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Abstract 
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Purpose/Aim: To obtain greater knowledge about interactivity and user participation on the 

internet and map out how Sweden’s leading sports newspaper uses this new 

technology on their web-site. 

 

Material/Method: A quantitative content analysis regarding www.aftonbladet.se/sportbladet, 

divided into three parts and a qualitative personal interview with Pontus 

Carlgren from Sportbladet. 

 

Main results: This paper shows us how Sportbladet uses interactivity on multiple levels. It also 

shows us how the users have adapted to the interactivity features on the website. 

We also learn why participation is important for Sportbladet and how users can 

use participation to obtain power, both in this case and on a wider level. 
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Sammanfattning 

 

Detta arbete handlar om interaktion på Sportbladet. Den empiriska undersökningen har gjorts 

genom en kvantitativ innehållsanalys av tre olika delar på Sportbladet, samt en kvalitativ 

personlig intervju med Sportbladets webbchef Pontus Carlgren. Resultatet av undersökningen 

visar att Sportbladet har utvecklat och använder flera olika interaktionstekniker, samt att läsarna 

på hemsidan använder sig flitigt av de möjligheter som ges. 

 

Jag skulle vilja tacka fyra personer som alla har spelat en roll när det kommer till denna uppsats; 

 

Else Nygren – min handledare som bidragit med både tips och struktur kring uppsatsen. 

Pontus Carlgren – Sportbladets webbchef som tog sig tid att svara på mina frågor gällande 

interaktionen på Sportbladet.  

 

Samt 

 

Frida Hansson och Veronica Högfeldt för era uppmuntrande ord och ständiga facebook/fika 

pauser. 

 

Förord 

 

C-uppsats, det första ordentliga mandomsprovet för universitetsstudenter. En första chans att 

själv ge sig ut och testa vingarna i den akademiska världen, ett spännande äventyr för vissa, ett 

stort ångestmoln för andra. Det första steget på ens väg är att välja ut ett ämne, ett val som 

påverkar hela arbetets gång och framför allt författarnas psykiska hälsa under de ca åtta veckor 

avsatta för utformande och genomförande av arbete.  

 

För att förbereda oss studenter på vad som komma skall, och ge oss ett litet försprång mot den 

annalkande deadlinen genomfördes två träffar, där kursens deltagare fick ventilera sina egna idéer 

samtidigt som man fick komma med förslag och modifieringar av andras idéer. Efter dessa två 

möten stod det klart att det var två ämnen som stack ut ur mängden; Facebook och 

företagskommunikation.  

 

Jag skulle kunna ”play it safe” och göra ytterligare ett arbete om Facebook, ett ämne jag är väl 

bekantad med efter flera mindre uppsatser. Men risken för att drunkna i det hav som Facebook-

uppsatser på senare tid blivit kändes stor, så valde jag att vända min uppmärksamhet åt ett annat 

håll. 

 

Jag skulle kunna skriva om företagskommunikation, då stora delar av innehållet i Medie- och 

Kommunikationsvetenskap tar upp detta. Det finns många teorier och infallsvinklar att välja på, 

men jag lyckades inte hitta någon unik infallsvinkel kring detta ämne som väckte någon större 

personlig entusiasm. Orosmolnet började så sakteliga hopa sig…  
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1. Inledning 
 

Mitt ämnesval behövde, som jag tar upp i förorden, bestå av en kombination av personligt 

intresse och en viss grad av unikhet. Till slut var det ett ämne som stack ut tillräckligt mycket, 

och som gick att applicera på något som väckte stor personlig entusiasm; interaktion på 

Sportbladets hemsida.  

 

Interaktion var något som tagits upp under den första delkursen på C-nivån, men som på något 

vis lyckats hålla sig under radarn när det gäller ämnesval för C-uppsatser. För att få material 

kring fenomenet interaktion valde jag en relativt bortglömd webbsida jämfört med dess storlek; 

Aftonbladet. Aftonbladet är den femte mest besökta hemsidan i Sverige, en sådan stor maktfaktor 

på den svenska webben förtjänar att bli uppmärksammad i en akademisk uppsats.
1
 För att ge detta 

arbete en personlig ”touch” valde jag att koncentrera mig på deras sportavdelning Sportbladet, då 

sport är något som ligger mig varmt om hjärtat. Om Aftonbladet var en smula bortglömd av oss 

akademiker fanns sport inte ens på kartan. Ingen idé jag tog del av hade ett uns sport i sig, vilket i 

sin tur kittlade min ambition att göra något unikt. 

 

Uppsatsen grundar sig i en omfattande kvantitativ innehållsanalys av tre delar på Sportbladet, 

dessa är: Sportbladets startsida, Leifby Live samt Per Bjurmans NHL-blogg (dessa kommer 

presenteras i kapitlet bakgrund). En kvalitativ kompletterande intervju med Sportbladets 

webbchef Pontus Carlgren står även till förfogande gällande denna uppsats. 

 

Uppsatsen kommer alltså handla om mitt sökande efter kunskap om interaktion på nätet och hur 

Sveriges ledande nyhetssajt använder sig av detta trendiga fenomen. Du är mer än välkommen att 

göra mig sällskap på detta äventyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 http://www.alexa.com/topsites/countries/SE (2/1-2011) 

http://www.alexa.com/topsites/countries/SE
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2. Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att få större kunskap om interaktion på nätet och vad detta fenomen 

bidrar med. Detta ämnar jag att göra genom en deskriptiv analys av Sportbladets hemsida där 

materialet samlas in genom en kvantitativ innehållsanalys och en kompletterande kvalitativ 

personlig intervju. 

 

2.1 Problemformulering 

Min problemformulering gällande detta arbete är: hur arbetar Sveriges ledande sporttidning med 

interaktion på deras hemsida? 

 

Frågor jag vill få besvarade med denna uppsats är följande; 

 

 Vad tjänar Sportbladet på att använda sig av interaktion? 

 

 Vad karaktäriserar de olika formerna av interaktion? 

 

 Hur ser könsfördelningen ut på Sportbladet gällande både läsare samt idrottsutövare? 

 

 

2.2 Avgränsning 

Då jag själv sedan många år tillbaka följt Sportbladet via nätet besitter jag en viss grundkunskap 

gällande denna hemsida. De tre valda undersökningskällor gällande den kvantitativa delen av 

arbetet valdes då de erbjuder användarna olika former av interaktion.  

 

Jag har valt att till största del fokusera på sändarens perspektiv av interaktion eftersom arbetet 

handlar om hur Sportbladet jobbar med interaktion.  

 

De tre delar av Sportbladet som kommer undersökas är inte de enda former av interaktion som 

tillhandahålls. Läsarfrågor och Sportbladets Facebook är andra former av interaktion, men dessa 

har jag valt att inte undersöka närmre.   
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3. Bakgrund 
 

3.1 Internet 

Internet, flugan som blev till en svärm, som sedan tog världen med storm. Idag har nog många 

väldigt svårt att se sig själva leva utan internet. I dagens samhälle skall allt ske digitalt. Att sköta 

bankärenden, hålla kontakt med vänner, samt skicka brev är idag något som sköts lättast via 

internet. Men vad vet vi egentligen om internet, hur kom internet till, vad gjorde internet så 

populärt och - med liten risk för att svänga mig med för stora ord - livsviktigt? 

 

För att ta reda på detta måste vi bege oss tillbaka några årtionden, närmare exakt 1945, då 

Vannevar Bush presenterade en idé om ”Memex”, en teknologisk innovation som skulle hjälpa 

forskare att hantera stora mängder information.
2
  Varken teknologi eller resurser fanns dock 

tillgängliga förrän Sovjetunionen år 1957, mitt under det pågående kalla kriget, sände upp den 

första satelliten i omloppsbana runt jorden.
3
 Detta gjorde amerikanerna nervösa, tänk om Sovjet 

skulle bli ledande inom försvarsrelevant vetenskap, det kunde inte gå för sig. Därför satsades 

stora pengar och resurser på den naturvetenskapliga inriktningen i skolan. Dessutom startades en 

enhet som kallades ”ARPA” (Advanced Research Projects Agency) som fick en grandios budget 

att spendera på försvarsrelevant forskning.
4
 Intresset för datorer tillkom snabbt och 1962 

grundade ARPA Command and Control Research Office med inriktning på militär 

underrättelsetjänst. Chefen för enheten var J.C.R Licklieder och hans idé om ett ”galaktiskt nät” 

(som delvis var inspirerad av ”Memex”) är den första ordentliga skiss på det vi idag kallar för 

internet. Det galaktiska nätet skulle vara tillgängligt från vilken terminal man än var stationerad 

vid.
5
 ”ARPANET”, en operationalisering av Licklieders idé om ett galaktiskt nät, lyckades 

genomföras ett par år efter Licklieders avhopp från enheten, av bl.a. Bob Taylor och Larry 

Roberts. Där, gott folk, har vi födseln av internet! 

 

Internet var alltså först utvecklat för att fungera som ett militärt hjälpmedel. Hur har det då 

kommit sig att vi idag ser på videor om ”skogsturkar” eller nysande pandor? Utvecklingen av 

ARPANET fördes framåt av både militära och civila insatser där flera olika vetenskapliga 

discipliner influerade utvecklingen, såsom matematik, fysik, psykologi och teknologi. Under 

1980-talet delades ARPANET upp i två olika delar, dels en militär och dels en civil. Under 

samma årtionde startades även mer fritidsrelaterade grupper på nätet, som t.ex ”sf-lovers” för de 

inbitna science-fiction älskarna.
6
 I takt med att grupper som sf-lovers gjorde sig hemmasatta på 

ARPANET togs den tidigare policyn om att det endast skulle ske vetenskaplig aktivitet på nätet 

bort. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet monterades ARPANET ned och ersattes av ett 

”nät av nät”. Detta nät av nät hade alltså olika, oberoende nät som tillsammans hade en 

teknologisk plattform där man kommunicerade med varandra. Internet Protocol (IP), tillsammans 

med Domain Name System (DNS) bildade, med hjälp av forskare från Cern, internet som det ser 

ut idag. Så där har vi det; från idé, till militärt verktyg, till vetenskapligt verktyg, till 

fritidsaktivitetsverktyg, till ”skogsturken”. 

 

                                                        
2
 Gripsrud, Jostein, Mediekultur och mediesamhälle, MediaPrint Uddevalla AB, Uddevalla 2008, s.333 

3
 ibid 

4
 ibid 

5
 ibid 

6
 ibid s.335 
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3.2 Sociala Medier 

En punkt som börjat leta sig in i de flesta uppsatser gällande medie- och 

kommunikationsvetenskap är den om sociala medier. En ny och trendig plattform som precis har 

inlett sin storhetstid gällande kommunikation. Inte undra på att medieforskare finner detta 

intressant. 

 

En av de viktigaste aspekterna när det kommer till sociala medier är dess roll gällande 

identitetsbildning, speciellt för de yngre användarna. Jag kommer här visa, som ett exempel på de 

sociala mediernas betydelse, vilken roll sociala medier spelar i unga flickors identitetsskapande, 

baserat på Malin Sveningson Elms arbete Taking the girls room online – similarities and 

differences between traditional girls’ rooms and computer mediated ones. Arbetet är baserat på 

en analys av Lunarstorm, en sida som idag fått se sig slagen av flera andra sociala medier, så som 

Facebook och MySpace. Som titeln avslöjar har fenomenet sociala medier på många punkter 

ersatt flickrummet där, traditionellt sett, den största delen av identitetsskapande har tagit plats för 

unga tjejer. Detta har skett mycket p.g.a. de grundläggande likheterna mellan de två områdena. I 

flickrummet hade tjejerna en egen trygg plats, utan insyn från vuxna auktoriteter där man kunde 

experimentera med olika stilar och identiteter ensam eller tillsammans med nära vänner, samma 

frihet från auktoriteter har man på nätet. Det finns dock några viktiga punkter som skiljer det 

traditionella flickrummet mot det digitala flickrummet, som att det man gör på nätet ofta sparas 

och alltså är tillgängligt, vilket gör det möjligt att hitta folk på nätet. Den största, mest påtagliga 

skillnaden är dock den potentiella publiken. I flickrummet samlades nära vänner medans man på 

nätet aldrig vet vilka och hur många som iakttar en. Detta är något som medför både för- och 

nackdelar, man tappar t.ex. ofta den privata aspekten kring identitetsskapandet, vilket minskar 

tryggheten, men samtidigt öppnas nya möjligheter. Ensam eller tillsammans med få nära vänner 

är ens utbud av influenser lågt vilket begränsar ens identitetsskapande medans man på nätet har 

tillgång till oändligt många influenser, så långt ens fantasi tar en. Flera människor i publiken och 

fantasifulla influenser medför en viss mobbningsrisk, detta är dock något som Sveningson Elm 

anser vara en lättare form av mobbing, än att utsättas för samma form av angrepp i ”det riktiga 

livet”.
7
 Ens identitetsskapande blir alltså som ett framträdande tack vare sociala medier. Det som 

tidigare hade gjorts ”backstage” har nu blivit en ”frontstage” aktivitet.    

