
På mediernas planhalva – om pengar, diktaturer och supportermakt | 9

På mediernas planhalva 
– om pengar, diktaturer 
och supportermakt
Inledning och författarpresentation

Mediernas bevakning av idrott på alla nivåer har stor 
betydelse. Inte bara för att sport är underhållande och 
påverkar såväl den lokala som nationella självbilden, 
utan också för att det är en sektor som ska granskas 
på samma sätt som all annan verksamhet samhället. 
Sportjournalistik handlar inte bara om vinnare och 
förlorare, utan om en trovärdig och opartisk gransk-
ning av idrottens villkor och aktörer. 

Ett uppdrag som vuxit i betydelse i takt med att 
sport, framför allt fotboll, idag är en miljardindustri 
– på klubbnivå, för tv-kanalerna och streamingtjäns-
terna samt på annonsörsidan. En gammal sanning är 
att där det finns stora pengar, finns det också mörka 
krafter som inte vill granskas. Just därför är en själv-
ständig sportjournalistik central. Lika viktigt är att 
journalistiken inte står på samma sida som de gran-
skade. Visst är ganska oskyldigt att vara ”vi” med 
svenska fotbollslandslaget, Tre Kronor eller de svenska 
ryttarna – framför allt när det går bra i de stora mäster-
skapen. Mer komplicerat blir det när det handlar om 
till exempel våldet inom supportergrupperna.
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En kvantitativ innehållsanalys i den här boken visar 
till exempel att medierna var allt annat än balanserade 
i bevakningen av polisens arbete för att minska våldet 
på fotbollsläktarna, det som kallas villkorstrappan. I 
just den frågan fick supporterföreningarnas kritik mot 
villkorstrappan mer utrymme än polisens argument.

Ingen journalist ska heller blunda för att det faktiskt 
spelar roll vilka länder som arrangerar de stora mäster-
skapen eller varifrån pengarna kommer som miljar-
därerna betalar med när de köper europeiska klubblag. 
Både mästerskap och fotbollslag kan användas för att 
rikta strålkastarljuset från totalitära regimer och smut-
siga affärer.

Den här boken består av sju kapitel med följande 
författare och innehåll:

Jesper Enbom, lektor i medie- och kommunikations-
vetenskap vid Umeå universitet, och Stefan Sjöström 
professor i socialt arbete vid Uppsala universitet samt 
skribent på supportersajten Himmelriket. De skri-
ver om supporterjournalistik som en form av med-
borgarjournalistik. Formmässigt präglas den av en 
personlig ton och med en partiskhet som utmanar 
gränsen mellan nyhets- och åsiktsjournalistik. Ett 
annat drag är odlandet av ett underifrånperspektiv 
som grundas i den egna stadens förhållande till andra 
delar av landet.

Åke Stolt, journalist och en av legendarerna inom 
svensk sportjournalistik, skildrar en professionalisering 
av sportjournalistiken. Han skriver också om ett uselt 
ledarskap på redaktionerna som i decennier blundade 
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för det supande som dränkte många talanger. Åke Stolt 
varnar också för hur den fria och granskande sportjour-
nalistiken idag begränsas av olika kommunikatörer, på 
samma sätt som inom offentlig sektor.

Johanna Frändén, journalist och sportkommentator, 
menar att journalistkåren allt för länge blundat för 
politiseringen av idrotten. Framför allt hur totalitära 
stater försöker tvätta bort sin brist på mänskliga rättig-
heter, fria val och yttrandefrihet genom att bli storägare 
till anrika, europeiska fotbollsklubbar. De senaste åren 
tycker hon sig se ett nyvaknat intresse för att granska 
detta fenomen, sportswashing, men hissar också var-
ningsflagg för att det vägen framåt oviss och riskfylld.

Olof Lundh, fotbollsreporter på TV4, anser att en gran-
skande sportjournalistik uteblir när publiken väljer att 
lägga pengar på abonnemang och matcher istället för 
på riktig journalistik. Industrin kring rättigheterna till 
de stora idrottsevenemangen omsätter omkring 400 
miljarder kronor och slukar pengar för de stora medie-
husen. Det, menar Olof Lundh, skapar osunda allianser 
och beroende av annonsörer som borde granskas.

Erik Edoff, mediehistoriker och lektor vid Umeå Uni-
versitet, har granskat hur villkorstrappan, polisens 
strategi för att bekämpa våldet inom fotbollens suppor-
tergrupper, skildrats i medierna. Granskningen är inte 
smickrande för journalistiken, utan avslöjar ett näst 
intill ensidigt ställningstagande för fotbollsföreningars 
kritik mot polisens arbete.
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Daniela Sundin och Simon Tengberg, masterstudenter 
vid Stockholms Universitet, skriver om hur till synes 
journalistiska produkter i själva verket produceras av 
vadhållningsbolag. Denna hybriditet handlar alltså inte 
om oberoende nyhetsvärdering utan om att locka fler 
att satsa sina pengar på spel. Haken är att konsumen-
terna sällan är medvetna om den dolda dagordningen.

Kutte Jönsson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö 
Universitet, konstaterar att sportjournalistiken, rätt-
vist eller orättvist, utser nationalhjältar och lands-
förrädare. Han menar också att framför allt tv- och 
radiosporten skapar ett särskilt band med sin publik 
och den vägen kan forma en hel nations upplevelse av 
segrar och förluster.


