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Sammanfattning  

Att vi ser minst en sportreferent vid varje match eller i andra idrottssammanhang är idag en 

självklarhet. Det finns kända och mindre kända referenter. Men hur har de mest etablerade 

referenterna tagit sin plats och blivit dem som vi så kallat känner till? För vissa räcker det att 

höra rösten och man vet direkt vem det är, andra har börjat synas mer och mer under 

sändningarna. Till en början handlade det mest om att rösten var talande. För det var ju 

faktiskt i radio som allting började. Men när TV började sända sport så började den också ta 

över radiosportens lilla era.  

 

Det här är en studie hur sportreferenter etablerat sig ända sedan AB radiotjänst för första 

gången 1925 började ge ut sändningar som innehöll idrottsarrangemang till dagens TV-

sportreferenter. Läsaren kommer att få en inblick hur det är att jobba som referent samt vilka 

krav som ställs. Men framförallt finns det en historisk berättelse hur TV-sporten tagit över 

radiosporten allt mer och mer.  

 

De slutsatser vi kunde dra var att det finns nästan ingen som är anställd utan utbildning när 

det kommer till att arbeta som sportjournalist i radio eller TV. Då bland annat både SVT och 

Sveriges Radio har som krav att även praktikanter måste vara under en journalistisk 

utbildning.  

Du kan inte längre säga vad du tycker och vill som sportjournalist, framförallt inte i TV. I 

radio är det inte lika noga. 

 

De första sändningarna handlade mer om att tala om för tittaren hur allting såg ut, idag är det 

annorlunda och man skapar känslor för publiken för att hålla dem underhållna.  
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Inledning 

 

Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt! Det är omöjligt! 

Först Salt Lake City, och nu det här. Jag tror jag ger upp! Jag slutar med det här, Jansson! 

Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på!
1
 

 

Vissa kanske känner igen detta kända referat när Lasse Granqvist konstaterar Sveriges 

otroliga insats mot Finland i VM 2003. Sverige låg under med 5-1 och under all kritik 

lyckades de vända matchen till en seger med 6-5. 

Granqvist är mest känd för att ha refererat i radio men idag har han samlat åt sig stora 

erfarenheter som TV-referent. Karriären tog sig vid på radiosporten, och han blev snabbt 

igenkänd som den kvicka referenten med brett ordförråd. 1991 fick han sitt första stora 

uppdrag och kunde titulera sig som huvudreferent under ishockey-VM samma år.
2
 

 

Granqvists flytt till TV-sporten fick oss att ställa frågor om den historiska relationen mellan 

radio- och TV-sport, och om en bakgrund i radiomediet fortfarande anses vara en merit. Vi är 

på ett personligt plan intresserade av den frågan, eftersom vi gärna vill arbeta med 

sportjournalistik, men det är också en intressant mediefråga. Radion har funnits i över 100 år. 

Eftersom radion kom först kunde detta medium under en kort period erbjuda den enda 

möjligheten att följa ett idrottsevenemang ifall man inte kunde närvara för att följa det på 

plats. Även om radion fortfarande finns i de flesta hem, på ett eller annat sätt, så har TV:ns 

livesändningar av sport kommit att innebära ett nytt sätt att få uppleva idrotten hemifrån, och 

idag är det i första hand genom TV-sporten livesändningar som vi tar till oss och minns 

viktiga sporthändelser. 

 

I TV:ns barndom var det naturligt att anställa erfarna radioreferenter, som då var de enda 

sportjournalisterna med vana att kommentera livesändningar. Men hur ser det ut idag när TV-

mediet är så pass etablerat? Vilka fördelar och nackdelar finns med radiobakgrund, och vad är 

det för sorts kvalitetskrav som TV-mediet ställer moderna referenter inför? 

 

 

                                                           
1
 Lars “Lasse” Granqvist, Hockey-VM 2003. Sverige-Finland. http://www.expressen.se/sport/har-ar-tre-

klassiska-lasse-granqvist-citat/ 

2
 Lars Ivar Granqvist, LarsTommy AB. 2013 
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Syfte och Problemformulering 

 

Under åren som gått sedan TV:n kom in i hemmet har den tagit över mer och mer. Även om 

det är så betyder inte det att radion, som är ett äldre medium, har dött ut. Det betyder bara att 

den har fått en ny roll i dagens samhälle, och att de har blivit specialiserade i förhållande till 

varandra.  Detta gjorde oss nyfikna på frågan om vad radioerfarenhet betyder för en som idag 

vill arbeta med livekommenterande i TV. I TV:ns barndom var det självklart att anlita 

referenter med radioerfarenhet, men hur ser det ut idag: Är det fortfarande en tillgång att ha 

börja referera i radio om man senare vill gå vidare till livekommenterande i TV? 

 

Det finns många unga idag som vill slå sig in som livereferent, och de går allt som oftast 

vägen genom radio innan de kan etablera sig inom TV-mediet. Varför väljer man inte att gå 

via TV-mediet direkt?  

De framgångsrika sportjournalister vi känner till idag har gått olika vägar för att bli en 

kommentator och genom att studera deras utveckling kan vi se vilka perspektiv som finns på 

frågan. Lars Granqvist och Marie Lehmann har erfarenheter som både liknar och skiljer sig åt, 

och vi vill undersöka om radioreferentens erfarenheter och kompetens är förenliga med 

kraven som ställs för arbetet som TV-referent. Och som bakgrund av det förändrade 

medielandskapet studerar vi skillnaden mellan radion och TV:n. Vi låter därför historian kring 

radio- och TV-mediet bli en del av problemlösningen för att få fram resultatet i frågan om 

vilket medie man väljer att starta sin karriär som sportreferent. Studien blir då riktad för de 

som vill veta mer om hur det är att kommentera sport och vilket medie som skapar bästa 

förutsättningar till en blivande sportreferent.  

 

Frågeställningar 

 

 Vilken sorts kompetens och erfarenhet förväntas en TV-kommentator ha? 

 Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan att referera sport i radio respektive TV? 

 Vilken roll har radiosporten som karriär spelat för dagens TV-sportkommentatorer? 
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Bakgrund 

 

Sven Jerring och radiosportens historia 

 

Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande 

svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som 

gör allt för att ta segern åt Nippon. Och svenskar, svenskar som kämpat redligen men som nu 

är slagna.
3
  

 

Radiosporten tog sin början söndagen den 3 februari 1923. Då pågick det ett vinterspel i 

Boden och man sände ut resultaten från tävlingarna. Veckan därpå fortsatte det att sändas, nu 

även med mellantider och slutresultat. De som inte lyckades ta sig dit kunde följa tävlingarna 

utan att närvara vid evenemanget. Men när AB Radiotjänst (numera Sveriges Radio) startades 

år 1925 prioriterades inte sporten att sända ut till allmänheten. Trots detta tillkom det så 

småningom en idrottskrönika som sändes varje lördag i samband med nyheterna. Dock så var 

det inte förrän mars 1925 som den första direktsändningen av ett idrottsevenemang inträffade. 

Det var Vasaloppet som skulle refereras för första gången efter sin start 1922. Detta var alltså 

det första utomhusreferatet i Radiotjänst historia och det gjordes av en man som kom att ha 

stor betydelse för idrottsrefereringen på radio och även som en av de största profilerna 

överhuvudtaget, nämligen Sven Jerring.
4
  

 

Men okänt var att det inte är Jerring som var först med att göra en direktsändning, han var 

först med att kommentera utomhus, men egentligen var det sportjournalisten Oscar Söderlund 

som en höstkväll 1924 sände och beskrev boxningsmatchen mellan Harry Persson och Larry 

Gains. Vilket skiljde sig åt Jerrings direktsändning där Söderlund kommenterade en match 

inomhus. Det var tack vare att Söderlund var en så pass bra konferencier vid boxningsmatcher 

som gjorde att han blev rekryterad som radiopratare.
5
  

 

I boken Från Vasaloppet till Sportextra beskriver Peter Dahlén Sven Jerrings egenskaper som; 

  

                                                           
3
 Sven Jerring refererar fotbollsmatchen Sverige-Japan i OS i Berlin 1936. Matchen slutade med svensk förlust 

http://faktoider.blogspot.se/2010/10/japaner-japaner-japaner.html  
4
 Peter Dahlén. Från Vasaloppet till Sportextra. Stiftelsen Etermedierna i Sverige 1999, 73-77. 

5
 Ibid, 77-79. 

http://faktoider.blogspot.se/2010/10/japaner-japaner-japaner.html
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”Den otvungna improvisationsförmågan, förmågan att gestalta, livfullt och spirituellt, att i ord  

och medelst snabba idéassociationer måla människor, miljöer och situationer. Allt med en  

distinkt och kultiverad stämma.” Radions idé bestod, som Sven Jerring tänkte sig det, i att 

befrämja vänlighet och skapa förståelse och ge kunskap. Som radioreferent hade Jerring en 

dokumenterad förmåga att både hålla i och bära upp en sändning.
6
 

 

Även om Jerring var älskad av många så fick även han känna av lyssnarnas kritik som 

radioreferent. Radiotjänsts språkrör gick i och för sig i försvar åt Jerring. Jerring hade ju alltid 

som avsikt att göra fotbollsreferaten till ett underhållande program för så många lyssnare som 

möjligt och inte försöka göra det till endast fakta för experter. Man hade gjort försök att låta 

experter sköta fotbollsreferaten men dessa hade i det närmaste blivit “onjutbara”.
7
 

 

Om vi ser till Jerrings arbete inom radion är det uppenbart att han blev ett med sitt yrke, 

radioreporter, som han i hög grad skapade själv. Under denna tid fanns det framför allt tre lika 

programområden som skapades för att sändas direkt genom radion. I en av dessa radiogenrer, 

radioteatern, fann sig Jerring som entusiastisk understödjare och en medspelare. Inom de 

andra två, barnprogrammet och direktreferaten, var han mer en uppfinnare, pionjär och 

utvecklare.  