 

Nämner man ordet sociala medier kan man vara relativt säker på att det nästa folk tänker på är 

”Facebook” (eller MySpace för de mer artistiska själarna), och detta kanske med stor rätt. 

Facebook är ett fenomen av stora mått. Sidan är den andra mest besökta sidan av alla 

internetsidor (Google är etta) vi svenskar besöker.
8
 En film om skapandet av Facebook har 

nyligen släppts på bio, dess grundare Mark Zuckerberg är en av världens yngsta miljadärer och 

blev 2010 utsedd till årets man av tidsskriften ”Times” med motiveringen: “For connecting more 

than half a billion people and mapping the social relations among them; for creating a new 

system of exchanging information; and for changing how we all live our lives, Mark Elliot 

Zuckerberg is Time’s 2010 Person of the Year”.
9
 En enastående bedrift, men trots Facebooks 

enorma storlek och storhet kan det vara dags att utvidga vår uppfattning om sociala medier. Detta 

p.g.a. en ny teknik som många, traditionellt sett, icke sociala medier har anammat; Interaktion.   

                                                        
7
 Svenningson Elm, Malin, Taking the Girls’ Room Online: Similarities and Differences between Traditional Girls’ 

Rooms and Computer-Mediated Ones, s.608 http://www.ep.liu.se/ecp/025/ecp07025.pdf (20/12-10) 
8
 http://www.alexa.com/topsites/countries/SE (20/12-10) 

9
 http://mashable.com/2010/12/15/time-mark-zuckerberg-person-of-the-year/ (20/12-10) 

http://www.ep.liu.se/ecp/025/ecp07025.pdf
http://www.alexa.com/topsites/countries/SE
http://mashable.com/2010/12/15/time-mark-zuckerberg-person-of-the-year/
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3.3 Interaktion 

Interaktion är en term som, enligt Martin Lister, har debatterats länge och omdefinierats många 

gånger. Interaktion har vid flertal tillfällen undersökts, vilket jag kommer presentera under denna 

rubrik, men först skall vi titta på interaktion ur en ideologisk synvinkel. 

 

Precis som i många andra områden finns det trendiga ord, ord som ofta kommer upp på tapeten 

och som folk intresserar sig för. Interaktion är ett av dessa inom media och kommunikation. I den 

nya formen av media, där deltagande från användarnas sida är en av de stora skillnaderna jämfört 

med den gamla formen av media, spelar interaktion en stor och avgörande roll. ”To declare a 

system interactive is to endorse it with a magic power” är ett talande citat om interaktionens plats 

i strålkastarljuset kring media i dagens samhälle.
10

  

 

Generellt sett står interaktion för ett större engagemang med media, en mer oberoende relation till 

kunskapskällor, en individualiserad form av medieanvändning och en större valmöjlighet.
11

 

Dessa egenskaper har bidragit till det som kallas neoliberalism, vilket innebär att man försöker 

anpassa alla former av medieupplevelser för att ge en större valmöjlighet för användare, som 

inom neoliberalism, ses som en konsument. Man gör antagandet att människor är kapabla att ta 

individuella beslut gällande de många val av olika tjänster som marknaden har att erbjuda.
12

 

Denna sektion av uppsatsen skall dock mer handla om de tekniska aspekterna av interaktion, 

själva användandet får ni veta mer om i teoridelen senare i arbetet. 

 

Att vara ett interaktivt medium innebär att användaren har möjlighet att, på ett direkt sett, delta 

och ändra innehållet på sidan som t.ex. texter och bilder. En individ som använder sig av ett 

interaktivt medium blir en ”användare”, istället för en ”tittare” eller ”läsare”.
13

 Relationen mellan 

interaktivitet som en ideologi och teknik har, enligt Rosanne Allucquere Stone; ”electronical 

instantiated… in a form most suitable for commercial development – the user moves the cursor to 

the appropriate place and clicks the mouse, which causes something to happen”.
14

 Det går dock 

att undersöka interaktion på ett mer grundligt sätt. 

 

Hypertextuell navigation 

Användaren måste använda både en dator och en mjukvara för att göra läsarval i en databas (en 

databas står för ett minne av information, texter, bilder, ljud etc. i detta sammanhang) En databas 

skulle alltså kunna vara hela internet. Resultatet av detta blir att användaren konstruerar en egen 

text av olika delar han tagit del av genom sin navigation.
15

 

 

Immersive navigation 

Liknar hypertextuell navigation, men med några andra funktioner. När man använder ”immersive 

navigation” är ens mål och designen på materialet annorlunda. Man arbetar i en 3D värld, där 

man kan utforska och navigera i en mer verklighetsliknande miljö. Ens mål är inte bara att hitta 

                                                        
10

 Lister, Martin m.fl., New media – a critical introduction, (2nd ed.), Routledge, Oxon 2009, s.21 
11

 ibid  
12

 ibid  
13

 ibid, s.22 
14

 ibid  
15

 ibid 
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information från olika källor, utan att även att göra det på ett visuellt och sinnestillfredsställande 

sätt.
16

 

 

Registrational interactivity 

Detta innebär att du som användare ges möjlighet att skriva tillbaka till en text, alltså att lägga till 

en egen text med den redan befintliga. Nyhetstidningar var tidiga med denna form av interaktion, 

inte en interaktion ansikte mot ansikte, men väl möjligheten att lägga till sin egen text, som sedan 

kan läsas av andra användare av samma databas.
17

 

 

Interactive communications 

Den datorbaserade kommunikationens extrema succé har bidragit till en ökad möjlighet till 

kontakt mellan individer. En stor del av denna kommunikation som äger rum sker enligt 

premisserna från ovanstående stycke, man delar och ändrar texter med varandra. Det finns dock 

olika former av datorkommunikation. Kommunikation som sker via en t.ex. en kommentars 

funktion på en nyhetssida klassas som mindre interaktivt än den kommunikation som sker över 

en ”chat-funktion”.
18

  

 

Interactivity and problems of textual interpretation 

 Att den datorbaserade kommunikationen blivit så popular har dock medfört visa problem, 

framför allt i tolkningen av datorbaserade texter. Kommunikation i textform måste avkodas av de 

som läser det, och då de flesta personer har olika habitus, avkodar vi meddelande på olika sätt. 

Detta leder till att en text kan ändras av en rad olika användare med olika habitus, så att 

originaltexten till slut ändrar sin mening helt.
19

  

 

Denna del av uppsatsen har alltså utrett begreppet interaktion på en mer teknisk nivå. Hur 

kommunikationen mellan en användare och en dator, men även mellan användare och användare 

går till, och vilka konsekvenser detta får. Den sista punkten under kapitlet bakgrund, och tillika 

stjärnan i denna uppsats, är Sportbladet.  

 

3.4 Sportbladet 

Sportbladets hemsida kommer under denna uppsats vara det allt handlar om, allt från interaktion 

till deltagande skall förhoppningsvis kunna kopplas till denna sida. Sportbladet är en del av 

Aftonbladet, med fokus på att rapportera om de idrottshändelser som äger rum runt om i världen. 

Detta gör man väldigt framgångsrikt då man (enligt egen utsago) är Sveriges största 

sportnyhetssida. Under vecka 50 år 2010 hade aftonbladet.se nytt besökarrekord då hela 5 

734 710 unika webbläsare valde att besöka hemsidan.
20

 Detta rekord slogs tack vare en 

händelserik vecka med nyheter som snökaos, terroristattack i Stockholm, Wikileaks, Julian 

Assange, damhandbolls-EM och – förstås – Zlatan. Aftonbladet verkar alltså ha etablerat sig som 

den nyhetssajt det svenska folket vänder sig till för nyheter på nätet. Sportbladet har (åter igen 

enligt egen utsago) 2,6 miljoner läsare varje dag. Vad som inte framgår av statistiken är om det 

endast är de som besöker nätupplagan av tidningen, eller om det är den totala mängden läsare, 

                                                        
16 Lister, Martin m.fl., New media – a critical introduction, (2nd ed.), Routledge, Oxon 2009, s.22 

17
 ibid, s.23 

18
 ibid 

19
 ibid 

20
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8306302.ab (20/12-10) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8306302.ab
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både på nätet och i pappersform. Att Aftonbladet är en tabloidtidning som tjänar den största delen 

av sina pengar på reklam är något att ha i åtanke inför resterande delen av arbetet. 

 

I arbetet med denna uppsats har jag använt mig av tre olika delar av Sportbladet. Dessa 

presenteras nedan med en skärmdump och text om bilden så att du som läsare får en klar bild 

över var ifrån jag fått mitt material. 

 

 
 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/ som från och med nu kommer kallas “Sportbladets 

startsida” 

 

Vad är det vi tittar på här? Jo, det som välkomnar dig när du är sugen på att läsa om sport. 

Aftonbladet är som sagt en kommersiell tidning, vilket den övre delen av skärmdumpen är ett 

bevis på med de stora reklamplatserna. Längst till vänster har vi en meny som erbjuder läsaren ett 

lätt sätt att navigera på sidan då man bl.a. kan välja vilken sport man vill läsa om. Denna meny 

leder även till Aftonbladets andra sidor, så som huvudsidan och nöjesbladet. Det jag har 

koncentrerat mig på är det som pågår i mitten av sidan, en huvudfeed av de allra hetaste 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/
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nyheterna. Efter varje artikel ser vi en pratbubbla med ett nummer efter sig. Detta indikerar hur 

många kommentarer en artikel har fått, vilket jag kommer visa mer ingående längre ner på sidan. 

Den högra sidan består dels av en ruta där man, som grundinställning, ser de senast inlagda 

nyheterna. Ovanför denna ruta länkas två av Sportbladet bloggar. Det är dock ett rullande schema 

så bloggarna byts ut efter ett visst antal sekunder. Under rutan med de senaste nyheterna hittar vi 

ytterligare en reklamplats. Fortsätter vi neråt kommer vi till två sportvideoklipp (vad vore en 

nättidning utan någon form av konvergens år 2010?). Klickar vi på någon av dessa två tas vi 

vidare till Sportbladets videobas, där klippet visas. Om vi tar oss längre ner en sista gång (jag 

lovar) möts vi av fler artiklar, dock i mindre format. Längst till höger har vi olika banners, först 

till Sportbladets egen shop, sedan till andra företag.  

