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Inget specialområde får tillnärmelsevis lika stort
utrymme i dagspressen som sporten. Den har brett
ut sig mer och mer under hela efterkrigstiden (Strid
& Weibull 1985 och Östberg 1992) och dagligen
fylls numera flera sidor av sportnyheter. Det bety-
der att tidningsledningarna medvetet satsar stora
resurser på detta område. Samtidigt visar Dags-
presskollegiets undersökningar att en allt mindre
andel av läsarna anser det viktigt med sport i tid-
ningarna. Vad ligger bakom denna motsägelsefulla
utveckling?

För att om möjligt finna svar på frågan har jag
genomfört en innehållsanalys av sportmaterialet i
sju dagstidningar under perioden 1895-1995. Syftet
med att göra undersökningsperioden så lång är att
beskriva utvecklingen av sportjournalistiken och få
svar på följande frågor:

1. Hur började det hela och varför?

2. Vilka förändringar av sportsidorna har skett
med avseende på:

a) vad man har skrivit och skriver om?

b) vem man har skrivit och skriver om?

c) vilka arenor man har rapporterat och rappor-
terar från?

3. Hur har de journalistiska formerna förändrats
på sportsidorna?

4. Vilka faktorer har påverkat utvecklingen av
innehållet?

Analysen omfattar sju tidningar, nämligen lokal-
tidningen Jönköpings-Posten, regionaltidningarna
Arbetarbladet och Norrbottens-Kuriren, storstads-
tidningarna Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och

Arbetet samt kvällstidningen Aftonbladet. Sport-
materialet i dessa tidningar har analyserats tre över
året spridda veckor vart tionde år från 1895 och
framåt till och med 1995. Drygt 26 200 artiklar (in-
klusive notiser) och cirka 7 200 illustrationer ingår
i undersökningen. Innehållsanalysen har komplet-
terats med intervjuer med några av de mest erfarna
sportjournalisterna på de sju tidningarna. Detta
främst för att få svar på frågor om organisation och
arbetsrutiner.

Varför sport?
Utan dagspressens hjälp hade den svenska idrot-
ten inte stått där den nu står vare sig i fråga om
internationella topprestationer eller – ännu min-
dre – beträffande bredden i denna folkrörelse.
(Citat ur en artikel skriven av idrottsledaren F.
Rude i Sveriges Centralförenings för idrottens
främjande årsbok 1944.)

Den bedömningen är säkert riktig. En del liberala
och konservativa storstadstidningar började i slutet
av 1800-talet att bevaka idrott mer aktivt. Dessför-
innan uppfattades sportnotiser mer som kuriosa.
Många, såväl tidningsmakare som andra, trodde att
idrott var en modenyck som snart skulle försvinna.
Så blev det inte och till viss del beror det kanske på
att pressen alltmer stödde den framväxande idrotts-
rörelsen. Ett skäl till det var att den ansågs stärka
ungdomen och därmed indirekt rikets försvar, något
som framhölls i följande förhandsartikel inför de
Nordiska spelen i Stockholm 1905:

...det innebär knappast någon öfverdrift, om
man säger, att de Nordiska spelen tendera till
att blifva en nationalsak. Pressen och allmän-
heten ha täflat om att lägga sitt intresse i dagen...
...Vår nation har vaknat till insikt om
idrottslifvets betydelse för utbildande af en stark
och kraftig ungdom. Den har lärt sig förstå, att
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idrotten är ett led i fosterlandets försvar och att
det är ur den synpunkten, som de Nordiska spe-
len bör ses. Det är på så vis man äfven kan för-
klara deras växande popularitet...
...Deras icke minsta betydelse ligger också däri,
att de äro ett utmärkt medel att uppehålla det
idrottsliga intresset inom armén och att detta
särskildt gäller i fråga om vinteridrotten, är af
så mycket störe vikt, som man vid våra militär-
ers utbildning alltid måste taga hänsyn till de
med ett vinterfälttåg förenade förhållandena.
(AB 4. 2 1905)

Förutom de rent militära motiven fanns politiska.
Det rådde stora klassmotsättningar i det svenska
samhället kring sekelskiftet och åren därefter.
Idrotten visade sig vara ett utmärkt medel att
minska klassmotsättningar. Inom denna rörelse
kunde alla träffas och tävla på samma villkor. Idrot-
ten kunde också förena nationen eller det lokala
samhälle och skapa en “vi-mot-dom-känsla”. Idrot-
ten bidrog till en början i hög grad till att utveckla
såväl fosterlandskänsla som lokalpatriotism. Ända
fram till våra dagar har idrotten också setts som en
nyttig fritidsaktivitet för ungdomar som därigenom
hålls borta från gatorna och de frestelser som finns
där.

För tidningar som förespråkade klasskamp blev
däremot idrotten snarast ett störande inslag, vilket
var en anledning till att den socialistiska pressen
till en början nästan helt underlät att skriva om
sport.

OS i Stockholm 1912 blev en såväl sportslig
som publik succé. Sverige blev bästa nation och pu-
blikintresset var stort. Allt fler tidningar började
inse att sporten hade kommit för att stanna. Idrotts-
rörelsen växte och allmänhetens intresse ökade, nå-
got som vissa tidningar, bland andra Dagens Nyhe-
ter, Stockholms-Tidningen och Göteborgs-Posten,
förstod att utnyttja. De insåg på 1910-20-talen, då
tidningskonkurrensen var som störst, att de kunde
fånga en ny, stor läsargrupp genom att bli känd som
mer idrottsvänlig än konkurrenterna. Tidningarna
upplät bland annat sina sportsidor till klubbarnas
och förbundens interninformation. Så här kunde
det se ut:

Härmed hava vi på uppdrag av Svenska
Brottningsförbundet äran inbjuda till 1925 års
Nordsvenska mästerskap i brottning (grekisk-
romersk), som avhållas i Boden (lokal Folkets
hus) lördagen den 10 och söndagen den 11
oktober, enligt följande program:...

...Anmälan med åtföljd startavgift kr. 2 för varje
deltagare, skall vara Norrbottens Idrotts-
förbunds sekreterare Mauritz Nilsson, Hapa-
randa, tillhanda senast onsdagen den 7 oktober.
(N-K 26. 9 1925)

Tidningarna skrev också förhandsartiklar för att
locka åskådare och uppmanade till och med sina lä-
sare att gå på matchen eller tävlingen. I samma tid-
ning uppmanades läsarna komma till Vinterspelen
på skidor 1945 bland annat för:

...att arrangörerna också är angelägna om att få
in lite pengar. Man må ju betänka att genom de
inkomster, som möjligen kunna erhållas av
D.M. skola såväl skidlöparnas förberedelser
som tävlingsdeltagande finansieras för många
tävlingar. Luleåborna ha ju ofta haft glädje av
de skidtrupper, som LSK skickat ut och det är
att hoppas att de nu skola vara lojala och ge
sin tribut. Även de som ute i spåret tänka titta
på tävlingen har anledning att göra sig frågan
om det icke är rättvist att på sitt sätt ge en er-
sättning för titten. I det fallet gingo förresten
Sollefteåborna före med ypperligt exempel i
fjol vid S.I.F:-spelen. Hundratals skidutrusta-
de människor trängdes vid biljettförsäljningen
för att lösa biljett, innan färden ställdes vidare
i terrängen. Säkerligen vilja icke Luleåborna
vara sämre. (N-K 3. 2 1945)

Sådana skriverier var lika vanliga i storstadstid-
ningarna, åtminstone fram till pappersransonering-
en under andra världskriget. Tidningarna stödde
också idrotten och gjorde reklam för sig själva ge-
nom att vara med och arrangera tävlingar. Det tog
fart på 1910-talet. Dessa evenemang fick stor pu-
blicitet i den arrangerande tidningen som också un-
dantagslöst betecknade sina tävlingar som succéer.
Konkurrenterna gjorde sitt bästa för att förbigå
evenemanget, alternativt försökte finna brister i
det. Bland de evenemang som exempelvis Dagens
Nyheter och Stockholms-Tidningen initierade på
1910-talet kan nämnas Dagbladsstafetten, Sex-
dagars på cykel, Simborgarmärket, Kronprinsens
pokal i fotboll samt Fyrstadsbrottningarna. Denna
typ av “aktiv” journalistik finns än idag, men inte i
samma utsträckning. DN-galan i friidrott, Stock-
holm Maraton och Göteborgs-Varvet är evenemang
som startats de senaste decennierna med dagstid-
ningar som medarrangörer.

