt framtida forskning på området. Den tidigare forskningen som dock bedrivits 

inom detta område har visat hur sportjournalistiken utvecklats mot ett allt högre tempo 

med ständig bevakning oavsett tid på dygnet. Tidigare forskning tar även upp 

sportjournalistikens utveckling mot att i allt större utsträckning likna 

underhållningsjournalistiken.
5
 Kan sportjournalisters bloggande ses som ett ytterligare 

tecken på en sådan utveckling? Det ser vi som en intressant fråga att diskutera för att 

förstå sportjournalistikens utveckling. En mer grundläggande fråga som man bör ha i 

åtanke vid studier av journalistiska webbloggar är om de överhuvudtaget ska definieras 

som journalistik? Trots att de författas av journalister på olika tidningars webbplatser 

kanske de bör betraktas som fristående från den traditionella journalistiken.    

 

Vår fokus i denna uppsats ligger på den avgränsade del i sportjournalistikens utveckling 

som bloggen tillhör. Det aktuella temat och de, ur vår synvinkel, viktiga aspekterna vill 

vi undersöka vidare i vår studie. För att närmare undersöka dessa aspekter kommer vi 

använda oss utav en kvantitativ innehållsanalys med en deskriptiv ansats. Vi kommer 

endast studera rikstäckande medier, närmare bestämt de fyra största webbtidningarna 

som har sportjournalister som bloggar. Detta eftersom de har störst genomslagskraft 

vilket passar vår studie då vi vill uttala oss i generella drag om den undersökta 

populationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5
 Boyle (2006), sid. 99-101. 
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1.1 Bakgrund 

 

Instinkten att blogga har sin forntida förklaring. Människan har alltid haft ett behov att 

uttrycka sig, och detta har fått sitt uttryck i diverse former som exempelvis 

grottmålningar eller 1900-talets journaler. Därmed är bloggandet i sig inte något 

revolutionerande, utan den nya teknologin som tillhandahåller möjligheter för skribenter 

att publicera vad som helst för läsare som kan söka, lokalisera, sammanställa och läsa 

bloggar som är intressanta för individen.
6
  

 

Runt 1998-1999 började bloggens utvecklingsprocess ta fart. Fler och fler människor 

började publicera sina egna bloggar. Det blev svårt att hålla reda på alla bloggar och 

vilka nya bloggar som tillkommit. Det fanns emellertid webbsidor som tillhandahöll 

listor över vilka bloggar som fanns, och även en definition om vad som var en blogg 

eller vad som inte var en blogg. Den snabba ökningen av bloggar pågick stadigt fram till 

mitten av 1999 och fortsatte öka i än högre grad när bloggverktyget Pitas lanserades. 

Just dessa bloggverktyg har en stor betydelse för bloggens framväxt och utveckling, 

eftersom dessa verktyg var gratistjänster som möjliggjorde för vem som helst att skapa 

sina egna bloggar, snabbt och okomplicerat. Detta i kontrast till de första bloggarna, 

som var komplicerade att framställa för den ”vanlige” Internetanvändaren.
7
    

 

Bakgrunden till dessa bloggverktyg har sin grund hos några bloggande pionjärer som, i 

ett försök att underlätta deras arbete, skapade verktyg som tillät vem som helst att skapa 

och upprätthålla en blogg. Verktygen utformades på så sätt att vem som helst kunde 

använda det, oavsett individens förståelse för hur Internet fungerar. Preciserat, allt man 

behövde för att börja blogga var ett namn, ett lösenord och en e-postadress. Ett verktyg 

som hade stor del i bloggens utveckling var Blogger.com. Blogger.com är det största 

och mest populära verktyget (vilket senare blev uppköpt av Google) av bloggare, vilket 

lanserades i augusti 1999. Dess popularitet beror till stor del på grund av att användarna 

kan inneha personliga adresser till sina bloggar, det vill säga www.dittnamn.com. 

Blogger.com är kanske det största bloggverktyget, men det var inte det första. 

Pitas.com, som nämndes tidigare, var det första bloggverktyget vilket skapades av 

Andrew Smales på grund av hans önskan att lättare uppdatera sin personliga webbplats. 

Orsaker till bloggverktygens framväxt beror bland annat på att tillräckligt många 

människor skrev bloggar online och ville läsa dem, vilket ledde till ett behov att 

underlätta processen. Teknologin, vilket byggde bloggarna, fanns redan där och var 

varken ny eller sofistikerad. 
8
 

 

Bloggens utveckling de senaste åren har definierats som en revolution. År 1999 

existerade det endast några hundra bloggar, medan det idag finns minst 23,5 miljoner 

bloggar (en siffra som konstant ökar). Denna utveckling ses som något unikt eftersom 

                                                 

 
6
 Stepp (2006), sid. 62. 

7
 Ibid, sid. 19. 

8
 Smudde (2005), sid. 34. 
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en medieinnovation sällan har, om någonsin, utvecklats fortare. Denna utveckling säger 

inte bara någonting om bloggen i sig, utan även om förändringar i media, kultur och 

samhälle. Bloggen berör således inte endast mediesektorn utan även kontext i vid 

mening (kultur och samhälle), men detta kommer inte beskrivas närmare i denna 

uppsats. Dagens bloggar har utvecklats från tidigare bloggar som tillhandahöll listor 

med hyperlänkar som karaktäriserade tidiga försök. Idag är bloggarna en form av 

offentliga dagböcker, där människor kan publicera alltifrån obetydliga detaljer till 

sofistikerade politiska och kulturella kommentarer och rapportering.
9
 Detta 

sammantaget har lett till att år 2005 anses vara ”Bloggens år”, på grund av bloggens 

allestädes närvarande och inflytande.
10

  

 

Bloggar är en stor möjlighet för människan att uppfylla sitt behov av att uttrycka sig 

själv och sin yttrandefrihet. Själva essensen hos bloggar är dialog, eftersom bloggar 

inbjuder människor att engagera sig i konversationer om vilka ämnen som helst. 

Bloggar har utvecklats sig till att behandla olika aspekter och ämnen, samt en del 

webbplatser vars uppgift är att vara en sökmotor för bloggar.
11

  

 

1.2 Syfte och frågor 

 

Syftet med denna studie är att kartlägga den sportjournalistiska bloggens karaktär ur ett 

deskriptivt perspektiv. Med detta menas att vi med denna uppsats avser kartlägga vad 

den sportjournalistiska bloggen, som återfinns på de största svenska webbaserade 

tidningarna, innehåller. För detta används följande frågeställningar: 

 

Övergripande fråga: 

 Vad karaktäriserar sportjournalistens blogg? 

Delfrågor: 

 Vilka teman tas upp i sportjournalistens blogg? 

 Vilka referenser återfinns i sportjournalistens blogg? 

 Hur mycket text innefattar sportjournalistens blogg? 

 Hur ofta förekommer multimedialitet i sportjournalistens blogg? 

 Hur många hyperlänkar återfinns i sportjournalistens blogg? 

 Hur många av den sportjournalistiska bloggens hyperlänkar är externa 

respektive interna?   

 Hur ofta finns möjlighet till interaktivitet mellan sportjournalist och läsare i 

bloggen? 

 Hur ofta utnyttjas interaktivitetsmöjligheterna i sportjournalistens blogg? 

 

                                                 

 
9
 Jensen (2006), sid.22. 

10
 Smudde (2005), sid. 34. 

11
 Ibid (2005), sid. 35. 
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1.3 Avgränsningar 

 

I vår undersökning har vi valt att studera blogginlägg skrivna av sportjournalister på 

Sveriges fyra största webbaserade tidningar. Vi tar alltså inte med sportjournalistiska 

bloggar som återfinns på andra webbplatser. De fyra största webbaserade tidningarna är 

Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet och Sydsvenskan. Ur denna population har 

sextio olika blogginlägg slumpats fram. De undersöka blogginläggen är hämtade från de 

senaste tre månaderna (1/9-1/12/07). Här är det även viktigt att påpeka att DN.se som är 

en av Sveriges största webbaserade tidningar inte har någon sportjournalist som bloggar 

när den här undersökningen genomfördes.   

 

1.4 Disposition 
 

Dispositionen i denna uppsats är följande; i nästkommande kapitel, kapitel 2 följer en 

översikt av tidigare forskning som är relevant gentemot studien. Kapitlet behandlar 

sport och mediers undanskymda roll inom medieforskningen, sportjournalistiken och 

webbloggens utveckling, en studie om sportjournalistik mot underhållning, samt en 

studie om den journalistiska bloggen. Kapitel 3 handlar om de teoretiska 

utgångspunkterna i uppsatsen, dels online-publicering och dels en teori om bloggens 

struktur. I Kapitel 4 redogörs uppsatsens material och metod, där materialet är 60 

blogginlägg och metoden är en kvantitativ innehållsanalys med deskriptiv ansats. I 

Kapitel 5 redovisas resultat och analys. Därefter, i de sista kapitlen, återfinns slutsatser 

och diskussion tillsammans med förslag till vidare forskning. Här sammankopplas även 

de teoretiska utgångspunkterna med analysen av blogginläggen.  
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2 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår undersökning. Den 

tidigare forskningen vi presenterar är sportmedieforskningens relation och dess 

undanskymda roll inom medieforskningen samt definierar webbloggen. Här nämner vi 

även viktiga delar av den tidiga sportjournalistikens utveckling, samt en studie som har 

anknytning till diskussionsavsnittet i slutet av uppsatsen, nämligen sportjournalistik mot 

underhållning.  

  

2.1 Sport och medier – dess undanskymda roll inom medieforskningen  

 

Sport och mediers relation har länge haft en undanskymd roll i medieforskningen. Detta 

beror på flera skäl menar Peter Dahlén och Knut Helland i deras artikel ”Sport og 

medier – en forskningsöversikt”. Sport har under en lång tid betraktats som något icke-

kulturellt, vilket lett till att den inte ansetts förtjäna något akademiskt intresse. Dahlén 

och Helland anser att den status som sportens popularitet har i världen står i kontrast 

gentemot den låga statusen den har inom den internationella och norska 

medieforskningen om sport. Detta faktum beror till stor del på medievetenskapens 

värderingssystem och forskningspolitiska riktningslinjer, snarare än konkurrensidrottens 

samhällsförankring. Därmed råder det kultursociologiska förklaringar till sportens låga 

status inom medieforskningen. Folkligt förankrade sporter har inslag av svett och 

fysiska kampmoment såsom fotboll och ishockey (låg status), medan det som är legitimt 

i finkulturen är icke-fysiska sporter såsom golf och ridning (hög status). Sport 

associeras därmed till svett och låg intelligens, vilket får till följd att det är betydligt 

”finare” att forska inom finkultur än lågkultur. Detta har i sin tur fått till följd av att 

prägla journalistikforskningen, där det anses vara betydligt finare att studera politiska 

nyheter och valkampanjer än sport och annan underhållningsjournalistik. Ett annat skäl 

till sportens låga status är att forskare främst har intresserat sig för mediernas 

verksamhet i förhållande till idealet om mediernas demokratiska roll, medan sporten 

anses distraherande och mer eller mindre kommersiellt styrt i underhållningsgenren och 

därmed förtränger den ”seriösa” journalistiken. Sportens låga status i forskarsamhället 

bekräftas ytterligare av dess frånvaro i de senaste tio årens uppsving (1992-2002) i 

populärkulturforskningen, bland annat på grund av att sport till stor del betraktas som 

knutet till statsmakter och marknadskriterier.  

 

Avslutningsvis har analyser av mediesport generellt sett varit en förbisedd del av 

medieforskningen. Litteraturen visar att en del forskning är gjord inom området, men att 

detta endast i liten grad visat sig i medievetenskapliga antologier och översiktsverk.  
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2.2 Sportjournalistikens utveckling 

 

Sportjournalistiken har som tidigare nämnts inte alltid haft en framträdande roll inom 

journalistiken som den numera har. Idag har sportjournalistiken en självskriven plats i 

varje nyhetstidning och inte sällan även den största platsen. I de stora svenska 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har exempelvis sportartiklarna tillägnats 

en helt egen bilaga dagligen. Det är det ingen annan genre i dessa tidningar som har. 

 

I sportjournalistikens tidiga år var det inte alls givet att varje tidning publicerade 

sportartiklar. Snarare var det vissa tidningar som inriktade sig mot sportnyheter och i 

någon mån nischade sig mot detta område, i alla fall i jämförelse med övrig press. De 

tidningar som publicerade sportnyheter var företrädelsevis borgliga storstadstidningar. 