 

Kommentarsfunktionen 

 

 
 

På detta vis ser alltså kommentarsfältet ut på Sportbladet. Den är placerad under själva artikeln, 

och för att ha möjlighet att kommentera måste man först klicka på artikeln. Det räcker dock inte 

med att bara ta sig in till artikeln. För att kommentera måste man även ha ett konto på 

Sportbladet. Har man det är det bara att ”fire at will”. Man behöver dock inte vara inloggad för 

att läsa kommentarerna. Det finns några olika former av kommentarer, dels den vanliga, 

självstående kommentaren och dels den kommentar som bygger vidare på den självstående 

kommentaren (som användarna ”AJ Simpson” och ”zephyross” har gjort). Grundinställningen är 

att visa fem självstående kommentarer plus de svar dessa har fått (dock endast två 

svar/kommentar). Man kan som användare dock figurera detta så att man ser 30 eller 100 

kommentarer/artikel. Det finns även en ”gilla” funktion till varje kommentar, en möjlighet att 

anmäla kommentaren samt en möjlighet att se vilket kön en användare som skrivit kommentaren 

har. 
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Leifby live 

 

 
 

Detta är Leifby live, en omåttligt populär liverapportering som tagit Sportbladets läsare med 

storm. Programmet all rapportering sker i kallas för ”cover it live”, Sportbladets flaggskepp när 

det gäller interaktion. Tjänsten används inte enbart för Leifby live, utan även för andra 

evenemang, med andra journalister vid rodret. ”Cover it live” används både som huvudattraktion 

till ett event, eller som ett komplement tillsammans med statistik från olika matcher. Om flera 

fotbollsmatcher är igång samtidigt kan flera journalister dela på ”feeden” samtidigt som 

användarna kan se statistik från alla pågående matcher. Nämner man liverapportering far dock 

tankarna genast till Marcus Leifby. Leifby rapporterar direkt om de största evenemangen, då han 

tillsammans med användarna följer ett event och ger kommentarer kring detta. Tjänsten var från 

början, kan jag tänka mig, avsedd att fungera som ett komplement för de läsare som inte har 

tillgång till tv-sändningen. Numera är det dock inte ovanligt att man sitter vid både tv-skärm och 

datorskärm samtidigt. Vid varje publikation av ett inlägg (som kan göras av både Leifby själv 

eller användarna) hörs ett bläddrande ljud, så att man vet när något har uppdaterats. Leifby har 

även möjlighet att använda sig av vissa ljudklipp, som t.ex. en måltuta vid mål. Vid vissa 

tillfällen spelar han även upp klipp från Youtube. Detta spelas upp direkt vid publikation, så 

användarna behöver inte klicka på någon länk för att se videon. Tack vare sin popularitet har 

Marcus Leifby belönats med en egen blogg på Sportbladets hemsida. Denna skärmdump är tagen 

från rapporteringen kring lottningen av Champions League i fotboll.  
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Per Bjurmans NHL-blogg 

 

 
 

Ovan ser vi en skärmdump av, i min mening, Sveriges i särklass bästa ishockeyblogg. Ägaren av 

bloggen heter Per Bjurman och är Aftonbladets USA-korrespondent. Per Bjurman är stationerad 

på Manhattan i New York. För den sportfrälste är han mest känd för sina hockeykunskaper och 

kännedom kring världens bästa ishockeyliga; NHL. För de mindre sportbevandrade är han 

antagligen mer känd som nöjesskribent, men kanske framför allt för denna handling: 

http://www.youtube.com/watch?v=hipFm_O-yvo. För dig som läser denna uppsats i 

pappersformat kan jag avslöja att en ung Per Bjurman, under en konsert med Håkan Hellström på 

Nalen år 2000, tar sig upp på scen och hånglar upp herr Hellström. Något de svenska NHL-

spelarna gärna tar upp i intervjuer. Men nog om Per Bjurman. Bloggen handlar om NHL och 

oftast är inläggen publicerade från en match Bjurman besöker i egen hög person (oftast New 

York Rangers hemmamatcher av förståeliga skäl). Inlägg görs dock även från ”korresoffan” då 

Bjurman inte befinner sig kroppsligt i en NHL arena utan följer matcher från sin lägenhet via tv. 

Dessa inlägg sker, till skillnad från Leifby live, inte i realtid utan publiceras mellan varje period. 

En match har allt som oftast fem inlägg av olika längd. Det går att kommentera de olika inläggen 

genom att antingen klicka på inläggets rubrik eller klicka på den pratbubbla vi tidigare sett på 

Sportbladets startsida (lokaliserad under själva inlägget). Det finns en svarsfunktion direkt 

kopplad till användarkommentarerna, men Bjurman väljer allt som oftast att svara på ett fåtal 

kommentarer i sitt nästföljande inlägg. Bloggen har flera frekventa användare som skaffat sig hög 

http://www.youtube.com/watch?v=hipFm_O-yvo
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status. Nick-names som ”Eric”, ”John J”, ”Julia” samt ”Kometen” är användare som ofta får sina 

frågor och synpunkter besvarade av Bjurman. Andra användare blir självklart också 

uppmärksammade, men mindre frekvent. Inläggen är alltid uppdelade i små stycken där varje 

enskilt stycke markeras med tre stjärnor före och efter stycket. Något som karaktäriserar 

Bjurmans blogg är hans förkärlek till smeknamn, vilket har resulterat i en uppsjö av smeknamn 

på spelare och karaktärer kring NHL.   
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4. Teori 
 

4.1 Uses and gratifications 

Den första teorin jag kommer att presentera här är den som kallas för uses and gratifications. I 

korthet är detta en teori om användarforskning och frågan som ställs är vad publiken gör med 

medierna. En C-uppsats skall emellertid inte göras ”i korthet” vilket betyder att jag kommer 

förtälja historien om forskningen kring mediernas makt. Denna berättelse är uppdelad i tre kapitel 

och det första kapitlet sträcker sig fram till 1940. 

Allsmäktiga medier är den populära termen för denna period i medieforskningens historia. 

Forskare jobbade efter devisen att medierna var de mäktiga normsättarna medans användarna var 

de passiva mottagarna. Man talade ofta om injektionsteorier, alltså att medier kunde ”spruta in” 

attribut som attityder, värderingar, handlingssätt och tankesätt i de passiva användarnas 

huvuden.
21

 Mediernas makt var alltså relativt absolut, vi människor kunde i praktiken fås att göra 

i princip vad som helst som medierna bad oss. 

 

Kapitel två fungerar som motpol till det första kapitlet och sträcker sig från 1940-talet fram till 

1970-talet. Namnet man valt att ge denna period är Vanmäktiga medier och precis som namnet 

avslöjar ändrades tron kring mediernas makt. Från att vara en viktig auktoritet blev man nu 

användarnas undersåte. Mediernas makt avtog markant om man inte presenterade de åsikter 

människor redan hade. Detta speciellt om man inte fick med sig opinionsbildarna. Dessa spelade 

en stor roll i samhället då tvåstegshypotesen ansågs vara viktig, d.v.s. att mediernas inverkan på 

människor gick genom de lokala opinionsbildarna.
22

 Denna tid i historien är essentiell för en av 

huvudteorierna i denna uppsats, uses and gratifications, då den fick forskare att ställa sig frågan 

”vad göra publiken med medierna?” istället för den tidigare frågan ”vad gör medierna med 

användarna?”. Publiken ansågs vara en aktiv och självständig individ som använde sig av 

medierna för att tillfredställa sina egna behov av information, underhållning och 

självbekräftelse.
23

 

 

Det tredje och sista kapitlet i denna historia handlar - föga förvånande – om en hybrid av de två 

första. Mäktiga medier har detta kapitel döpts till och tog sin början på 1970-talet. Man övergav 

det förra tankesättet efter en undersökning av mediernas roll vid ett val i USA.
24

 Undersökningen 

visade att medierna inte bestämde hur publiken skulle tänka, utan mer vad publiken skulle tänka 

på. Medierna fungerade alltså som en dagordningsfunktion, en grundläggande politisk makt, som 

olika grupper kunde påverka.  

 

Denna historia är inte på något sätt en absolut redogörelse för hur all medieforskning bedrevs 

under 1900-talet, det fanns såklart olika synsätt kring detta. Men denna forsknings huvudlinjer ter 

sig gå hand i hand med hur världsbilden såg ut under de olika tidsperioderna. Det finns t.ex. flera 

historiska källor som tyder på att människor hade lättare att acceptera starka medieintryck under 

mellankrigstiden. Detta ledde till att människor hade lättare att gripas känslomässigt av svartvita 

filmer med dåligt ljud än vad vi har idag. Ytterligare faktorer som bidrog till människornas 

passivitet var att mellankrigstiden även var propagandans glansperiod. Sovjetunionen och 

                                                        
21

 Gripsrud, Jostein, mediekultur och mediesamhälle, MediaPrint Uddevalla AB, Uddevalla 2008, s.65 
22

 ibid 
23

 ibid 
24

 ibid 
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Tyskland var kända användare av propaganda under denna period, men även vi i Skandinavien 

använde oss av denna marknadsföring. Socialdemokraterna tog öppen lärdom av Tysklands 

propagandaminister Goebbels kring planeringen av 1930-talets valkampanj.
25

  

Propagandan fungerade eftersom människorna gick från ett jordbrukssamhälle till ett 

industrisamhälle, d.v.s. man urbaniserad. De tidigare täta och trygga relationerna till ett fåtal 

människor på landsbygden byttes mot ett hektiskt liv i staden utan någon riktig närhet. Detta 

ledde till att folk drog sig till varandra, och plötsligt ansågs - i alla fall underklassen - vara en 

massa som var lättmanipulerad.
26

 Detta genomsyrade även (som vi konstaterad i kapitel ett) 

medieforskningen. 

 

Jag ska avsluta denna teoridel med en kritisk synpunkt kring uses and gratifications. Vi 

människor har ett ibland omotiverat själsliv som ofta handlar på irrationella sätt. Vi kan inte alltid 

motivera varför vi gillar eller inte gillar saker och ting. Frågor som medieforskare ställer kan 

alltså vara frågor som forskarna själv inte kan ge några klara och trovärdiga svar på.
27

 

 

4.1 Affectiv economics 

Teori nummer två i detta arbete är den Henry ”The 21st century McLuhan” Jenkins har valt att 

kalla affective economics. Denna teori är utformad kring Jenkins observationer kring 

mediefenomenet American Idol och hur reality såpor har utformats för att främja reklam i alla 

olika delar av programmet.  

 

För att förstå American Idols enorma succé måste vi förstå både förändringen i de amerikanska 

tv-sändningarna, förändringen av modellen kring konsumentens beteende samt hur programmen 

formas och strategier anpassas till detta, alltså affective economics. Affective economics mål är 

att försöka förstå kulturella studier som gjorts de senaste årtiondena kring fan-communities och 

användarengagemang. En skillnad med denna teori är dock att fokus inte ligger på användarna 

och hur deras önskningar inte kunde uppfyllas av det dåvarande medieutbudet, utan istället på hur 

ny marknadsföring och utformning av medieutbudet har formats för att främja att dessa 

användarönskningar bli lönsamma konsumtionsbeslut.
28

 Medierna har dock haft problem med 

den ekonomisk biten, man måste producera kvalitativ underhållning, vilket man är bra på, men 

för en lönsam strategi och för att få tillbaka mer pengar än man investerat (return of investments, 

ROI) är man tvungen att få ett kvantitativt gensvar från publiken. Dessa olika faktorer, där det 

viktigaste är pengarna man tjänar, har gjort att förståelsen för publikens komplexa behov, lite 

naivt, ofta sätts i baksätet även om det är en ytterst viktig faktor för att lyckas med den 

ekonomiska aspekten.  

 

Affektiv economics kan alltså innebära att publiken får större makt över tv-sändningarna. Denna 

förändring är inte helt och hållet en utopi då liknande förändringar skett tidigare i tv-historien.
29

 

På 1960-talet ändrades målgruppen från landsbygdens befolkning till den urbaniserade 

befolkningen medans ett sprakande intresse för minoriteter tog fart i början av 1990-talet och tv-

                                                        
25

 Gripsrud, Jostein, mediekultur och mediesamhälle, MediaPrint Uddevalla AB, Uddevalla 2008, s. 68 
26

 Ibid, s.69 
27

 Ibid, s.77 
28

 Jenkins, Henry,  Convergence culture – where old and new media collide, New York University Press, New York 
2006,  s.62 
29

 ibid 



19 
 

tablån fylldes med afroamerikanska sit-coms, där Will Smith och resten av gänget i Fresh Prince 

in Bel-Air även blev en megahit i den svenska tv-tablån. 