Redan på 1890-talet placerade en del tidningar
sportnotiserna under en speciell vinjett som
“Idrott”, “Sport” eller “Idrottsafdelningen”. Tidi-
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gare hade det idrottsliga notismaterialet varit
kringstrött på alla sidor. Dessa vinjetter gav idrot-
ten höjd status. Sedan länge hade den “andliga”
kulturens manifestationer sammanförts under fasta
vinjetter. När idrotten nu fick motsvarande vinjett
innebar det ett erkännande av den som ett betydan-
de inslag i samhällsbilden, ett inslag som bedöm-
des ha kommit för att stanna (Lindroth 1974: 153).
Detta poängterades än mer från 1920 och framåt,
då sportmaterialet – först i Dagens Nyheter från
den 15 januari, placerades på en egen sida. Andra
tidningar följde snart efter, trots att Riksidrotts-
förbundet av alla varnade. Man menade att det ald-
rig i längden skulle gå att fylla en hel sida med
sport!

På 1920-talet anställde flera tidningar sport-
krönikörer, som dagligen eller några dagar i veckan
kommenterade aktuella händelser inom sportvärl-
den. I viss mån höjde det sportavdelningens status
på tidningen. Detta skedde först i storstäderna, där
sporten först utvecklades. Från 30-talet och framåt
har emellertid sporten och tidningarnas sport-
avdelningar vuxit snabbt i hela den svenska dags-
pressen. Idag utgör sportjournalisterna cirka tio
procent av samtliga dagspressjournalister i Sverige.

Mer och mer sport under 100 år
Under perioden 1895-1915 innehöll tidningarna
mycket lite sport. Speciellt gällde det lokal- och
regionaltidningarna samt Arbetet. I dessa tidningar
fanns det flera dagar i veckan ingen sport alls. Ut-
rymmet ökade dock för varje decennium, först och
främst i Stockholmstidningarna. 1905 svarade Da-
gens Nyheter och Aftonbladet för 70 procent av det
samlade sportmaterialet i de sju analyserade tid-
ningarna och 1915 svarade enbart Dagens Nyheter
för drygt hälften av de sju tidningarnas sport-
utrymme. Tio år senare hade sportmaterialet ökat
med 350 procent i dessa tidningar sammantagna.
Det berodde framför allt på att motståndet mot
sport delvis brutits ner på s-tidningarna, som detta
år innehöll fem gånger mer sport än tio år tidigare.
Dagens Nyheter var dock fortfarande den tidning
som innehöll i särklass mest sport, cirka sju spalter
per dag.

År 1935 hade de sju tidningarna tillsammans
ökat sitt sportutrymme med ytterligare cirka 350
procent. Ökningen var då störst i gruppen lokal-
och regionalpress. Mest av allt hade dock Arbetet
ökat. Tidningens satsning på idrott började just
1935 då också den förste sportchefen anställdes.

Från och med 1930-talet har sportavdelningen,
åtminstone utrymmesmässigt, varit den största

specialavdelningen i svenska dagstidningar. Under
perioden 1945-1995 fortsatte sportmaterialet att
öka men i lugnare takt än tidigare. Skillnaden mel-
lan storstädernas morgontidningar och lokal- och
regionalpressen blev allt mindre och från och med
1975 publicerade de tre lokal- och regionaltid-
ningarna mer sport per dag än vad storstadstidning-
arna, med undantag av Göteborgs-Posten, gjorde.
Denna tidning innehöll i genomsnitt fyra och en
halv helformatssida 1995, nästan lika mycket inne-
höll Arbetarbladet medan Norrbottens-Kuriren
dagligen publicerade sport motsvarande cirka fyra
helformatssidor.

De första decennierna bestod många tidningar
bara av fyra sidor. Därefter har sidantalet ökat tio-
ja till och med femton-tjugofaldigt. Även med hän-
syn tagen till tidningarnas totala volym visar det
sig att sportmaterialet utgjorde en mycket liten an-
del av tidningarnas innehåll under de tre första de-
cennierna. Därefter ökade andelen snabbt. Många
som läser Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter eller
Arbetet idag suckar över att en så stor del av tid-
ningen består av sport. Men om man ser till sport-
ens andel av hela tidningen utgör sporten en min-
dre andel på 1990-talet än på 1930-talet, då den var
som störst. Cirka 11 procent av Arbetets och Göte-
borgs-Postens totala utrymme (inkl. annonser) och
8,5 procent av Dagens Nyheters. Det torde inne-
bära att omkring 25 procent av Göteborgs-Postens
och 20 procent av Dagens Nyheters redaktionella
utrymme då upptogs av sport. Däremot har sportens
andel av lokal- och regionaltidningarnas totalvolym
ökat mycket kraftigt efter andra världskriget och
har aldrig varit större än på 1990-talet. Sporten
upptog i de tidningarna i genomsnitt 15 procent av
det totala utrymmet 1995. Aftonbladets andel sport
har varit som högst 1985-95 med cirka 16 procent.

Fram till och med mitten av 1960-talet koncen-
trerades tävlingsidrotten till söndagarna. Det med-
förde att måndagstidningarna ibland kunde bestå
nästan till hälften av sportmaterial. I genomsnitt
publicerade de tre sexdagars lokal- och regional-
tidningarna i undersökningen 38 procent av veck-
ans sport i måndagsnumret och storstädernas sju-
dagarstidningar 27 procent 1965. De senaste årti-
ondena har sportaktiviteterna spritts ut över veck-
ans samtliga dagar, vilket givetvis har påverkat
sportsidorna. 28 respektive 18 procent av veckans
sport publicerades 1995 i de båda tidnings-
gruppernas måndagsnummer.

Under perioden 1895-1965 blev antalet artiklar
och notiser ständigt fler. Trots att antalet notiser
minskat har det totala antalet artiklar/notiser ökat i
lokal- och regionalpressen från 1965 till 1995 med
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drygt 20 procent. I storstadstidningarna har däre-
mot antalet artiklar/notiser totalt minskat med om-
kring 20 procent, trots att utrymmet ökat. I Göte-
borgs-Posten minskade antalet artiklar med en
tredjedel från 1965 till 1995. Detta år innehöll de
tre lokal- och regionaltidningarna för första gången
i undersökningen fler sportartiklar än storstads-
tidningarna.

Tävlingsverksamheten på elitnivå har ökat ko-
lossalt de senaste 20-30 åren, såväl i Sverige som
utomlands. Seriesystemen har byggts ut med omfat-
tande seriespel och slutspel. VM, EM, Europa-
cuper, världscuper och så vidare arrangeras i allt
fler sporter allt oftare. Dessutom uppfattas spel-
servicen som en nödvändighet och kräver flera si-
dor i veckan. Denna snabba utveckling har givit
sportredaktionerna problem. Sporten har visserli-
gen tilldelats avsevärt större utrymme, men det
finns trots allt gränser för hur mycket sport tidning-
arna kan innehålla. Därför har framför allt stor-
stadstidningarna tvingats komprimera eller utesluta
nyhetsartiklar om t ex allsvenska seriematcher som
inte lokala lag är inblandade i. De nöjer sig ofta
med att redovisa matchfakta från allsvenskan i fot-
boll, handboll, bandy och elitserien i basket och is-
hockey. Så kallade b-sporter som brottning, box-
ning, handboll, simning med flera bevakas allt
mindre.

Tidningarna redovisar däremot fler resultat och
tabeller. 16 procent (=352 spaltmeter) av det totala
sportutrymmet i de sju tidningarnas bestod av re-
sultat och tabeller de tre analysveckorna 1995, vil-
ket kan jämföras med 9 procent (=103 spaltmeter)
1965, då sportmaterialet bara var hälften så omfat-
tande. I Arbetet 1995 utgjorde resultat och tabeller
hela 32 procent av sportutrymmet. Minst andel re-
sultat publicerade Aftonbladet med 8 procent.

Ingenting har ökat så mycket på sportsidorna de
senaste 30 åren som spelservicen. År 1965 innehöll
de sju analyserade tidningarna 50 spaltmeter fot-
bolls- och travtips under de tre veckor som analy-
sen omfattar, vilket då utgjorde 4 procent av det to-
tala sportutrymmet. 1995 var motsvarande siffror
336 spaltmeter och 15 procent. Allra störst andel
fotbolls- och travtips innehöll Aftonbladet och Ar-
betet med 20 procent av sportutbudet. Arbetet
fyllde alltså drygt hälften av sportsidorna med tips
och resultat 1995.