Vid denna tid sökte sportjournalisterna främst beskriva det idrottsliga evenemanget för 

att ge läsaren en korrekt bild av händelsen. Det var vanligt att såväl utövarna som själva 

idrottsgrenen i sig presenterades för läsarna i sportartikeln. Sportjournalistiken 

rättfärdigades av idrottens påstådda positiva betydelse för samhället. Under denna 

period fanns det inga specifika sportsidor i tidningarna utan sportartiklar kunde t.ex. 

blandas med inrikesnyheter, politiska nyheter o.s.v. Detta medförde att sportartiklarna 

var tillgängliga för en stor publik och inte begränsade till ett mindre antal 

sportentusiaster. Under 1900-talets början förändras sportjournalistiken. Fler nya 

sportjournalister har sina rötter i idrotten och kunnigheten hos sportjournalisterna ökar 

därför generellt. Ur en allmänjournalistisk synvinkel försvagas sportjournalistiken också 

av denna förändring, t.ex. stilistiskt sett.
12

  

 

Till och med mitten av 1900-talet bestod sportartikeln nästan uteslutande av 

kronologiska referat av idrottshändelser. Därefter utvecklades sportartiklarna mot att 

istället fokusera på en enskild del av idrottshändelsen. Det kunde t.ex. vara ett 

avgörande moment (som en straffspark) eller en skicklig utövare som gjort en 

framträdande prestation. Detta visar att vissa delar av en idrottshändelse nu graderas 

som viktigare än andra av sportjournalisten, vilket inte var fallet tidigare. 

Sportjournalistiken börjar i och med detta fokusera mer på läsarna. Sportartiklarna får i 

större utsträckning än tidigare en utformning som skapar förväntningar hos läsarna och 

har en mer underhållande ton. T.ex. blir det allt vanligare med direktcitat från 

idrottsmännen och -kvinnorna i sportartiklarna. Istället för att som tidigare försöka ge 

läsarna en överskådlig bild av ett idrottsevenemang flyttas nu fokus alltmer mot 

idrottsutövarna själva. De ses som intressantare/viktigare än själva evenemanget och 

sportjournalisten blir en form av förbindelse mellan allmänheten och idrottaren. Därmed 

blir även sportjournalisten en mycket synligare aktör för sin publik. Ytterligare steg som 

sportjournalisten tar är att den blir mer och mer dramatisk. Sportartiklarna inriktar sig i 

allt större utsträckning på de mest dramatiska momenten i de idrottshändelser som de 

refererar, som när världsrekord slås m.m. Sportartiklarna blir även mer personinriktade 
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och privata vilket minskar idrottsutövarnas privata sfär. Fokuseringen på dramatik 

genererar att sportartiklarna generellt blir allt kortare och ett och samma 

idrottsevenemang kan behandlas i flera olika artiklar. Liksom journalistiken i allmänhet 

utvecklas sportjournalistiken under 1900-talets andra hälft mot en större 

professionalitet. Detta ges uttryck bl.a. genom ett kritiskare förhållningssätt till 

idrotten.
13

   

 

Under de senaste 20 åren har sportjournalistiken utvecklat den dramatiska fokusering 

som växte fram under 1900-talets andra hälft. Tack vare den snabba utvecklingen av 

digitala hjälpmedel har sportjournalistiken kunnat öka såväl tillgänglighet som tempo i 

rapporteringen av sportnyheter. Denna rapportering kan numera ske 24 timmar om 

dygnet sju dagar i veckan. Förutom den digitalisering som skett av samhället i stort 

påverkas även sportjournalistiken i stor utsträckning av utvecklingen inom det område 

som den bevakar, idrotten. När idrotten blivit alltmer professionaliserad har 

sportjournalistiken tvingats till samma utveckling. Likaså har både idrotten och 

sportjournalistiken blivit mer och mer dramatiserad och underhållande.
14

 För dagens 

sportjournalister är det lika viktigt att artikeln är underhållande och tilltalande för 

läsaren som att den innehåller korrekta fakta. På grund av den kvantitet sportartiklar 

som är tillgängliga för läsarna är artikelns främsta syfte att fånga och intressera läsaren, 

för utan denna förmåga har artikeln betydligt mindre chans att bli läst.
15

 

Sportjournalistikens existens vilar till stor del på dess förmåga att förändra sin form, 

struktur och flytta sina gränser. Utan denna föränderlighet skulle sportjournalistiken 

snart bli föråldrad och skapa en klyfta mellan sig och idrotten. Detta skulle till slut 

omöjliggöra sportjournalistikens existens eftersom den inte skulle förstå idrotten som 

den beskriver. Därför måste sportjournalistiken följa idrottens utveckling.
16

  

Ett av de senaste stegen i denna utveckling är webbaserade sportnyheter som ökat 

explosionsartat under de senaste 20 åren. Den främsta anledningen till denna ökning är 

att de för sportjournalisten möjliggör publicering av artiklar när som helst under dygnets 

24 timmar. Så fort en sportjournalist får tag på en nyhet kan han/hon alltså publicera 

densamma för sina läsare. Detta är också en anledning till det ytterligare ökade tempo 

som sportjournalistiken upplevt under senare år. Konkurrensen om att vara först med en 

stor nyhet är naturligtvis drivande i den här utvecklingen. I detta nya forum har 

sportjournalistiken tvingats förändras för att passa in. Det begränsade utrymmet på en 

dataskärm har framförallt genererat kortare texter och användning av bilder och länkar 

som hjälpmedel istället för text. Dessa lämpar sig bättre tack vare att de inte tar upp så 

stort utrymme. Den traditionella sportartikeln har följaktligen fått ett nytt utseende på 

webben.
17
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2.2.1 Sportjournalistik mot underhållning 

 

Raymond Boyle hävdar att sportjournalistikens utveckling leder mot att i allt större 

utsträckning likna underhållningsjournalistiken. Enligt Boyle är det numera i många fall 

svårt att avgöra vad som hör till vilken genre, då gränsen mellan sportjournalistiken och 

underhållningsjournalistiken är alltför diffus.
18

 

 

Som nämnts tidigare är sportjournalistiken en genre som konstant förändras och 

påverkas av olika yttre och inre faktorer. Exempel på sådana faktorer är bl.a. 

kommersialiseringen som ägt rum i många idrotter som sportjournalistiken bevakar och 

digitaliseringen av journalistens arbetsredskap, som datorns intåg. Dessa faktorer är i 

hög grad avgörande för sportjournalistikens utseende och form. När många idrotters 

(t.ex. amerikansk fotboll, ishockey och innebandy) utveckling alltmer präglas av 

betydelsen att vara underhållande för en publik har sportjournalistiken följt samma spår. 

Detta beror till stor till på att sportjournalistiken och själva idrotten numera är mycket 

tätt sammanbundna, de har ett slags symbiosförhållande. Idrottens stjärnor skapas 

genom medierna och de genererar i sin tur en efterfrågan för medierna hos deras läsare. 

Så när idrotten utvecklas kommersiellt sker en liknande utveckling hos medierna för att 

bibehålla deras symbiosförhållande.
19

 Exempelvis finns det inga reklamtryck eller 

sponsorskyltar alls när de bästa svenska innebandylagen spelar seriematcher för att 

underlätta för (tv-)publiken att följa matchen. Detta kan jämföras med hur designen 

(t.ex. rubrik, underrubrik) på en sportartikel kan utformas på olika sätt för att vara mer 

tilltalande för en potentiell läsare.          

      

Med nya digitala arbetsredskap kan fler nyheter levereras snabbare och fler olika 

områden inom idrotten bevakas och rapporteras om. Sportjournalistiken har under de 

senaste 15-20 åren genomgått en globalisering.
20

 Utbudet av sportnyheter är numera 

enormt och sportjournalisten har möjlighet att rapportera om i stort sett vilken 

idrottshändelse som helst från vilken del av världen som helst. Det ökade utbudet har 

medfört ett stegrat tempo i nyhetsrapporteringen, d.v.s. att fler nyheter rapporteras och 

de rapporteras snabbare. I och med den större kvantiteten av sportnyheter har artiklarna 

blivit mer komprimerade. Så istället för att producera en stor sportartikel så produceras 

flera små artiklar.
21

 När sportjournalisten endast har en förhållandevis liten textmängd 

till sin artikel måste han/hon fokusera på det verkligt viktiga i nyheten. Det viktiga, 

menar Boyle, är i dagens sportjournalistik ofta likställt med det underhållande.
22

 Därför 

präglas sportjournalistiken av texter som är korta, koncisa och underhållande.  
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2.3 Webbloggen 
 

2.3.1 Definition av webblogg 
 

Definitionen av ordet ”webblogg” (webb + log), eller dess förkortade synonym ”blogg”, 

bör definieras. Vad är en blogg? En definition av blogg är ett regelbundet uppdaterat 

online-dokument, där man kan publicera vad som helst omedelbart utan någon som 

kontrollerar innehållet.
23

 En tydligare definition är att blogg är en webbplats som 

innehåller periodiskt publicerade inlägg på en webbsida där inläggen är ordnade, vilket 

innebär att de senaste inläggen alltid är högst upp. Bloggen utmärks av att texten visas 

på bloggen i samma ögonblick som skribenten publicerar den.
24

 En blogg fungerar 

ungefär som en dagbok på Internet, där läsarna har möjlighet att kommentera inläggen. 

En bloggare är den person som driver en blogg och att blogga är att uppdatera sin sida 

med nytt material. Värt att nämna ytterligare är det nätverk som finns runt bloggar, 

vilket oftast kallas för ”bloggosfären”.
 25

  

 

För att betraktas som en blogg krävs att innehållet uppdateras regelbundet med nya 

inlägg. Inläggen är oftast förhållandevis korta med länkar till andra webbsidor eller 

bloggar. Bloggar kan innehålla en rad olika ämnen, allt ifrån dagbok, sport, politik med 

mera. Bloggar följer ett visst mönster, där den presenterar länkar och till aktuella 

nyhetsartiklar som är relevant för bloggaren. Bloggens struktur leder till att bloggaren, 

även kallad för skribenten, uppmuntras till kortare texter, medan längre kommentarer 

ofta får ett eget utrymme, då separat som en essä. Bloggar tar ofta upp material som är 

det mest häpnadsväckande och det som övertygar mest. Det som genomsyrar innehållet 

hos bloggar är artiklar från okända källor, fakta, olika ståndpunkter och reflekterande 

kommentarer. Innehållet bidrar till spridandet och översättandet av det dagliga 

nyhetsflödet, samt att språkets ofta sarkastiska ton påminner människor om att vara 

källkritiska till den information individuella skribenter och expertis skriver om. 

Privatpersoner använder oftast bloggar för personligt bruk, för att publicera sina tankar 

och reflektioner inom diverse intresseområden, medan professionella bloggare, t.ex. 

politiker eller sportjournalister, använder oftast webbloggar för att skapa opinion och 

förmedla sina åsikter eller för att visa upp sin kunskap och kompetens inom sitt 

speciella område.
26

 

 

2.4 Den journalistiska bloggen  
 

Den journalistiska bloggen, även kallad ”j-blog” på engelska, utmärker sig från övriga 

bloggar eftersom det i dessa bloggar är journalister som är skribenter. Enligt Susan 

Robinson är anledningen till deras publicerande på bloggar deras strävan att återerövra 
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den journalistiska auktoriteten genom online-journalistik (se avsnitt 3.1). Vad är då den 

journalistiska bloggen? Strukturen är en sammanblandning av en kolumn, en 

nyhetsberättelse och ett dokument. Den journalistiska bloggen har börjat fungera som 

dagliga nyheter i ”the mainstream online press”.
27

 Ett exempel på detta kan vara 

www.fotbollskanalen.se, där sportjournalisters bloggande kan presenteras som nyheter. 

Bloggandet ses som ett bra sätt att publicera korta reportage, analyser och skrivande. 

Bra också i den bemärkelsen att bloggarna kan generera en nationell debatt om 

någonting och allting. Bloggar representerar en rekonstruerad journalistik, som både 

överger och legitimerar rapportering och skrivande, och har blivit en del av pressens 

systemuppbyggnad. Vid 2004 (i USA) publicerades de journalistiska bloggarna på 

Internet för att konkurrera med självständiga nyhetsbloggar, vilka försökte kringgå de 

traditionella nyhetskanalerna. 

  

En central fråga angående den journalistiska bloggen är om den överhuvudtaget kan 

kallas journalistik, eller om det är en ny sorts form som tillfredställer behov och önskan 

i ett nytt postmodernt samhälle. Faktum kvarstår dock att de journalistiska bloggarna är 

populära, och faktorerna bakom dessa är att läsarna kan se dem som människor, en 

kontakt med dem utan den starka och sakliga rösten som annars genomsyrar 

nyhetsinnehållet. Dessutom har de flesta bloggar en interaktivitet mellan journalist och 

läsare.
28

  

 

En annan central fråga är om den journalistiska formen ändras i sig själv när en 

journalist skriver online, när denna person har utbildats in i papperstidningens 

accepterade industriella form och standarder. Studier har visat att den journalistiska 

bloggen i Internet reflekterar den marknadsmässiska journalistiken, där nyheter är varor 

och läsare konsumenter. Även om de journalistiska bloggarna är en öppen journalistik, i 

den meningen att möjligheten finns för interaktivitet och auktoritet, så är de ändå inte 

öppna. De journalistiska bloggarna länkar endast inom institutionens struktur och sina 

partners.
29

   

 

Susan Robinson har gjort en studie i USA av mer än 130 journalisters bloggar, där 

några viktiga aspekter är värda att nämna i sammanhanget. En aspekt är att journalisten 

ofta länkar till sig själv, till sin egna skrivna kolumn, och därmed återetablerar 

kontakten vad han gör på bloggen och det han gör under sin ”traditionella” journalistik.  

