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Rapport: Sarah Sjöström vinnare när allmänheten väljer bland 

kandidaterna till Jerringpriset 
 

När svenska folket i Novus undersökning får välja sin Jerringpristagare blir Sarah Sjöström 
en överlägsen segrare med 44 % av rösterna. Jerringprisets 2018 verkliga vinnare Peder 
Fredricson får endast 5 %.  
 
Hur kan resultatet i Novus undersökning bli något helt annat än resultatet från omröstningen 
till Jerringpriset? Resultatet av undersökningen pekar på att priset är ett tecken på 
engagemang, inte svenska folkets åsikter. 
 

Fråga: 

Vilken av följande nominerade kandidater till Radiosportens Jerringpris 2018 skulle du ha 

röstat på om du hade röstat? 
 Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år 

Sarah Sjöström, 
simning 

44 % 45 % 42 % 32 % 32 % 54 % 64 % 

Tove Alexandersson, 
orientering 

10 % 8 % 12 % 9 % 7 % 11 % 15 % 

Tre Kronor, ishockey 7 % 7 % 7 % 13 % 8 % 4 % 4 % 
Peder Fredricson, 
ridsport 

5 % 2 % 8 % 2 % 8 % 5 % 2 % 

Herrlandslaget, fotboll 4 % 7 % 1 % 5 % 6 % 2 % 3 % 
Stefan Olsson, 
rullstolstennis 

4 % 2 % 5 % 1 % 4 % 5 % 4 % 

John Kristoffersson, 
bilsport 

2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Sofia Olofsson, 
thaiboxning 

1 % 2 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0 % 

Ingen av ovanstående 5 % 8 % 3 % 10 % 8 % 2 % 0 % 

Vet ej 18 % 17 % 19 % 24 % 22 % 16 % 6 % 

 
Novus har undersökt vilken av Radiosportens Jerringpriskandidater man skulle ha röstat på 
om man hade röstat. 44 % svarar att de skulle ha röstat på Sarah Sjöström och hon hamnar 
på en klar förstaplats i undersökningen. På andra plats kommer orienteraren Tove 
Alexandersson som 10 % svarar att de skulle ha röstat på. Efter det följer det svenska 
landslaget i ishockey, Tre Kronor (7%). Den idrottare som vann Jerringpriset 2018, 
ridsportaren Peder Fredricson, skulle fått 5 % av svenska folkets röster. 
 
Undersökningens resultat är intressant av flertalet anledningar. Sjöströms överlägsna 
förstaplats hos allmänheten väcker en del frågetecken då hon förlorade Jerringpriset mot 
Peder Fredricson. Tyder detta resultat på att Jerringpriset snarare vinns av den idrott som 
lyckas mobilisera flest till att rösta snarare än den idrottare som flest svenskar anser har gjort 
den största idrottsprestationen? Eller är Jerringpriset en återspegling av den idrott som har 
de hängivnaste utövarna inom den egna sporten? Det är inte otroligt att hästsporten vid förra 
årets Jerringpris upptäckte hur lyckosamt det var att kanalisera det engagemang som finns 
för idrotten till att tilldelas Jerringpriset. Detta engagemang ser ut att ha återupprepats även i 
år.  
 
En annan anledning till Sjöströms överlägsna förstaplats i Novus undersökning skulle kunna 
vara är att hon helt enkelt är den idrottare av de nominerade som är mest känd hos det 
svenska folket. Att hon är den idrottare svenskar bäst känner till kan ju i sin tur ha sin grund i 
vilka sporter som media oftast uppmärksammar. En annan aspekt att ta hänsyn till är att 
denna undersökning genomfördes ett par dagar efter att Jerringpriset delats ut på 
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Idrottsgalan. Det är möjligt att debatten om ”rätt idrottare vann” också påverkat allmänhetens 
bild av vem som var den mest värdiga vinnaren. 
 
Oavsett vad så tyder resultatet av den här undersökningen på att Jerringpriset inte är en 
spegling av vilken idrottare som det svenska folket generellt skulle ha röstat på. Däremot 
väcker resultatet frågor om allt ifrån i vilken utsträckning media påverkar allmänhetens syn 
på frågor till om de som röstar verkligen kan anses representera svenska folket? 
 
Det är också ett tydligt exempel på att resultat av så väl omröstningar som undersökningar 
ska tolkas utifrån vilka som fått frågan, vilka som besvarat undersökningen, vad medierna 
uppmärksammar och skriver om vid tidpunkten och vad det egentligen är man undersöker. 
Kontext, frågeställning, urval är ofrånkomliga grundstenar för hur ett resultat skall tolkas.   
 
 
Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes i Novus 
Sverigepanel med 1017 intervjuer på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval på åldern 18 - 79 år 
den 18 – 23 januari 2018. Deltagarfrekvens 60 %. 
 
Kontakta Novus vid osäkerhet på hur en siffra ska tolkas. 
 
 
För mer information om undersökningen kontakta: 
Liza Pettersson 
liza.pettersson@novus.se 
073-7644320 