 

Detta ledde till en framträdande position i radiolyssnarnas medvetande. Jerring blev snabbt en 

favorit och det talades om att han var en symbol för rundradion; 

 

Den mannen är skapt för mikrofonen. Han äger en enastående förmåga att behandla ordet, en snabb 

uppfattning och ett gott humör, som piggar upp.
8
 

 

Övergången till TV 

Radiotjänst startade sin provverksamhet med televisionssändningar hösten 1954 i ganska 

blygsam skala. Program sändes 6-7 gånger i månaden över en provisorisk sändare på tekniska 

högskolan i Stockholm och personalen uppgick till cirka 20 personer.
9
 Gert Engström, som 

var TV-sportens första chef, anställde en grupp kommentator med många skilda egenskaper 

men en sak de alla hade gemensamt, och det var att alla var över 30 år när de började på TV-

                                                           
6
 Ibid, 78. 

7
 Ibid, 237-238. 

8
 Ibid, 80. 

9
 Bo Reimer. Uppspel, Den svenska TV-sportens historia. Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2002, 32. 
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sporten och alla hade tidigare erfarenhet av antingen eget idrottande eller av sportjournalistik i 

andra medier.
10

 TV-mediet blev attraktivt för radioreferenter i och med synligheten. Man var 

inte längre bara en röst. I det unga TV-mediet fick vi höra hur radioreferenterna skolade om 

sig och gick så småningom över för att referera i TV. Då sågs det som ett plus ifall man hade 

erfarenheten från radion och detta kan vi se på personer som Sven Jerring. Jerring ville pröva 

på kommentatorspåret i TV och hans sätt att kommentera skilde sig inledningsvis från andra 

kommentatorers:  

 

Jerring gick hårt in för att motsvara TV:s speciella krav. Han odlade i början en 

alldeles egen speakerteknik, som bestod i att knappt yttra någonting alls utom namn 

på spelarna … Mot slutet av matchen förföll han dock till ett allt ymnigare 

småsnackande: pausrädslan satt där djupt efter de många radioåren.
11

 

 

Här är ett exempel på den kritik som Sven Jerring fick motta under första tiden som TV-

kommentator. Det var Sven Anér, skribent i Dagens Nyheter, som uttryckte sig efter att 

Jerring kommenterat landskampen Sverige-Ungern i fotboll 1957:  

 

Sven Jerring var inte bra. Den snabba uppfattningen och den säkra sakkunskapen har 

aldrig varit Jerrings starka sidor: han är skildraren, inte sekund-för-sekund-reportern. 

Nu låg han genomgående två man efter i sina ihärdiga försök att redogöra för 

passningarna mellan ideligen namngivna spelare. Intrycket var närmast patetiskt… 

Egentligen är det ganska barockt att svensk radios grand old man vid fyllda sextio år 

ger sig i kast med något så föga radiobetonat som sport-TV.
12

 

 

Under fotbolls-VM 1958 skrev Stockholms-Tidningen om Sven Jerrings officiella debut i TV 

(vilket det egentligen inte var) att han var en positiv överraskning. Det skrevs bland annat att 

radions ljud inte behövde slås på till TV-bilden. Han fördelade kommentarer utomordentligt 

väl.13  

Sven Jerring var först i att kommentera på ett visst sätt och i Sverige är det genom honom som 

framväxten av kategorin “sportreferent” uppkommit.
14

 Jerring är ett klargörande exempel på 

                                                           
10

 Ibid, 71. 
11

 Ibid, 40. 
12

 Ibid, 43. 
13

 Ibid, 51. 
14

 Ibid, 32-44. 
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hur livekommenterandet av sport växer fram i det historiskt grundade samspelet mellan radio 

och TV. Det är mot den bakgrunden vi genomför den här studien.  

Teoretiska perspektiv och Tidigare forskning  
 

I detta kapitel avhandlas först det övergripande teoretiska perspektiv som studien utgår från. 

Därefter presenteras och diskuteras den tidigare forskning vi anknyter till.  

 

Mediekonvergens 

Konvergens handlar om processer där separata enheter såsom apparater, nätverk, innehåll, 

marknader eller konsumtion på olika sätt utvecklas till att bli mer och mer lika varandra, och 

den är på många sätt synlig i vår vardag i mötet mellan teknik, företag och människor.
15

 

Mediekonvergensen förklarar att all medie förändras men inte försvinner. De gamla dör inte 

ut, men oftast ersätts av något annat. Mediekonvergens bygger på interaktion i vad vi väljer 

för medie att följa exempelvis sporthändelser. 

 

Roger Fidlers beskriver konvergens som: 

 

Crossing of paths or combination that results in the transformation of each converging 

technology or entity as well as the creation of new technologies or entities.
16

  

 

Han menar alltså att korsningen av banor eller kombinationer resulterar i en omvandling av 

varje konvergerande teknik eller enhet, som samtidigt innebär ett skapande av ny teknik eller 

nya enheter.
17

 Konvergens betecknar med andra ord en rörelse och en förändring, men inte ett 

avslutat och stillastående resultat. 

 

Det finns många olika typer av konvergenseffekter, men den typ av konvergens som är mest 

intressant för vår analys är Konvergens av innehåll, d.v.s. frågan om att samma typ av 

innehåll kan publiceras genom olika kanaler.  Till exempel kan radion och TV:n sända samma 

fotbollsmatch, men göra det på helt olika sätt, beroende på mediets speciella förutsättningar.
18

 

 

                                                           
15

 Peter Berglez, Ulrika Olausson. Mediesamhället. Studentlitteratur AB, 2009, 177. 
16

 Ibid, 181 
17

 Ibid, 181. 
18

 Ibid, 15. 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3APeter%20Berglez
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AUlrika%20Olausson
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Historien visar att gamla medier aldrig dör. Vad som dör är helt enkelt de verktyg vi använder 

för att komma åt medieinnehåll, exempel stereo 8 och Beta tape. Dessa är vad medieforskare 

kallar leverans-teknologier. Leverans-teknologier har åldrats och ersatts; media å andra sidan, 

är under utveckling. Inspelningsbara ljudmedier, CD-skivor, MP3-filer, och stereo 8 kassetter 

är leverans-teknologier. 

 

Historikern Lisa Gitelman erbjuder en modell för definitionen av medier som fungerar på två 

nivåer:  

1. ett medium är en teknologi som möjliggör kommunikation.  

2. ett medium är en uppsättning tillhörande olika “protokoll” eller sociala och kulturella 

seder som har vuxit upp kring denna teknik.  

 

Leveransteknologier kommer och går, men media kvarstår som skikt inom en allt mer 

komplicerad information och underhållningsstrategi. Ett medieinnehåll kan skifta, till 

exempel när TV:n ersatte radion som ett berättande medium, vilket frigjorde radion att bli det 

främsta skyltfönster för rock'n'roll. Publiken kan också komma till att förändras (som när 

teater flyttar från en populär form till en mer etablerad form) men när ett medium etablerar sig 

så uppfyller det vissa grundläggande mänskliga behov och den fortsätter att fungera inom det 

större systemet av kommunikationsalternativ. 

 

Så fort det blev möjligt att spela in ljud har det fortsatts att utveckla nya och förbättrade medel 

av inspelning och uppspelning av ljud. Skrivna ord dödade inte de talande orden. Bio dödade 

inte teater, TV dödade inte radion. Varje gammalt medium tvingades att samexistera med dem 

växande medierna. Det är därför som konvergens känns mer rimligt som ett sätt att förstå det 

förflutna flera årtionden av förändringar inom medierna. Äldre medier håller inte på att 

ersättas, utan snarare att deras funktioner och status har förändrats genom introduktionen av 

ny teknologi.
19

 Konvergensen ger inte bara ett perspektiv på det som en gång var och inte är 

dött, konvergens påpekar bara på att vi kan använda oss av flera interaktionskällor. Det är 

med andra ord enklare idag att ta del av diverse nyheter och då framförallt sportnyheter, vilket 

tillhör en del av uppsatsens huvudsyfte, att skapa bästa förutsättningar för en blivande 

sportreferent, vad gäller att utvecklas och att nå ut till publiken. 

                                                           
19

 Henry Jenkins. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press, 2008, 13-14. 
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Presentation av tidigare forskning 

I Bo Reimers bok Uppspel, Den svenska TV-sportens historia berättas om övergången från 

radiosport till TV-sport och Reimer tar upp den kritik som TV-mediet fick uthärda i början, 

vad gäller jämförelser med kommentatorer och hur organisationen lade upp sina sändningar 

med mera. Boken belyser sportens roll i Sveriges Television under drygt 45 år. Reimer är 

professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid området för konst, kultur och 

kommunikation på Malmö högskola.  