När det gäller de teman som kan tas upp av journalisten kan det bland annat vara saker 

som rör journalistiken i sig, livet som journalist, utökade detaljer om sina källor, saker 

som rör journalistens huvudområde, länkar till andra bloggkonversationer som 

journalisten har varit involverad i eller läsarsynpunkter inom journalistens egen blogg. 

Journalistiska bloggare länkar också till andra nyhetsberättelser och självständiga 

bloggare, och inkluderar även läsares kommentarer för att presentera så många 
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”sanningar” som möjligt. De journalistiska bloggarna använder också bloggformatet för 

att publicera information som inte får plats i traditionella nyhetsformat, eller till och 

med de traditionella nyhetskoncepten. Därmed är bloggformatet ej lika traditionellt som 

pappersutgåvan. En annan aspekt är journalisternas publik, läsarna, vilka är viktiga i 

bloggverksamheten eftersom läsarna kan användas både som källor och som 

medförfattare. Publiken har också generellt en större makt jämfört med pappersutgåvan, 

eftersom i bloggarna kan publiken kommentera blogginläggen med sina subjektiva 

åsikter.
30

 

 

En generell slutsats Robinson drar utifrån sin studie är att de journalistiska bloggarna 

tenderar till att anpassa skrivstilen till en ”online-publik”, vilket leder till att den 

journalistiska formen anpassar sig till en postmodern representation (likt självständiga 

bloggare). Språket kan vara informellt och anpassat efter händelse eller målgrupp. De 

journalistiska bloggarna är, menar Robinson, företagens svar till Internet och till de 

självständiga bloggarna. De är ett sätt för journalister att återvinna journalistiken, och 

dess standarder, online. De journalistiska bloggarna har utmanat de accepterade 

standarderna hos journalistiken genom att sätta nya gränser för självständighet, 

verifikation, definitionen av nyheter, och sanning. Ett exempel på detta resonemang är 

att journalisten har en kreativare roll, vilken är både källan och subjektet. Källorna 

tenderar till att vara icke-existerande, eller åtminstone anonyma, och behandlas mer 

försiktigt i de journalistiska bloggarna. Journalisterna låter läsarna forma bloggens 

struktur, men är försiktiga med att tillhandahålla motsatta kommentarer genom att länka 

till alternativa opinioner eller presentera deras eget påstående. Robinson avslutar med 

att de journalistiska bloggarna håller sig kvar inom det traditionella ramverket hos 

journalistiken, det vill säga att journalisterna håller sig inom riktlinjerna för objektivitet, 

självständighet, noggrannhet och sanningsenlighet.
31
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt behandlar först online-publicering, för att sedan ta upp en teori om 

bloggens struktur. Dessa två teorier är centrala i uppsatsens analysdel. Med hjälp av 

teorierna kan vi analysera bloggens karaktär. Vi nämner även teoriernas användbarhet 

för vår studie. 

 

3.1 Online-publicering 

 

En bidragande faktor till sportjournalisters bloggande är online-journalistik, som tillhör 

det teoretiska ramverket online-publicering. Ökandet av online-publicering är en av de 

allra viktigaste utvecklingsprocesserna inom sportjournalistiken de senaste åren, med 

webbsidor på Internet. Webbsidor har tillhandahållit tusentals nya marknader för 

sportjournalistik, skapat många nya jobb och erbjudit nya sätt att tillfredställa den ökade 

efterfrågan på sportnyheter. Webben tillhandahåller nu sidor som sköts av alla, från 

kommersiella och public service inriktade medieorganisationer till sportorganisationer, 

individuella idrottare och fans. Det är också vanligt att professionella journalister 

anställs till webbsidorna.
32

  

 

Online-journalistik är den form av journalistik som bedrivs på Internet och den del av 

online-publicering som är relevant gentemot uppsatsens syfte, således kommer endast 

online-journalistik att beskrivas utförligt i detta avsnitt. Online-journalistik har den stora 

fördelen gentemot andra former av journalistik att den eliminerar den fixerade deadlinen 

för nyheter. En webbsida kan nämligen uppdateras när som helst, och teknologin finns 

för omgående publicering av ”breaking stories”. Webbsidor är därmed intressant och 

attraktivt för läsare som vill ta del av de senaste sportnyheterna, eller få rapporter om 

sporthändelser i dess skeende. Internet journalistik, det vill säga online-journalistik, har 

fortfarande mycket gemensamt med andra former av journalistik. Den kräver bra 

skrivande, noggrannhet, verkan och balans. Dock finns det viktiga skillnader, många av 

dem bestämda utifrån det koncept Internet journalistik är konsumerat, vilket oftast är via 

datorskärmen. Formen på en datorskärm, men sin relativt lilla storlek jämfört med en 

dagstidning, innehar möjligheten att även innefatta ljud- och filmklipp och låter 

användaren navigera fritt i webbplatsen. Dessa skillnader dikterar den väg som 

informationen presenteras online. Därför har de människor som designar webbsidor en 

ännu viktigare roll än de som designar papperstidningen. En webbsida kan endast 

erhålla en relativt liten mängd med information, därför bör de struktureras för att 

innehålla såpass mycket information på datorskärmen som möjligt utan att skapa 

förvirring för läsaren. Ytan för information på en webbsida är också inte enbart 

begränsat till storleken på datorskärmen, utan också till navigationshjälpmedel och 

ibland även annonser. Det journalistiska skrivandet måste därmed anpassas online på 

grund av webbsidans struktur och design. Detta leder oftast till nya sätt att presentera 
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information så att den kan konsumeras på ett enkelt sätt på läsarens datorskärm. Online-

journalister har kombinerat vissa element av den tryckta journalistiken, såsom ord, 

bilder och grafik, med element från ”broadcast-media”, som ljud- och filmklipp, för att 

skapa en ny form av journalistik som lämpar sig för det nya mediet. Online-journalister 

måste även anpassa sig till stilen på webbsidor, det skrivna materialet måste nämligen 

generellt sett vara tajt, enkelt och faktabaserat. Det nya mediet innefattar ingen större 

möjlighet för kreativt skrivande. En rapport som figurerar i en papperstidning har även 

en helt annan struktur online. Istället för att allt finns på en sida i papperstidningen så 

splittras rapporten i olika delar på en webbsida. Grundläggande fakta kommer 

fortfarande presenteras på webbsidan genom huvudrubrik och paragrafer, men 

bakgrundinformation presenteras som faktafiler i så kallade ”sidebars”, och citat görs 

direkt tillgängligt via ljud- och/eller filmklipp, samt i texten.
33

   

 

Online-journalister måste fatta centrala beslut vid publicering på Internet. Besluten 

handlar om vilket eller vilka media format som är bäst lämpade för att framföra en viss 

berättelse (multimedialitet), överväga alternativ för publikrespons, interagera eller till 

och med att anpassa vissa berättelser (interaktivitet), och fundera ut vägar till att koppla 

samman sin berättelse med andra berättelser, arkiv, källor och så vidare genom 

hyperlänkar (hypertextualitet). Detta betraktas som den ”ideal-typiska” formen av 

online-journalistik. Journalister arbetar minst inom en av tre sorter av online-

journalistik. Det är dessa tre sorter, hypertextualitet, multimedialitet, interaktivitet, som 

karaktäriserar online-journalistik i största bemärkelse. De tre sorterna kommer beskrivas 

utförligare nedan eftersom de ingår i analysdelen på uppsatsen.
34

 

 

 Hypertextualitet 

Begreppet står för hyperlänkar, vilket är sammankopplade länkar som refererar 

till texter på en webbsida. De kan referera på två olika sätt, antingen internt (till 

andra texter inom webbsidans domän, ”on-site”) eller externt (till texter som är 

lokaliserade någon annanstans på Internet, ”offsite”). Den interna 

hyperlänkningen kan leda till en spiral av likartat innehåll, medan den externa 

hyperlänkningen är annorlunda eftersom den öppnar upp nytt innehåll. Om en 

webbsida endast länkar till dokument inom den egna sidan betyder det att 

webbsidan säger till läsaren att Internet inte existerar, det vill säga ”world wide 

web”, och att endast den egna webbsidans dokument kan, och borde, 

sammankopplas. Detta motställer sig själva syftet med hypertextualitet, vilket 

handlar om att det ska vara möjligt att öppna upp och tillhandahålla alla möjliga 

sorters dokument (innehåll) som det är möjligt. Numera är det mycket ovanligt 

att webbsidor faktiskt erbjuder externa hyperlänkar. Orsaken kan vara att externa 

länkar är problematiska, inte minst med tanke på ägandeskap och 
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upphovsrättsliga skäl.
35

     

   

 Multimedialitet  

Med begreppet multimedialitet, ”multimediality” på engelska, menas att 

multimedia kan ses som en kombination av information som erbjuds i olika 

format, producerade i olika sektioner av en eller flera media organisationer. För 

det andra handlar det om att alla delar av en webbsida är utvecklad från en 

multimedial utgångspunkt, vilket erbjuder läsaren/användaren flera vägar att gå 

igenom webbsidans innehåll. Introducerandet av multimedia i 

nyhetsorganisationer kan ha mindre att göra med utvecklandet av alla sorters 

(nya) ”resources” och förmågor, utan mer handla om förståelse och utvecklandet 

av en annorlunda, avvikande journalistisk nyhetskultur.
36

 

 

 Interaktivitet 

Interaktivitet är en term eller koncept, som i sig själv inte är en exklusiv del av 

Internet diskursen, eftersom tidigare media och typer av mediekommunikation 

har gjort anspråk på att vara mer eller mindre interaktiv, exempelvis radio i 

journalistiken. Diskussioner har förts angående definieringen av begreppet 

interaktivitet, men angående interaktiva alternativ på webbsidor så kan de delas 

in i tre olika typer: 

1. Navigations interaktivitet: Användaren tillåts att navigera på ett mer 

eller mindre ostrukturerat och fritt sätt genom webbsidans innehåll 

(genom ”nästa sida” och ”tillbaka till toppen” knappar eller att scrolla i 

menyerna exempelvis). 

2. Funktionell interaktivitet: Användaren kan delta, till någon grad, i 

produktionsprocessen av webbsidan genom att interagera med andra 

användare eller producenter av en särskild sida eller webbsida (genom 

direkt mail, länkar eller diskussionslistor exempelvis). 

3. Anpassningsbar interaktivitet: Varje val användaren gör får 

konsekvenser för innehållet på webbsidan, då webbsidans 

programmering anpassar sig själv till användarnas Internetbeteende och 

”kommer ihåg” användarnas preferenser (tillåter användarna att 

uppdatera, kommentera och diskutera deras egna innehåll, erbjuder chat 

och personlig anpassningsbarhet genom smart webbdesign 

exempelvis).
37

 

  

Det finns även en fjärde interaktionsnivå, vilken är mer generell: en tredjepersons 

interaktivitet hos en webbsida. Med detta menas att en person varken vill eller känner 

behov av att delta i en online-diskussion eller skicka e-post till redigerarna, men andra 

människor kan delta tack vare webbsidans interaktiva alternativ, vilket hos personen 

                                                 

 
35

 Deuze (2003), sid. 211, 212. 
36

 Ibid, sid. 212, 213. 
37
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upplevs som mycket positivt. Studier har visat att webbsidor sällan utvecklar 

interaktivitet bortom funktionalitet och navigationsnivåer. 
38

 

 

Bloggen är en utveckling av sportjournalistiken på Internet. Online-journalistik i denna 

bemärkelse kan vara den ultimata formen av nyheter, eftersom bloggar består av nyheter 

som händer nästan i nuet och som inte är filtrerad, redigerad eller försenad vilken 

utmärker traditionell media. Läsarna, på Internet, har här också en större makt i 

nyhetsflödet. De kan nämligen konstruera en berättelse och dess mening online, vilket 

är unikt jämfört med andra medium. Hyperlänkar kan också tillåta dem att ändra eller 

förlänga avslutningar på berättelser, etablera ett icke-linjärt format för berättelser och 

samarbeta med andra människor.
39

 

 

Vissa forskare anser att bloggar generellt sett är postmoderna nyheter inom traditionen 

av en ny journalistik, där en version av sanning (eller åtminstone traditionella idéer av 

journalistisk form) inte längre existerar. Detta har dock mötts med kritik från 

modernister, vilka hävdar att den nya journalistiken expanderar över de traditionella 

idéerna bara för att skapa en bra berättelse. Denna kritik bemöts av postmoderna 

forskare, som i sin tur anser att detta inte längre stämmer på grund av de nya 

kommunikationsteknologierna.
40

   

 

Hypertextualitet och interaktivitet kommer användas i analysdelen för att koppla 

samman bloggens hyperlänkar med dessa två begrepp. Med hjälp av begreppen kan vi 

säga något mer om länkarna och därmed ge en utförligare beskrivning av bloggens 

karaktär, där just länkarna har en viktig funktion. Två interaktionsnivåer är mest 

relevanta gentemot bloggens karaktär, nämligen funktionell och anpassningsbar 

interaktivitet. Dessa två nivåer kommer att diskuteras i diskussionsavsnittet, och har sin 

utgångspunkt i analysdelens resultat gällande interaktivitet. Multimedialitet kommer 

ingå i uppsatsen, dock i en snävare synvinkel än i det mer kontextbaserade perspektivet 

som redovisades ovan. Detta fenomen undersöks i uppsatsen genom att beräkna 

förekomsten av bilder, videoklipp eller ljudklipp. Multimedialitet är en av formerna som 

karaktäriserar bloggen, därför används begreppet i analysdelen.  