 

Tv-bolagen har alltså lagt fokus på de lojala tittarna, vilket har påverkat tv-tablån såhär i början 

av 2000-talet. Publiken tenderar att se på mer program och tv, då det som erbjuds återspeglar ens 

egen smak och intressen. Dessa program formas då av tv-bolagen för att maximera de faktorer 

som gör att publiken följer programmet, vilket i sin tur leder till att programmen blir långkörare i 

tv-tablån då den ekonomiska potentialen är hög.
30

 Det finns dock en paradox här; för att vara en 

eftertraktad publik måste ens smak vara ”produktifierbar”. Att vara ”produktifierbar” innebär att 

ens grupp blir mer kulturellt synlig, medan gruppen som har ett begränsat ekonomiskt värde blir 

förbisedda. Det låter bra för den grupp som man kan tjäna pengar på, men p.g.a. att deras typ av 

program finns på tv-tablån sker en aggressiv marknadsföring med fokus på just dem, vilket kan 

leda till att publiken tappar kontrollen över deras egen kultur eftersom den massproduceras.  

 

De grupper som har blivit förbisedda har ofta klagat på att tv-bolagen borde satsa mer på 

publikens kvalité, vilka som är mest hängivna, istället för att fokusera på antalet fans av en tv-

serie. Till de förbiseddas stora glädje är detta något som börjat verka vettigt i tv-bolagens ögon 

också. Marknadsföringsstrategerna vill bygga upp ett varumärke med serierna, där målet inte är 

att få många människor att köpa någon enstaka vara utan att få folk att köpa serierelaterade varor 

multipla gånger. Man ska skapa en relation mellan publiken och seriens varumärke. Att skapa ett 

brand-community ter sig vara ett bra sätt att utöka publiklojalitet, och publiklojalitet leder till 

ökad koncentration när det kommer till reklam kring serien samt ökad konsumtion av varor 

relaterade till serien.
31

  

 

Precis som med i princip allt annat finns det både för- och nackdelar med affective economics. 

Fördelen är att publiken får ens viss makt, att de tillsammans kan påverka hur utbudet skall 

komma att se ut istället för att snällt titta på det som tv-bolagen väljer att visa. Nackdelen med 

detta är att, ur publikens synvinkel, reklam och marknadsföringsstrateger kan ta vara på denna 

form av kollektiv intelligens och använda den för egna, pengastinna intressen. 

Det finns många exempel från just tv-branschen kring denna teori, men det bör även nämnas att 

affective economics inte endast är anpassat för tv. Detta ska jag försöka visa genom denna 

uppsats, men jag ger er först ett exempel ur dataspelsvärlden: ”Our aim is to carve the client’s 

world into today’s cultural landscape, so that, like Middle Earth or Hogwarts, it becomes a 

priority destination for the American imagination…. We create communities passionately 

committed to spending not only their money, but their imaginations in the worlds we 

represent.”
32

 Detta är sagt om en spelform som, av Jane McGonigal, kallas ”alternate reality 

gaming” (ARG). Ett tydligt exempel just på hur affective economics fungerar. 

 

Affecitve economics värderar alltså den aktiva och lojala publiken högt då deras deltagande har 

potential att ge stora ekonomiska vinster. Men det krävs alltså en aktiv publik för detta, vilket - 

inte alls osökt - leder mig in på denna uppsats sista teori.   

   

                                                        
30
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4.3 Deltagande och deltagarkultur 

Den sista teorin denna uppsats kommer ta upp är den om deltagarkultur, även den hämtad från 

Jenkins verk convergence culture - where old and new media collide. Det som Jenkins valt att 

kalla deltagarkultur baserar sig på hur dagens medieanvändare mer aktivt interagerar med 

varandra och medieproducenterna istället för att vara en passiv användare samt hur denna 

interaktion ser ut. Detta är ett så pass nytt fenomen att det inte har hunnit infinna sig några klara 

normer för hur detta skall ske. 

 

Något som skiljer deltagande och interaktion, som för många antagligen låter väldigt lika, är att 

interaktion ofta syftar på ny teknologi som är mer lyhört för användarfeedback. Det man kan göra 

i en interaktiv miljö är ofta gjord av en anlitad designer.
33

 Deltagande däremot är grundat i 

kulturella och sociala normer. Pratandet i en biosalong är bestämt av hur toleranta besökarna är 

kring den frågan, inte vilka interaktionsmöjligheter som finns. Deltagande är alltså mer öppen 

och mindre påverkad av olika medier och dess teknologi än vad interaktion är.
34

 Min egen 

tolkning av detta är att interaktion är teknologin som gör det möjligt att konversera samt själva 

konversationen vi ägnar oss åt, medan deltagande och deltagarkultur är det som får oss att 

konversera. 

 

Skvaller är en typ av konversation som oftast ses som banalt och något som hemmafruar tagit till 

sig för att ha något att prata om med varandra under dagarna. Nu när internet har brett ut sig så 

pass mycket kan det dock vara dags att omvärdera synen på ”skvaller”. Från att skvallra med 

lokala personer om lokala personer har skvallret tagit sig ut på nätet. Där går det dock inte att 

rikta strålljuset mot lokala kändisar då alla deltagare inte har kunskapen kring det smala ämnet, 

utan fokus läggs istället, allt som oftast, på reality-tv.
35

 Att jag tidigare satte ordet skvaller inom 

citationstecken beror på att det som diskuteras ofta handlar om djupare ämnen. Ämnen som 

etnicitet, personligheter och strategier kommer ofta upp på tapeten. I ett multikulturellt samhälle 

som internet är bildas olika värderingar, vilket ofta hjälper olika sociala grupper att lära sig mer 

om sig själva och deras syn på världen.
36

 Att ”skvallra” på internet, om program som utformats 

för just skvaller, kan alltså ha en viktigare funktion att fylla än den lilla kredd som tidigare givits 

”skvaller”. 

 

Deltagande hos användarna är något, som vi redan sett under affective economics, 

mediebranschen sätter högt värde på. Men då deltagande och interaktion är en levande och 

dynamisk aktivitet är den svårkontrollerad, därför tenderar det att bildas meningsskiljaktigheter 

kring detta. Som så många gånger förut har vi mediebranschen i ena ringhörnan, och användarna 

i den andra ringhörnan. Medierna vill kunna styra och ställa i deltagandet medans användarna vill 

vara fria att delta på deras egna villkor.
37

 Denna konflikt representeras bra av det som har kommit 

att kallas ”the Potter wars”. ”Kriget” utspelade sig på två fronter. Först har vi bataljen mellan 

lärare, bibliotekarier m.fl. mot religiösa grupper, där de religiösa grupperna ville bannlysa Harry 

Potter böckerna från skol- och allmänna bibliotek medan lärarna m.fl. ville ha kvar böckerna. Det 

                                                        
33
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andra slaget handlade om Warner Bros. försök att kontrollera historier skrivna om Harry Potter.
38

 

Båda dessa bataljer riskerade att eliminera deltagandet kring Harry Potter böckerna, där den ena 

riskerade att få barn att sluta läsa Harry Potter och den andra att barn skulle sluta skriva om Harry 

Potter. Detta berövande är något som man bör se mycket allvarligt på då deltagande, speciellt 

denna form hos den yngre generationen, är extremt viktig. Om barn blir ifråntagna möjligheten 

att både läsa det de tycker om, samt att fantisera och skriva om detsamma, kan läs- och 

skrivkunnigheten bli lidande. Megasuccén Harry Potter har fått många barn att utforska sina 

talanger i just skrivandet, och det finns flera internetsidor där unga får hjälp av vuxna erfarna 

personer i sitt skrivande. De största sidorna är dock inte bara till för barn, utan för författare av 

alla åldrar, där författarna får sina utkast granskade av ”beta readers” som hjälper till att ta 

manuskriptet till nästa nivå.
39

 ”The beta reader service has really helped me to get the adverbs out 

of my writing and get my prepositions in the right place and improve my sentence structure and 

refine the overall quality of my writing” säger Sweeny Agonistes, som precis ska börja på 

college.
40

 Hennes deltagande har alltså gjort henne bättre på att skriva, bara ett exempel på hur 

deltagande kan främja kunskap. 

 

Tänket kring deltagande har ändrats radikalt de senaste årtiondena, 1991 skrev W. Russel 

Neuman att användarnas psykologi skulle sakta ner den teknologiska utvecklingen kring de 

interaktionsverktyg som den nya digitala teknologin gjorde möjlig.
41

 Neuman trodde inte att 

användarna skulle ändra sina medievanor över en natt. År 2010 ter sig det påståendet något 

förlegat. Nya former av teknologier landseras stup i kvarten, men minuter efter det att en ny 

programvara är släppt börjar gräsrotsrörelser att mixtra med programvaran, ändra dess prestanda 

och göra programmet mer deltagarvänliga.
42

 Ytterligare ett bevis på hur mycket vi faktiskt deltar 

år 2010. 

 

Såhär i slutet av denna teori ska vi vidga våra vyer kring deltagande med hjälp av Pierre Levý. 

Levý menar att det finns stor potentiell makt när det kommer till deltagande, och att denna makt 

kan användas som en sorts balans till de traditionella maktkällorna, och även leta efter sätt att 

fördela makten till ens fördel.
43

 Det är nu, medans deltagande och allt vad det innebär, 

fortfarande är nytt, vi som individer och kollektiv måste sätta normerna för hur denna makt skall 

komma att fungera. Vissa är rädda för denna makt, vilket är förstårligt då det okända ofta medför 

just rädsla, medans andra välkomnar den. Etiska och sociala normer skall definiera hur vi 

förhåller oss till både den individuella makten och den kollektiva makten, vare sig det är på 

underhållningsnivå som vi tidigare rört vid, eller politisk nivå. Vi har som sagt redan börjat testa 

denna makt i underhållningsbranschen. Detta dels eftersom insatsen är mindre när det kommer 

till populärkultur än politik och dels för att populärkultur är roligare än de ”viktiga” politiska 

ämnena.
44
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Något som man bör ha i åtanke kring denna form av makt, som vid första anblick verkar vara 

mycket mer demokratisk än de traditionella maktkällorna, är problemet med de digitala klyftorna.  

 

I Sverige, fina idylliska Sverige, som alltid hamnar högt upp i alla listor gällande jämställdhet, 

livsvillkor och livskvalité använder i genomsnitt ca 90 % av befolkningen (16-74 år) internet 

minst en gång i veckan.
45

 En onekligen hög siffra, men kollar vi närmare på de olika kategorierna 

ser vi en drastiskt sjunkande siffra när vi kommer upp i åldrarna 65-74 år. Detta innebär alltså att 

de äldre invånarna kommer ha det svårare att ta del av den makt som deltagandet kan komma att 

medföra. Vänder vi blickarna mot det stora fantastiska landet i öst – USA – ser vi att år 2008 

använde endast 73 % av de vuxna (18<) internet.
46

 Att vissa premisser för denna statistik skiljer 

sig (undersökningsårtal samt åldersspannet) är jag medveten om, även om skillnaderna i viss mån 

tar ut varandra då internetanvändningen stadigt ökar år för år, men att de äldre ofta har mycket 

lägre användarfrekvens förefaller uppenbart. De exakta siffrorna är dock inte av så stor vikt, utan 

finns där för att påvisa hur demokratisk den deltagande makten egentligen är. Med detta sagt är 

det dock dags att bege oss ifrån teoridelen, för tillfället, och ta oss an metoddelen i arbetet. 
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5. Metod 
 

För att få material att jobba med i detta arbete valde jag att utgå från två metoder, dels en stor 

omfattande kvantitativ innehållsanalys av de tre olika delar av Sportbladet jag beskrivit i kapitlet 

”bakgrund”; startsidan, Leifby live samt Per Bjurmans NHL-blogg, samt en kvalitativ personlig 

intervju med Sportbladets webbchef Pontus Carlgren. Den kvantitativa delen är avsedd att svara 

på de tidigare ställda frågor, medan den kvalitativa intervjun förhoppningsvis ska ge svar 

gällande de material som framkommit genom den kvantitativa delen. Den personliga intervjun 

ska även belysa faktorer som inte kan besvaras genom den kvantitativa delen. All kvantitativ data 

har behandlats i statistikprogrammet SPSS.  