År 1925 utgjorde referaten och förhands-
artiklarna tillsammans omkring 80 procent av
samtliga artiklar på sportsidorna i de sju tidning-
arna. Därefter har deras andel sjunkit kontinuerligt
till 34 procent 1995. Andelen artiklar med klubb-
nyheter och organisationsfrågor inom idrotten har

också minskat avsevärt. De utgjorde åtta procent av
artiklarna 1895, sex procent 1915 men bara två
procent de senaste två decennierna.

I stället har andelen artiklar som främst består
av de tävlandes kommentarer efter tävlingarna men
som också innehåller något om själva tävlingen
ökat från 1 procent 1915 till 25 procent 1995. Ar-
tiklar som enbart består av aktivas kommentarer el-
ler personfakta saknades helt fram till 1935 men
utgjorde 11 procent 1995. Andra områden som ökat
sin andel kraftigt de senaste decennierna är skador/
bråk/misshandel och doping. Så sent som 1955
handlade två procent av sportartiklarna om dessa
aspekter mot åtta procent 1995. De negativa si-
dorna av sporten framträder således numera ofta på
sportsidorna. Under tre veckor 1995 återfanns ex-
empelvis följande rubriker i Aftonbladet:

Berusad domare
fick ledas av plan

- Det här är misshandel

-Huss är
en jävla
kärring

Fotbolls-
spelare
dopad

Spelare riskerar
fyra års fängelse

Visst ska Ravelli
ha sitt straff

Sunneborn: jag vägrar
att betala mina böter

Basketstjärna får fyra månaders fängelse

Fotbollsstjärnan Sergej Juran åtalas för dråp

Exemplen är som sagt hämtade ur Aftonbladet men
samma typ av innehåll fanns i de andra tidningarna
om än inte alltid lika stort uppslaget.

När huvuddelen av den svenska dagspressen på
1950-talet övergick från eftermiddags- till morgon-
utgivning blev rollfördelningen mellan morgon-
och kvällspress klarare. I alla fall insåg kvälls-
tidningarna att de inte längre kunde rapportera vad
som hänt på arenorna dagen innan, eftersom det ge-
nom morgontidningarna redan var känt för läsarna.
Dessa fick dessutom 1956 en sportradio att lyssna
till. Kvällstidningarna började därför i stället att
komplettera morgontidningarna. De inriktade sig
på någon höjdpunkt, avgörande moment eller



33

matchhjälte. De intervjuade och förmedlade kom-
mentarer från huvudrollsinnehavaren i matchen el-
ler tävlingen.

På 1960-talet började även morgontidningsre-
portrarna ge sig in i omklädningsrummen efter täv-
lingarna för att skaffa kommentarer. Numera är det
nästan viktigare för sportreportrarna att besöka
omklädningsrummet efter matchen/tävlingen än att
se den. Läsarna kommer därmed nära idrottsstjär-
norna som via reportern talar till dem. Tävlingarna
har kommit mer i bakgrunden och de tävlande i för-
grunden.

Allt eftersom TV har blivit var mans egendom
och sänder mer och mer sport har morgontidninga-
rna i allt större utsträckning tagit efter kvällspress-
ens sätt att bevaka sportevenemangen. Rapporte-
ringen har blivit mer dramatiserad genom att sport-
ens upplevelsemässiga sidor framhävs; avgörande
ögonblick, heroiska prestationer, rekord, sorg,
glädje mm. Detta ger kvällstidningarnas sportre-
portrar problem. I sin strävan efter att publicera nå-
got eget hamnar kvällstidningsreportrarna allt
längre bort från själva tävlingen. Efter större täv-
lingar kan kvällstidningarna satsa på stort upp-
slagna bildreportage om “Så firade de segern” eller
“GULDFESTEN”. De skriver också mer och mer
om idrottsstjärnornas privatliv och andra saker som
inte har direkt med tävlingen/matchen att göra. Så-
väl bilder som texter har de senaste årtiondena bli-
vit alltmer värdeladdade och personinriktade.

Ishockeyn växer snabbast
Bredden på idrottsbevakningen i dagspressen har
ökat avsevärt under i stort sett hela hundraårs-
perioden. 1895 skrev de då sex tidningarna (Ar-
betarbladet hade inte grundats än) om 10 sporter,
medan de sju tidningarna skrev om 54 sporter av 64
kategoriserade under de tre veckorna 1995 som
analysen omfattar. Och då är resultatbörserna inte
inräknade. 1995 fanns således artiklar inte bara om
de vanligaste, största grenarna, utan också om ame-
rikansk fotboll, baseball, rodel, bågskytte, curling,
fäktning, gymnastik, judo, rugby, simhopp, squash,
tyngdlyftning, vattenskidor, volleyboll – även
beachvolleyboll, jogging, skidskytte, freestyle och
rullstol. Till detta kom kategorin “övrigt”, som in-
rymde mountainbike, triathlon, kanotpolo, frisbee
och draghund.

Ingen enskild tidning skrev dock om mer än 36
sporter under de tre veckorna. Det var Arbetar-
bladet medan Jönköpings-Posten och Göteborgs-
Posten publicerade artiklar om 35 sporter. Dagens
Nyheter skrev om 32 sporter, lika många som 1935.

I Arbetet har antalet sporter sjunkit från 37 år 1965
till 32 år 1995. Än snävare har rapporteringen bli-
vit i Aftonbladet. 1935 skrev tidningen om 33 spor-
ter under de tre analyserade veckorna mot endast
22 sporter 1995. Tendensen är tydlig; storstads-
tidningarna – delvis med undantag för Göteborgs-
Posten – gör sin bevakning snävare medan lokal-
och regionaltidningarna fortfarande försöker täcka
den mesta idrotten inom sina spridningsområden.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
fick militära grenar som skytte och ridsport (då var
den militär) stor uppmärksamhet. 1895 bestod
drygt 50 procent av det i och för sig lilla sport-
utrymmet av de två grenarna. Men från och med
1915 har fotboll ständigt varit den mest omskrivna
sporten. 53 procent av artiklarna 1915. Därefter har
andelen legat mellan 21 och 40 procent (märk väl
att i dessa siffror ingår INTE tabeller och fotbolls-
tips.)

Under perioden 1925-1955 var friidrotten den
näst största sporten men därefter har tidningarnas
intresse dalat kraftigt. Ett visst uppsving blev det
1995, då friidrotts-VM arrangerades i Göteborg.
Andra grenar, som fått en allt mindre andel av
sportutrymmet, är skridsko, skytte, segling, box-
ning, brottning och längdskidor.

Den gren som i stället får näst mest publicitet är
ishockey. Under de fem första decennierna nådde
ishockeyn inte ens upp till en procent av sportut-
rymmet. 1945-55 bestod 2-3 procent av sportsido-
rna av ishockey. Redan 1965 hade det ökat till 12
procent och 1995 fyllde ishockeyn 22 procent av
sportsidorna (exklusive resultat och tipsservice).

Andra sporter som de senaste decennierna fått
en större andel av utrymmet än tidigare är tennis,
trav (även exklusive travtips), alpint, basket och
golf.

Sportsidorna allt mer elitinriktade
Sportsidorna handlar allt mer om elitidrott och
elitidrottare. De senaste två-tre decennierna har
visserligen andelen artiklar om manlig elit minskat
något men i gengäld har andelen artiklar om kvinn-
lig elit ökat desto mer. Ändå dominerar manlig elit
fortfarande mycket kraftigt. 72 procent av artik-
larna handlade 1995 om manlig elit mot 12 procent
om kvinnlig elit. Ytterligare 5 procent av artiklarna
handlade om både manlig och kvinnlig elit. Som
jämförelse kan nämnas att manlig elit 1965 före-
kom i 79 procent av artiklarna medan kvinnorna
bara förekom i 2 procent.

Aftonbladet är den tidning som från 1925 och
framåt har skrivit mest om kvinnoidrott. De tre se-
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naste decennierna har för övrigt lokal- och regio-
naltidningarna innehållit väl så mycket kvinno-
idrott som storstadstidningarna. I Arbetarbladet
handlade 17-18 procent av sportartiklarna om
kvinnoidrott 1985-1995.

Breddidrotten, med undantag av ungdoms-
idrotten, har följaktligen sjunkit. 1935 handlade 12
procent av artiklarna om manlig breddidrott. Däref-
ter har den andelen minskat kontinuerligt till en-
dast 1 procent 1995. Flera tidningar satsar däremot
medvetet på att någon dag i veckan publicera speci-
ella ungdomssportsidor. De stödjer också ungdoms-
tävlingar av olika slag och ger dem stor publicitet.
Skol- och ungdomsidrott har från 1905 och framåt
förekommit i 5-9 procent av sportartiklarna.