 

3.2 Bloggens struktur – Schmidts analytiska ramverk 
 

Jan Schmidt identifierar tre grundläggande strukturella beståndsdelar som han baserar 

sin analysmodell för studier av bloggar på. Han menar att man för att uppnå förståelse 

för ett fenomen (som t.ex. bloggar) så bör man studera fenomenet på såväl mikronivå 

som makronivå för att förstå dess innebörd. De tre beståndsdelar som han anser vara 
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grundläggande är: rules, relations och codes.
41

 Nedan utvecklar vi begreppen rules och 

relations då dessa två är de mest relevanta för vår studie, Schmidts teorier fungerar som 

utgångspunkt när vi senare operationaliserar våra frågeställningar och analyserar 

materialet.  

 

Begreppet rules benämner de generaliserbara riktlinjer som säger hur vi agerar i vissa 

situationer och stipulerar hur vi genomför olika handlingar. När det handlar om att 

studera och analysera bloggar finns det två olika former som är intressanta: adequacy 

rules och procedural rules. Adequacy rules sammanlänkar en viss handlings (t.ex. ett 

blogginlägg) avsedda mål med det medium som det anses passa bäst in i. Innehållet i 

handlingen bestämmer i vilket medium som det är lämpligt att placera, genom en form 

av gemensam förståelse hos aktörerna för vad olika medium bör/kan innehålla. Den 

gemensamma förståelsen kan dock variera mellan olika grupper beroende på bl.a. ålder, 

kön, utbildning. Procedural rules behandlar bloggens faktiska användningsområden, 

vad bloggaren använder sin blogg till och hur han/hon gör det. Detta avgörs av faktorer 

som exempelvis vilka teman som berörs i bloggen, om bloggaren använder sig av 

bilder, videoklipp m.m. utöver den skrivna texten. Bloggandet kan även betraktas som 

en form av nätverksskapande. Detta på grund av de gemensamma ramar som skapas 

genom hypertextuell interaktion mellan olika bloggare. Denna sker exempelvis genom 

hyperlänkning i en blogg till en annan. Med dessa nätverk skapas generella rutiner och 

normer i bloggossfären och därför blir de bloggar som ingår i samma nätverk likartade. 

De som använder sig av liknande procedural rules innehåller därför liknande teman, har 

en liknande användning av hyperlänkar m.m. Således skiljer sig även bloggarnas 

strukturer åt beroende på vilket eller vilka nätverk de ingår i.
42

 

 

Med begreppet relations avser Schmidt de förbindelser som finns mellan olika bloggare 

i bloggossfären. Han pekar framförallt ut de så kallade förbindelser som uppkommer 

genom hyperlänkar mellan bloggar som nämndes i tidigare stycket. Dessa uppstår när 

bloggaren i sin egen blogg har länkar till andra webbadresser än sin egen, framförallt 

perma-länkar. I många fall har även de webbadresser som bloggaren länkar till egna 

länkar tillbaka till den förstnämnda bloggen. Detta är speciellt vanligt inom de 

gemenskaperna som använder sig av liknande procedural rules. I och med dessa 

hyperlänkar förstärks gemenskaperna ytterligare. Det finns dock olika former av 

gemenskaper och den avgörande faktorn som särskiljer dem är hur starka förbindelserna 

är mellan dem. I vissa gemenskaper är förbindelserna mycket starka medan de i andra 

fall är jämförelsevis svaga. I de senare fallen karaktäriseras bloggarna enligt Schmidt 

främst av att de berör avgränsade områden. De innehåller alltså nästan uteslutande 

texter, bilder, hyperlänkar o.s.v. om ett speciellt område (t.ex. en musikgrupp eller en 

idrott) och fungerar som en form av informationskanal för detta område.
43
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4 Material och metod 

 

Avsnittet börjar med en kritisk diskussion om vårt tillvägagångssätt i urvalet. Därefter 

kommer vi in på vårt material, vidare diskuterar vi tillförlitlighet och relevans till vår 

referenslitteratur. I metodavsnittet diskuteras undersökningens tillvägagångssätt. Vidare 

diskuteras förtjänster och problem med vår valda metod för undersökningen. 

 

4.1 Metod  

 

Den metod som vi använt och anser mest passande för vår studie är en kvantitativ 

innehållsanalys med deskriptiv ansats. Detta för att vi med vår studie vill kunna dra 

generella slutsatser av materialet vilket är den kvantitativa innehållsanalysens primära 

syfte och största förtjänst. Denna metod förutsätter ett systematiskt arbetssätt och kräver 

en stor portion noggrannhet av forskaren. Detta för att forskaren ska kunna göra t.ex. en 

reliabel jämförande analys. Grunden i den kvantitativa innehållsanalysen är att med 

hjälp av olika variabler undersöka ett material och genom dessa bilda sig en generell 

uppfattning om materialet.
44

    

 

Den kvantitativa metod vi använt i denna undersökning ger en god möjlighet till att 

fastställa den sportjournalistiska bloggens karaktär. Dessutom ger den underlag till 

jämförelser mellan exempelvis olika medier, genrer, innehållsteman eller tidsperioder, 

vilket kan vara relevant för framtida forskning. Ett annat skäl till vårt val av metod är 

fördelen med den relativt höga objektiviteten, i den meningen att metoden är 

intersubjektiv. Vilken forskare som helst, under rimliga förutsättningar, har samma 

läsning på samma text och vid olika tidpunkter (tack vare tydliga och utförliga 

kodanvisningar). 

 

Den nämnda metoden kännetecknas av att den kronologiskt följer ett antal 

förutbestämda moment, vilket vår studie naturligtvis också kommer att följa. Dessa är: 

  

1. Definiera forskningsproblemet 

2. Definiera urvalet 

3. Definiera variabler 

4. Konstruera ett kodschema 

5. Testa kodschemat 

6. Databehandling och analys
45

 

 

Temat för vår deskriptiva undersökning är sportjournalistik/sportjournalister. Det första 

steget, vårt forskningsproblem, är tidigare nämnt i frågeställningarna. Det andra steget, 
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vårt urval, består av sportjournalistiska bloggar från olika webbtidningar, och nämns 

mer utförligt i avsnittet urvalsmetod (4.1). 

 

Uppsatsens frågeställningar rymmer ett antal begrepp som bör definieras närmare, samt 

förklaras hur dessa begrepp avgränsas och används i analysdelen. Begreppet karaktär 

innebär i denna uppsats det som blogginlägget består av och innehåller, vilket vi går 

igenom detaljerat nedan och dessutom exemplifieras med hjälp av ett exempel nedan (se 

Fy sjutton Zetterberg). Det inkluderar inte den kontext som bloggen befinner sig i, t.ex. 

annonser, bakgrund, design m.m. som återfinns på bloggens webbplats. Teman avser de 

ämnen och händelser som berörs i blogginläggets text. Text innebär i denna uppsats de 

skrivna orden som blogginlägget innehåller (rubrik och övriga ord). Dock så gäller det 

inte ord som tillhör en journalistisk signatur, datum eller länkar. Detta för att dessa 

format är alltid av samma typ och ej av intresse i blogginläggen, samt ingen relation till 

texten i övrigt. Multimedialitet avser de bilder, videoklipp eller ljudklipp som återfinns i 

blogginlägget, alltså inte multimedialitet som förekommer i kontexten. Referenser 

innebär de källor som blogginlägget hänvisar till, det kan exempelvis vara citat/intervju 

eller artiklar i andra tidningar. Med hyperlänkar avses de länkar som återfinns i 

blogginlägget. Beträffande externa eller interna hyperlänkar menas länkar som antingen 

länkar till andra webbplatser än den som bloggen befinner sig i (externt), respektive 

länkar som länkar till den webbplats som bloggen befinner sig i (internt). Med 

interaktivitet menas om det finns möjlighet för läsaren att kommentera journalistens 

blogginlägg via en kommentarlänk (se Skriv kommentar nedan i exemplet), samt hur 

ofta de utnyttjar möjligheten (se 11 kommentarer i exemplet nedan). Ett exempel på ett 

blogginlägg ses på nästföljande sida. 

 

1  

Fy sjutton Zetterberg  
Skrivet av Tomas Ros 21 oktober 2007, klockan 12:44 

Två nya poäng av Henrik Zetterberg. 

Nu har han gjort 17 poäng och snittet två per match fortsätter. 

Detroit har kanske ligans bästa kedja i Zetterberg och Datsyuk. 

0 trackbacks | 11 kommentarer Skriv kommentar | Permalink 
 

 

De ovan beskrivna frågeställningarna operationaliserats därefter till ett antal olika 

mätbara variabler. Dessa återfinns i bilaga 1. Operationaliseringsprocessen gick till på 

så sätt att vi först studerade materialet (blogginläggen) och därefter identifierade de 

olika teman som återfinns i detta. Man skulle säkerligen kunna gå ännu djupare i 

operationaliseringen och ta fram variabler på en ännu mer detaljerad nivå. Dock anser vi 

att om vi skulle gjort så i denna uppsats skulle vi fått en obalans mellan 

frågeställningarna där teman hade hamnat i alltför stort fokus. De variabler vi 

identifierat är inte för grunda utan ger en god bild över vad sportjournalisterna skriver 

om i sina bloggtexter. Då uppsatsens primära syfte är att ge en överskådlig och generell 

http://blogg.aftonbladet.se/18756/perma/597946
http://www.nhl.tv/team/launch.htm?hlp=8468083&event=PHX934
http://blogg.aftonbladet.se/18756/perma/597946/#trackbacks
http://blogg.aftonbladet.se/18756/perma/597946/#comments
http://blogg.aftonbladet.se/18756/perma/597946/#writecomment
http://blogg.aftonbladet.se/18756/perma/597946/
javascript:tips('id=597946&type=0', 'http://blogg.aftonbladet.se/')
http://blogg.aftonbladet.se/blog.php?blog=18756&p=1&m=10&y=2007
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bild av bloggens karaktär anser vi vår operationalisering tillräcklig. Vi understryker att 

det är samtliga variabler som tillsammans utgör bloggens innehåll.  

 

Här följer en precisering av de olika variabelvärdena. Inom variabeln tema ryms sju 

stycken olika värden: idrottslag, idrottsevenemang, idrottsman/kvinna, 

sportjournalistens privatliv, vardagliga företeelser, sportjournalistiska yrkesrollen och 

officiell fakta. Med variablerna idrottslag, idrottsevenemang, idrottsman/kvinna avser vi 

när sportjournalisten i sin blogg skriver om ett idrottslag, ett idrottsevenemang eller en 

idrottsman/kvinna. Exempelvis i blogginlägget nedan där journalisten skriver om 

idrottsmannen Henrik Zetterberg. Med sportjournalistens privatliv avser vi i denna 

uppsats när journalisten skriver om företeelser i sitt egna privatliv, det vill säga 

personliga teman på individnivå som t.ex. om en anhörig till journalisten avlidit. 

Vardagligt innebär här teman som berör företeelser i journalistens vardag, till exempel 

när journalisten uttrycker allmänna åsikter om restauranger, teaterföreställningar eller 

sport i sin blogg. Exempelvis sista meningen i blogginlägget ovan där journalisten ger 

uttryck för en personlig åsikt om ishockeyspelarna Henrik Zetterberg och Pavel 

Datsyuk. Variabeln yrkesroll avses när journalisten skriver om företeelser som rör 

sportjournalistens yrkesroll. Detta kan t.ex. vara arbetstider, lön m.m. Med officiell 

fakta menas i den här uppsatsen när journalisten skriver om vedertagna fakta. Detta kan 

till exempel vara resultat från en fotbollmatch eller att Oslo är Norges huvudstad. Detta 

exemplifieras i den första meningen i blogginlägget ovan. Inom variabeln referenser 

återfinns värdena: citat/intervju, egna sportartiklar, övriga sportartiklar i egna 

tidningen, övriga artiklar i egna tidningen, artiklar i övriga tidningar och personlig 

erfarenhet. Med citat/intervju menas när journalisten i blogginlägget refererar till citat 

eller intervjuer. Egna sportartiklar avses när journalisten refererar till en sportartikel 

skriven av henne/honom själv. Övriga sportartiklar i egna tidningen avses när 

journalisten refererar till sportartiklar i den egna tidningen som inte är skrivna av 

henne/honom själv. Artiklar i övriga tidningar avses när journalisten refererar till 

artiklar i andra tidningar än den han/hon skriver för. Personlig erfarenhet avses när 

journalisten refererar till självupplevda händelser i webbloggen, samt när journalisten ej 

skriver vart denna hämtat sina referenser, som i blogginlägget ovan. Inom variabeln 

hyperlänkar återfinns två olika variabelvärden vilka förklaras i stycket ovan. Inom 

variabeln interaktivitet finns tre olika variabelvärden: interaktionsmöjlighet, interaktion 

från läsare och interaktion från journalist. Med interaktionsmöjlighet menas om 

blogginlägget erbjuder läsaren att interagera med journalisten, t.ex. genom en 

kommentarlänk som återfinns längst ner på blogginläggsexemplet ovan. Interaktion från 

läsare avser när minst en läsare har nyttjat interaktionsmöjligheten. Interaktion från 

journalist avser när journalisten i sin tur svarat på läsarens interaktion. 