 

Bo Reimer menar att nya medier alltid genomgår en inledande experimentfas innan de hittar 

sin kulturella form. Han grundar sig bland annat på kulturteoretikern Raymond Williams 

tanke att vid introduktionen av såväl radio som TV var situationen den att teknologin kom 

före behovet. Erfarenheterna från radio hade visat att sportsändningar - Vasalopp, 

fotbollslandskamper med mera, drog stora skaror lyssnare. Sannolikheten gjorde att dessa 

personer även skulle vara intresserade av att se sportevenemang.
20

 

 

Från Vasaloppet till sportextra, skriven av Peter Dahlén, är mer fokuserad på radions första 

decennier till 1995s sportextra. Sportextra är ett program i Sveriges Radio där man sänder 

över 100 timmar direktsänd sport varje vecka.
21

 Dahlén undervisar i medie- och 

kommunikationsvetenskap på Institutionen för journalistik och masskommunikation vid 

Göteborgs universitet och har vid olika sammanhang skrivit om medier ur ett historiskt och 

populärkulturellt perspektiv.  

 

Dessa båda studier ger vår undersökning en god förankring i TV-och radiosportens historiska 

förutsättningar, men har även varit användbara för att precisera ett teoretiskt perspektiv.  

 

Christopher Carl Jenkins´ artikel What makes a good sportscaster har använts därför att den 

ger en djupgående bild av sportreferenters utveckling från radio till TV. 

 

I artikeln Sports and television skriven av Stanley J. Baran, forskare och författare inom 

kommunikation redogörs för TV:ns historiska övertagande av radions centrala roll för 

amerikanska sportsändningar och vad detta skifte betydde för förståelsen av sport. Baran 

                                                           
20

 Bo Reimer. Uppspel, Den svenska TV-sportens historia. Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2002, 31. 
21

 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=179  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=179
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skriver om sportens publika och kommersiella betydelse för TV-mediet, och diskuterar även 

hur TV:ns estetik har påverkat olika sporter. 

 

I uppsatsen Fotboll i radio eller TV? analyserar Andreas Bundesen skillnaden mellan fotboll i 

radio eller TV och även frågan om vad kommentatorerna vill berätta i respektive medium. 

Texten är intressant för oss då vår uppsats delvis handlar om referenternas sätt att vara i TV 

respektive i radio.  

 

Är vi live nu?, skriven av Joakim Almén och Joacim Clarin, har en struktur som liknar vårt 

upplägg. Uppsatsen har som syfte att kartlägga hur arbetsförhållanden ser ut för 

sportjournalisterna, mot bakgrund av tidningsdöden och det förändrade medielandskapet. I 

och med att uppsatsen handlar mycket om konsekvenserna med det förändrade 

medielandskapet ser vi texten som en hjälp på vägen att förstå radio- och TV-sportens 

situation och relation till varandra. 

 

På Södertörns högskola, vid Institutionen för kommunikation, medier och IT, har Stina 

Loman och Helena Wedin skrivit en uppsats om ”Att konstruera en TV-expert.” De båda 

studenterna nämner teoretikerna Monika Djerf-Pierre och Håkan Hvitfelt i sin uppsats för att 

stärka teorin kring TV-experterna. Vilket var passande till syftet för vår uppsats då vi bland 

annat undersöker vilka krav som ställs på sportreferenter.  

 

Undersökningsledaren från Göteborgs Universitet, Ulrika Andersson har skrivit en bok, 

Journalister och deras publik, som bygger på en teoretisk inblick för publikinteraktionens 

betydelse i sammanhang med sportreferat. När samma typ av innehåll publiceras i olika 

kanaler till exempel Olympiska Spelen (OS), som kan sändas både på TV och i radio, blir 

detta en så kallad konvergens av innehåll. Och enligt medie- och kommunikationsforskarna 

Peter Berglez och Ulrika Olaussons teori från boken Mediesamhället, kopplar det oss till ett 

historiskt perspektiv kring radio och TV-mediets utveckling. 
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Gestaltningsskillnader mellan radio- och TV-sport 

 

Radio is to TV as a book is to a movie. With the radio and the book the listener uses his 

imagination.    

                                                                                         Ernie Harwell, radioreferent 

 

En live-referent har åtminstone tre uppgifter: 

 

1. Beskriva det som sker. 

2. Värdera och tolka det som sker. 

3. Dramatisera skeendet. 

 

Skillnaden mellan radio- och TV-referat är att radioreferenten: 

 

1, Inte har assistans av TV:ns teknologi (t.ex. repriser) för att förklara spelet och situationer  

2. Radiokommentatorn måste hela tiden utgå ifrån att den är ögonen för sin publik.
22

 

 

Radiokommentatorer förhåller sig till lyssnaren på det sätt att man med detaljer förklarar en 

bild, radiokommentatorn bygger alltså upp en visuell bild för lyssnaren. Kommentatorns 

roll, i radio, är tydligare dragen mot det refererande hållet, där kommentatorn beskriver det 

som inte lyssnaren kan se. Andreas Bundesen har skrivit uppsatsen Live i radio eller TV? 

och illustrerar de gestaltningsmässiga skillnaderna mellan radio- och TV-referat med 

utgångspunkt i direktsändningen av en landskamp i fotboll. Det är Paul Zyra som refererar 

radiosportens sändning av matchning, och Bundesen visar hur Zyra beskriver situationer 

mer i detalj för lyssnaren som då kan skapa sig en egen bild.
23

 

 

Matchen är igång och det är Wales som spelar i hel-rött och har bollen, svenskarna spelar i 

blåa byxor och gula tröjor. Gula tröjor som är nydesignade men det är ingen större skillnad 

på dem. 

Paul Zyra 

 

Kommenterandet inom radion används hela tiden för att beskriva det som inte lyssnaren 

kan se. Andreas Bundesen konstaterar att en radiokommentator allt som oftast börjar med 
                                                           
22

 Bo Reimer. Uppspel, Den svenska TV-sportens historia. Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2002, 202. 
23

 Andreas Bundesen. Fotboll i radio eller TV? Luleå Tekniska Universitet, 2010, 15. 
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att förklara var bollen är och har den som en central anknytning för att ge lyssnaren en bild 

av speluppbyggnaden.
24

 

 

 

I TV behöver man inte prata lika fort och mycket, där är det bilden som talar. Det var t.ex. 

av just det skälet som Sven “Plex” Petersson, ursprungligen från radiosporten, valde att 

jobba med TV istället för radio. Han var en av många som inte var lika snabbpratande som 

till exempel kollegan Lennart Hyland.
25

 

 

Bundesen har kommit fram till att TV-kommentatorerna använder sig mer av bilderna och 

använder enstaka ord för att föra samtalet vidare. Och att det som binder ihop det hela är 

just vad publiken ser. Han tycker att det blir mer tystnad och att kommentatorn ofta ställer 

frågor till expertkommentatorn för att släppa in denne i matchen. Kommentatorn använder 

sig, inte helt oväntat, alltså oftast av bilderna för att förklara matchbilden.
26

 

 

Den skillnaden har blivit ännu mer markerad genom att TV-sporten sedan början av 1970-

talet valt att arbeta med två kommentatorer, en huvudkommentator och en 

expertkommentator. Detta var svaret på en klassisk fråga: bör kommentatorn vara expert på 

TV eller på sport?
27

 

 

Även Klages tror att TV-sportkommentatorer låter spelet få presentera sig själva för tittare. 

Visuell media leder till mer nyfikenhet kring evenemang och ökar begäret för tittaren och 

lyssnaren, man söker efter verbal information och detaljer. 

 

Regardless of the problems faced by a sportscaster, the audience must get the picture of the 

game's actions.
28

 

 

Det som en sportkommentator säger ska vara så pass presenterande för publiken att allt blir 

klarare. Ett exempel är “highlights”, man använder det i TV för att hjälpa publiken att 

återkoppla och fånga intresset.
29

 

                                                           
24

 Ibid, 15. 
25

 Ibid, 71. 
26

 Ibid, 14. 
27

 Bo Reimer. Uppspel, Den svenska TV-sportens historia. Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2002, 203. 
28

 Christopher Carl Jenkins. What makes a good sportscaster? 1998, 4-5. 
29

 Ibid, 4-5 
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Enligt Christopher Carl Jenkins är radio en naturlig språngbräda för framtida TV-

kommentatorer, eftersom mediet ger kommentatorerna möjlighet att hitta en stabil 

personlighet och rytm. (I många fall för en mindre publik). Jenkins menar att erfarenhet av 

livekommenterande i radio bidrar till att bygga upp en ”känsla för spelet”. I det citat som 

inleder avsnittet framstår radioreferatet som ”djupare” och mer ”seriöst” än vad TV-referatet 

oftast blir. Jenkins håller delvis med och citerar sportkommentatorn Marv Alberts påstående 

att problemet idag är att de flesta som arbetar med att kommentera hoppar direkt in och gör 

TV utan att de någonsin gjort radio. Med utgångspunkt i Jenkins skulle man kunna säga att 

radiorefererandet har en viss status, men samtidigt är det uppenbart att det är i TV-mediet 

som både pengarna och kändisskapet finns. Av det skälet ska vi nu diskutera relationen 

mellan TV-mediet och förmedlingen av sport.
30

 

 

 

Mediesport: Symbiosen mellan sport och TV-mediet 

 

Television got off the ground because of sports. Today, maybe, sports need television to 

survive, but it was just the opposite when it first started. 

Harry Coyle
31 

 

 

Den amerikanska sportjournalistiken har i de flesta avseenden legat ett steg före den 

svenska utvecklingen, och framför allt har den amerikanska TV-sporten en längre historia 

än den svenska motsvarigheten. Det är därför intressant att säga något om vad 

introduktionen av televisionen betydde för både sportens och radions position i USA. 