Handikappidrotten har däremot inte vid något
mättillfälle uppnått mer än en promille av artik-
larna i de sju analyserade tidningarna.

Speglar tidsandan
Behandlingen av aktörer har också varierat över
tid. Sportjournalistiken – liksom annan journalistik
– speglar och har sannolikt alltid speglat tidsandan.
De fördomar som florerat i samhället har också
kommit till uttryck på sportsidorna. Det gällde inte
minst synen på utlänningar och idrottsmän med an-
nan hudfärg. Nationell självtillräcklighet uppfyllde
landet kring sekelskiftet och decennierna dessför-
innan och det präglade också sporttexerna, vilket
till exempel följande citat visar:

Vårt svenska gymnastiksystem, Lings oför-
vanskade verk, en av vårt folks dyrbaraste skat-
ter, står så högt över alla utlandets s. k. system
som ett redligt, välsignelserikt arbete står över
applådsniken humbug. (Lindroth 1974:96)

Utländska deltagare i gymnastikuppvisningar kun-
de karakteriseras som “cirkusyngel” och “zigenar-
patrask” med “apfasoner” och “cirkuskonster.”
(Lindroth 1974:105)

Den idrottsman som hade annan hudfärg än vit
fick fram till 1960-talet finna sig i att detta ständigt
noterades i spalterna. Formuleringar som i dag utan
tvekan skulle betecknas som rasistiska har under
mer än hälften av detta sekel varit fullkomligt na-
turliga i pressen. Typiskt var telegram som detta:

Negern Hubbard satte vid tävlingar i New York
nytt världsrekord i längd med ett hopp på 7,89.6
meter.

Det här TT-telegrammet infördes i flera av de ana-
lyserade tidningarna den 16 juni 1925. Inför VM-

utmanarmatchen i tungviktsboxning mellan Max
Baer och Joe Louis skrev signaturen Seb i Afton-
bladet bland annat följande i en förhandsartikel:

Vem vinner – Baer eller Louis, juden eller ne-
gern? Max Baer är visserligen bara halvjude,
men ändå har hans namn satt raslidelserna i
svallning. Och miljoner svartingar över hela
Amerika hoppas på Joe Louis. Det är tider för
promoters igen!

Mänskligt att döma borde Louis vinna. Max
Baers chans skall ligga i knock out, sönderslag-
ning av motståndaren, men negrer ha ju skallar
av trä, det är lönlöst att slå på dem... (AB den
21. 9 1935)

Kvinnor främmande inslag
Kvinnor sågs som främmande inslag på idrottsare-
norna långt in på 1900-talet. Ett skäl var att idrot-
ten främst ansågs vara bra för att stärka landets för-
svar och det har i huvudsak varit en manlig plikt.
Det betraktades länge som okvinnligt att idrotta.
Långt in på 1900-talet hävdade dessutom den medi-
cinska vetenskapen att stora ansträngningar var
skadligt för kvinnor och kunde skada deras för-
måga att föda barn. Kvinnor var därför utestängda
från en stor del av tävlingsidrotten till långt efter
andra världskriget.

I några sporter deltog dock kvinnor på ett tidigt
stadium i Sverige. Redan på 1800-talet ägnade sig
en del kvinnor åt skytte, cykling, gymnastik och
simning men i de två sistnämnda sporterna arrang-
erades inga tävlingar. I victorianska Storbritannien
ansågs däremot cykling inte bara skada förmågan
att föda barn utan kunde också leda till prostitu-
tion! (Koivula 1999:19)

I början av 1900-talet började kvinnor också så
smått med vissa friidrottsgrenar, bandy, skidor, ten-
nis, badminton och konståkning men det satte få
spår i pressen. 1925-65 publicerade storstadstid-
ningarna ett fåtal artiklar om kvinnoidrott medan
den helt lyste med sin frånvaro i lokal- och
regionaltidningarna. Detta berodde troligen på att
kvinnorna i storstäderna började idrotta tidigare än
sina systrar ute i landet.

Framför allt under perioden 1935-55 särbehand-
lades kvinnorna ofta och togs långt ifrån alltid på
allvar av sportjournalisterna. Fenomenet är inte
bara svenskt. Så här skrev den danska medieforska-
ren Kirsten Frandsen (1995) om danska sport-
journalisters OS-rapportering från London 1948:
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...För de manliga journalisterna finns det en
obegriplig motsättning i det förhållandet att en
kvinna både kan vara särdeles kvinnlig och sam-
tidigt vara en tävlingsmänniska med vilja och
fysisk råstyrka.

Synen på de kvinnliga idrottare visade sig inte
minst i bildtexter, något som följande exempel får
illustrera:

Så här lätt om lilla stjärten skall man vara, sä-
ger wienflickan Hanna Eigel och tar ett skutt,
som ger henne seger i EM i konståk. Det hände
i Budapest häromdagen. (AB 6. 2 1955)

Här handlar det om ren fiktion, om skribentens
egna fantasier. Det är orimligt att tänka sig att
Hanna Eigel skulle uttrycka något sådant, allra
minst mitt i ett hopp i ett

Europamästerskap. Kvinnors utseende kommen-
terades också ofta i bildtexter:

Att inte all Stockholms manliga skolungdom
sprang benen av sig för att komma till Forsgren-
ska badet förvånar när man ser den här duon:
Kate Jobson, Varberg (t.h.) och etta, samt Mo-
nica Krook (t.v.) och trea på stora flickornas
frisim. Vackert eller hur? (DN 24.9 1955)

Liknande utseendefixerade kommentarer fanns inte
i bildtexter om manliga idrottsutövare. Under de
två-tre senaste decennierna har det skett en klar
förändring och rapporteringen om kvinnoidrott har
blivit allt mer lik den om manlig idrott.

Intressant är för övrigt att kvinnliga idrottsutö-
vare under hela 1900-talet har förekommit på en
större andel av bilderna än av texterna. Detta kan
man fundera över. En tänkbar förklaring är att
kvinnor var så mycket ovanligare på idrottsare-
norna och därför uppmärksammades extra av foto-
graferna. Men det kan givetvis ibland också ha va-
rit för att tillfredsställa den i huvudsak manliga lä-
sekretsen.

Den lokala idrottens andel minskar
En tydlig tendens är att de lokala idrottsevene-
mangen får allt svårare att hävda sig på sportsido-
rna. I stället är det artiklar om tävlingar och idrotts-
män utomlands som fyller ett allt större utrymme.
Fram till och med 1945 dominerade det lokala
idrottsmaterialet mycket kraftigt. Två tredjedelar
av alla artiklar handlade om idrott inom spridnings-
området. 1985-95 hade den andelen sjunkit till
drygt 40 procent. I stället har rapportering om idrott
i övriga Sverige ökat från 7 procent 1915 till 35

procent 1985 för att därefter sjunka till 29 procent
1995. Lika stor andel utgjorde detta år artiklarna
om internationell idrott.

Storstadstidningarna, inklusive Aftonbladet,
innehöll 1995 en större andel sportnyheter från ut-
landet än från lokala och nationella idrottsarenor.
Aftonbladet publicerade dubbelt så många sport-
nyheter från utlandet som från det lokala spridning-
sområdet, dvs Stockholmsområdet. I Dagens Nyhe-
ter handlade 40 procent av sportartiklarna 1995 om
utländska tävlingar med och utan svenska delta-
gare.

Sportnyheterna från utlandet visar upp samma
mönster som utrikesrapporteringen i övrigt. Närhe-
ten, särskilt den kulturella, har uppenbarligen stor
betydelse. Den största andelen sportnyheter från ut-
landet kommer från de övriga nordiska länderna,
de andra västeuropeiska staterna samt USA och
Kanada. Den geografiska närheten tycks betyda
mindre. Under större delen av efterkrigstiden har
närliggande nationer som DDR och Sovjetunionen
varit två av världens tre ledande idrottsnationer.
Även Polen har varit mycket framgångsrikt i många
sporter. Ändå har de svenska tidningarna under
hela den perioden publicerat fler sportnyheter från
t ex Norge och Finland var för sig än från öst-
blocket sammantaget.

Sportnyheter från länder som är såväl geogra-
fiskt som kulturellt mer avlägsna Sverige har varit
ovanliga under hela seklet. Nyheter från Asien, Af-
rika och Sydamerika har således varit sällsynta.
Bara i samband med stora mästerskapstävlingar i
dessa delar av världen har nyhetsströmmen ökat
något.