 

Det fjärde steget återfinns i bilaga 2, det kodschema som har sin utgångspunkt från steg 

tre. I detta kodschema återfinns även variabeln ID-nummer, vilken innebär att samtliga 

blogginlägg i populationen är märkta med ett unikt nummer, eftersom vi enkelt ska 

kunna särskilja på de undersökta blogginläggen. Innan det sjätte steget testades 

kodschemat på fem blogginlägg med ett tillfredställande resultat. Alla variabler och dess 



Den sportjournalistiska bloggens karaktär 

21 | S i d a  

 

variabelvärden fungerade, det fanns alltid ett värde som kunde kopplas till varje enskild 

variabel. Dock är det viktigt att påpeka att det i ett och samma blogginlägg kan 

återfinnas flera olika variabelvärden. Exempelvis kan alltså journalisten i ett 

blogginlägg använda sig av flera olika referenser och teman. Det sjätte steget 

presenteras i kapitel fem.  

 

4.2 Material 
 

Det material som vi kommer att använda vid analysdelen är alltså 60 blogginlägg från 

tio olika sportjournalister från fyra olika webbplatser (se en komplett sammanställning 

över materialet på nästa sida). Den litteratur som använts i denna uppsats är skriven av 

verksamma forskare och många av verken framstående inom sina respektive områden. 

Undantaget är Vestins uppsats, som vi också begränsat användningen av. De artiklar 

som använts i uppsatsen är samtliga vetenskapliga och hämtade ur databasen 

Communication & Mass Media Complete, vilket vi anser vara en pålitlig källa. Därför 

kan uppsatsens referenser anses vara tillförlitligt ur ett vetenskapligt perspektiv. Den 

källa man kan ifrågasätta är Internetkällan Wikipedia, eftersom vem som helst kan 

redigera dess innehåll, men användningen har begränsats till att precisera definitionen 

av webblogg och den påverkar således inte uppsatsens reliabilitet något nämnvärt.  
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Sammanställning av materialet – alla blogginlägg 

Aftonbladet (A-D) Svenska Dagbladet (E) Sydsvenskan (F) Expressen (G-J) 

1 – 4/9/07 (D) 1 – 1/9/07 1 – 2/9/07 1 – 3/9/07 (H) 

2 – 9/9/07 (D) 2 – 7/9/07 2 – 18/9/07 2 – 8/9/07 (I) 

3 – 11/9/07 (D) 3 – 16/9/07 3 – 22/9/07 3 – 10/9/07 (J) 

4 – 15/9/07 (D) 4 – 17/9/07 4 – 2/10/07 4 – 12/9/07 (I) 

5 – 25/09/07 (D) 5 – 6/10/07 5 – 11/10/07 5 – 23/9/07 (G) 

6 – 1/10/07 (A) 6 – 11/11/07 6 – 17/10/07 6 – 27/9/07 (J) 

7 – 8/10/07 (C)  7 – 18/10/07 7 – 28/9/07 (I) 

8 – 9/10/07 (C)  8 – 19/11/07 8 – 29/9/07 (H) 

9 – 22/10/07 (C)   9 – 30/9/07 (H) 

10 – 28/10/07 (B)   10 – 4/10/07 (I) 

11 – 1/11/07 (C)   11 – 5/10/07 (J) 

12 – 4/11/07 (C)   12 – 15/10/07 (G) 

13 – 5/11/07 (A)   13 – 16/10/07 (J) 

14 – 6/11/07 (C)   14 – 20/10/07 (H) 

15 – 9/11/07 (C)   15 – 25/10/07 (G) 

16 – 17/11/07 (A)   16 – 26/10/07 (G) 

17 – 21/11/07 (B)   17 – 29/10/07 (H) 

18 – 26/11/07 (A)   18 – 30/10/07 (I) 

19 – 27/11/07 (C)   19 – 8/11/07 (J) 

   20 – 13/11/07 (I) 

   21 – 14/11/07 (J) 

   22 – 15/11/07 (G) 

   23 – 16/11/07 (I) 

   24 – 22/11/07 (G) 

   25 – 24/11/07 (H) 

   26 – 28/11/07 (J) 

   27 – 29/11/07 (J) 

Totalt: 19 Totalt: 6 Totalt: 8 Totalt: 27 

 

Varje kolumn står för respektive webbtidnings blogginlägg. Den siffra som börjar först i 

varje blogginlägg står för det blogginlägg som först dyker upp hos respektive 

webbtidning, tillsammans med medföljande information om blogginläggets datum och 

bokstav. Bokstäverna står för vilken journalist som har publicerat blogginlägget (se 

avsnitt 4.1). 

 

 

4.3 Urvalsmetod 

 

Urvalsmetoden har vi gjort i två steg då vi anser att det var det mest passande för 

uppsatsens syfte. Eftersom uppsatsens avsikt är att uttala sig generellt om den 

sportjournalistiska bloggens karaktär så har vi valt en form av klusterurval.  

Klusterval handlar om att man gör urvalet i flera steg (både strategiskt och 
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slumpmässigt i vårt fall), och man drar inte urvalet direkt från populationen. Det första 

steget i urvalet handlar om vilka tidningar som ska inkluderas i undersökningen.
46

 Vi 

har valt att inkludera de fyra största webbaserade svenska tidningarna efter en såkallad 

effektorienterad urvalsprincip. Den går i korthet ut på att man väljer de medier som har 

störst genomslag generellt och med störst potential att påverka flest människor.
47

 I vårt 

fall handlar det dock inte om att undersöka påverkan eller effekt, utan om webbtidningar 

som har sportjournalister som bloggar och når ut till flest läsare i Sverige (vilket hamnar 

under ovan nämnda urvalsprincip). 

 

Vi har således valt ut samtliga sportjournalistiska bloggar från fyra av de största 

webbaserade svenska tidningarna. De fyra största webbaserade svenska tidningarna 

baseras på antalet unika besökare, en statistik som tillhandahålls veckovis av KIA 

Index. KIA Index är en branschkommitté som verkar för att ta fram en gemensam 

standard för mätning av Internetannonsering. De mäter bland annat, vilket är intressant 

för denna undersökning, trafikrapport för svenska Internetmedier.
48

 Enligt aktuell 

mätning vecka 47 år 2007 är de fem största webbaserade svenska tidningarna, i antal 

unika besökare och i rangordning, aftonbladet.se (cirka 4 miljoner unika besökare), 

expressen.se (cirka 1,6 miljoner unika besökare), dn.se (ingen statistik tillgänglig, men 

ändå trea enligt KIA Index
49

) svd.se (cirka 545 000 unika besökare), sydsvenskan.se 

(cirka 225 000 unika besökare).
50

 dn.se hade ingen sportjournalist som bloggar, därmed 

utesluts Dagens Nyheter från undersökningen. Därmed är tidningsmaterialet på webben 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. 

  

Det andra steget i urvalsprocessen är att ur denna bloggpopulation göra ett 

slumpmässigt urval för att resultatet ska vara representativt för hela den undersökta 

populationen.
51

 Denna urvalspopulation avgränsades till blogginlägg från de senaste tre 

månaderna (1/9/07-1/12/07) för att få ett överskådligt och samtidigt aktuellt material. Ur 

populationen slumpades 60 separata datum och sportjournalister fram som sedan 

utgjorde det analyserade materialet. Alla sportjournalister som är bloggare på den 

webbaserade upplagan hos respektive tidning ingick i det slumpmässiga urvalet, och 

dessa var totalt tio personer:  

- Aftonbladet (4 sportjournalister): Per Bjurman och Tomas Ros,
52

 Eva Eternell 

Hagen,
53

 Robert Laul,
54

 och Tomas Ros hockeyblogg.
55

   

- Expressen (4 sportjournalister): Mathias Lühr,
56

 Magnus Nyström,
57

 Marcus Björling
58

 

                                                 

 
46

 Johansson (2000), sid. 86. 
47

 Nilsson (2000), sid. 120. 
48

 http://www.kiaindex.se/ 
49

 http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-140 
50

 http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-115 
51

 Johansson (2000), sid. 83-84. 
52

 http://blogg.aftonbladet.se/18756 
53

 http://blogg.aftonbladet.se/12429 
54
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55
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56
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och Gunnar Nordström.
59

    

- Svenska Dagbladet (1 sportjournalist): Jonas Arnesen.
60

 

- Sydsvenskan (1 sportjournalist): Anja Gatu.
61

 

 

Dessa sportjournalister benämnde vi efter bokstäver i vårt slumpmässiga urval:  

A = Robert Laul, B = Ros och Bjurman, C = Eva Eternell Hagen, D = Tomas Ros, 

E = Jonas Arnesen, F = Anja Gatu, G = Mathias Lühr, H = Magnus Nyström, 

I = Marcus Björling, J = Gunnar Nordström. Det slumpmässiga urvalet gick till på 

följande vis: Vi numrerade alla datum de senaste tre månaderna, sen slumpade vi fram 

60 olika siffror, det vill säga datum. Denna del i processen utformades med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS och Bengt Johanssons anvisningar i metodboken (där det 

finns en utförligare beskrivning av hur SPSS slumptalsfunktion går tillväga).
62

 Därefter 

benämndes sportjournalisterna med varsin bokstav (se ovan). Sen slumpades en bokstav 

till varje datum, vilket gav 60 olika blogginlägg, till exempel Robert Laul den 2 

september. Denna slumpning gick till på så sätt att de tio bokstäverna skrevs ner på ett 

papper och drogs sedan ur en tombola. Vi började således med det första slumpade 

datumet, 1 september, och drog bokstaven D i skålen. Lottningen fortsatte tills vi kom 

till det sista utvalda slumpade datumet, den 29 november. Detta utgjorde till sist vårt 

material. Vi anser att detta material kan betraktas som representativt för den grupp 

(sportjournalister) som vi avser uttala oss om. Eftersom det viktigaste för denna uppsats 

är att kunna uttala sig generellt om sportjournalisters bloggar valdes de bloggar ut som 

kunde anses vara ledande inom detta område, genom att de återfinns på de största 

webbaserade tidningarna och därför har störst potentiella läsarskara. Vi anser att de 

mest lästa sportjournalistbloggarna är mest intressant att undersöka ur ett vetenskapligt 

perspektiv då de troligtvis har störst betydelse som normsättare för 

sportjournalistbloggar i allmänhet. Det finns naturligtvis ingen garanti för att de utvalda 

sportjournalistbloggarna är de mest ledande men vi anser att man på goda grunder kan 

anta detta. Därför menar vi att detta är ett bra tillvägagångssätt för att få en god 

representativitet av sportjournalistbloggar. Genom att använda ett slags 

klusterurvalsmetod kunde vi styra valet av population till de som vi ansåg vara 

intressantast för vår studie och med hjälp av ett slumpmässigt urval ur populationen 

kunde vi skapa ett representativt material.     
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4.4 Metodproblem 

 

Avsnittet behandlar inledningsvis generella problem med vårt tillvägagångssätt för att 

sedan gå djupare in på vår egen studie där vi diskuterar och klarlägger våra egna 

praktiska metodproblem. Avslutningsvis tar vi även upp uppsatsens reliabilitet och 

validitet.  