 

5.1 Kvantitativ 

5.1.1 Sportbladets startsida 

Denna undersökning har gått till på följande sätt: Det material jag presenterar i resultatdelen av 

uppsatsen är hämtat från den 15 november fram till den 29 november. För den snabbe 

matematikern innebär detta alltså att jag samlat in data under 15 dagar, detta är dock ett felaktigt 

antagande då jag en av dessa dagar inte hade tillgång till internet, vilket innebär att jag har 

material från 14 dagar. Varje dag analyserade jag tio artiklar, detta blir alltså 140st artiklar totalt. 

För att inte ”gynna” någon speciell sport som ofta spelas kring en viss tid på dygnet valde jag att 

samla in material under olika tider på dygnet, allt från kl 11:00 till 23:15. Det jag undersökte i 

artiklarna var följande: 

 

 Sport: Vilken sport handlade artikeln om? 

 

 Nivå: Vilken nivå på sporten handlade artikeln om? De två alternativen var 

”internationellt” och ”nationellt”. De två första artiklarna i skärmdumpen tidigare i arbetet 

skulle klassas som internationell nivå då dem handlar om VM i juniorishockey. Den sista 

artikeln skulle dock klassas som nationell då den handlar om en händelse gällande en 

elitseriespelare. 

 

 Svenskt deltagande: Hade artikeln någon anknytning till Sverige eller en svensk idrottare? 

Handlade artikeln om elitserien i ishockey fanns en uppenbar svensk koppling då 

elitserien är Sveriges högsta serie i ishockey. Handlade artikeln om t.ex. Petter Northug, 

den norska superstjärnan i längdskidåkning, behövde artikeln undersökas närmare. De 

som är insatta inom längdskidåkning vet att Northug inte drar sig för att pika svenska 

längdskidåkare, vilket skulle resultera i en bock för svenskt deltagande. Hade artikeln 

däremot bara handlat om Northugs fysiska status, utan någon pik åt svenskar eller att han 

missar världscupen i Åre, skulle kategorin ”icke svenskt” få en bock i protokollet. Alla 

artiklarna i skärmdumpen skulle klassa som svenskt deltagande. 

 

 Tema: Vilket tema hade artikeln? Jag valde att kategorisera denna punkt genom sex olika 

svarsalternativ; ”Sportsligt” – artikeln handlar om något sportsligt event, t.ex. om en 

match. ”Organisation” – artikelns infallsvinkel är mer åt det administrativa hållet, en 

tränare kanske har sparkats eller ett nytt beslut fattat av något idrottsförbund. ”Rykten” – 

är en spelare på väg bort från klubben? Vem är det som skall ta över AIK egentligen? 

Dessa artiklar skulle hamna under rubriken rykten. ”Personlig intervju” – hur ser 
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egentligen Charlotte Kalla på sina chanser under det kommande VM tävlingarna, och vad 

har Markus Nilsson att säga om gårdagens överfall av lagkompisen Nisse Ekman? Är 

artikeln grundad på en personlig intervju, där intervjuobjektets svar får störst plats i 

artikeln lägger vi den artikeln under denna kategori. ”Krönika” är en artikel skriven av en 

journalist som ventilerar sina egna åsikter. Sist men inte minst har vi kategorin ”Övrigt” 

som kan handla om vad som helst, gick André Popps fluga i spinn under tv-sändningen 

t.ex. Skärmdumpens artiklar är, uppifrån och ner; Sportslig, krönika samt personlig 

intervju. 

 

 Antal kommentarer: En simpel, men ack så viktig, kategori. Hur många kommentarer har 

artikeln fått? 

 

 Antal kommentarer av män: Bygger vidare på ovanstående variabel, hur många av 

kommentarerna till artikeln är skrivna av män? Detta undersöktes genom att se om det var 

en manlig symbol (ring med pil pekandes snett uppåt) efter användarnamnet. 

 

 Antal kommentarer av kvinnor: Samma premisser gäller här som för männen, hur många 

kommentarer är gjorde av kvinnor? 

 

 Antal svar: Även denna variabel grundar sig ”antal kommentarer”, hur många av 

kommentarerna skrivna till en artikel är svar till en annan kommentar. För att ett inlägg 

skall räknas som svar måste man ha använt sig av svarsfunktionen, ett inlägg som har en 

egen plats men som var menat som ett svar räknas därmed inte som ett svar utan som en 

enkel kommentar. 

 

 Vem har skrivit artikeln? Vilken journalist har skrivit artikeln? 

 

 Damidrott: Är artikeln skriven om damidrott? 

 

Materialet för den sista variabeln jag undersökte har hämtats från endast 70 artiklar. Detta då jag 

helt enkelt inte hade kommit på denna variabel under den första veckan av insamlandet 

 

 Vad handlade artikeln om, mer exakt? Denna variabel är en utveckling av de första 

variablerna jag undersökte. Vilken sport artikeln handlade om stillade inte min hunger för 

kunskap. Ishockey och Nationellt kan faktiskt handla om allt från Elitserien till, låt oss 

säga div 2. Och Längdskidåkning kan handla om vem som helst, eller för den delen även 

vädret eller tv-sändningen. Därför läste jag igenom artiklarna och hittade huvudtemat i 

artikeln, för denna variabel hade jag inga förbestämda alternativ, utan gick helt enkelt 

efter vad som var mest relevant. De två översta artiklarna skulle klassas som JVM, 

medans den understa skulle klassas som sjukdom. 

 

5.1.2 Leifby Live 

Insamlandet av data när det kommer till funktionen ”cover it live” skedde självklart när det var 

”the” livereporter himself - Marcus Leifby - som satt vid rodret. Eftersom Leifby i princip alltid 

är den som får ta hand om de största evenemangen kändes det som det mest relevanta att 

undersöka. Att jag fick återuppleva El Clásico från den 29 november 2010, där Barcelona 
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chockade Real Madrid med att ta hem supermötet med 5-0, var bara en bonus för mig. 

Även insamlandet av dessa data skedde på det kvantitativa stadiet där varje ny publikation 

räknades som en analysenhet. Jag var dock intresserad av två olika frågor kring denna tjänst, 

därför delades materialet upp i två delar. 

 

Vad skriver Marcus Leifby? 

 

 On/Off Topic: Handlar Leifbys inlägg om själva matchen, eller har fokus lagts på något 

annat? Är artikeln ”on topic” handlar den om något som händer på plan eller utanför 

plan, men som har en direkt koppling till matchen. Hamnar artikeln under kategorin ”off 

topic” kan Leifby i princip skrivit om vad som helst. Den andra och fjärde kommentaren 

på skärmdumpen är on topic då de handlar om Champions League lottningen, medan de 

andra två inte har något med lottningen att göra. 

 

 Motpart: Är inlägget direkt riktat till de som följer El Clásico tillsammans med Leifby 

klassificeras det som ett ”ja” på motpartsskalan. Man kan, med viss rätt, tycka att alla 

inlägg är riktade till de som följer med i live rapporteringen. I vilket fall så behövde 

inlägget vara utformat på följande sätt: ”Vilka åttondelar vill ni se?”, ”Tror ni att 

svensklaget FC Köpenhamn kan ta sig vidare igen?” och ”Sover Francesco Totti i 

pyjamas?”. Dessa exempel är hämtade från samma evenemang som skärmdumpen visa, 

dock vid ett annat tillfälle. Det behövde dock inte vara en fråga, det skulle även kunna 

vara ett påstående, som t.ex ”Ni är bäst”. 

 

 Svar: Då en stor dela av innehållet i en liverapportering skapas av användarkommentarer 

ville jag ta reda på hur mycket vikt Leifby lägger vid deras kommentarer. Det mätte jag 

genom att räkna hur många av Leifbys inlägg som innehöll ett svar på det en eller flera 

användare hade frågat. Alla utom den andra kommentaren av Leifby är svar på 

skärmdumpen.  

 

Vad skriver användarna till Marcus Leifby? 

 

 Kön: Vilket kön får sina inlägg publicerade? Denna kategori hittar vi även i den första 

kvantitativa undersökningen kring Sportbladets startsida. Det finns dock en skillnad i 

hur detta material insamlades. Eftersom vem som helst kan följa och kommentera under 

en liverapportering finns det ingen synbar symbol om användaren är man eller kvinna. 

”Z-lover” skulle klassas som neutralt.  

 

 On/Off Topic: Samma premisser som gällde för Leifby. 

 

 Fråga: Var inlägget en fråga till Leifby (eller de andra användarna för den delen)? 

 

 Svar: Samma premisser som gällde för Leifby 

 

 Uppmärksammad: Denna variabel utfördes genom att undersöka om en 

användarkommentar blivit uppmärksammad. Svarade Leifby på en av de många frågor 

som publicerades eller kommenterade han användarinlägg som inte nödvändigtvis 
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behövde vara formulerad som en fråga? 

 

5.1.3 Per Bjurmans NHL-blogg 

Den sista kvantitativa insamlingen till denna uppsats hämtades från Per Bjurmans blogg. 

Materialet är hämtat från inlägget ”Västra Florida, baby” som skrevs den 24 november till ”En 

vanlig tisdagskväll sent i november, del 3” skrivet den första december. Varje inlägg består, som 

presenterats tidigare, av en mängd små stycken. Dessa små stycken har fungerat som 

analysenheter, då jag analyserat varje stycke för sig. De fem variablerna jag undersökt i dessa 

stycken är följande; 

 

 Location? Har Per Bjurman skrivit inlägget/stycket på plats i arenan eller hemma i 

lägenheten. Skärmdumpen tidigare i arbetet visar ett inlägg som är skriven på plats. 

 

 On/Off topic? Samma premisser som gällde för samma kategori tidigare, med en liten 

skillnad. Är inlägget skrivet på plats är ”on topic” bara stycken som handlar om den 

specifika matchen och hockeyrelaterade händelser runt omkring. Är stycket skrivet i 

”korresoffan” räcker det att stycket är hockeyrelaterat (dock endast NHL) för att vara on 

topic. I skärmdumpen tidigare är det första inlägget on topic, medan de andra två är off 

topic.  

 

 Motpart? Samma premisser som gällde för Marcus Leifbys kommentarer. De två första 

styckena skulle hamna under kategorin ”motpart” medan det sista inte skulle göra det.  

 

 Svar? Samma premisser som gällde för Marcus Leifbys kommentarer. Inget av de tre 

stycken kvalar in som ett svar. 

 

 Förkunskap? Behöver man ha förkunskap för att förstå ett inlägg? Detta var den svåraste 

variabeln att definiera, då det finns ytliga och lite mer djupa faktorer att räkna in. Jag 

gjorde det dock enkelt för mig genom att undersöka i hur många stycken Bjurman 

använder sig av smeknamn. Smeknamnen skall dock inte vara vedertagna utanför 

bloggen. I första stycket krävs det förkunskap då Bjurman använder sig av ”Loui Loui” 

vilket syftar på Loui Eriksson i Dallas Stars. Detta exempel är rätt banalt, men 

smeknamn som ”Fast Freddy Shoestring” (Fredrik Sjöström), ”Boxarnäsan” (Per 

Bjurman himself) och ”Yellbear” (Niklas Hjalmarsson) är svårare att tyda. ”Bäckis” som 

nämns i sista stycket räknas dock inte in i denna kategori då detta smeknamn är 

vedertaget av hela hockeysverige.  

  

5.2 Kvalitativ metod 

5.2.1Personlig intervju med Pontus Carlgren 

Intervjun med Sportbladets webbchef gjordes den 26 november 2010. Denna intervju lyckades 

jag få genom att gå in på Sportbladets förstasida och scrolla ner tills jag hittade kontaktuppgifter 

till olika anställda inom Sportbladet. Jag valde sedan att maila Pontus Carlgren där jag beskrev 

vad mitt arbete handlade om, i hopp om att få någon form av guidning kring hur jag skulle gå till 

väga. När svaret från Pontus löd att det ”bara var att komma förbi” inleddes förberedelserna inför 

intervjun. 
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En intervjuguide gjordes som sig bör (kan hittas i bilagorna). De inledande frågorna var dels en 

presentationsfråga om vem Pontus Carlgren var och dels två tematiska frågor kring interaktion. 