Tidningarna innehåller också allt mer nationell
idrott med eller utan deltagare från det egna sprid-
ningsområdet. Det sistnämnda gäller främst de
båda Stockholmstidningarna. Men också de andra
tidningarna rapporterar mer än tidigare om vad som
händer i övriga landet. Framför allt om det finns lo-
kala idrottsmän eller lag att bevaka. Och det finns
det allt oftare. Tävlingsutbytet blir allt intensivare i
Sverige, kanske framför allt i lagsporterna.

Språket förändras kraftigt
Språket på sportsidorna har ofta kritiserats. Och
många gånger med rätta. Men ibland har sport-
journalisterna fått utstå orättvis kritik. För det för-
sta har under nästan hela seklet en icke ringa del av
sportstoffet skrivits av idrottsledare och inte av re-
portrarna. För det andra har många artiklar överhu-
vudtaget inte skrivits utan har under stark tidspress
extemporerats in per telefon från någon idrotts-
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läktare. Extemporering innebär att reportern bara
läser in en text till telefonmottagningen utan att ha
hunnit skrivit ner den. Många av de värsta språk-
grodorna på sportsidorna har sannolikt berott på
dessa omständigheter.

I denna undersökning har jag inte genomfört nå-
gon direkt språkanalys (andra har gjort det, till ex-
empel Nerman, 1968, Tingbjörn, 1976 och Rydén
1981) utan bara noterat vissa utvecklingsdrag.

Språket i sportartiklarna var i början mycket
målande och samtidigt befriat från sporttermer och
jargong. Det var under den tid då sportbevakningen
till stor del sköttes av allmänreportrar utan djupare
kunskaper om sport och texterna placerades bland
allt annat redaktionellt material på sidorna. Artik-
larna vände sig till hela läsekretsen. Ett exempel
på en allmänreporters formuleringsförmåga är föl-
jande där paråkningen på skridsko skildrades:

...men märkligt att säga ådrog sig dock ett
svenskt par den största uppmärksamheten. Det
var syskonen Lindahl från Örebro, som redan
förut på Idrottsparkens bana väckt entusiasm.
Hon en slank, äkta nordisk ungmö med fagert
ansikte, han en lefvande Apollo di Belvedere,
utförde de tillsammans en skridskodans, som i
mjukhet och gratio lämnar all annan dans
bakom sig. Det var som en elfvalek på ängen
en sommarnatt. (AB 5. 2 1905)

I Dagens Nyheter beskrevs ett annan konståkning-
spar på välkomstbanketten, dagen innan Nordiska
Spelen i Stockholm inleddes:

...här har det intressanta paret Syers sin plats –
hon en graciös, strålande 21-åring, han en no-
bel, kanske lite stel, anglisk typ. Denne korrekte
engelsman och hans fru äro de största entusias-
ter för skridskoidrotten man väl kan träffa på.
Då isen tar slut i London bege de sig helt enkelt
till Schweiz eller något annat land där ännu vat-
ten ligga och sofva under det frusna täcke där
konståkaren så gärna ritar sina vackra mönster.
(DN 2. 2 1905)

Eftersom fotografier ännu var mycket ovanliga för-
sökte reportern i stället beskriva hur idrottsmännen
såg ut. Att läsa dessa texter krävde inga kunskaper
om idrott.

Med tiden blev reportrarnas idrottskunnandet
viktigare än den allmänjournalistiska förmågan. I
längden var det förhandstipsen, resultaten och de
sakliga referaten som läsarna ville ha. Från 1920-
talets början blev sporten därför alltmer ett special-
område som bevakades av sportkunniga reportrar.
Då ändrades också skrivsättet. Det mest typiska för

sportartiklarna under perioden 1920-60 var att täv-
lingar och matcher refererades strikt kronologiskt.
Reportern ingrep inte i skeendet eller stuvade om
det. Texterna inleddes som regel med en mer eller
mindre levande beskrivning av väderlek, stämning
på läktarna samt slantsingling om det handlade om
fotboll eller bandy. Därpå följde referat av händel-
ser i den ordning de inträffade. Ett avgörande mål i
matchens slutminut stod således sist i referatet.
Sportens facktermer trängde allt mer in i texterna
som därmed mer och mer ställde krav på läsarna.
Reporterns uppgift var inte bara att referera utan
också att bedöma prestationerna. Han skrev vad
han såg. Däremot intervjuade reportern sällan nå-
gon idrottsman efter matchen eller tävlingen.

På 1940-50-talen började reportrarna på stor-
stadstidningarna att skriva sammanfattande ingres-
ser, där tävlingens höjdpunkter togs upp. Därmed
blev artiklarna mer nyhetsmässigt disponerade. De
renodlade kronologiska referaten försvann från och
med 1960-talet, först i storstadstidningarna, och er-
sattes av artiklar som i huvudsak var inriktade på
någon poäng, någon enskild idrottsman eller på
kommentarer. Sportjournalistiken blev därmed
mindre informativ. I stället erbjöd den upplevelser,
läsarna kom nära idrottsstjärnorna och kunde iden-
tifiera sig med dem. Intervjun blev det självklara
arbetsredskapet och det satte också sina spår i tex-
terna i form av direktcitat. Den så kallade prat-
minusjournalistiken bredde ut sig.

I förhandsartiklarna försvann alltmer de annons-
liknande inslagen till förmån för ett innehåll som
skapade förväntningar på och intresse för det kom-
mande evenemanget. Båda dessa förändringar visar
att sportreportrarna började tänka mer på läsarna.
Sportjournalistiken blev mer underhållande.

Sportbildens funktioner förändras
Bildens ökande betydelse på sportsidorna (och på
övriga sidor i tidningarna också) framgår av att un-
gefär en tredjedel av hela sportutrymmet utgjordes
av bilder under perioden 1985-95 mot en fjärdedel
tio år tidigare och enbart 13 procent 1945.

Ända fram till dess att offset tryckteknik inför-
des var det dyrt att publicera bilder. Kostnaderna
för klichéframställning var höga. På många tid-
ningar var man därför mycket sparsam med nya bil-
der. I stället användes samma kliché åtskilliga
gånger. När offset infördes på svenska dagstid-
ningar i slutet av 1960-talet och under hela 1970-
talet ökade bildantalet och också bildstorleken av-
sevärt. Aldrig har bilderna på sportsidorna (och an-
tagligen på övriga sidor också) varit så stora som
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på 1970-talet. Tryckkvalitén var också mycket
bättre än tidigare och det blev dessutom enklare att
publicera färgbilder.

En allt större andel av artiklarna illustrerades
också. 1965 illustrerades drygt var fjärde sportarti-
kel, 1995 hela 38 procent. Allra störst andel illus-
trerade artiklar fanns i Aftonbladet och så har det
varit sedan 1950-talet. 1995 var inte mindre än 80
procent av tidningens sportartiklar bildsatta. Den
bildrikaste morgontidningen i undersökningen var
då Göteborgs-Posten med 43 procent, medan Da-
gens Nyheter och Jönköpings-Posten hade minst
andel bildsatta sporttexter med cirka 25 procent.

Före sekelskiftet var det extremt ovanligt med
bilder från sportevenemang. År 1905, när Nordiska
spelen (föregångare till de olympiska vinterspelen)
arrangerades i Stockholm, satsade Dagens Nyheter
och Aftonbladet kraftigt på illustrationer, främst på
teckningar men också på något som kan liknas vid
bildreportage. Fotograferna tog bilder framför allt
på publiken, företrädesvis prominenta åskådare.

När Dagens Nyheter moderniserades strax efter
sekelskiftet och då också fick möjlighet att publi-
cera fotografier anklagades tidningen för att ägna
sig åt sensationsjournalistik. Det dröjde till 1925-
1935 innan bilder blev relativt vanliga i dagstid-
ningarna. Bara ett fåtal tidningar hade ens då egna
fotografer. Vanligast var att tidningarna hyrde foto-
graf eller fick bilder från någon nyhetsbyrå.

Sportillustrationerna har fyllt olika funktioner
under årens lopp. En mycket grov beskrivning av
vilka funktioner illustrationerna haft under detta
sekel kan se ut på följande sätt:

1. Att konkurrera.1905-1915. Bara det faktum att
tidningen kunde publicera autotypier, ibland till
och med av rörliga motiv, var en stor konkur-
rensfördel under denna period. Men det var be-
tydligt vanligare att visa rörliga motiv med
hjälp av teckningar.