 

Kritik som riktats mot den metod vi använt i denna undersökning är att den inte fångar 

det unika, den mening som texten innehåller. Detta är dock heller inte metodens primära 

syfte, utan syftet är att exponera generella mönster representativa för materialet i sin 

helhet. En annan allmän kritik är att den begränsar forskningen till att ställa de frågor 

som man klarar av att mäta svaren på, och därmed går miste om en del centrala aspekter 

av innehåll och betydelse. Försvaret mot detta är relativt okomplicerat, en enskild metod 

kan aldrig underställas kravet att undersöka allt utifrån alla perspektiv. Kontextens 

betydelse beaktas inte i någon större grad inom denna metod, vilket vi dock inte ser som 

problematiskt eftersom vårt syfte inte är att studera kontexten.
63

 

 

Av de tio bloggar som utgör materialet så är åtta från Aftonbladet och Expressen (de har 

således överlägset flest bloggar). Detta kan tolkas som ett problem eftersom vi har med 

åtta bloggar från två kvällstidningar, men förtjänsten med detta är just att vi vill 

undersöka de mest lästa bloggarna för att kunna dra generella slutsatser. Vårt material 

består av de största webbtidningarna, men det behöver inte betyda att dessa bloggar är 

de mest lästa. Försvaret mot detta är att även om vi inte säkert kan säga att dessa 

bloggar är de mest lästa så har de den potentiellt sett största läsarskaran. Ett annat 

metodproblem är att det kan vara problematiskt att fastställa vilka bloggande 

journalister som räknas som sportjournalister. Till exempel fanns det bloggare på 

Aftonbladet som bloggade om poker, vilket man kan diskutera om det är en sport. Detta 

problem löstes i och med att vi endast beaktade de sportjournalister som uttryckligen 

hade det yrket. De bloggare som inte beskrevs som journalister inom sportens avdelning 

valde vi således att inte inkludera i undersökningen. Under urvalsmetoden uppstod 

problemet med att vissa journalister inte skrev blogginlägg varje dag, vilket medförde 

att vi fick lotta fram en ny journalist till de enstaka datum då sportjournalisten som först 

slumpades fram inte hade skrivit något blogginlägg på det datumet. Vissa datum 

innehöll flera blogginlägg från samma journalist, vilket vi löste på så sätt att vi 

tilldelade den senaste publicerade inlägget nummer 1, och de efterföljande 2,3 och så 

vidare. Därefter gjorde vi ett slumpmässigt urval, och det nummer som slumpades fram 

fick avgöra vilket blogginlägg som vi tog med i urvalet. Ytterligare ett praktiskt 

problem som uppstod när vi genomförde undersökningen var att de webbplatser som 

materialet hämtades ifrån ibland låg nere för uppdatering. Med detta menas att 

webbplatsen är låst och bland annat dess bloggar går inte att nå för den utomstående 
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besökaren. I dessa fall fick vi helt enkelt avvakta tills dess att webbplatsen blivit 

uppdaterad.  

 

Den metod, beskriven i kap. 4.1, vi nyttjat bidrar till att höja uppsatsens reliabilitet. 

Detta på grund av dess enkelhet och stabilitet, beroende på att den är utförligt beskriven 

och intersubjektiv, vilket underlättar för utomstående personer att återupprepa studien 

med samma resultat. I uppsatsen har naturligtvis noggrannhet varit av största vikt vilket 

är ett måste för denna form av undersökning. Vi anser att vi studerat det som uppsatsen 

avser att undersöka, nämligen den sportjournalistiska bloggens karaktär, och bidrar 

därmed till att ge uppsatsen en hög validitet. 
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5 Resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas resultatet av vår undersökning av sportjournalisters bloggar. 

Enkla grafiska tabeller med stor läsbarhet används för att visa resultatet. Tabellerna är 

direkt kopplade till frågeställningarna i inledningsavsnittet. I varje avsnitt redovisas 

tabellerna först och därefter följer de slutsatser vi dragit av dem. 

 

5.1 Förekomst av tema 

 

Tabell 1 Förekomst av tema i den undersökta populationen. 

 

 
 

 

Variabeln idrottslag förekom i c:a 23 % av den undersökta populationen. 

Idrottsevenemang förekom i c:a 17 % av populationen. Idrottsman/kvinna förekom i c:a 

50 % av populationen. Privatliv förekom i c:a 15 % av populationen. Vardagligt 

förekom i c:a 25 % av populationen. Yrkesroll förekom i c:a 5 % av populationen. 

Officiell fakta förekom i c:a 25 % av populationen.  
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Samtliga kategorier vi har som teman är alltså representerade i undersökningen, dock i 

mycket varierande utsträckning. Det i särklass vanligaste förekommande temat är 

således idrottsman/kvinna, då dessa förekommer i hälften av de undersökta 

blogginläggen. Denna variabel förekommer dubbelt så ofta som den näst mest 

förekommande variabeln. I jämförelse förekommer idrottsevenemang c:a 17 % och 

idrottslag c:a 23 %. En logisk slutsats av detta resultat är att den sportjournalistiska 

bloggen väldigt ofta behandlar specifika idrottare. Dock ska det påpekas att såväl 

variabeln idrottslag som idrottsman/kvinna kan förekomma i ett och samma 

blogginlägg. Det kan exempelvis vara så att sportjournalisten skriver om ett fotbollslag i 

allmänhet i inledningen av ett blogginlägg för att sedan behandla en enskild spelare i det 

laget. Men snarare än att skriva om en idrott som helhet tenderar fokus att oftast ligga 

på den enskilde utövaren. När sportjournalisten i sin blogg skriver om idrottsevenemang 

eller ett idrottslag tycks dessa mest fungera som en ingångsvinkel till den enskilde 

idrottsutövaren. Bloggen tycks därför röra sig på en personlig nivå snarare än en allmän. 

Varför det är på detta vis är naturligtvis svårt att spekulera i, men utifrån Boyles 

forskning som hävdar att sportjournalistiken utvecklas mot att bli en kortare, koncisare 

och framförallt en mer underhållande genre än vad den tidigare varit kan man ändå 

urskilja intressanta tendenser ur detta resultat. Man kan hävda att sportjournalisten i sina 

bloggtexter fokuserar på och lyfter fram det verkligt intressanta i idrotten, nämligen 

stjärnorna. De som är speciellt begåvade på ett eller annat sätt är intressantare för 

läsaren än den grå massan av idrottare som idrotten mestadels består av. Den 

spektakuläre Zlatan Ibrahimovíc lockar troligtvis fler läsare än en medioker allsvensk 

fotbollsspelare. Detta skulle kunna vara en anledning till varför den sportjournalistiska 

bloggen fokuserar på den enskilde idrottaren. Dess karaktär, t.ex. i form av storlek, 

främjar att journalisten skalar av allt utom det mest intressanta eftersom bloggen inte 

ger utrymme till mer än det. 

 

I uppsatsens resultat visar det sig också att sportjournalisten tämligen sällan tar upp 

företeelser ur hans/hennes privatliv i sina blogginlägg. Inte heller diskuterar 

sportjournalisten sin yrkesroll i någon större utsträckning i bloggen. Så trots att bloggen 

kan tyckas vara ett mycket personligt fenomen där läsare får ta del av en specifik 

sportjournalists åsikter verkar det som att journalisten har en professionell inställning 

till sin blogg. Journalisten tycks inte se på bloggen som något helt och hållet personligt 

verktyg som är fristående från hans/hennes andra arbetsuppgifter. Detta påstående stärks 

även av den tämligen höga förekomsten av officiell fakta, vilket visar att den 

sportjournalistiska bloggen inte bara består av personliga uppfattningar och tyckande. 

Kravet att den journalistiska texten ska bygga på trovärdig fakta kan vara en anledning 

till detta. Det visar åtminstone att det ligger ett visst mått av journalistiskt arbete bakom 

blogginlägget. Journalisten har uppenbarligen, i vissa fall, tagit fram någon form av 

bakgrundsfakta och utgått från detta i sitt blogginlägg. Dock är det viktigt att 

understryka att det trots allt förekommer privata och personliga inslag i bloggtexterna 

vilket det mycket sällan gör i traditionell journalistik. Variabeln vardagligt förekommer 

i c:a 25 % av de undersökta blogginläggen. Ur detta avseende är den sportjournalistiska 

bloggens karaktär trots allt markant särskiljd från den traditionella journalistiken.          
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5.2 Förekomst av referenser 

 

 

Tabell 2 Förekomst av referenser i den undersökta populationen. 

 

 
 

 

Enligt tabell 2 är referenser som tillhör kategorin citat/intervju en vanligt 

förekommande referens i den sportjournalistiska bloggen. I 36,7 procent av fallen, 

ungefär en tredjedel av det totala materialet, ingår citat/intervju i blogginläggen. Två 

tredjedelar tillhör dock andra referenskategorier.  

Sportjournalisten refererar inte till egna sportartiklar överhuvudtaget. Det råder ett 

hundraprocentigt nej till referenser till egna sportartiklar av det totala materialet. 

Referenser till övriga sportartiklar i den egna tidningen förekommer ytterst sällan, den 

ingår endast i ett blogginlägg (1,7 procent) utav det totala underlaget.  

Referens till övriga artiklar i den egna tidningen är, liksom övriga sportartiklar i den 

egna tidningen, ytterst sällsynt i blogginläggets karaktär. Denna referenskategori 

förekommer endast i ett blogginlägg, vilket är 1,7 procent av det totala underlaget. 

Tabell 2 illustrerar att sportjournalister refererar till artiklar i övriga tidningar tämligen 

sällan. Det är en liten del av det totala materialet som tillhandahåller denna 

referenskategori, nämligen cirka 13 procent. 
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Tabell 2 visar också att personlig erfarenhet är den totalt sett mest förekommande 

formen av referens i den sportjournalistiska bloggens karaktär, och därmed utmärker 

vad blogginläggen generellt sett oftast refererar till. 83,3 procent (50 fall) av alla fall 

innehöll denna referenskategori, och resterande 16,7 procent (10 fall) av alla 

blogginlägg innehöll inte någon referens inom denna kategori. 

 

Den vanligaste referensen som återfinns i den sportjournalistiska bloggen är personlig 

erfarenhet. Den förekommer i mer än 80 % av de undersökta blogginläggen. Av detta 

kan man dra slutsatsen att de ämnen och teman som tas upp i blogginläggen väldigt ofta 

baseras på sportjournalistens egna personliga upplevelser. Den andra vanligaste 

referensen är citat/intervjuer som även den förekommer tämligen ofta i den 

sportjournalistiska bloggen. Utöver dessa två referenser förekommer emellanåt att 

journalisten refererar till artiklar i andra tidningar, detta är dock inte speciellt vanligt. 

Refererande till artiklar i den egna tidningen är mycket ovanligt. Detta sammantaget 

genererar ett intryck av bloggen som mycket personlig och individuell. Detta på grund 

av de referenser som används är främst journalistens egna erfarenheter samt fullständiga 

och delar av utvalda (av journalisten) citat och intervjuer. Referenser till andra 

journalisters artiklar förekommer mycket sällan vilket stärker detta intryck.  

 

5.3 Blogginläggets storlek 

  

Medelvärdet på antal ord per blogginlägg är cirka 177 stycken, medan medianen är 145. 

Det kan även nämnas att omfånget är 564. Minimum och maximum är det lägsta antalet 

ord som har förekommit i ett blogginlägg (17), respektive det högsta (581). Totalt 

förekom det 10647 antal ord i materialet. 

 

I termer av frekvens är 145 det antal ord som är det mest förekommande, och i 

procentsats står det för 5 % av det totala materialet. Vad som menas med det mest 

förekommande är det antal ord som påträffades i blogginläggen. 145 antal ord förekom i 

tre blogginlägg och var följaktligen det mest förekommande. I sex andra fall förekom 

det ett visst antal ord som påträffades två gånger av alla blogginlägg, medan resterande 

fall endast innehöll ett visst antal ord som kunde påträffas en gång. Detta visar att ett 

visst förekommande antal ord är väldigt varierande i respektive blogginlägg i termer av 

frekvens. 

 

Medelvärdet för det antal ord som de undersökta bloggarna innehöll är cirka 177. 

Därmed kan man påstå, med viss reservation, att den sportjournalistiska bloggens 

standardstorlek är ungefär 177 ord per inlägg. Det är dock viktigt att beakta den stora 

variation som återfinns i denna variabel, 564 ord är en tämligen betydande skillnad. 

Därför anser vi att man bör vara försiktig med att uttala sig om en standardstorlek och 

snarare konstatera att storleken ofta skiljer sig avsevärt mellan olika blogginlägg. Vad 

denna variation beror på ger den här studien inget svar på utan vi kan endast spekulera i 
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frågan. Man kan dock anta att blogginläggets storlek påverkas av faktorer som 

exempelvis ämne och den tid journalisten har till att författa inlägget.  

 

5.4 Blogginläggens multimedialitet 
 

Tabell 3 Förekomst av multimedialitet i den undersökta populationen i procentsats. 

 

 
 

I multimedialitet ingår bilder, videoklipp och ljudklipp, samt ej förekomst. Den enda 

delen utav multimedialitet som framkom i undersökningen var bilder, i 7 fall, medan de 

resterande fallen inte innehöll någon som helst multimedialitet. I 11,7 procent av fallen 

förekom bilder, medan i resterande 88,3 procent fanns det ej någon förekomst av 

multimedialitet.  
 

Förekomsten av multimedialitet var således tämligen måttligt i undersökningen. Av 

bilder, videoklipp och ljudklipp så var det endast ett utav dessa som överhuvudtaget 

framkom i studien, nämligen bilder. En slutsats man kan dra av detta är att 

multimedialitet endast förekommer i cirka en tiondel utav materialet, och därmed ej 

innehar en viktig del i bloggens karaktär (i alla fall inte hos sportjournalistiska bloggar). 