 

I början handlade det inte om att tjäna pengar på sport genom TV:n. Utan det handlade om 

att sälja tv-apparater, och då började man sända sport eftersom det tilltalade publiken, 

vilket gjorde att försäljningen sköt i taket. Självklart var detta inte endast på grund av 

sporten utan även att TV:n var ett så pass nytt och spännande medium, men den hjälpte 

definitivt till väldigt mycket. 

 

                                                           
30
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31

 Stanley J Baran. Sports and Television. Museum of Broadcast Communications. 2014. 



17 
 

Det var tekniska och ekonomiska faktorer som gjorde sport attraktivt för detta nya mediet. 

De kameror som användes i början var tunga och otympliga. Dessutom behövde de väldigt 

starkt ljus för att kunna producera ens en skaplig bild. Det var boxnings- och 

brottningsmatcher samt amerikanska fotbollsmatcher som passade bäst att visa under denna 

tid.  

Något annat som var väldigt bra med sport var att den hade en färdig dramaturgi, den 

behövde helt enkelt inget manus eller skådespelare, så det blev inga extra kostnader för 

dessa saker. Detta i sin tur gjorde alltså sporten billig att producera, något som var en 

huvudfråga eftersom publiken fortfarande var relativt liten och det genererades inte så 

mycket genom annonsintäkter. Det var först på mitten av 1960-talet som det skulle börja 

kosta mycket att annonsera under stora matcher, vilket krävde fler än en sponsor per match. 

Trots detta fortsatte antalet timmar med sport på TV att växa samtidigt som publiken också 

växte sig starkare. Det kostade alltså inte överdrivet mycket pengar när sporten började 

sändas. Men självklart, som så mycket annat på TV, skulle det komma att ändras. Stanley J. 

Baran menar att på grund av det ökade intresset för professionell sport blev intäkterna 

högre, som bland annat med större och bättre täckning av matcher och evenemang. Och 

något som säger sig självt är att ju större lag och viktigare match desto mer intäkter kan 

man dra in.
32

 

 

I TV-sportens barndom var sporten viktig för att marknadsföra det nya TV-mediet. Idag är 

TV-exponering en viktig förutsättning för de olika sporternas status och ekonomi. Beck & 

Bosshart menar att ”Television seems simultaneously to support, popularize and dominate 

sports”.
33

 Betyder detta att TV-sport handlar mer om underhållning än om journalistik? 

 

TV-Sport som journalistik och underhållning 

 

All sports are not created equal. The most popular sports on TV are those best served by the 

medium’s limitations. 

Julie Talen
34 

 

Radiosändningar var under en period det enda sättet att ”share the immediate drama of a 

sports event”.
35

 I Sverige tog det ett tag innan radiosporten kunde etablera sig och bli ett 
                                                           
32
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33
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34
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stort program på Radiotjänst. I början handlade det mest om att ge resultat från tävlingar. 

Det prioriterades inte alls utan det var bara några fåtal minuter i veckan som det 

rapporterades om diverse tävlingar som hade pågått. Så småningom blev det mer och större 

försök till att sända från stora matcher som pågick i direktsändning.
36

 Det var först på 30-

talet som det skulle komma att bli större och mer populärt hos allmänheten. Fler och fler 

klubbar ville att Radiotjänst skulle sända just deras evenemang och tävlingar. Detta i sin tur 

ledde till att radion fick sålla mellan de olika ansökningarna för att bestämma vilket 

evenemang som skulle få sändningstid.
37

 

 

TV:ns ankomst ledde snart till att radion tappade sin ledande roll som förmedlare av 

livesportkom. Beck & Bosshart konstaterar att TV-mediet fick sin framträdande roll därför 

att ”it transmits not only sound but also live images, the feeling of ´being there´ is even 

stronger for television spectators than for radio listeners”.
38

 TV:n kom att betyda mycket för 

populariserandet av livesport, och televisionens gestaltningslogik fick stort genomslag i 

publikens syn på vad som var en högkvalitativ sportupplevelse. 

 

TV-sport handlar om att underhålla och att få publiken att känna sig road. Men att underhålla 

är så mycket mer än bara roa publiken, det handlar också om moral och värderingar. Enligt 

Peter Dahlén är underhållning ett populärt fenomen som är delat och älskat av många, något 

som bidrar till att hålla igång berättelsen. Den televiserade sporten ger oss berättelser vi kan 

känna oss hemma i, den talar om vårt samhälle och vår kultur, skapar ett slags gemenskap 

som vi kan dela.
39

 Under TV:ns intåg kom det att bli mer och mer press på det nya mediets 

journalister, deras underhållning var ett sätt att locka till sig höga tittarsiffror: kunde man 

underhålla sin publik, kunde man också behålla den. 

 

Bo Reimer menar att TV-sporten är en stor redaktion med ett brett uppdrag, TV-sporten 

måste kunna erbjuda både underhållning och journalistik. Man vill hålla TV-sporten på en 

lagom nivå och väljer därför att inte låta sporten övergå till allt för mycket underhållning. 

                                                                                                                                                                                     
35
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Tittarna vill kunna se fakta samtidigt som de blir roade. Kopplingen mellan journalistik och 

underhållning blir på så sätt viktig i TV-sportsändningar.
40

 

 

Sportjournalistikens status och utveckling 

Journalistik har till stor del vuxit fram som svar på verkliga behov av information och 

kontroll av det offentliga rummet under tjugohundratalet, men de exklusiva journalisternas 

roll som informationssamlare är inte lika uppenbar längre. Insamlingen runt granskning och 

förklaring verkar bara naturligt i detta perspektiv som dessa funktioner fokuserar på i den 

verkliga kärnan av journalistik - den fokuserar på vad vi inte kan förvänta oss av vad vanliga 

människor kan göra. 

 

Det är viktigt att veta vad publiken behöver och vill ha. Kommunikationen mellan 

journalister och dess publik har huvudsakligen gått i en riktning, från journalister till 

publiken. Men idag finns det flera olika sätt för publiken att lämna sina reflektioner till 

redaktionerna då möjligheterna förut var få för att kunna påverka interaktionens innehåll och 

förlopp. För att publiken ska vilja ta del av ett visst medium eller innehåll krävs det att detta 

uppfattas som relevant eller intressant, utöver de grundläggande förutsättningarna att mediet 

förstås, behöver de också vara någorlunda lättillgängligt för publiken. Tillgängligheten kan 

inte journalisterna styra men på deras bord ligger istället arbetet med att erbjuda publiken ett 

innehåll som speglar deras intressen och behov som finns bland de olika samhällsgrupperna. 

Man har förstärkt journalisternas publikkunskap för att därigenom bättre förstå vad som är 

viktigt för publiken, samt att också förbättra möjligheterna till interaktion mellan publik och 

journalister.
41

 

 

Att det sedan 1990-talet och framåt har det blivit vanligare att journalister själva agerar som 

experter är en tes som flera medieforskare accepterar. Monika Djerf-Pierre menar att 

journalistiken nu är mer inriktad på att engagera sin publik där journalisterna själva är mer 

synliga än tidigare. Tidigare fanns en trend av att strikt redovisa nyheter medan det i dag 

finns en större medvetenhet kring nyhetens upplägg och dramaturgi. Att journalister själva 

agerar experter är ett tecken på denna medvetenhet. Djerf-Pierre menar att journalisterna 

agerar experter med argumentet att de är tolkningsföreträdare på grund av sitt särkunnande. 

Medieforskaren Håkan Hvitfeldt anser att journalister fått en ökad status och makt i 
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samhället. Detta skapar en problematik som alltid har varit mer eller mindre närvarande: 

gränsen mellan fakta och kommentar blir allt suddigare. Hvitfeldt hänvisar till internationella 

mätningar som visar att den kommenterande journalistiken inte längre är begränsad till vissa 

delar av den journalistiska produktionen, exempelvis ledarsidorna. 

 

Journalisternas ökade makt bidrar till att en del journalister får en slags stjärnstatus när de är 

med och påverkar den allmänna opinionen. Detta gör att de så kallade stjärnjournalisterna 

agerar experter i tv-rutan. De kan bestämma vad som är bra och dåligt och på så sätt påverka 

debatten. Detta är, enligt Hvitfeldt, en makt som sällan granskas, en makt som sällan bär 

med sig ett ansvar. En anledning till att det blivit vanligare med stjärnjournalister är att tv-

nyheterna eftersträvar dramatik snarare än saklighet. Nyheter spetsas till och riktar in sig på 

konflikter. Lars Nord ger exempel på detta “Om riksdagsledamöterna någon gång i sitt liv 

köpt en tjänst svart blir det en större nyhet än hur i dag de röstar i kammarens viktigaste 

frågor”. Essensen i detta är ett behov av att tolka ett innehåll som ska underhålla publiken 

för stunden. Helst ska tolkningarna vara överraskande och vara fyllt av påståenden. Anna 

Maria Jönsson menar att dagens nyhetsvärdering strävar efter att skapa närhet och intresse 

gentemot sin publik. Publiken ska bli berörd. Samtidigt är publiken kritisk gentemot 

traditionella experter och dess kunskap samt gentemot samhällsinstitutioner. Resultatet av 

denna skepsis har resulterat i att journalisterna själva agerar experter.
42

 

 

Nygren, som nämns utan förnamn i Beck och Bosshards text, hävdar att journalistikens 

professionella ideal används som symboliskt kapital i kampen för att upprätthålla 

yrkesmässiga statusgränser, men sportjournalistiken hade från början en mycket låg status. 