2. Att informera. På 1920- och 1930-talen blev bil-
der vanligare. En del aktionsbilder förekom,
men framför allt var porträtten vanliga liksom
bilder på idrottsmän som poserade framför ka-
meran. Detta var före televisionens tid och läsa-
rens enda möjlighet att få veta hur idrottsmän-
nen såg ut var oftast genom bilder i tidningarna.
Porträtten fortsatte att utgöra en stor andel av
bilderna på sportsidorna även under 1940-50-ta-
len. Under samma period var lagbilder också
mycket vanliga.

3. Att roa. 1930-1950. Underhållande, roande bil-
der förekom som mest under 1930-1950-talen.

Det var bilder med humoristiskt innehåll, lus-
tiga situationer och de kompletterades med
skämtsamma bildtexter.

4. Att dokumentera. 1940-1970. Fotografierna fick
med förbättrad teknik allt mer till uppgift att
dokumentera det texterna handlade om. De vi-
sade till exempel hur målen kom till och när
segraren bröt målsnöret. Den typen av motiv var
synnerligen vanlig 1940-1970 och förekommer
ännu, men inte alls i samma omfattning.

5. Att förmedla känslor och estetiska upplevelser.
Det blev vanligt från och med 1970-talet. I takt
med att reportrarna allt mindre ägnade sig åt att
referera och återge vad som skett på tävlings-
arenan och i stället intervjuade de inblandade i
efterhand har även fotomotiven förändrats. Där-
för ser vi allt fler jubel- och glädjebilder på
sportsidorna. Ibland även bilder som uttrycker
sorg eller ilska. Det är också vanligare att foto-
graferna visar det estetiska i idrotten. Ibland
sker det genom att fånga rätt ögonblick i en rö-
relse, ibland genom att ta bilden ur ett annor-
lunda perspektiv.

De tydligaste förändringarna av sportbilderna un-
der perioden 1965-1995 kan sammanfattas på föl-
jande sätt:

a) bilderna visar mindre avgörande ögonblick eller
helhetsbilder. I stället framhäver de kampen,
styrkan, kraften, farten och spänsten. Kameran
fångar det dynamiska, dramatiska och ofta
också det estetiska i idrotten.

b) bilderna inriktas mer på det emotionella. De vi-
sar upp glädje, sorg, ilska eller fighting spirit på
ett helt annat sätt än tidigare. Den renodlat in-
formativa funktionen har därmed tonats ner.

c) bilderna fokuserar numera mer på enskilda
idrottsmän och allt mindre på kollektivet, laget.
Det är mer närbilder än översiktsbilder.

Rent tekniskt var det ofta omöjligt med samspel
text-bild innan tidningarna skaffat sig telefoto för
förmedling av bilder. Dessförinnan transporterades
bilderna med bil, buss, tåg och från slutet av 1930-
talet ibland med flyg. Texterna däremot telefonera-
des in och kom således i tidningen någon eller
några dagar innan bilderna. Det innebar att bil-
derna blev placerade i en omgivning som de inte
hade något samband med. Telefoto skaffade många
tidningar på 1950-60-talen. Expressen och Nya
Wermlands-Tidningen använde den tekniken redan
vid OS i London 1948.
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Nyhetsorganisation

Som vi sett har sportsidorna inte bara innehållit lo-
kal och regional idrott utan i hög grad även natio-
nell och med åren alltmer internationell idrott.
Ingen sportavdelning klarar det på egen hand trots
att den som regel är den största specialavdelningen
på dagstidningarna. I de sju tidningar, som analyse-
rats, utgjorde sportmedarbetarna 1995 allt från
knappa 5 procent av redaktionen på Dagens Nyhe-
ter till cirka 15 procent på Arbetarbladet. Dessa
medarbetare svarade 1995 för drygt 40 procent av
artiklarna på sportsidorna, en siffra som har varit
tämligen konstant de senaste tre decennierna. 1965
och dessförinnan var siffran omkring 33 procent.

Att enbart med hjälp av innehållsanalys under-
söka vem som skrivit artiklarna är inte möjligt ef-
tersom artiklarna i många fall är, och framför allt
tidigare var, osignerade. Källangivelse var i åtskil-
liga fall bara i stil med “Bref från Sköfvde”.

Kring sekelskiftet, då det ännu inte fanns några
sportjournalister på redaktionerna var rapporte-
ringen till största delen beroende av idrottsledare
som lämnade uppgifter till redaktionen. När det
gällde sporthändelser i övriga landet och utlandet
klippte man texter från andra tidningar. Några få
sportnyheter från utlandet levererades också av
Svenska Telegrambyrån.

Idrottsledare har fortsatt att lämna texter till
sportredaktionerna i alla år men deras andel av
sportmaterialet har minskat avsevärt de senaste 20-
30 åren, något som varit till gagn inte minst för
språkbehandlingen på sportsidorna. Men så sent
som i slutet av 1980-talet hade exempelvis Göte-
borgs-Posten cirka 300 namn på lönelistan över så-
dana som sände in texter kontinuerligt till sport-
redaktionen. Ungefär 200 av dessa är numera av-
förda, vilket till en del också förklarar varför den
lokala idrottens andel har minskat.

Från 1920-talet fanns det i alla fall någon eller
några sportmedarbetare på de större tidningarna
och dessa skrev de större artiklarna på sportsido-
rna. Tidningarnas Telegrambyrå blev till god hjälp
när det gällde resultatredovisning mm och tidning-
arnas sportredaktioner började rätt snabbt att sam-
arbeta. Det har i många år funnits ett mycket väl
utvecklat samarbete mellan sportavdelningarna på
landets tidningar. Det innebar att en reporter på en
tidning skrev för t ex bortalagets tidning så att den
sistnämnda inte behövde skicka en egen reporter
till matchen. De texter som skrivs av reportrar på
andra tidningar förses som regel inte med byline.
Det är främsta orsaken till att så många texter är
osignerade än idag.

Ett annat sätt att bevaka tävlingar, som ägde
rum långt från tidningens redaktion, var att låta nå-
gon aktiv själv telegrafera eller ringa in och berätta
hur tävlingen gått. Så skedde ofta på 1930- och
1940-talen när våra bästa idrottsmän var på turné
utom- och inomlands.

Dagens Nyheters förste sportchef, David Jona-
son, har berättat att hans tidning var den första som
“sydde in” en storstjärna genom att köpa en artikel
per större tävling av honom. Det uppskattades inte
av konkurrenterna. Så här beskrev Jonason det:

Det blev stort gny när den annars pratsamme
Gunder Hägg plötsligt började vara alldeles
moltyst i omklädningsrummen och smita ifrån
våra kollegor. (Jonason 1954)

Dagens Nyheters “Specielle korrespondent” skrev
under rubriken “Schröderförlust i praktmatch mot
Bernard” om matchen den 4 februari 1935. Korre-
spondenten var Schröder själv. Hans namn stod un-
der artikeln och artikeln var skriven i jag-form.

Källangivelsen “Privat till DN”, “Privat till GP”
etc var vanlig. Bakom denna fanns uppenbarligen
ibland aktiva idrottsmän. Tidningarna tvingades att
arbeta på detta sätt. Kommunikationerna var ännu
för dåliga för att de egna medarbetarna skulle ha
tid att resa till alla stora idrottstävlingar. Men det
finns fler förklaringar till förekomsten av
“privattelegrammen”:

...Och man drog sig inte för att sätta privat-
telegrambeteckning på det material, som fiskats
upp i de till Stockholm anlända utlands-
tidningarna. Det är med andra ord mycket svårt
för att inte säga omöjligt att ange hur många
verkliga telegram som skickades till en koncern
eller en enskild tidning. Allt talar för att de “fal-
ska” telegrammen stundom var flera än de äkta.

Så beskrev Ivar Ljungquist (1953) på Dagens Ny-
heter nyhetsrapporteringen i början av detta sekel.
Han beskrev nyhetsrapporteringen i allmänhet,
men det gällde säkert även sportrapporteringen.

1895 var 92 procent av alla sporttexter osigne-
rade. Hundra år senare hade andelen osignerade
texter krymt till 32 procent. Den största föränd-
ringen i fråga om vem som levererat sporttexter de
tre senaste årtiondena gäller TT. Nyhetsbyrån har
under större delen av sin existens bara svarat för
två-sex procent av texterna på de sju tidningarnas
sportsidor. Till detta kommer resultatservicen, som
har varit viktig för tidningarna. Men 1985 svarade
TT plötsligt för 16 procent av sportartiklarna i de
analyserade tidningarna, en siffra som ökade till 23
procent tio år senare. Mest överraskande var att 25
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procent av Dagens Nyheters sportartiklar 1995 kom
från TT. Tidigare har tidningen bara i undantagsfall
publicerat TT-telegram.