Detta för att förhoppningsvis göra intervjupersonen avslappnad och varm i kläderna. 

Uppföljningsfrågor väntade därnäst och slutligen mer direkta frågor om bl.a. det material jag 

dittills hade samlat in i min kvantitativa undersökning.  

 

Denna kvalitativa del av arbetet genomfördes alltså som ett komplement till den mer omfattande 

kvantitativa del. Även om denna intervju fungerar som ett komplement till den kvantitativa 

metoddelen är detta en viktig punkt. Intervjun gav mig möjligheten att få reda på frågor och 

faktorer som den kvantitativa delen inte kunde undersöka.  

 

Själva intervjun tog plats på Sportbladets redaktion, då en miljö intervjupersonen är bekant med 

är att föredra.
47

 Jag använde mig av min mobil som bandspelare, satt i flygplansläge för att 

förhindra ovälkomna telefonsamtal under intervjun. Jag använde mig även av ett 

anteckningsblock där jag skrev ner i punktform vad som sades, utifall telefonens mikrofon skulle 

svika.   

 

5.3 Självkritik 

Det material jag samlat in under denna uppsats kan ifrågasättas gällande vissa faktorer. Den 

första gäller insamlandet av artiklarna på Sportbladets startsida. I insamlandet av artiklar valde 

jag att hoppa över den första nyheten (kan vara fler artiklar om samma nyhet) för att undvika att 

artiklarna skulle vara allt för färska och inte hunnit bli upptäckta av läsarna. Att alla artiklar jag 

analyserade var ”färdigkommenterade” går inte att garantera. Detta problem var svårt att undvika 

då Sportbladet är en dynamisk och levande sida (tack vara interaktionen) som ständigt ändrar sig. 

 

Det material jag samlat in kring Leifby live är endast tagen från en liverapportering. Detta kan 

anses vara ett problem då man kan tycka att det krävs fler tillfällen än ett för att samla in material. 

Det evenemang som analyserades var dock överrensstämmande med Sportbladets nuvarande 

landskap, d.v.s. fotboll, internationell nivå, sportsligt samt herridrott. Det enda som inte stämde 

överrens var avsaknaden av svensk koppling.  

 

Att insamlandet av material kring Sportbladets startsida endast genomfördes under två veckor på 

hösten kan ge en skev bild av sportlandskapet. Hade jag samlat in material under 

sommarmånaderna hade kanske fotboll tagit ännu större plats. Likaså om insamlandet skett under 

t.ex. januari månad hade längdskidåkning och ishockey varit mer framträdande. 
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6. Resultat 
 

6.1 Kvantitativa resultat 

Gör dig beredd för en kavalkad av diagram och tabeller, för här presenteras resultatet från 

oräkneliga timmar spenderat på Sportbladets hemsida. Resultaten presenteras i samma ordning 

som källorna presenterats tidigare i arbetet, vilket skulle betyda att vi börjar med Sportbladets 

startsida 

 

6.1.1 Sportbladets startsida 

 

 
 Fig. 1 - 140 artiklar senare ser vi att ”fotboll” har tagit en jordskredsseger när det kommer 

till vilken sport som det rapporteras mest om, hela 56 % av Sportbladets startsida består 

av artiklar om fotboll. En hedersvärd andraplats tar ”ishockey” hem medan 

”längdskidåkning” glider in på en tredje plats. Resterande sporter tar tillsammans ungefär 

lika mycket plats som längdskidåkningen. 

 

 Fig. 2 - ”Sportsligt” är det tema som det skrivs mest om, i totalt 41 % av artiklarna, följt 

av ”organisation” och de ”personliga intervjuerna” på runt 18 % vardera. Minst plats ges 

åt ”krönikor”. 

 

 

Fig. 3 – Det rörigaste diagrammet visar vad 

artikeln specifikt handlade om. ”Elitserien” får 

mest plats, följt av allas vår egen favoritstjärna 

”Zlatan”. ”Champions League”, ”TV”, 

”Pengar” samt – något överraskande – ”Vädret” 

har givits plats ett flertal gånger på Sportbladet. 

Notera att två av kategorierna hamnat utanför 

färgregistret, dessa är ”AIK” samt ”Wayne 

Rooney”. 

 

 

 

 

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 
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 Fig. 4 - Nivån på artiklarna i Sportbladets startsida ligger två av tre gånger på 

internationell nivå. 

 

 Fig. 5 - Låt er dock icke luras av föregående graf, för även om nivån på artiklarna oftast 

är på en internationell nivå är det svensk inblandning i 80 % av alla artiklar. 

 

 Fig. 6 - Grafen gällande om artiklarna handlade om manlig eller kvinnligt utövande av 

sport är den som ger störst skillnad av alla. Den som vill läsa om damsport får leta med 

ljus och lykta, för endast ca 4 % av alla artiklar handlar om kvinnliga idrottsutövare.  

 

 

Dessa tre vackra lättförstådda grafer avslutar översikten kring Sportbladet. Härnäst bjuds det på 

grafer kring hur kommentarerna förhöll sig till de olika kategorierna. Detta väljer jag att se som 

en slags popularitetstävling. Ju mer kommentarer en kategori får, desto populärare är den, är min 

tes. 

Statistics 

 
Kommentarer 

Av 

Kvinnor Av Män Svar 

N Valid 135 135 135 135 

Missing 5 5 5 5 

Mean 29,74 1,10 28,64 13,75 

     

 

Tab. 1 - Innan vi undersöker populariteten vill jag dock visa hur kommentarernas medelvärden 

såg ut. Varje artikel fick i genomsnitt ca 30 kommentarer (mean = genomsnitt). Av dessa var ca 

29 kommentarer gjorda av män medan kvinnorna endast gjorde ca en kommentar/artikel. Varje 

artikel innehåll ca 14 svar från en användare till en annan. Vi ser att endast 135 artiklar har 

analyserats, detta beror på att 5 artiklar ej hade någon kommentatorsfunktion. 

 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

Tab .1 
7 
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 Fig. 7 - Den sport som är mest populär på Sportbladet är ”ishockey” som i genomsnitt får 

37,3 kommentarer/artikel. Silvret går, något överraskande, till ”K1” och tredjepriset går 

till ”fotbollen” som lyckas kamma hem 31,7 kommentarer/artikel. Minst populär är 

sporter som ”tennis” och ”F1”. 

 

 Fig. 8 - När det kommer till kategori/tema är det jämnt så det förslår om guldet. De 

sportsliga artiklarna vinner dock efter ett målfotoavgörande med 35,5 

kommentarer/artikel gentemot organisationsartiklarnas 34,4 kommentarer/artikel. Den 

form av artiklar som ger minst läsarkommentarer är krönikor som endast får 8,4 

kommentarer/artikel. 

 

 

 Fig. 9 - Att kommentera artiklar som 

handlar om individuella stjärnor 

verkar vara allra mest populärt på 

Sportbladet. Sveriges 

längdskidåkningsnemesis Petter 

Northug genererar i särklass flest 

kommentarer, följt av svenske K1 

stjärnan Jörgen Kruth. Elitserien är 

den populäraste serien, tätt följt av 

den italienska Serie A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - De journalister vars artiklar lockar till flest läsarkommentarer är de skrivna av Johan 

Flinck och Jennifer Wegerup. Johan Flinck skriver allt som oftast om fotboll och Jennifer 

Wegerup är Sportbladets egna Zlatan-korrespondent i Milano, AC Milans hemstad.  

Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 9 
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 Fig. 11 – Sportbladets till synes patriotiska läsare kommenterade ca 31 

kommentarer/artikel om det innehöll något svenskt, medans icke svensk inblandning fick 

ca 27 kommentarer/artikel. 

 

 Fig. 12 - Samma skillnad i popularitet fanns även i nivån på sporten i artiklarn. När 

artikeln handlade om sport på nationell nivå var det ca 4 kommentarer/artikel populärare 

att kommentera än när den handlade om internationell sport 

 

 

 

Fig. 13 - När det kommer till popularitet kring 

sportutövarnas kön ser vi att de manliga utövarna lockar 

till fler kommentarer än de kvinnliga, och det med 

ganska stor marginal. Ca 30 kommentarer/artikel får 

herrsport medan damsport endast får ca 22 

kommentarer/artikel 

 

Fig. 13 

Fig. 11 Fig. 12 

Fig. 10 
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 Fig. 14 - De kvinnliga läsarna var mest intresserade av tre sporter; ishockey, trav och K1. 

Sporter som bl.a. tennis och friidrott verkar inte alls falla damerna i smaken då dessa 

sporter inte genererar några som helst kvinnliga kommentarer. Den sport som är mest 

jämställd när det kommer till popularitet är trav, som har minst skillnad när det kommer 

till antal kommentarer. 

 

 Fig. 15 - Den sista grafen för Sportbladets startsida visar vilka sporter som får mest svar i 

kommentatorsfältet. Även här tar ishockey hem förstaplatsen med ca 18 svar/artikel. 

Fotboll följer tätt därefter. Återigen ser vi att sporter som friidrott och tennis inte hamnar 

högt på listan. 

 

6.1.2 Leifby Live 

 

 
 

 

 Fig. 16 - Vi har hört mycket om hur populärt och fantastiskt ”Leifby live” är. Men vad 

skriver Leifby egentligen? Av totalt 116 inlägg visar den första grafen att Leifby allt som 

oftast håller sig till ämnet, åtminstone i 85 % av fallen. 

 

 Fig. 17 - Leifby riktar sig direkt mot sina läsare i 26 % av hans inlägg under ett event. 

 

 Fig. 18 - 30 % av alla inlägg som Leifby skriver innehåller svar till läsarfrågor. 

 

Fig. 14 
Fig. 15 

Fig. 16 Fig. 17 
Fig. 18 
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 Fig. 19 - Totalt publicerades 195 läsarkommentarer av Leifby under evenemanget. Den 

första grafen visar – åter igen – hur stor skillnad det är på könsfördelningen av läsarna. 4 

% av alla kommentarer gjordes av kvinnor medans 46 % gjordes av män. Den största 

delen av läsarna var dock könsneutrala i sitt val av nick-name. 

 

 Fig. 20 - Läsarna är mindre intresserad av att hålla sig till ämnet då 40 % av kommentarer 

inte alls har med ämnet att göra, utan mer är utsvävande kommentarer om något annat. 

 

 Fig. 21 - Att ställa frågor görs i 32 % av läsarkommentarerna. 

 

 Fig. 22 - Det är dock ännu mindre populärt att svara på frågor ställda av antingen Leifby 

eller andra läsare. Läsarna vill alltså ofta ventilera sin egen synpunkt, istället för att 

interagera med varandra. 

 

Fig. 23 - Det sista jag undersökte kring ”Leifby live” var hur ofta 

kommentarer uppmärksammades av Leifby. Ca 16 % av 

kommentarerna uppmärksammades under ett helt event. 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Per Bjurmans NHL-blogg 

 

 
 

 

 Fig. 24 - Dags att ta reda på hur Sveriges bästa hockey blogg ser ut. Totalt skrevs det 180 

stycken. Per Bjurman är på plats när han bloggar i 75 % av alla stycken medan han sitter 

och rapporterar från korresoffan i 25 % av styckena.  

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 

Fig. 23 

Fig. 24 Fig. 25 Fig. 26 
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 Fig. 25 - Herr Bjurman låter sig dock sväva ut fler gånger än sin kollega Marcus Leifby då 

ca 46 % av styckena är ”off topic”.  

 

  Fig. 26 - I direkta meddelanden till sina läsare är det dock jämnt skägg mellan de två då 

ca 24 % av alla stycken är riktade mot läsarna. 