Dessa siffror kan uppfattas som att multimedialitet knappt är någon del alls utav 

blogginläggen, men det är viktigt att poängtera att multimedialitet förekommer även 

utanför blogginläggen och därmed inte inkluderas i undersökningen. Där kan man anta 

att multimedialitet är en mer inkluderad del utav webbsidorna, liksom att man kan anta 

att det förekommer i en större utsträckning i kontexten än gentemot blogginläggen. 
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5.5 Hyperlänkar i blogginläggen 

 
Det återfinns i genomsnitt ungefär 3-4st hyperlänkar i det sportjournalistiska 

blogginlägget. Detta antal kan även variera kraftigt och i vissa undersökta fall vara mer 

än 4 gånger så stort, samt i andra fall vara 0st. Totalt återfanns det 227 hyperlänkar. 

 

5.5.1 Antal interna länkar 

 

Tabell 4 Fördelning av interna länkar i den undersökta populationen. 

 

 
 

Det klart vanligast förekommande antalet interna hyperlänkar i den sportjournalistiska 

bloggen är 3st (23 blogginlägg), vilket i procent står för 38,3 procent. Man kan 

konstatera att blogginläggen vanligtvis innehåller upp till 4st interna länkar per 

blogginlägg. 4st interna länkar förekom i 16 fall, vilket av det totala materialet är 26,7 

procent. Fler interna länkar än fyra är högst ovanligt.  
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5.5.2 Antal externa länkar  

 
 
Tabell 5 Antal externa länkar i den undersökta populationen. 

 

 
 

Det överlägset vanligaste antalet externa länkar som förekommer i den 

sportjournalistiska blogginlägget är 0st. Utöver de blogginlägg som inte har några 

externa länkar alls förekommer, dock sällan, även blogginlägg med 1st extern länk. Att 

blogginlägget har fler externa länkar än så är mycket ovanligt, i bara två andra fall 

påträffades fler än 1st extern länk. 

 

När det gäller hur många hyperlänkar som återfinns i sportjournalistens blogg så är det 

totalt 227st. Av dessa var 215 interna och 12 externa och i genomsnitt är det nästan 

aldrig mer än 4 hyperlänkar, både interna och externa, per blogginlägg. Minimum 

antalet av interna länkar var 1 och maximum 14, medan minimum på externa länkar var 

0 och maximum 3. Det vanligaste antalet interna länkar var 3 per blogginlägg, i kontrast 

gentemot det externa där det vanligaste var 0, följt av 1.  

En slutsats man kan dra utav detta statistiska underlag är att interna länkar förekommer i 

mycket högre grad än externa. Man kan tolka detta som att tidningarna hellre länkar till 

sin egen webbsida än till andra, vilket kan ha sitt ursprung i marknadsmässiga krafter – 

de vill inte göra reklam för andra. Andra tolkningar kan tänkas vara rent 

upphovsrättsliga skäl eller principiella skäl (journalisten vill att läsaren är lojal gentemot 

sin arbetsgivare). De principiella skälen kan ha sin bakgrund i att journalistens vilja att 

läsaren inte uppmärksammas på andra webbtidningarnas sportbloggar, och därmed 

behålla sin läsarskala för återkommande besök. Det skulle givetvis gynna både 

hemsidan och journalisten, fler besökare är lika med fler läsare vilket tidningar strävar 

efter. Det behöver naturligtvis inte vara ett medvetet val av journalisten, liksom det att 

det kan finnas andra orsaker. Hemsidornas designers eller journalisternas respektive 

arbetsgivare kan ha begränsat de externa länkarna och istället endast länka inom 

institutionens ramar, medvetet eller omedvetet. Skälen kan te sig många, därför krävs en 
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mer kvalitativt inriktad studie för att få en vidare bild av varför det är som statistiken 

visar. 

 

5.6 Interaktion 

 

Gällande möjlighet till interaktion mellan läsare och sportjournalisten visar vårt resultat 

att det alltid finns möjlighet till interaktion. I samtliga fall av den undersökta 

populationen fanns möjlighet till interaktion genom en kommentarlänk. Man kan 

därmed dra en slutsats om att det är standard i den sportjournalistiska bloggen att inneha 

en interaktionsmöjlighet. 

 

Gällande medelvärde är det vanligaste förekommande antalet interaktioner från läsare 

cirka 10st. Det är dock viktigt att poängtera att det kan det variera stort. Alltifrån 0st 

(minimum) interaktioner till 161st (maximum). Totalt förekom det 612 interaktioner 

från läsare. 

 

 

Tabell 6 Fördelning av interaktioner från läsare i den undersökta populationen. 

 

 
 

Som åskådliggörs i tabell 6 är det absolut vanligaste antalet interaktioner från läsare 0st 

(31st blogginlägg). Över hälften, 51,7 procent, av blogginläggen innehåller således 

ingen läsarinteraktion överhuvudtaget. Det näst mest förekommande är en interaktion 

från läsaren, vilket förekom i 7 fall och därmed i 11,7 procent. Därutöver är 

fördelningen mycket varierande. Resultatet här pekar på en viktig aspekt som skulle 

kunna inkluderas i en kvalitativ studie inom det här området, nämligen varför läsaren så 

pass sällan interagerar med journalisten. 
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Interaktion från journalisten med läsarna sker väldigt sällan i blogginläggen. Endast 

0,1% (medelvärdet) av blogginläggen innehåller någon form av interaktion från 

sportjournalisten. Inte mer än från två av fallen fanns en interaktion från journalisten, 

och endast en gång fanns det fyra interaktioner från journalisten. Därmed är interaktion 

från journalisten i det närmaste obefintlig. 

 

Vår undersökning visar att det är standard i den sportjournalistiska bloggen att det finns 

möjlighet till interaktion mellan journalisten och läsaren. Det förekommer i samtliga de 

undersökta blogginläggen och man kan därför påstå att detta är en grundläggande del i 

den sportjournalistiska bloggen. I förhållande till resultatet av undersökningen som 

behandlar huruvida dessa interaktionsmöjligheter utnyttjas tycks detta aningen märkligt. 

Som beskrivits i analysavsnittet tidigare är det vanligast förekommande antalet 

interaktioner i blogginläggen 0st. Detta indikerar att möjlighet till interaktion inte har en 

stor betydelse då den oftast inte utnyttjas. Det varierar dock mycket mellan interaktion 

från läsare och interaktion från journalist. Det är avsevärt vanligare med interaktion från 

läsare än vad det är med interaktion från journalisten. Journalistens interaktion är så 

pass marginell i jämförelse med läsarens att man kan hävda att interaktionen i 

blogginläggen är monologisk, snarare än dialogisk. Detta faktum motsäger bloggens 

syfte, där just dialogen är en central del.   
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6 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser studien har lett fram till, samt en diskussionsdel 

som bland annat tar upp förslag på vidare forskning. Slutsatserna utgår ifrån 

frågeställningar och syfte. I slutsatsavsnittet diskuteras och relateras undersökningens 

resultat till teorier och tidigare forskning inom sportjournalistiken. 

 

Sportjournalister kan publicera nyheter vilken tid på dygnet som helst, samt vilken dag 

som helst i veckan. I denna process är bloggen ett viktigt hjälpmedel. Vårt resultat 

stärker den tidigare forskningen som hävdar att sportjournalistiken blivit mer och mer 

dramatiserad och underhållande, eftersom de teman som tas upp i blogginläggen ofta 

innehåller kategorin idrottsman/kvinna och vardagligt. Vårt resultat pekar på att teman 

som behandlar idrottsmän/kvinnor och vardagliga/allmänna saker är minst lika viktigt 

som officiella teman som sportresultat och dylikt. Därför kan vi koppla samman detta 

resultat med vad den tidigare forskningen säger om detta, nämligen att för dagens 

sportjournalister är det lika viktigt att artikeln är underhållande och tilltalande för 

läsaren som den baseras på korrekta fakta. Vårt resultat motsäger Susan Robinsons 

forskning som visar att de teman som journalister tar upp i sina blogginlägg är livet som 

journalist, saker som rör journalistiken i sig, utökade källor och saker som rör 

journalistens huvudområde. Dessa teman som Robinson tar upp, vilket innefattas i 

uppsatsen genom temat yrkesroll, förekommer nämligen relativt sällan i den 

sportjournalistiska bloggen (5 procent). Vårt resultat motsäger Robinson också när hon 

menar att länkar till andra bloggkonversationer och läsarsynpunkter är vanligt 

förekommande teman i journalistiska blogginlägg. Påpekas kan dock att Robinsons 

forskning inriktas på journalistiska bloggar i allmänhet medan vår studie inriktar sig på 

sportjournalisters bloggar. Därför kan möjligen de ovan beskrivna skillnaderna i vår 

studie och hennes förklaras av att det finns skillnader mellan sportjournalistiska bloggar 

och journalistiska bloggar i allmänhet. Detta gäller naturligtvis även för det motsatta 

förhållandet i fråga om likheter mellan sportjournalistiska och journalistiska bloggar i 

allmänhet. Med tanke på de teman som vanligen tas upp i den sportjournalistiska 

bloggen kan vi dra slutsatsen om att bloggen ofta fokuserar på idrottsmän/kvinnor, och 

därmed genomsyras många blogginlägg av journalistens egna perspektiv på 

idrottsmän/kvinnor, och då särskilt idrottare som på något sätt är extraordinära (och 

således lockar fler läsare). 

 

Gällande referenser i blogginläggen så stämmer vårt resultat till stor del överens med 

den tidigare forskningen. Okända/ej namngivna källor dominerar innehållet (vilket vi 

kategoriserade som variabelvärdet personlig erfarenhet) sammanblandat med fakta och 

reflekterande kommentarer från sportjournalisten. Även här skulle vi förslagsvis se en 

mer kvalitativ studie för att få reda på varför och hur de prioriterar sina källor.  

Resultatet i studien bestrider den tidigare forskningen angående referensen citat, där 

Phil Andrews menar att citat görs direkt tillgängligt via ljud- och/eller filmklipp. 

Möjligtvis förekommer det i kontexten, men vi kan dock dra slutsatsen om att denna 

slutsats inte överrensstämmer med det sportjournalistiska blogginlägget. En annan 

aspekt som bör nämnas är att studien överrensstämmer med Susan Robinsons studie, 
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vars resultat pekade på att journalister ofta refererar till sig själv (personlig erfarenhet i 

vår studie), och således är detta ännu en aspekt som pekar på att bloggen är ett 

individualiserat medium.  

 

Resultatet av vår undersökning kan även kopplas samman med Raymond Boyles 

slutsats gällande textens korta omfattning i blogginlägg. Medelvärdet på antal ord, 

enligt vårt resultat, är cirka 177 ord. Därmed vågar vi påstå att sportjournalistiska 

bloggar vanligtvis karaktäriseras av korta och koncisa texter. Det är dock viktigt att 

poängtera att textens omfattning i blogginlägg är väldigt varierande, men trots detta kan 

vi säga att Boyles uppfattning stärks i viss mån av vårt resultat. Vi föredrar dock att 

karaktärisera blogginläggets omfattning som varierande. Gällande slutsatsen om att 

texten, enligt Boyle, är underhållande kan vi inte ge något svar på eftersom detta kräver 

en mer ingående kvalitativ studie för att ge ett trovärdigt svar på denna frågeställning. 

Vår studie motsäger det Phil Andrews hävdar, nämligen det att det skrivna materialet 

(texten) generellt sett inte innefattar någon större yta för kreativt skrivande, utan består 

oftast av ett tajt, enkelt och faktabaserat språk. Blogginläggen tycks tvärtom ge 

utrymme för kreativt skapande än papperstidningen i och med att sportjournalisten själv 

har stort inflytande över utformandet av blogginlägget, till exempel genom användning 

av multimedialitet och hur mycket text som inlägget ska innefatta.  

 

En ytterligare teori som stärkts, till viss del, av resultatet är Phil Andrews slutsats om att 

det webbaserade forumet genererat korta texter och användning av bilder och länkar 

som hjälpmedel istället för text, eftersom dessa inte tar upp något större utrymme. Vårt 

resultat stärker alltså till viss del Andrews teori, eftersom texterna är förhållandevis 

korta (även om detta som sagt varierar) och länkar används uteslutande i varje 

blogginlägg. Däremot visar resultatet att bilder inte är någon central del av 

blogginlägget. Denna slutsats stärkts då multimedialitet förekommer i liten utsträckning 

och vår studie kan därför inte sägas stärka teorin om att multimedialitet har en viktig del 

i bloggens karaktär, snarare är förhållandet det motsatta. Andrews teori om att det 

skapas en ny form av journalistik på webben på grund av möjligheterna att interagera 

bild-, ljud- och videoklipp med traditionell text kan inte sägas styrkt av vårt resultat, då 

multimedialitet förekommer i tämligen liten utsträckning (och när det förekommer så är 

det endast i form av bilder). Dock förekommer multimedialitet och möjligtvis är det så 

att användningen av denna i framtiden kommer att utvecklas då bloggen som företeelse 

ännu är en ung form av medium.  