Beck & Bosshart menar att denna låga status delvis kan förklaras med att 

sportjournalisterna ofta saknade journalistisk utbildning och erfarenhet: 

 

Even some decades ago, a personal relationship to sports and knowledge about sports were 

much more important than knowledge or training in journalism for many media companies 

seeking to hire a sports journalist. In the 1950s and 1960s, the Berger Tagblatt, a Swiss daily 

newspaper, boasted about the fact that the articles in the sports section were written by active 

athletes. For many years, this information could be read on almost every sports page of this 

paper.
43

 

                                                           
42

 Stina Loman och Helena Wedin. Att konstruera en TV-expert. Södertörns högskola. 2011, 11-12. 

43
 Daniel Beck and Louis Bosshart. Sports and Media. CSCC, Vol 22 2003, 10-12. 



21 
 

Metod 

Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Med en kvalitativ undersökning menar vi att 

texten innehåller forskning kopplad till teorier, till skillnad mot en kvantitativ som mest 

innehåller statistiskt underlag. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få deltagarnas 

perspektiv, vad de uppfattar som betydelsefullt, som utgångspunkt.
44

 Som underlag har vi 

genomfört två intervjuer med sportkommentatorer, där båda har två skilda karriärvägar. 

 

Alan Bryman skriver att “Kvalitativ forskning brukar [å andra sidan] beskrivas som att den 

anpassas efter hur saker och ting utvecklas över tid och att den har ett fokus på kopplingarna 

mellan deltagarnas beteenden i sociala situationer”.
45

 Detta fungerar för oss så att vi kunde få 

ut en bättre analys kring sportkommentatorernas val av karriär inom radio och TV. Vi ville 

veta hur dem själva uppfattade sitt eget val av karriär samt vad dem själva ser på radio- och 

TV-sportsammanhanget. Varför vi har valt att undersöka sportkommentatorer är för att vi 

ville se på deras sätt att underhålla i radio och TV och vad för krav de ställts mot. Vi tror att 

deras syn på radio och TV kan ge en ärligare bild av vår medievärld. 

 

För att kunna analysera den empiri som vi fått fram använde vi oss av olika forskares teorier. 

En kommentator måste idag vara både underhållande och journalistiskt kunnig. Därför har vi 

använt oss av Ulrika Anderssons bok Journalister och deras publik för att se på 

publikinteraktionens betydelse i sammanhang med sportreferat. När samma typ av innehåll 

publiceras i olika kanaler till exempel Olympiska Spelen (OS), som kan sändas både på TV 

och i radio, blir detta en så kallad konvergens av innehåll. Där av kan teorier från Peter 

Berglez och Ulrika Olaussons bok, Mediesamhället, ge oss ett historiskt perspektiv kring 

radio och TV-mediets utveckling och vi får även då hjälp med analysen som är kopplad till 

sportkommentatorerna. I och med mångfaldet av teorier har det hjälpt oss att analysera 

materialet och få ett mer konkret resultat. 

 

Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) är grundarna till sportsändningar i 

Sverige, därför kändes det självklart att använda just dem i vår undersökning. I och med att 

våra intervjupersoner har och fortfarande arbetar på både SVT och SR kändes de relevanta. 

Då deras huvudsakliga intresse- och arbetsområden inriktar sig mest till ishockey samt fotboll 
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blir uppsatsen generellt kopplad till dessa sporter. Fotboll och ishockey är även något som vi 

är intresserade av så därför ville vi gärna intervjua personer med samma intressen. 

 

Resultatpresentation och analysmodell 

När vi presenterade undersökningens resultat valde vi att dela in resultaten i tre olika 

temarubriker där vi under varje rubrik knöt an till uppsatsens syfte och frågeställningar med 

hjälp av teori och material. Vi använde temarubriker för att det skulle bli lättare för läsaren att 

förstå och kunna följa den röda tråden. Att göra på detta vis underlättade inte endast för 

läsaren utan även för vår egen del när vi skulle redovisa de resultat vi faktiskt kommit fram 

till.  

 

Intervjuer: Planering och urval 

Intervjuerna valde vi att göra kvalitativa och semistrukturerade. De vi gjorde intervjuerna med 

var Lars “Lasse” Granqvist och Marie Lehmann, mer detaljerad förklaring på vilka dem är 

finns i respektive intervjudel. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer
46

 för att vi då 

kunde lämna det relativt öppet så Lehmann och Granqvist kunde få fram sin åsikt och våra 

frågor behövde inte komma i följd även fast de ursprungligen låg i ordning. Detta lämnade 

även möjlighet till att ställa följdfrågor.  

När vi valde vilka personer vi ville intervjua så riktade vi in oss på fyra stycken och mejla 

dem. Vi valde att sätta ribban högt för att få personer som vet vad dem gör i sitt arbete och för 

att intervjuunderlaget skulle få en bra struktur. Gemensamt med dessa fyra är att alla arbetar 

som journalister på ett eller annat sätt inom radio- och TV-sport. Med hjälp av de fyra 

intervjupersonerna hade vi kunnat få en bredare syn runt radio- och TV-kommentatorers 

utveckling. Det visade sig att vi endast fick svar ifrån två av dem och kunde därmed bara göra 

två intervjuer. Som vi nämnde tidigare blev det Marie Lehmann och Lars “Lasse” Granqvist. 

Det som var bra med dessa två var att den ena har kommenterat sport i både radio och TV 

(Granqvist) medan den andra bara hållit sig till olika sportprogram i TV (Lehmann). Därför 

kunde vi enkelt dra skillnader och likheter mellan radio och TV från dessa två profiler och 

även få svar på vad radiosportens kommentatorer har gjort tidigare för att påverka dagens TV-

sportkommentatorer.  

Innan vi satte oss ner för en intervju, sökte vi upp Lehmann och Granqvist på Google för att 

veta så mycket som möjligt om dem och deras bakgrunder. Vi valde att göra så för att innan 
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intervjun veta vad de gjort tidigare och vad dem gör idag. Detta gjordes för att inte Lehmann 

och Granqvist skulle tycka att vi verkade oseriösa och inte hade någon aning om deras 

yrkeskompetenser. 

Intervjuerna var upplagda så att de skulle ta ca 30-45 minuter per person. Under dessa minuter 

han vi då få in användbart material som var tillräckligt för att kunna analysera. Vi valde att 

banda intervjuerna så att det som sades inte skulle bli något missförstånd i den färdigskrivna 

uppsatsen.   

 

Avgränsningar 

Att vi inte valt och göra uppsatsen till en kvantitativ analys är för att vi ville intervjua färre 

personer så att vi kunde ha längre och mer djupgående intervjuer för att få bättre underlag. 

Med en kvantitativ undersökning hade vi bara kunna skrapa lite på ytan och det hade inte 

gynnat vårt resultat. Vi är medvetna om att två intervjuer inte kan ge en helhet av hur en 

sportkommentator arbetar, men det är ändå ett bra underlag för att ge stöd till vår 

undersökning. 

 

Det finns självklart andra kanaler som vi hade kunnat titta på, till exempel TV4. Att vi sedan 

valde att ha mest fokus kring Ishockey och Fotboll var för att det är dem mest sedda 

sporterna. Lars Granqvist refererar i båda idrotterna samt att Marie Lehmann har stort fokus 

på ishockey. Även vårt intresse ligger närmast dessa sporter och gör att vi redan kan mycket 

om just Fotboll och Ishockey.   
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Materialredovisning 

 

Intervju med Lars “Lasse” Granqvist 

Lars “Lasse” Granqvist är en sportkommentator som arbetat inom både radio- och TV-sport. 

Granqvist är framförallt känd som den snabbt talande kommentatorn med känsla för detaljer 

och har en stark passion till det han gör och som får lyssnaren att känna närhet. 

 

Granqvist nämner i intervjun att han arbetade i 13 år med att växla från radio- till TV-sport, 

skälet var osäkerhet i TV-referering och att det fortfarande är en pågående process med att 

lära sig kommenterandets roll i TV.  Det handlar om personlighet, att översätta sig själv från 

radioreferent till TV var svårt för Granqvist, för honom var det en utmaning att vänja sig med 

det lugnare tempot i TV. Det var inte hans sätt att referera och därför tog det sådan lång tid. 

 

Vi bad Granqvist att berätta sin egen version av vad han ser som den största skillnaden mellan 

radio- och TV-sport.  

 

Det låter ju nästan överdrivet enkelt svaret, men det är ju bilden. Och det kan man säga 

att det fattar ju vem som helst, men bilden i sig är så stark, därför att den föder så många 

extra intryck, nya intryck, egna intryck för den som sitter och tittar och om du hör ett 

radioreferat, nu pratar jag om referat då, om du hör ett radioreferat, så får du utgå ifrån 

att den som lyssnar inte ser matchen, de som pågår, då skapar man genom uttryckssättet, 

förutsättningar för lyssnaren att skapa sin egen bild. När man sitter och lyssnar så skapar 

man alltså sig en bild. 

 

Sen finns det ju en del saker som ger tydliga likheter i ren kommentering, man kan kalla det 

för kommenteringskonsten, sättet att referera, det är till exempel tajming som är den 

avgörande faktorn i radio och i TV, i radio tajmar du med mer starkare och frekvent ordflöde 

än vad du gör i TV. Där är det mer tajming till bilden.
47

 

 

I grund och botten syns man inte som kommentator men nu kan publiken välja den 

kameran också, säger Lars Granqvist.   
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Granqvist är alltid sig själv och han säger att han alltid haft turen och jobba med duktiga och 

skickliga bildproducenter som har låtit honom vara den han är. Bildproducenterna har sagt att 

“Ja men Lasse kör du ditt race så hittar vi dig med kameran.”  