Många förklaringar till utvecklingen
En förklaring till att sporten fått och kunnat breda
ut sig så mycket i tidningarna är att den är förhål-
landevis billig att bevaka. En specialanalys av det
redaktionella utrymmet och den redaktionella bud-
geten 1995 visar följande:

Tabell 1. Sportavdelningens andel av det redaktio-
nella utrymmet och av den redaktionella
budgeten 1995 (procent)

Tidning Utrymme Budget

Jönköpings-Posten 16,5 12,5

Norrbottens-Kuriren 20 13

Arbetarbladet 20 12

Dagens Nyheter 11,6 4,3

Göteborgs-Posten 13 8

Arbetet 12 9,2

Aftonbladet 17 9

Kommentar: Källor till uppgifterna i tabellen är i vissa fall sport-
cheferna, i andra fall redaktionschefer eller chefredaktörer.

Som framgår av tabell 1 var sportavdelningens an-
del av den redaktionella budgeten låg i förhållande
till den andel av det redaktionella utrymmet som
den fyllde. Allra mest tycks redaktionsledningen få
ut av sporten på Dagens Nyheter. Sportavdelningen
tilldelades 4,3 procent av budgeten men fyllde 11,6
procent av innehållet 1995. Även Aftonbladets
sportavdelning fyllde ett i förhållande till kostna-
derna stort utrymme. Under hela 1990-talet har
sporten tilldelats 8-9 procent av den budgeten och
samtidigt svarat för omkring 17 procent av det re-
daktionella utrymmet. I Arbetet och Jönköpings-
Posten kostade sportavdelningen mer i förhållande
till det utrymme den fyllde än i övriga tidningar.

Frågan är vad som betytt mest för urvalet på
sportsidorna och sportjournalistikens utveckling.
Östberg (1993) menar att urvalet beror på sporten
själv, svenska internationella framgångar, medie-
strukturen och läsarnas inflytande. Åtminstone sett
över en längre period måste även ägarnas infly-
tande eller policy, enskilda journalisters intressen
och tidningens konkurrens- och marknadssituation
tas i beaktande då man skall försöka förklara tid-
ningarnas sportrapportering. Följande faktorer har

jag funnit vara de viktigaste för sportjournalistik-
ens utveckling i dagspressen:

1) Den idrottsliga verkligheten (som i sin tur till
stor del påverkas av samhällsverkligheten t ex i
fråga om välstånd, fritid och tillgång till idrottsan-
läggningar). Under den hundraårsperiod som det
här gäller har en del sporter introducerats i Sverige
först under de senaste decennierna. Till den idrotts-
liga verkligheten hör också tävlingsintensiteten.
Den är viktig i sammanhanget. Det är en under-
skattad, men i många fall antagligen avgörande
faktor för hur mycket publicitet en sport kan få. Ju
fler tävlingar eller matcher desto fler publicerings-
tillfällen. Särskilt gäller detta på elitnivån. Fot-
bollen och ishockeyn har under de senaste decen-
nierna haft oerhört omfattande seriesystem. I
ishockeyns elitserie spelar varje lag 50 matcher i
grundspelet, vilket betyder två-tre matcher i veckan
under flera månader. Därtill kommer ett mycket
omfattande slutspel. Även om det inte skrivs speci-
ellt mycket om varje match blir det ändå samman-
lagt en stor mängd.

Det spelas drygt en halv miljon fotbollsmatcher
i Sverige i Fotbollförbundets regi varje år, vilket
rimligtvis måste sätta sina spår i spalterna. Vart
tredje idrottsevenemang i Sverige under året är en
fotbollsmatch (Fransson 1999:58).

Inte bara i Sverige har idrottsrörelsen vuxit. Allt
fler länder satsar på idrott. Genom förbättrade
kommunikationer, kommersialisering och profes-
sionalisering har det internationella utbytet ökat
explosionsartat. Det tävlas året runt i penning-
stinna turneringar i tennis, golf, fotboll och också
åtskilliga månader i alpint, skidor, friidrott etc.
VM och EM arrangeras allt oftare i allt fler sporter.
Grenar som det däremot inte arrangeras så många
tävlingar i kan heller inte räkna med lika stor upp-
märksamhet. Det gäller exempelvis modern fem-
kamp, rodel och konståkning.

2) Läsarna. Dessa utövade säkert ett stort infly-
tande främst på de socialdemokratiska tidningarna.
Dessa hade knappast ändrat sin ideologiska håll-
ning till idrottsrörelsen så tidigt om de inte blivit
varse att deras egna läsare och arbetarungdomarna
i allmänhet var minst lika intresserade av idrott
som andra samhällsgrupper var. Därför blev dessa
tidningar tvungna att skriva om sport för att locka
till sig och behålla framför allt de unga läsarna.

Sportavdelningarna prioriterar de sporter som
redaktionen tror att flest läsare är intresserade av.
Till viss del är det sporter som läsarna själva utö-
var. Dock långt ifrån alltid. Obestridligt är att fot-
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boll och ishockey på svensk elitnivå lockar stor pu-
blik. Det kan naturligtvis till viss del bero på att
tidningarna skrivit så mycket om dessa sporter och
därmed själva skapat ett intresse. Men det finns
troligen också speciella egenskaper i dessa sporter
som gör dem attraktiva. Dramatik och spänning i
spelet. Det finns dessutom en djup tradition och en
stor portion nostalgi i dessa serier och deltagande
klubbar. Till stor del är det samma klubbar som
spelat i allsvenskan i fotboll sedan 1920-talet. De
har blivit institutioner i den lokala och nationella
idrottsvärlden. Alla har de en historia bestående av
framgångar och bittra nederlag och av spelare med
speciell stjärnglans.

Lokalpatriotism och nationalism har alltid fro-
dats på sportsidorna. Idrotten är kraftigt identitets-
skapande och bidrar därmed till lokalpatriotism och
nationalkänsla. Reportrarna håller på samma lag
som läsarna. De gläds med läsarna när hemmalaget
vinner. Då blir det större rubriker, bilder och texter
än när laget förlorar. Och framför allt har man all-
tid skrivit mer om de egna lagen och om Sverige än
om gästande lag. Genom den lokalpatriotiska eller
nationalistiska tonen identifierar sig reportern med
sina läsare. Under många år struntade reportrarna
ofta i att namnge bortalagets spelare. De skrev bara
exempelvis v.i. när de menade vänsterinnern Nils
Nilsson i bortalaget.

Att travet fått ökad uppmärksamhet beror delvis
på internationella framgångar men framför allt på
att svenska folkets spelintresse har ökat lavinartat
de senaste två-tre decennierna.

3) Svenska internationella framgångar på elitnivå
leder ofta till omfattande publicitet eftersom lä-
sarna är intresserade av att läsa om sådana. Det
räcker med att hänvisa till Ingemar Johanssons
VM-seger i professionell tungviktsboxning. Den
ledde till att de stora svenska tidningarna utklassa-
de sina tidigare upplagerekord. Det intresset kan
inte förklaras med att läsarna själva utövade vare
sig proffs- eller amatörboxning.

Tennis fick ett enormt uppsving i spalterna ge-
nom Björn Borgs oerhörda framgångar på 1970-ta-
let och samma sak gällde alpint när Ingemar Sten-
mark slog igenom och fick svenska folket att sitta
klistrade framför TV-apparaterna även på arbets-
tid. Innan Stenmark kom fram skrevs det inte
många rader om alpint i svenska tidningar. Även
golf, där Annika Sörenstam med flera de senaste
åren haft stora framgångar, har fått avsevärt mycket
mer publicitet.

Proffsligor finns i många sporter i flera länder
och många svenska idrottsmän har blivit mer eller

mindre framgångsrika proffs i utlandet. Det gäller
inte bara i fotboll och ishockey utan också i hand-
boll, bordtennis, cykel mm. De stora tidningarna
känner press på sig att bevaka svenskarna i t ex ita-
lienska, tyska, holländska, belgiska, engelska,
skotska och spanska ligorna i fotboll och NHL i is-
hockey.