 

När det gäller frågan om hyperlänkar förekom det totalt 227 hyperlänkar, varav 215 

interna och 12 externa. Sportbloggens karaktär skiljer sig följaktligen från vad den 

tidigare forskningen säger om vad bloggen innehåller. Till skillnad från andra bloggar 

innehåller de sportjournalistiska blogginläggen endast några enstaka länkar till andra 

webbsidor eller bloggar. Deuze erbjuder en förklaring till att fördelningen väger över 

kraftigt för interna länkar, nämligen problematiken med ägandeskap och vem som äger 

upphovsrätten bidrar till att minska förekomsten av externa länkar på webbplatser. Som 

tydligt framkommit i analysavsnittet är det närmast norm att den sportjournalistiska 
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bloggen innehåller någon form av interaktionsmöjlighet. Nyttjandet av denna funktion 

är dock långt ifrån lika vanlig. De former av interaktivitet som förekom var funktionell- 

och till viss del anpassningsbar interaktivitet. Det är, som denna studie visat, vanligare 

att det inte förekommer någon form av interaktion alls än att det förekommer. Robinson 

menar att den öppenhet som de journalistiska bloggarna ger intryck av att ha, på grund 

av att de erbjuder interaktionsmöjlighet för läsarna, är felaktig. Denna slutsats stärks av 

vår studies resultat eftersom den visar att möjlighet till interaktion inte per automatik 

innebär att interaktion verkligen sker. Speciellt de bloggande journalisterna själva är 

inte inblandade i någon form av dialogisk interaktion med läsarna. Det kan tyckas att 

interaktionsmöjligheter erbjuds för att de har ett symboliskt värde snarare än att de 

fyller en användbar funktion för bloggen. Detta kan härstamma ur de etiska ideal som är 

starkt sammankopplade med det journalistiska yrket, såsom krav på öppenhet gentemot 

allmänheten.  

 

Som beskrivits i tidigare forskning är dialog en av bloggens mest grundläggande 

funktioner. Detta kan vår undersökning bara till viss del styrka. Den interaktion som 

förekom var snarare att kategorisera som monologisk eftersom journalisten skriver 

blogginlägget som läsaren sedan kommenterar och sällan går interaktionen längre än så. 

Läsarens kommentar kan ses som en sorts förlängning av blogginlägget som 

sportjournalisten inte har något inflytande över. Schmidts teori om bloggen som 

nätverksskapande genom externa hyperlänkar kan inte sägas stärkas genom vår 

undersökning. Snarare tycks den sportjournalistiska bloggen vara en individuell domän 

där journalisten kan utmärka sig som person och möjligtvis skapa en slags identitet. 

Detta intryck stärks även genom studien av de övriga variablerna som beskrivits ovan. 

Enligt Schmidts teori om olika bloggemenskaper bör de sportjournalistiska bloggarna 

kategoriseras som en svag gemenskap utifrån vår studies resultat. Detta på grund av att 

de berör ett avgränsat område (sport), fungerar som en informationskanal för sitt 

område och har svaga förbindelser med andra bloggar inom samma gemenskap.    

 

För en större helhetsbild av den sportjournalistiska bloggens karaktär finns det flera 

förslag till vidare forskning. Vi tror att det resultat som den här uppsatsen genererat kan 

fungera som en språngbräda för mer forskning på detta område. Ett förslag är att beakta 

kontextens betydande, i den mening hur webbsidans struktur ser ut och dess påverkan 

på blogginläggen. Den sportjournalistiska bloggen håller sig inom dess ramar och 

troligtvis har webbsidans struktur en stor betydelse för utformningen av bloggens 

karaktär. Exempelvis kan webbsidan bestämma hur mycket yta det finns till förfogande 

för sportjournalistens blogginlägg, och därmed avgöra textens omfattning. Ett förslag 

inom det kvantitativa perspektivet är att som sagt tillgodoräkna hela bloggens kontext 

på webbsidan och dessutom innefatta fler sportjournalistiska bloggar. 

  

Ett annat förslag är att studera fenomenet ur ett kvalitativt perspektiv. Varför 

blogginlägget karaktäriseras av de element som denna studie visat, hur stor betydelse 

kontexten har för blogginläggets utformande, eller personliga intervjuer med 

sportjournalister är alla aspekter som skulle nå en djupare förståelse och kunskap om 
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den sportjournalistiska bloggens karaktär. En annan intressant aspekt vore att undersöka 

bloggen i en djupare kvalitativ studie, med utgångspunkt i att den är en individuell 

domän. Vi har även nämnt andra förslag till vidare forskning ur ett kvalitativt perspektiv 

i slutsatserna.   

 

Huruvida den sportjournalistiska bloggen är ett steg i sportjournalistikens utveckling 

mot underhållning är en fråga som denna uppsats inte besvarar till fullo. Dock ger den 

vissa indikationer som stärker denna slutsats. Det främsta argumentet för detta är det 

faktum att bloggen är ett extremt föränderligt fenomen, dvs. att sportjournalisten har 

mycket stora möjligheter att anpassa och förändra sitt blogginlägg efter de behov 

han/hon har. Detta ger journalisten möjligheten till en konstant produktion av artiklar 

(blogginlägg), då bloggen är ett verktyg som inte styrs av tid och rum vilket gör att 

journalisten i praktiken kan publicera ett blogginlägg när som helst. Blogginlägget har 

således förmågan att, om journalisten skulle vilja detta, vara mycket kort och koncist. 

Detta skulle, enligt Boyle, tolkas som att bloggen är ett led i sportjournalistikens 

utveckling mot underhållning. Dock visar vår undersökning även att blogginläggets 

storlek i stor utsträckning varierar och därför kan inte denna slutsats sägas stärkas av 

denna uppsats resultat. 

 

De teman som förekommer oftast i blogginläggen, idrottsman/kvinna och vardagligt, 

kan styrka påståendet om att sportjournalistiken utvecklas mot en alltmer underhållande 

genre. Med tanke på att fokus oftast ligger på den enskilde utövaren, istället för sporten 

eller laget som helhet, tenderar den sportjournalistiska bloggen att inneha en 

underhållande och konsumtionsartad ton. Det kan möjligen vara så att andra genrer 

inom tidningens avdelningar, såsom nöje, påverkar sportjournalistikens framställning i 

någon grad genom sin sensationsartade journalistik. Det vill säga, det kan finnas en 

tendens i all journalistik att utvecklas mot en allt mer kommersiell framställning, där 

konkurrensen om läsarna bidrar till att utforma artiklarna (och blogginläggen) efter en 

underhållande framställning. Det mest intressanta är följaktligen det som är 

underhållande, inte officiell fakta eller evenemang som inträffar emellanåt. Detta är 

dock inget slutgiltigt faktum, utan endast tendenser som verkar för att 

sportjournalistiken framställs som en alltmer underhållande genre. Även det mest 

särskiljande från den traditionella journalistiken, nämligen det att det förekommer 

privata och personliga inslag i bloggtexterna, är också en faktor som pekar mot denna 

tendens.    
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7 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka den sportjournalistiska bloggens karaktär. För 

att undersöka detta använde vi åtta frågeställningar som berör följande områden; Vilka 

teman tas upp, textens omfattning, förekomst av multimedialitet, vilka referenser som 

återfinns, antal hyperlänkar som återfinns, förekomst av antal externa respektive interna 

hyperlänkar, interaktionsmöjlighet mellan sportjournalist och läsare, samt utnyttjande 

av interaktionsmöjligheterna. Den teoretiska ramen vi använder oss utav är dels teorin 

om online-publicering, och dels Jan Schmidts teori om bloggens struktur. Online-

publicering innehåller en form av journalistik som bedrivs på Internet och som är 

relevant gentemot studien, nämligen online-journalistik. Den tar upp tre viktiga begrepp 

och fyra interaktionsnivåer, varav två nivåer är mest relevanta i uppsatsen; funktionell 

och anpassningsbar interaktivitet. Begreppen, hypertextualitet, multimedialitet och 

interaktivitet, är centrala för analysen och även uppsatsen i sin helhet. Teorin om 

bloggens struktur används för att förstå fenomenets innebörd, där två begrepp som 

Schmidt tar upp är relevanta gentemot uppsatsen; rules och relations. Schmidts teorier 

fungerar som utgångspunkt vid analysdelen. Metoden som används är en kvantitativ 

innehållsanalys med en deskriptiv ansats.  

 

Det vanligaste förekommande temat är idrottsman/kvinna, vilket förekommer i c:a 50 

procent av materialet, medan officiell fakta och vardagligt följer med c:a 25 procent. 

Det näst minst förekommande temat är privatliv, c:a 15 procent, och det som 

förekommer minst är temat yrkesroll, c:a 5 procent. Frågan om vilka teman som tas upp 

i sportjournalistens blogg så kan vi dra en generell slutsats om att det absolut vanligaste 

temat är idrottsman/kvinna. Text beräknades som antal ord, och medelvärdet för det 

antal ord som de undersökta bloggarna innehöll är cirka 177. Dock är det viktigt att 

beakta den stora variation som återfinns i denna variabel, 564 ord är en tämligen 

betydande skillnad. Förekomsten av multimedialitet var tämligen måttligt i 

undersökningen. Av bilder, videoklipp och ljudklipp så var det endast ett utav dessa 

som överhuvudtaget framkom i studien, nämligen bilder. I procent var det 11,7 procents 

förekomst av bilder, och 88,3 procent av blogginläggen där det ej framträdde någon som 

helst multimedialitet. Den vanligaste referensen som återfinns i den sportjournalistiska 

bloggen är personlig erfarenhet. Den förekommer i mer än 80 % av de undersökta 

blogginläggen. De referenser som används är främst journalistens egna erfarenheter 

samt fullständiga och delar av utvalda (av journalisten) citat och intervjuer. När det 

gäller hur många hyperlänkar som återfinns i sportjournalistens blogg så är det totalt 

227 stycken. Av dessa var 215 interna och 12 externa och i genomsnitt är det nästan 

aldrig mer än 4 hyperlänkar, både interna och externa, per blogginlägg. Vår 

undersökning visar att det är standard i den sportjournalistiska bloggen att det finns 

möjlighet till interaktion mellan journalisten och läsaren. Möjlighet till interaktion har 

dock inte en stor betydelse då den oftast inte utnyttjas. Det är, hur som helst, avsevärt 

vanligare med interaktion från läsare än vad det är med interaktion från journalisten. 

Journalistens interaktion är så pass marginell i jämförelse med läsarens att man kan 

hävda att interaktionen i blogginläggen är monologisk, snarare än dialogisk.
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Bilaga 1 
 
 

Analysenhet Variabel Variabelvärde 

Sportjournalistiska 
webbloggar 

Teman Idrottslag 
Idrottsevenemang 
Idrottsman/kvinna 
Privatliv 
Vardagligt 
Yrkesroll 
Officiell fakta 

 Text Antal ord 
 Multimedialitet Bilder 

Videoklipp 
Ljudklipp 

 Referenser Citat/intervjuer                                                                       
Egna sportartiklar                                                                     
Övriga sportartiklar i egna tidningen                                                                  
Övriga artiklar i egna tidningen                                                                    
Artiklar i andra tidningar                                                                                    
Personlig erfarenhet 

 Hyperlänkar Antal Interna                                                                                             
Antal Externa 

 Interaktivitet Interaktionsmöjlighet                                                                        
Antal interaktioner från läsare                                                                          
Antal interaktioner från journalisten 
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Bilaga 2 
 
 

Bloggens karaktär – Kodschema för uppsatsen 
ID-nummer  
01-60 
 
Teman 
Idrottslag 
1 Ja 

2 Nej 
Idrottsevenemang 
1 Ja 

2 Nej 
Idrottsman/kvinna 
1 Ja 

2 Nej 
Privatliv 
1 Ja 

2 Nej 
Vardagligt 
1 Ja 

2 Nej 
Yrkesroll 
1 Ja 

2 Nej 
Officiell fakta 
1 Ja 

2 Nej 

 

Referenser 
Citat/Intervjuer 
1 Ja 

2 Nej 
Egna sportartiklar 
1 Ja 

2 Nej 
Övriga sportartiklar i egna tidningen 
1 Ja 

2 Nej 
Övriga artiklar i egna tidningen 
1 Ja 

2 Nej 
Artiklar i andra tidningar 
1 Ja 

2 Nej 
Personlig erfarenhet 
1 Ja 

2 Nej 

 

Text 
Antal ord 

Hyperlänkar 
Antal interna hyperlänkar 

Antal externa hyperlänkar 

 

Multimedialitet 
1 Bilder 

2 Videoklipp 

3 Ljudklipp 

4 Ej förekomst 

Interaktivitet 
Interaktionsmöjlighet 

Interaktion från läsare 

Interaktion från journalisten 

 
 