 

Granqvist nämner en rad stora profiler och menar på att nästan alla stora referenter idag 

kommer från radiosporten, namn som nämns är bland annat Ola Wenström, Bosse Hansson, 

Christer Ulfbåge, Jacob Hård, Robert Perlskog, listan kunde göras lång. För 12-13 år sen var 

det mer stort att göra TV än vad det är idag men att radiosporten har varit en stark skola för de 

som arbetar i TV.  

 

När han själv skulle gå ut gymnasiet så ringde han till radiosportens redaktion och pratade 

med dåvarande redaktionschef för att ta reda på vad som krävs för att få jobb hos dem. De 

hänvisa till journalistiska högskolan, han kom inte in direkt, men efter en termin med 

engelska så kom Granqvist in. Praktiken fick han även på Sveriges Radio, självklart kunde 

han inte allt inom refererandet, men han var däremot väldigt intresserad. Han fick ju sedan 

sommarvikariat och som ledde till fler vikariat under jul och OS och så vidare, till slut blev 

han en anställd. 

Granqvist ville bara referera från början men hans handledare som han hade då tyckte att han 

behövde lära sig mer journalistik. Något som han är tacksam över idag. 

 

När vi nämnde Niklas Wikegård och ifrågasatte vad han gjorde för skillnad som inte har varit 

en radioprofil i grund och botten svarade Granqvist såhär; 

 

Han är inte referent, han är expert. Det som skiljer där är att referenten är oftast en journalist 

och har en journalistisk bas, experten är ofta sprungen ur idrotten självt. Det är sällan 

journalisten blir expert. Experten kommer från omklädningsrummen kan man säga antingen 

som spelare eller som tränare och referenterna/kommentatorerna är journalister som grund. 
48

 

 

Granqvist gav exempel på sig själv när han blev erbjuden att ta en handbollsmatch under OS 

2008 i Peking och sade att han inte ville, då kunskaperna inte var lika starka som till andra 

sporter, som för honom är hockey, fotboll och lite trav. Men han fick ta den ändå. Han menar 

alltså att det är alltid en fördel att referera det man är så kallad “expert” på.  
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En vidare diskussion med Granqvist var hans syn på kommenterandet i radio vad gäller 

uttryck av förbjudna ord, kontra om man skulle säga det i TV idag.  

 

Generellt sätt har det i alla fall varit så, att radioreferat inte alltid är lika påpassat. Det finns 

ett större tålamod och en större zon med radioreferat än vad det gör i TV.  Skulle du sitta och 

svära i ett radioreferat så har du större chans att komma undan än om du skulle svära i TV.
49

 

 

För Granqvist var radiosporten väldigt mycket hemmaplan och för hans del kom radion 

alltid i första hand, han sluta ju inte göra radio förrän 31 december 2012. Han anser att 

radiosporten är den starkaste journalistiska basen man kan få. Men menade på att många 

tycker ju att det är roligare med TV på grund av uppmärksamheten, därför att man syns. 

 

Sveriges radio är mån om den anställda personalen och det är inte ett lätt företag att 

frilansa åt. Granqvist tycker att det är lättare att vara frilansare åt C more, Canal Plus 

eller TV4, (Bonnier koncernen).  

 

Granqvist sa att förr ringde man in till en så kallad klagomur för att berätta 

journalisternas eller kommentatorernas misstag, 

 

Granqvist säger att Lennart Hyland var den första att kommentera med positions 

beskrivning. Jämfört mot Jerring som bara sa Japaner som hoppar japaner som dansar 

och är överallt. Hyland är skaparen av exempel uttrycket som ”han balanserar med bollen 

på kortsidan” Och där har Granqvist även bidragit med att man accepterar euforin, 

exempelvis att vara glad när det går bra för Sverige. Han sa att det är okej att bli glad och 

jubla över en framgång.  

Han tycker även att det är viktigt och få idrotten att vara i centrum och att det är alldeles 

för många som är med för att bidra sig själva och matchen blir ett mindre fokus. Han 

tycker exempelvis att det är konstigt att en som är programledare ställer sig framför en 

teaterföreställning och säger: ”haha jag är här också, åå vad kul! Och du med!”  Det är ju 

idrotten som ska vara fokus och det finns många i radio som har så att säga ”flaxat” med 

armarna.  
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Intervju med Marie Lehmann 

Marie Lehmann är ett ansikte många känner till då hon funnits med i rutan sedan början på 

2000-talet. Man har bland annat sett henne i SVTs program “Lilla sportspegeln”. Idag ser vi 

Lehmann mest som programledare/programvärd och ett program hon är värd för är 

hockeykväll som sänds på torsdagar. Lehmann har såväl som Granqvist en journalistisk bas, 

där hennes väg in till TV-sporten gick från journalisthögskolan till en praktikplats på SVT 

som ledde till en anställning.  

 

I intervjun med Lehmann försökte vi ta upp frågor som skulle besvara skillnader mellan 

radio- och TV-sport, men då Lehmann inte har någon tidigare bakgrund i just radio så hade 

hon svårt att uttala sig om erfarenheter kring detta. Lehmann nämner dock att SVT har inget 

samarbete med radio och att det är ganska vattentätt mellan dem. 

Vi valde därför att fokusera mest på TV-frågor. Då TV ändå är det ledande mediet idag så 

kunde Lehmann ge oss svar som var lämpade för uppsatsen. Lehmann kunde trots sin icke 

erfarenhet från radio ändå ge oss svar på vad hon ser hos de som kommer från radio.  

 

Rent journalistiskt är det inte någon större skillnad, men om man ser livesändningar blir det 

ju skillnad hur man refererar ifall det är TV eller radio såklart. I radio finns det ju ingen bild 

men det gör det ju i TV. Så där är det nog ganska stor skillnad för kommentatorerna. Men för 

en programledare eller reporter, själva storyn i sig är nog samma och hur man går tillväga.
50

 

 

Lehmann tycker att det som är viktigt när man kommenterar i TV att inte bara säga; Nisse 

eller Bettan skjuter och bollen går utanför, för det är ju sådant som vi ser. Utan att istället 

försöka krydda sitt språk och ge lite mer information, och inte bara säga det som vi hela tiden 

ser. Vilket inte är så lätt alla gånger.  

 

Det jag märker på dem som kommer från radio till TV är ju att dem är vana att ge en bild av, 

alltså när dem refererar då, en bild av det som händer. Det behöver man inte göra i TV för 

det ser ju de som tittar och då blir det ju ett annat sätt att referera. Så de som kommer från 

radio till TV pratar ju ofta för mycket. [...] Man vill inte säga precis det vi ser utan man vill 

ge tilläggsinformation som kompletterar det man ser. Även om det är ett reportage eller en 
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live- kommentering, så det är ju såklart svårt om man kommer från radio. Men de är ju 

fortfarande journalister och berättare så det brukar ju gå bra efter en tid.
51

 

 

Vi frågade Lehmann vad som egentligen är skillnaden mellan en referent och en expert som 

kommenterar en match. Hon nämner då att, i alla fall på deras redaktion, att det ibland bara 

sitter en person som ska kommentera matchen. Det betyder att referenten även får agera lite 

som en expert i vissa avseenden. Vid en annan match när det är två personer som ska 

kommentera tillsammans, så kan de glida in för mycket i varandras roller. 

 

Kommentatorn refererar, talar om vad som händer och vem som gör det och experten ger 

tilläggsinformation varför det händer och hur det ser ut. Och gör en analys. Och de där 

rollerna tycker jag, idag, många gånger går för mycket i varandra. För tittaren och lyssnaren 

måste det vara väldigt klara skott vem som gör vad. Annars blir det konstigt och 

kommentatorn ska sitta och tycka, fast det finns en expert där, och experten ska sitta och 

kommentera det självklara, det blir också konstigt. Och där flyter det väl ihop mer och mer 

idag än tidigare och det kan vara för att de ibland sitter själva kommentatorerna, tror jag. 

Och då måste de ju göra båda roll.
52

 

 

Lehmann tror att det är få jobb som har så mycket lagarbete inom TV. Det är allt från 

kameravinklar till ljudet till hur historien ser ut, man måste se ut att prata med varandra. "Det 

är som ett lag, du klarar dig inte utan backarna. Det spelar ingen roll hur bra Zlatan är." 

 

De kompetenser och erfarenheter som Lehmann tycker att en sportjournalist bör ha är ganska 

självklara för att lyckas med en karriärväg inom TV-sport.  

 

En bra journalist är vetgirig och nyfiken, noggrann, håller sig alltid till sanningen. 
53

 

 

Ett annan viktig detalj som Lehmann nämnde var frågan om utseende, vilket är en viktig del 

inom TV-sport. En stylist finns ofta till hands och man kan inte se ut hur som helst. Ser man 

inte proper ut så koncentrerar publiken sig inte på det som sägs. Och eftersom man vill att 

publiken ska lägga fokus på det som sägs försöker man hålla det så neutralt ut som möjligt. 
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Analys 

 

Nedan följer tre ämnen som handlar om mediekompetens, journalister och områdesexperter. 