Lokala framgångar nationellt och internationellt
får också stor uppmärksamhet. Det betyder att
sporter som är särskilt vanliga av klimat- eller an-
dra skäl, och framgångsrika inom spridningsom-
rådet också får stor uppmärksamhet. Det är således
tämligen naturligt att Norrbottens-Kuriren har äg-
nat större utrymme åt skidor än de övriga tidning-
arna i undersökningen. Arbetet i Malmö upplät un-
der flera decennier större utrymme åt brottning och
det var under den period då Skåne var landets
främsta brottningsdistrikt.

4) Enskilda journalisters intressen. Enskilda jour-
nalister påverkade antagligen rapporteringen mer
tidigare än under de senaste två-tre decennierna.
När sportjournalisterna själva var djupt involve-
rade i idrottsklubbar eller i idrottsförbund påver-
kade det säkert deras prioriteringar. Ju mer engage-
rad i sportrörelsen journalisten var desto bättre an-
sågs det vara. Det gav honom information och sta-
tus. Under flera decennier från 1920-talet och
framöver var det vanligt att framför allt sportchefer
också blev ordförande i något idrottsförbund på na-
tionell eller regional nivå. I några fall även på in-
ternationell nivå, exempelvis Torsten Tegnér,
Bengt Ahlbom, Glokar Well (Oscar Söderlund),
R:et Eklöf, Sven Låftman och Sigge Bergman. För
tidningarna var detta en fördel eftersom dessa med-
arbetare reste till de stora tävlingarna på sina
idrottsförbunds bekostnad. Att vara personlig vän
med idrottsstjärnor och klubbledare betraktades då
som en stor såväl fördel som förmån. Under de se-
naste 30 åren har attityden förändrats och sport-
reportrarna intar en något självständigare ställning
gentemot idrottsrörelsen. På många redaktioner
förbjuds medarbetarna numera att vara aktiva i
idrottsföreningar och förbund.

Även om sportreportrarna tvingas skriva om
många olika sporter är det givet att de med tiden
blir specialiserade, mer intresserade och kunniga i
vissa grenar. Detta gäller särskilt på de stora sport-
avdelningarna med många medarbetare. Ju starkare
ställning de har på avdelningen desto mer kan de
också hävda att deras specialgrenar ska bevakas.
Genom att ständigt följa en eller ett par grenar får
reportern fler bra källor som kan lämna nyheter.
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Att den tidigare “snobbsporten” tennis under
flera decennier fick större utrymme i socialdemo-
kratiska Arbetet än i de övriga tidningarna kan bara
förklaras med en nitisk reporter. Samma tidning
har också under många år innehållit mer friidrott
än de övriga. Förklaringen är antagligen att tid-
ningens sportchef var f d sprinterstjärnan Lennart
Strandberg. Liknande mönster går att finna i andra
tidningar.

5) Ägarnas ideologiska inflytande spelade en be-
tydligt större roll i början av seklet än mot slutet.
Främst den liberala storstadspressen, men också en
del av den konservativa pressen gav oförbehållsamt
sporten sitt stöd. Inte enbart genom att ge sport-
evenemangen stor uppmärksamhet utan redan i
början av detta sekel genom att ställa upp som
medarrangör till olika typer av tävlingar. Den so-
cialistiska pressen avstod i det längsta av ideolo-
giska skäl att offra utrymme på sportnyheter. Under
senare decennier har ägarideologin spelat en betyd-
ligt mindre roll för sportjournalistikens innehåll. I
Jönköpings-Posten bannlystes boxning under en
lång period, då ägaren, riksdagsman Yngve Ham-
rin, i riksdagen stred för att boxning borde förbju-
das. Det är ett av få tydliga exempel på att ägaren
direkt styrt innehållet på sportsidorna under efter-
krigstiden.

En annan sak är att ägare som t ex Harry Hjörne
på Göteborgs-Posten kraftigt satsade på idrotten
och verkligen personligen såg till att bevakningen
var så bred som möjligt. Han var dessutom själv
djupt engagerad i Örgryte IS och det satte säkert
sina spår på tidningens sportsidor.

6) Konkurrens- och marknadssituation. En orsak
till att tidningarna gick in som medarrangörer var,
förutom att stödja idrottsrörelsen, att de redan på
1910-talet insåg att här fanns nya läsare att vinna
genom att snabbt bli känd som idrottsvänlig. Kon-
kurrensen inom tidningsbranschen blev allt hårdare
i början av 1900-talet. Därför gällde det för tid-
ningarna att fånga upp och bevaka företeelser i
verkligheten med vilka de kunde locka nya läsar-
grupper.

På de relativt få platser, där det än i dag finns
tidningskonkurrens kan idrottsklubbarna spela ut
tidningarna mot varandra, vilket alltid har skett.
Sportchefen på Arbetarbladet klagade i intervjun
över att konkurrenten “Gefle Dagblad tar in allt,
alltså måste vi också göra det”. Sannolikt resonerar
man på samma sätt på Gefle Dagblad om Arbetar-
bladet.

Att Aftonbladet som lösnummersåld tabloid
främst måste tänka kommersiellt då sportredak-
tionen bestämmer vad som skall bevakas är uppen-
bart. Tidningen satsar därför alltmer på att bevaka
de stora publiksporterna.

Ingenting torde ha påverkat tidningarnas sport-
sidor så mycket som konkurrensen från TV-mediet.
TV har också direkt påverkat idrottsrörelsen genom
att betala miljardbelopp för sändningsrättigheter
och dessutom indirekt genom att locka sponsorer
till idrotten och idrottsmännen. Detta har lett till
proffscirkus i olika sporter, som uppfattas som sär-
skilt TV-mässiga, t ex tennis, alpint, fri idrott och
givetvis fotboll.

TV väcker med sina sändningar intresse för täv-
lingarna och deltagarna och tidningarna känner sig
tvingade att haka på. TV har på så vis alltmer kom-
mit att bestämma dagordningen för dagspressens
sportbevakning. Samsynen på vad som är värt att
bevaka har ökat markant de senaste tre decennier-
na. Det paradoxala är att genom det nya mediet TV
och dess allt fler kanaler har sportrapporteringen i
de olika nyhetsmedierna blivit alltmer likartad.
Inte ens extremt lokala tidningar som Jönköpings-
Posten kan avstå från att skriva om sportevene-
mang som sänts i TV.

Inget återkommande enskilt TV-program har
påverkat sportsidorna så mycket som Tipsextra i
TV2. Programmet har drastiskt ökat svenska fol-
kets intresse för fotbollstips, trav och lotto. Tid-
ningarna har hakat på och ökat sin fotbolls- och
travtipsservice i snabb takt. De flesta tidningarna
ger numera ut speciella spelbilagor.

TV-mediet har inte bara haft inflytande på vad
tidningarnas sportavdelningar skriver om utan
också hur de gör det. I och med att TV visat hur
den stora tävlingen förlöpt anser tidningarnas
sportreportrar att det är onödigt att referera dessa i
detalj som man tidigare gjort. Särskilt kvällspress-
ens reportrar anpassade sig snabbt till TV-mediet
och dess sändningar. Till en början kunde TV bara
sända själva tävlingen, däremot var det tekniskt
svårt att ordna intervjuer efteråt. Detta utnyttjade
kvällspressen genom att förmedla idrottsstjär-
nornas kommentarer till läsarna. På så vis komplet-
terade kvällstidningarna TV-sändningen. Morgon-
tidningarna tog efter, när pressläggningstiderna til-
lät. Pratminusjournalistiken tog fart på allvar på
sportsidorna. Därefter har TV-tekniken förbättrats
så att även TV-reportrarna snabbt kan intervjua
idrottsstjärnorna. Den idrottsintresserade kan där-
med få såväl hela matchbilden som kommentarer
redan i TV-sändningen.
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Därför är det inte så underligt att en växande
andel av läsarna tycker att det numera är mindre
viktigt att läsa om idrott än det varit tidigare. De
stora idrottsevenemanget täcks bättre av TV än av
tidningarna, ändå envisas tidningarna med att för-
söka konkurrera. Därmed blir det allt mindre resur-
ser till att bevaka all den – främst lokala – idrott
som TV som riksmedium inte förmår att täcka.

Anledningen till att tidningarna ändå innehåller
mer sport är förstås att idrottsvärlden vuxit våld-
samt från andra världskrigets slut och till våra da-
gar. Förbättrade kommunikationer har gjort det en-
kelt för idrottsutövare i hela världen att mötas och
tävla i allt fler sporter. Dessutom kräver den snabbt
växande kvinnoidrotten allt större utrymme. Trots
att sportbevakningen blir allt mer komprimerad be-
höver den därför mer plats.
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