 

 
 

 Fig. 27 - ”Boxarnäsan” har färre svar i sina stycken än vad Leifby har då Bjurman endast 

svarar på läsarkommentarer i ca 14 % av sina stycken. 

 

 Fig. 28 - Den sista, och i mitt tycke intressantaste kategorin, är den om någon form av 

förkunskap behövs för att förstå ett stycke. Det visar sig att i ca 39 % av alla stycken 

behöver läsaren ha förkunskap för att kunna uppskatta denna fantastiska blogg. 

 

6.2Kvalitativa resultat 

6.2.1 Personlig intervju med Pontus Carlgren 

Den 26 november satte jag mig ner med Sportbladets webbchef Pontus Carlgen för att få en 

djupare insikt i deras tänk kring interaktion samt för att få svar på det kvantitativa material jag 

samlat in. 

 

Herr Carlgren har jobbat på Sportbladet i tolv år, men för ca ett år sedan började han på webben.  

Inledningsvis ställde jag den öppna frågan om interaktion på hemsidan, vad deras tankar var 

kring detta och hur de jobbade med det. Till min stora förtjusning så tog Carlgren upp de tre olika 

kategorierna jag valt att grunda detta arbete på (artikelkommentarer, cover it live samt 

bloggarna), vilket indikerar att min avgränsning gjorts på ett korrekt sätt. Att lyfta fram läsarna 

och få dem att känna sig delaktiga är något som är väldigt viktigt enligt Carlgren. Att 

interaktionen skulle locka fler besökare och få dem att stanna var något som ansågs vara riktigt. 

Läsarundersökningar har faktiskt påvisat att läsarna först läser rubriken och en liten del av 

artikeln för att sedan scrolla ner till läsarkommentarerna för att titta vad andra tycker. En del av 

Sportbladets upplägg kring interaktion som jag inte undersökt är deras läsarfrågor, där 

deltagandet är mycket större än kommentarerna till artiklarna.  

 

Att det är extremt mycket fotboll och hockey på Sportbladet beror på att det är det som folk läser 

och eftersom det finns så mycket att skriva om. Carlgren ville dock påpeka att vintersporterna 

börjat få allt mer plats i rampluset.  Att det är så lite kvinnlig aktivitet på Sportbladet är 

antagligen för att det är just två stora manliga sporter som får mest plats. Men att öka 

rapporteringen av damsport skulle inte hjälpa då sportintresserade tjejer inte vill läsa om 

damallsvenskan, utan om stora stjärnor precis som alla andra. Att vissa artiklar ej går att 

Fig. 27 Fig. 28 
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kommentera beror på att ämnet i fråga kan vara känsligt, som t.ex. brott. Det blir helt enkelt för 

mycket skitsnack i kommentarerna.  

 

”Det blir för mycket skitsnack i kommentarerna, det vet man ju” 

 

Det här med skitsnacket är dock något som håller på att, om än väldigt sakta, försvinna. 

Aftonbladet har en speciell avdelning som jobbar med läsarmedverkan. Man är närvarande och 

uppmärksammar dåliga kommentarer som plockas bort och försöker berätta vad man får och inte 

får skriva för att höja nivån på det hela. Tidigare har det varit gnällspikarna som tagit mest plats, 

men det har börjat märkas i kommentarsfältet att folk är trötta på gnällspikarna. 

 

”Det har börjat märkas i kommentarsfältet att folk är trötta på gnällspikarna” 

 

Läsarna på Sportbladet har en ganska stor inverkan, då en artikels popularitet alltid undersöks 

genom att räkna antal klick. Ser Sportbladet att en artikel är populär är det en anledning att lyfta 

upp den ännu mer och allt eftersom lär sig Sportbladet vad läsarna är ute efter säger Carlgren. 

Men läsarna är även snabba att anmärka på fel i artiklar och ge åsikter om infallsvinklar. Detta är 

något som Sportbladet lägger stor vikt vid och ändrar ofta innehållet utifrån vad läsarna tycker. 

Och att vara den journalist som skrivit den mest klickade artikeln under dagen är en prestigefylld 

utmärkelse.  

 

Vi diskuterade även Leifby live, där jag fick reda på att det är mellan 10 000 – 70 000 läsare som 

följer dessa liverapporteringar. Rekordet ligger dock på runt 200 000 läsare när Robin Söderling 

spelade en tennismatch, mitt under en arbetsdag. Kommentarerna som publiceras under ett event 

väljs ut av Leifby själv och Carlgren uppskattade att ca var tionde läsarkommentar blir 

publicerad.  

 

Från detta kom vi in på vilket ansvar Sportbladet har när det kommer till läsarkommentarer, 

vilket skiljer sig lite beroende på hur kommentarerna görs. En kommentar som Sportbladet aktivt 

publicerat har dem ansvar för direkt, men är det en direktpublicering har Sportbladet ansvar att 

plocka bort en olämplig kommentar inom en viss tid.  

 

Frågan kring framtiden gällande Sportbladet och interaktion var något som inte kunde besvaras 

på konkret, men att interaktion kommer spela en viktig roll var det ingen tvekan om. Om 

utvecklingen är på en 100-gradig skala är vi framme vid steg fyra nu, var något som hade yttrats 

under ett chefsmöte på Sportbladet.  

 

”Om utvecklingen är på en 100-gradig skala är vi framme vid steg fyra nu” 

 

I slutet av intervjun pekade Carlgren på en banderoll som sträckte sig över hela Aftonbladets 

redaktion med Aftonbladets grundpolicy; Aftonbladet ska vara Sveriges mest engagerande 

nyhetskälla och mötesplats. Mötesplats har mycket med interaktion och läsarmedverkan att göra, 

så ledningen ser det som en väldigt viktig sak. 

 

”Aftonbladet ska vara Sveriges mest engagerande nyhetskälla och mötesplats” 
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7. Analys 
 

Med alla grafer och tabeller färskt i minnet ska vi nu försöka dra kopplingar mellan resultaten jag 

fått fram och teorierna jag presenterade tidigare i arbetet. Detta gör vi genom att, en allra sista 

gång, dela upp kapitlet i de tre olika delar vi tidigare läst om i arbetet.  

 

7.1 Sportbladets startsida 

Den trend som sticker ut mest i mina ögon är kopplad till hur stor plats kategorier får på 

hemsidan och hur populära de är. I alla fall, utom nivån på sporten i artikeln och till viss del den 

specifika händelsen, finns det ett samband mellan hur stor plats kategorin får och hur populär den 

är. Kommer ni ihåg teorin uses and gratifications? Den handlade om de maktlösa medierna, där 

användarna höll i taktpinnen. Denna trend var aktuell mellan 1940-1970, men frågan är om inte, 

med hjälp av interaktion, denna trend håller på att leta sig tillbaks in i mediesamhället. Tack vare 

intervjun med Pontus Carlgren kan vi även se hur stor koll Sportbladet har på sina användare, och 

hur dem anpassar sig efter dem. Att argumentera för att det är just uses and gratifications som är 

den teori som passar bäst in här är inte alldeles lätt då det finns en ”hönan eller ägget” faktor 

kring detta. En kategori kanske blir populär just för att den får så pass stort utrymme, då skulle 

den sista av teorierna gällande användarforskning passa in bättre. Vilket som, står det klart att 

användarna har ett stort inflytande på Sportbladet. 

 

För att kommentera en artikel på Sportbladet måste läsarna bli användare, genom att skapa sig ett 

eget konto på hemsidan. Det innebär att läsarna investerar tid och engagemang i hemsidan. Och 

vilka är det bästa kunderna enligt teorin affective economics, jo just det, de aktiva och 

engagerade. Genom att få läsarna att bli användare skaffar sig Aftonbladet både engagerade och 

lojala läsare som kommer komma tillbaka gång efter gång och som även bidrar med gratis 

innehåll i artiklarna. Detta lockar andra läsare att klicka sig in på en artikel för att läsa vad andra 

tycker och kanske även dem bli användare. Allt detta ger ett ökat besökarantal, vilket i sin tur 

leder till ökad reklaminkomst, som är Sportbladets leverbröd. I och med att Sportbladet nu även 

startat en Sportbladet-shop finns potential för inkomster även genom Sportbladet som varumärke. 

I framtiden kanske vi även hittar Marcus Leifby och Per Bjurman på affischerna i 

sportintresserade barns rum bredvid sportstjärnorna de rapporterar om. 

 

Tar vi en närmare titt på intervjun med Pontus Carlgren ser vi ett bevis på en form av 

deltagarkultur hos användarna på Sportbladet. Med hjälp av Aftonbladets avdelning för 

läsarmedverkan har tonen i kommentatorsfältet sakta men säkert börjat ändra sig. Detta sker då 

Aftonbladet går in och styr upp det hela ibland, men även för att de andra användarna börjar 

tröttna på gnällspikarna. En viss form av normsättning börjar ta sin plats i kommentatorsfältet, en 

norm anpassad för just Sportbladets användarkultur. Här ser vi dock även ett exempel på 

problemet gällande användarkultur och makt. På Sportbladet är det männen som styr, det är 

herrsport och kommentarer av män som dominerar något ofantligt på hemsidan. De kvinnliga 

användarna är en minoritet å de grövsta. 
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7.2 Leifby Live 

Marcus Leifby och hans Leifby live är svårare att koppla till denna uppsats teorier. Användarna 

bidrar med en stor del av innehållet, både genom att bidra med egna kommentarer som andra 

användare tar del av, men även genom att ge Leifby något att skriva om utöver evenemanget han 

rapporterar om. Den makt användarna utövar är till viss del vilka evenemang som skall bevakas, 

då Sportbladet vill ha så många användare av tjänsten som möjligt. Men makten under själva 

rapporteringen ligger hos Leifby själv då han bestämmer vilka kommentarer som skall publiceras 

och vilka kommentarer som ska uppmärksammas.  

 

Det finns inget tekniskt bevis på hur denna tjänst kan kopplas till affective economics då läsarna 

inte behöver ha något konto för att bli användare och kommentera tjänsten. Det bör dock nämnas 

att Sportbladet lanserar Marcus Leifby väldigt hårt, man har bland annat gett honom en egen 

blogg. Detta gör att Sportbladets läsare lättare kan skapa sig en relation till Leifby, en sorts 

personifiering av liverapportering, läsarna följer inte enbart rapporteringen för evenemangets 

skull utan även för att det är just Leifby som rapporterar.  

 

Åter igen ser vi prov på hur pass liten plats de kvinnliga användarna får. Endast fyra procent av 

alla kommentarer som publiceras under en liverapportering har en kvinnlig författare. Någon 

speciell kultur bland användarna är svår att hitta, men själva interaktionen i sig under en 

liverapportering verkar inte vara väldigt essentiell. Lägger vi ihop procenten på om läsarnas 

kommentarer innehåller ”svar” eller ”fråga” får vi 50 % av kommentarerna. Det är alltså max 

(vissa kommentarer kan innehålla både svar och frågor) hälften av läsarkommentarerna som 

använder interaktion inom interaktionen, den andra hälften verkar endast vilja skriva sin egen 

åsikt.  

 

7.3 Per Bjurmans NHL-blogg 

”Boxarnäsans” blogg är antagligen den del av Sportbladet där användarna har minst makt. Per 

Bjurman bor i New York, vilket gör utbudet av NHL-matcher att gå på limiterat. Basen är 

Madison Square Garden, vare sig bloggläsarna vill det eller inte. Skickar Aftonbladet iväg 

Bjurman på något jobb i en annan stad tar han ofta tillfället i akt att rapportera från det lokala 

NHL-lagets matcher. Läsarnas kommentarer är ”undangömda”, d.v.s. man måste klicka på ett 

specifikt inlägg för att ta del av kommentarerna. Bjurman väljer även att svara på mindre 

läsarkommentarer än vad Marcus Leifby gör, vilket minskar användarnas makt över texten i sig. 