Alla tre ämnen innehåller en analys som värdesätter det viktigaste detaljerna kring en 

sportkommentator och dess utveckling från radiosport till TV-sport. Vi kommer behandla 

resultatet med jämförelser från Då och Nu. Det är för att enklast ge läsaren en förståelse i hur 

åldrandet av sportreferenter har påverakts med tiden. Att ge en förståelse i hur radioreferenter 

skapat en bakgrund till hur dagens TV-sport referenter arbetar.  

 

1. Mediekompetens; Lars Granqvist och Marie Lehmann  

 

Det som skiljer Lehmann från Granqvist åt, är hennes journalistiska bakgrund, då hon började 

direkt i TV och är kvar där än idag, medan Granqvist började i radio. Det de har gemensamt 

är den journalistiska utbildningen, som de har fått genom journalistisk högskola.  

Något som de båda är helt medvetna och överens om är att, syns man i TV så är underhållning 

A och O. Det kan forskarna Bo Reimer och Peter Dahlén hålla med om för de säger också att 

TV-sport handlar om att underhålla och att få publiken att känna sig roade. Forskarna tycker 

även att underhållning är så mycket mer än att bara roa publiken, det handlar om moral och 

värderingar. Enligt Dahlén är underhållning ett populärt fenomen som är delat och älskat av 

många, något som bidrar till att hålla igång berättelsen. Den televiserade sporten ger oss 

berättelser vi kan känna oss hemma i, den talar om vårt samhälle och vår kultur, en slags 

gemenskap som vi kan dela. Med noggrannhet och professionalisering kring ett visst ämne så 

är man således även en trovärdig referent, reporter eller programvärd och blir bra på att 

underhålla. Reimer skriver även att det handlar mycket om självinsikt, att man vet vem man 

är och hur man på bästa sätt vet hur man förmedlar det till publiken. Det handlar inte om hur 

länge du har arbetat som kommentator utan hur väl du känner dig själv, och det hjälper dig att 

skapa förtroende och ett större följe. 

 

Men det har inte alltid handlat om underhållning. Ser man Sven Jerrings tid som kommentator 

var han mer en person som ville ge fakta än snarare underhålla sin publik till en början. Men 

det var innan han kommenterade Sverige-Japan och det sprang japaner överallt. Han hittade 

ett sätt att underhålla publiken och fler ville höra mer av den sortens speakerteknik. Men 

kritiken mot Jerring kom efter kriget när han refererade fotbollsmatchen mellan Holland-
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Sverige 1948. Det var via Röster i Radio som kritiken lyftes. Men Radiotjänst försvarade 

Jerring. De menade att han alltid har varit omtyckt och ville underhålla publiken, det berodde 

mestadels på att det inte bara var fakta som presenterades. Man hade testat vissa matcher att 

ha experter som referent, men då hade det blivit “onjutbart” att lyssna på matchen. 

Men som sagt det viktigaste innan var att låta publiken veta resultat och hur det gick. Idag 

sänds det sport dygnet runt i stort sett, förr var det bara vissa timmar på dygnet man kunde nå 

åt sportsändningarna. På TV handlade det om någon gång i veckan. Så förmodligen fanns inte 

tiden att tänka underhållning i sändningarna.  

 

Den största skillnaden mellan Lehmann och Granqvist är att Granqvist har en tidigare 

bakgrund som kommentator medan Lehmann var och är fortfarande programvärd och reporter 

(idag har Lars Granqvist ett mer liknande jobb som Lehmann och ses allt oftare som 

programvärd inom ishockeyns värld). När Granqvist arbetar som kommentator är han i TV-

rutan till den anledningen att referera en match, medan Lehmann är i rutan för att prata inför, 

under pauser och efter matcher. Lehmanns uppgift är mer att ge publiken en inledande show 

med ett avslut och Granqvist har som uppgift att underhålla den pågående matchen.  

Referent och programvärd är två, av flera olika, beståndsdelar under en sändning som behövs 

för att göra en helhet. Referenten ska ju beskriva under matchen vad som händer och 

programledaren ska fånga upp det viktiga från matchen som skett och göra saker lite mer 

begripliga. Det gäller att ha rätt gäster och ställa rätt frågor. Sedan kan man även ge förståelse 

för vad som kommer att hända och ge tittaren lite mer kött på benen inför matchen eller 

perioden, så de kan få en större upplevelse när referenten går på. Men även om det är två 

skilda roller så behöver de varandra. Man jobbar tätt tillsammans och behöver varandra.  

 

I radio är det mer att man faktiskt ska säga vad som händer eftersom vi inte kan se någonting. 

Utan vi förlitar oss på kommentatorn och att denne person ska ge oss en bra bild så att 

lyssnarna “ser” vad som sker i matchen. Det är två helt skilda sätt att berätta.  

 

I och med att Granqvist är referent som har en tidigare bakgrund som radioreferent kunde han 

ge oss många svar på skillnader och likheter mellan radio- och TV-sport. Han nämnde att allt 

som oftast har TV-referenterna ursprung från radio och att de oftast är så med dagens 

referenter, journalisterna väljer att starta som referent i radio för att sedan gå vidare. Man kan 

alltså säga att radion är en viktig del för referenterna då deras erfarenheter byggs upp därifrån.  
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Och idag ser det fortfarande ut så. Unga väljer fortfarande och oftast radiosporten som en 

grund i sin utveckling innan de börjar med TV-sport. Det var så klart mer vanligt förr att börja 

i radio. Nya journalister vet att det krävs erfarenhet för att göra bra i TV, dels är det 

påfrestande och mer att tänka på än i radio. Radioerfarenheter hjälper till att bygga upp 

självförtroendet och skapa kunskapsbredd.  

 

Största skillnaden mellan kommentatorerna då och nu är väl egentligen språket. Jerring var 

rapp och tonläget låg på samma nivå i refererandet, idag gäller det att hitta sin egen 

personlighet och underhålla med att vara dig själv. I alla fall om man ska lyssna på Granqvist.  

 

I Lehmanns fall kunde hon inte uttrycka sig om hur en start på radiosporten påverkar ens 

erfarenheter i TV. 

Båda intervjupersonerna nämnde att det är vattentätt mellan SR och SVT, det är två skilda 

redaktioner men att kollegerna emellan gärna utbyter ord och erfarenheter och det är just på 

grund av det påfrestande yrket där media ständigt håller koll på en, framförallt för de i TV.  

Det är märkligt att TV och radio inte har något samarbete då båda oftast sänder samma 

innehåll.             

 

2. Journalistik 

 

I stort sett alla kommentatorer och programvärdar har en journalistisk bas i radio- eller TV-

sport. Det är för att oftast kräver radio- och TV-sportens arbete att man har en journalistisk 

utbildning innan de anställer någon. Enligt Nygren är journalistiken idag mer 

professionaliserad och därför krävs det att man i stort sett är expert inom ett visst område 

gärna flera, till exempel hockey eller fotboll. Journalistiska högskolan är något som är högt 

prioriterat hos olika redaktioner och där ställs det hårda krav på den som vill bli 

sportjournalist.
54

  

Hur man sedan går vidare för att bli referent, programvärd eller reporter spelar egentligen 

ingen roll. Den journalistiska utbildningen ger självklart en enklare väg. Söker man praktik så 

kräver de även då att man går en journalistisk utbildning. Både Lars Granqvist och Marie 

Lehmann ringde in till Sveriges radio (Granqvist) respektive SVT (Lehmann) för att veta vad 

som krävdes för att bli det dem är idag. Så även om man ser Lehmann som en programvärd så 
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nämner hon sig själv som journalist, samma är det med Lars. Lars, som vi tidigare nämnde, 

ser vi allt mer som programledare men han beskriver också sig själv som journalist.  

Många tror att en journalist bara arbetar inom tidning och gör reportage, men den 

journalistiska världen är mycket bredare än så.  

 

Sportjournalistiken förr är precis lika krävande nu som då vad gäller utbildning. Du kan vara 

jätteduktig på att referera men har du ingen utbildning så spelar det ingen roll. SVT och 

Sveriges Radio tar bara emot praktikanter eller anställer de som har journalistisk utbildning. 

Undantag finns, som till exempel expertkommentatorer.. I början av TV-sportens etablering 

hade man inte expertkommentator, utan journalisten var tvungen att själv vara expert. Idag 

kan det faktiskt vara så också, att man arbetar själv som kommentator på match och tar även 

expertrollen. Även fast de införde att man skulle ha en expert och en referent som 

kommentator så förekommer det allt mer enmans kommentatorer. Marie Lehmann nämnde 

det som ett problem i intervjun dock. När referenten ska arbeta tillsammans med en expert 

kan referenten ta över rollen mer som expert och det blir svårt för tittaren att veta vem som är 

vad. Andra problem kan uppstå med att de pratar i mun på varandra eller att referenten tar 

över och släpper inte in experten.  

 

Så det är inte lätt att vara journalist. Mycket att tänka på och det är inte bara utbildningen som 

räcker till. Intresse och erfarenhet är högt prioriterat bland de stora kommentatorerna.  

 

I dag är det lättare för tittaren eller lyssnaren att klaga med hjälp av sociala medier. Där 

av blir kraven att hålla sig skärpt under direktsändningar ännu större. 

Och det är väl ganska mänskligt att man inte kan säga alla uttal på alla namn som finns i 

olika land och riken.  Så visst kan det bli fel och det är inte hela världen.  Det är inte så 

lätt att vara korrekt när man sitter i här och nu, man har ju inget manus att följa. Och man 

ska ju inte vara för eftertänksam heller.  

 

Sveriges radio har en ganska så stark mur och de släpper inte in vem som helst. Men 

mellan kolleger finns det starka samarbeten.  Man träffas ju ofta på samma evenemang 

och det är ju klart de byter ut erfarenheter mellan varandra, det fakta man har eller om 

man fått reda på någonting, jämför uttal och hjälper varandra. Granqvist tror att det är på 

grund av att yrket är väldigt utsatt, säger man något fel kan andra sociala medier göra en 
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stor grej över det på nätet. Det blir krävande för journalisterna att tänka på vad man säger 

i direktsändningar. 

 

En ny del av journalistiken är att det håller på och växa fram mer och mer att man kan välja 

kameravinkel. En kommentator i TV ser man inte så mycket men i den nya digitaliserade 

utvecklingen och med de nya plattformarna så är det mer och mer möjligt. 

Tittaren har fått möjlighet att kunna välja vad den själv vill se, till exempel att man bara vill 

se Zlatan vid landskamper eller en hel match på kortsideskamera och så vidare.       

 

Även kameramännen har blivit duktigare och till följd av detta sade Lars Granqvist att istället 

för och veta vilken av kamerorna han ska titta i så följer kameramannen honom. Vilket gör 

det enklare för Granqvist att vara sportjournalist. “Man blir ju mer naturlig då och förställer 

sig mindre.“  

 

Men anmälningar sker fortfarande och det blir allt lättare för en individ att själva kunna 

påpeka en kommentators misstag. Vi har bland annat Twitter idag som är ett stort socialt 

forum där diskussioner flödar. Har man som kommentator uttryckt något dumt och vars 

individ sitter med sin iPhone/iPad i handen kan denna bara med enkla knapptryck skriva en 

kommentar och misstaget från kommentatorn är ute i cybervärlden och vimlar. Har man 

riktigt otur kan till och med tidningen göra en artikel av det. 

 

3. Områdesexpert 

 

Slutligen, att vara journalist betyder alltså inte att du endast arbetar för en tidning eller ett TV-

bolag. En journalist professionaliserar sig oftast i en kategori med ett specifikt ämnesområde. 

Till exempel har vi olika kategorier för kommentatorerna och dem kan i sig vara experter på 

olika sporter.  

 

Du är inte expert förrän du har erfarenhet inom något. Oftast handlar det om att skapa ett 

intresse inom en kategori. Exempel är Lehmann som byggt upp erfarenheter kring hockey och 

leder idag programmet hockeykväll i SVT. Även Lars Granqvist har bland annat ishockey 

som expertområde, då han säger att det man kan mycket om ska man också välja att referera, 

är man osäker på en sport bör man helst avstå att referera den.  
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Förut var det inte lika viktigt för referenten att vara så kallad “expert” i det de refererar, då en 

expertkommentator var den som skulle dra teoretiska kopplingar under match. Men nu under 

det senaste decenniet krävs det en viss expertis från referenterna också, publiken blir allt mer 

kunnig och där av ställer de krav på dem som sitter och reflekterar matcher i rutan eller vid 

radiosändningarna.  

De som är expertkommentator i dagens medier är oftast tagna från omklädningsrummet med 

bakgrund som tränare eller spelare. De är alltså oftast inte journalister med utbildning, utan 

erfarenheter som byggts upp genom karriärmässiga val inom den sport de utfört eller coachat. 

Visst kan det låta lite skevt att det finns uppdelningar men idag skulle faktiskt referenterna 

klara sig utan en expertkommentator som är tagen från tidigare sporterfarenheter. I alla fall 

om man kollar på mindre aktuella matcher. De större evenemangen och matcherna ger mer 

underhållning när en expert får vara med och reflektera.  

 

Nästan alla som är stora referenter och bra journalister idag har kommit från Sveriges Radio. 

Radiosporten och Sveriges Radio har ju ändrats, förut var det en stark utbildning för blivande 

studenter. Idag ska man vara mer mångfaldig och duktig och det blir svårt att kunna göra en 

sport. Oftast kräver Sveriges Radio att man ska vara expert inom flera områden.   
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Resultat och diskussion 

 

I den slutliga diskussionen kring vilken roll radiosportens kommentatorer spelat för dagens 

TV-sportskommentatorer finner vi ett samband mellan intervjuerna och vår tidigare 

forskning. Beträffande vad Marie Lehmann och Lars Granqvist nämnt i intervjuerna finns det 

likheter där den tidigare forskningen tar upp samma utvecklingsprocess som Lehmann och 

Granqvist nämner. Radion är en bra grund till alla former av kommenterande, 

kommenterandet i radio utvecklar inte bara ordförrådet utan också snabbheten att referera sin 

sak vid rätt tillfälle och tajming.  

 

Från att Sven Jerring började kommentera sport har kommenterandet utvecklats successivt. 

Vad Jerring gjorde i radio skilde sig från andra och han utvecklade direktreferaten på sitt eget 

vis. I och med att han var bland de första med att referera så blir han som en fader till dagens 

kommentatorer. Jerring hade en förmåga att göra sporten spännande och med tiden fick han 

andra att skapa ett intresse för kommenterandet. Rent ekonomiskt var det inte lätt att börja 

sända via radio från början, det fanns inte resurser som kunde täcka alla driftkostnader och 

förbunden var rädda att man skulle förlora den publik som matcherna drog till sig. Idag är det 

skillnad, intresset är större bland folket och sändningarna behövs, framförallt i TV. Det 

gynnar den som inte kan se matchen på plats, man kanske inte har råd, bor för långt bort eller 

att biljetterna är slutsålda.  

 

Vad gäller konvergensen så har den hjälpt journalister till att utveckla ett samarbete och att 

dela på resultat. Konvergens är något av en slags rörelse som går mot samma likriktning, det 

är olika delar som går mot samma mål.
 55

  Exempel är Sveriges Television som har SVT play 

och en applikation vilket gör att samma producent kan ge ut flerkanalspublicering, så kallad 

konvergens av innehåll.  

Vi förutsätter allt som oftast att en journalist ska leverera stämning och underhållning inför 

sin publik. Beträffande undersökningsteoretikern Ulrika Andersson behöver en journalist inte 

bara vara sakkunnig utan även underhållande.  Det kan därför bli svårt för en journalist att 

hitta rätt tempo när man växlar mellan olika publiceringskanaler. Så även fast händelserna når 

ut på flera ställen är det även en press för journalisten att fånga publikens intresse.  

  

                                                           
55

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konvergens-(inom-oceanografin) 
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När TV-mediet startade sina provsändningar var det många som ville testa på det nya mediet 

och de flesta kom från radiosporten. Man kan säga att det var svårt för de flesta att reda ut 

TV-sändningarna då de var vana vid att detaljerat förklara matcherna. Antingen pratade de för 

lite eller som sagt för mycket. Det skulle kräva mycket övande innan TV-referenterna var 

publikens första val som referenter. Många använde sig av radioreferentens röst till TV-bilden 

i början. Ett annat problem som också lösts genom åren är experten. Under senare tid tillsatte 

man en expert där denne till en början fungerade som intervjuperson. Referenten kunde öppna 

frågor till experten. Alltså blev referenten mer journalist och kunnig kring att just endast 

koncentrera sig på vad som händer i en match medan experten förklarar varför saker händer 

och kom med teoretiska resonemang. Det är alltså viktigt att veta vad man pratar om inför 

publiken och för den som börjar referera inom radio blir det lättare att göra en framgångsrik 

karriär som referent i TV. Radion har satt grunden för hur kommenterandet har utvecklats. 

Allt som vi ser och hör idag bygger på radiosportens etablering och TV:n har med tiden 

anpassat sig efter radions utveckling. Exempel är hur en referent förhåller sig till 

expertkommentatorn. Referenten ska vara som en reporter för experten och låta matchen få ett 

flöde där denne skapar ett samtal. Referenten ställer alltså öppningsfrågor till experten som på 

så sätt kan utveckla varför olika situationer sker medan referenten ser situation och förklarar 

den. 

 

En skillnad när det kommer till referera sport i radio istället för TV är språket. Självklart får 

man inte säga exakt vad som helst under sändning, men det är, som det verkar, lättare att 

komma undan med saker i en radiosändning. Troligtvis för att det ofta går väldigt fort att man 

inte alltid hänger med i vad som sas och man har ingen bild som visar vad rösten satt sina ord 

på, och därmed gör det lättare att förbise vissa felsteg.  

 

Något annat som är egentligen den största skillnaden är självklart bilden. Och eftersom den 

hjälper så pass mycket under en match behövs det självklart en referent som kan hålla jämnt 

tempo och inte ta över det bilden visar när en match ska refereras. För om du inte kan få 

lyssnaren att hänga med och bli engagerad känns det som att lyssnaren troligtvis behöver öva 

upp hur man livesänder för att underhålla sin publik.  
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Tajming i hur du refererar spelar också roll. I radio måste tajmingen ha ett starkare och mer 

frekvent ordflöde än i TV, eftersom du som lyssnare måste bygga upp din egen bild i vad som 

egentligen sker under matchen.    

 

Den kompetens och erfarenhet en TV-kommentator väntas ha är en journalistisk utbildning. 

Man lär sig grunder genom journalistiska studier vilket behövs som praktikant vid större 

bolag som SVT och Sveriges Radio. I många fall handlar det om personlighet och hur lätt 

man har att lära. Men att kunna underhålla är en stark grund att bygga vidare sina erfarenheter 

på.  
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