 

Om NHL-bloggen är den del av Sportbladet som använder sig minst av uses and gratifications är 

dock fallet det motsatta när det kommer till affective economics. Undersöker vi grafen om 

förkunskap i resultatdelen ser vi att ca 40 % av alla stycken som skrivits kräver en viss 

förkunskap hos användarna, 40 %! Tänk dig att du läser en bok som du endast förstår till 40 %, 

att recensionen av den boken skulle ha en negativ klang är en inte allt för vild gissning. Som 

läsare av NHL-bloggen måste du inte teknologiskt sett göra någonting för att bli en användare. 

Men för att bli en användare av bloggen måste du lägga ner stor tid för att lära dig dessa 

smeknamn. Det räcker dock inte att bara lära sig smeknamnen vid ett tillfälle för att sedan ha sitt 

på det torra då ”Boxarnäsan” ständigt ger personer nya smeknamn. Är du borta i en månad missar 

du säkerligen något nytt smeknamn, vilket gör det svårt att förstå texten. Den frekventa 

användningen av gamla och nya smeknamn resulterar alltså i att bloggens läsare ständigt måste ta 

sig in till sidan för att försäkra sig om att man inte missat något nytt smeknamn. Vi ser även att 

Bjurman inte håller sig till topic lika ofta som Leifby. Bjurman skriver mer om personliga saker 
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än bara evenemanget i fråga. Detta gör att läsarna lär känna Bjurman som person, han blir mer 

som en vän än en reporter. 

 

Även när det kommer till deltagarkultur ligger NHL-bloggen i framkant. Skriver man frekvent på 

ett någorlunda smart sätt finns chansen att Bjurman nämner ens nick-name i ett stycke. Bloggen 

har användare som frekvent nämns i Per Bjurmans inlägg, då dessa har bevisat sig vara personer 

som skriver om saker, eller på ett speciellt sätt, som Bjurman gillar. Dessa användare är i princip 

kändisar och det är inte ovanligt att andra användare kommenterar dessa användare.  

 

7.4 Frågeställningarna 

Låt oss nu, efter redogörelsen av de olika delarna av Sportbladet, se om jag faktiskt lyckats svara 

på några av mina forskningsfrågor? 

 

Vad tjänar Sportbladet på att använda sig av interaktion?  

Om vi går efter devisen affective economics är en aktiv användare en bra användare. Genom att 

erbjuda många olika former av interaktionsmöjligheter lockar Sportbladet sina användare att vara 

mer delaktiga i sidan. Har en läsare blivit användare av Sportbladet är chansen större att mer 

frekventa besök kommer att göras. Fler besök innebär i sin tur att reklamintäkterna bör öka då 

Sportbladet har potential att nå ut till en stor mängd människor. Att läsarkommentarer blivit så 

pass populärt att det lockar vanliga läsare att i vissa fall hoppa över artikelns innehåll gå direkt till 

läsarkommentarerna visar hur mycket Sportbladets besökare bryr sig om och uppskattar 

interaktion. 

 

Vad karaktäriserar de olika formerna av interaktion? 

 Det går att jämföra Markus Leifbys livetjänst och Per Bjurmans NHL-blogg. Där ser vi skillnad i 

vissa kategorier, som t.ex. om man håller sig till topic eller inte. I Leifby live sker allt i realtid, 

där Sportbladets användare har en väldigt stor roll då man faktiskt står för lite över 60 % av 

innehållet under ett evenemang. En större del av Leifbys kommentarer är också svar till 

användare än i NHL-bloggen. Jag upplever det som att det även är en skillnad kring tillgänglighet 

kring de båda tjänsterna. Inte i det teknologiska avseendet då det är lika lätt att komma åt dem, 

utan på det emotionella planet. Leifby live känns som en mer öppen tjänst, som tar upp olika 

sporter, där man bara kan titta in som användare under utvalda liverapporteringar. Per Bjurmans 

NHL-blogg känns mer avgränsad, ett litet community inom Sportbladet för de allra trognaste och 

hockeyälskande användarna. Man går inte in på bloggen någon gång ibland för att läsa om någon 

enstaka match, utan man följer den frekvent så fort ett nytt inlägg publiceras. Även inom själva 

bloggen finns ett community, där de kända användarna och ”boxarnäsan” är den lilla klick som 

står lite över alla andra. Jag menar dock inte att bloggen och Per Bjurman är dåliga på interaktion, 

tvärt som så uppmuntrar ”boxarnäsan” till läsarkommentarer i de flesta av hans inlägg. Det är 

bara två olika former av relationer mellan dessa interaktionstjänster och dess användare.  

 

Hur ser könsfördelningen ut på Sportbladet i termer av läsare samt utövare?  

För att citera James Brown: ”This is a man’s world”. Damernas närvaro på Sportbladet är väldigt 

låg både vad gäller användarna och rapporteringen av damsport. Detta faktum påvisar en av de 

negativa påföljder gällande deltagarkultur och dess makt. Trots att förutsättningarna för en 

demokratisk maktfördelning finns är det männen som har tagit kontrollen. Detta underminerar 

kvinnornas roll, både gällande användarna, men även sportutövarna.   
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8. Diskussion 
 

Även om det kan diskuteras hur representativt urvalet har varit, påverkar detta ändå inte att 

uppsatsen illustrerar det faktum att interaktion har blivit ett viktigt verktyg på en av Sveriges mest 

besökta webbsidor. 

 

Det faktum att det finns en väldigt tydlig koppling mellan hur stor plats en kategori får på 

Sportbladet och hur populär den är går inte att komma ifrån. Eftersom Sportbladet är ute efter att 

få så aktiva användare som möjligt ter det sig troligt att de populära sporterna (fotboll och 

ishockey) kommer att få ännu större plats på hemsidan. Mångfalden på Sportbladets hemsida 

hotas då det helt enkelt lönar sig för Sportbladet att fokusera på de stora populära sporterna. 

Kommer vi i framtiden bara få ta del av den forna svenska paradgrenen tennis via public service 

sändningar av SVT och SR? Om detta är fallet, kan liknande bortfall ske på andra platser där 

användarna sätts i fokus och ges makt? Kan det vara så att vi människor är ett hot för oss själva, 

är vi så influerade av allt ”mainstream” att vi glömmer bort de mer undangömda delikatesserna? 

Om Sportbladet hade gått ut och sagt att de skulle sluta rapportera om all sport som inte var 

fotboll, ishockey eller vintersport skulle jag tycka det vore förfärligt. Men skulle de i smyg göra 

denna förändring tror jag inte att jag skulle märka det, eftersom att även jag är så pass 

mainstream att i princip allt jag läser har med de tre stora sporterna att göra.  

 

Utvecklingen kring interaktion på nätet har bara tagit sina första darrande steg. Därför ter det sig 

viktigt att fortsätta forskning kring just interaktion. Denna uppsats har undersökt vad det finns för 

former av interaktion, och skrapat på ytan när det kommer till vad som faktiskt görs inom de 

olika formerna. Något som jag personligen valde bort i sista sekund var en analys av vad 

kommentarerna kring artiklarna handlade om. En mer semiotisk textanalys av dessa kommentarer 

skulle absolut vara intressant läsning.  

 

Ytterligare forskning gällande deltagande och dess potentiella makt, på ett större plan än bara 

Sportbladet, skulle även det vara intressant. Interaktion och deltagarmakt och dess konsekvenser 

kan få stora följder inom i princip allt!?  

 

Den kanske intressantaste forskningsfrågan som väckts genom denna uppsats är nog den gällande 

könsfördelningen. På Sportbladet har – som vi vid flera tillfällen sett – kvinnorna tagit plats i 

baksätet inom både såväl användare som idrottsutövare. Är detta något som endast är synonymt 

med Sportbladet, eller är jämställdheten lika dålig på andra sidor? Är deltagarkultur och dess 

makt något som män prenumererar på överallt eller har kvinnor en mer framträdande roll på 

andra internetsidor än vad de har på Sportbladet? 

  
En sak står dock klart; interaktion är ett ämne som förtjänar stor uppmärksamhet av den akademiska 

eliten då ämnet är relativt nytt och outforskat. Interaktion har potential att förändra världen. 
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Bilaga 1 – Tabell och Figur index 

Figur  Källa  Sida Innehåll 

Fig1   Sportbladets startsida S.28 Sport i artikel 

Fig2  Sportbladets startsida S.28 Tema i artikel 

Fig3  Sportbladets startsida S.28 Händelse i artikel  

Fig4  Sportbladets startsida S.29 Nivå på sport i artikel 

Fig5  Sportbladets startsida S.29 Svenskt deltagande i artikeln 

Fig6   Sportbladets startsida S.29 Kön på deltagarna i artikeln 

FIg7  Sportbladets startsida S.30 Antal kommentarer/sport 

Fig8   Sportbladets startsida S.30 Antal kommentarer/tema 

Fig9   Sportbladets startsida S.30 Antal kommentarer/händelse 

Fig10  Sportbladets startsida S.31 Antal kommentarer/journalist 

Fig11  Sportbladets startsida S.31 Antal kommentarer/svenskt deltagande 

Fig12  Sportbladets startsida S.31 Antal kommentarer/nivå 

Fig13  Sportbladets startsida S.31 Antal kommentarer/kön på  

      sportutövare  

Fig14  Sportbladets startsida S.32 Antal kommentarer män vs  

      kvinnor/sport 

Fig15  Sportbladets startsida S.32 Antal svar/sport 

Fig16  Leifby Live  S.32 Topic av Leifby 

Fig17  Leifby Live  S.32 Motpart av Leifby 

Fig18  Leifby Live  S.32 Svar av Leifby 

Fig19  Leifby Live  S.33 Kön på läsarna 

Fig20  Leifby Live  S.33 Topic av läsarna 

Fig21  Leifby Live  S.33 Fråga av läsarna 

Fig22  Leifby Live  S.33 Svar av läsarna 

Fig23  Leifby Live  S.33 Uppmärksammad läsarkommentar 

Fig24  NHL-blogg  S.33 Vart är Bjurman 

Fig25  NHL-blogg  S.33 Topic av Bjurman 

Fig26  NHL-blogg  S.33 Motpart av Bjurman 

Fig27  NHL-blogg  S.34 Svar av Per Bjurman 

Fig28  NHL-blogg  S.34 Behövs förkunskap 

 

Tabell Källa  Sida Innehåll 

Tab1  Sportbladets startsida S.29 Översikt av läsarkommentarer 
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Förtydligande av Figur 10 – Kommentarer gällande journalisters artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Vem är du och vad gör du på Aftonbladet? 

 

Interaktion på hemsidan, vad är era tankar kring interaktion och hur försöker ni jobba med det? 

 

Är interaktion något som ni tror lockar flera besökare, och att dom stannar kvar på er sida? 

 

Jag har gjort observationer av er hemsida under ca 2 veckor och har några frågor kring de resultat 

jag hittat: 

 

Det är extremt mycket fotboll och hockey, hur kommer det sig? 

 

Väldigt få kvinnor som kommenterar, är det något ni är oroliga över? 

 

Väldigt lite damsport, kan det vara något som går hand i hand med få kvinnliga kommentarer? 

 

Vissa artiklar går inte att kommentera på, varför är det så? 

 

I vissa artiklar uppmanar ni läsarna att diskutera nyheten, varför? 

 

Uses and gradifications, hur mycket styr användarna er på aftonbladet? 

 

Ska journalisterna skriva på ett sätt som främjar deltagande hos läsarna? 

 

Hur bra koll har ni på kommentarerna kring artiklarna, går ni in och censurerar ibland? 

 

Liverapportering med Marcus Leifby är en populär tjänst, hur bestäms det vilka evenemang som 

skall bevakas av honom? 

 

Har ni någon statistik över hur många som följer en liverapportering och hur många 

kommentarer som görs? 

 

Framtiden, kommer ni att fortsätta jobba med och förnya hemsidan och 

interaktionsmöjligheterna? Hur kan det komma att se ut?  

  

Journalist som håller på med interaktion: 

 

Hur skiljer det sig från att vara en ”vanlig” journalist jämfört med en som inriktar sig på 

interaktion? 

 


