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För många av oss är sport och sportjournalistik 
någonting som följer oss genom livet. Själv minns jag 
en matchkväll då jag ringde lokaltidningen NSD:s 
resultat service för att få reda på hur det hade gått för 
Luleå hockey i bortamatchen mot Kiruna AIF. Minns 
hur det var att dagen därpå läsa tidningens referat och 
spelarbetyg. Minns också hur lärarna tillät avbrott i 
lektionerna för att se utförsåkaren Ingmar Stenmark 
åka och Sven ”Plex” Petersson kommentera.

Jag minns Radiosportens signaturmelodi Mucho 
gusto som sällskap under långa bilresor på sönda-
garna. Att med febril nervositet trycka fram sidan 377 
på text-tv. Det är till och med så att jag minns gångna 
somrar utifrån specifika händelser i mästerskap som 
fotbolls-VM och OS. I samband med dessa mästerskap 
kan sändningarna bli en lägereld som stora delar av 
befolkningen samlas kring.

Det kan sägas gå en rak linje mellan de folksam-
lingar som stod och följde matcher på tv-apparater 
placerade i skyltfönstren under fotbolls-VM 1958, 
till dagens storbildsskärmar på uteserveringar. Det 
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är passande att fotbollstidskriften Offsides (2016) 
beskrivning av herrlandslaget i fotbolls framgångsrika 
turneringar har fått titeln Somrarna vi minns.

Idag har SVT:s Vinterstudion en liknande lägerelds-
funktion, som dessutom – för vissa – kan bli ett sätt att 
ruta in helgerna under den kalla årstiden.

Utvecklingen när det gäller sport i medierna har 
varit en viktig orsak till att delar av idrotten blivit en 
mångmiljardindustri. Det har också inneburit att 
sportjournalister börjat skriva om sådant som ligger 
bortom resultat och referat.

Idag är en betydande del av elitidrotten starkt kopp-
lad till den politiska och ekonomiska utvecklingen. 
Själv har jag gått från att ringa resultatservice till att 
se videoklipp på en betal-app där experter på området 
diskuterar hur sanktionerna mot Ryssland kommer att 
påverka fotbollens Champions League.

Från undantag till undantag

När sportjournalistiken växte fram hade den inled-
ningsvis ett blygsamt utrymme i tidningarna. Ulf 
Wallin (1998) beskriver hur den svenska sportjour-
nalistiken under andra halvan av 1800-talet i huvud-
sak bestod av notiser. Han visar på hur den därefter 
stadigt växer. En utveckling som kom att accentueras 
under efterkrigstiden. I hans grundliga genomgång 
av Radiosportens etablering och fortsatta utveckling 
visar Peter Dahlén (1999) på en liknande expansion. 
Under perioden efter Andra världskriget ökade både 
antalet sportsändningar och anställda kraftigt. En av 
dessa nyanställda, Lennart Hyland, kom att symboli-
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sera denna utveckling. Det var också han som blev chef 
för den sportredaktion som bildades 1956.

Raymond Boyle (2006) beskriver hur sportredak-
tionernas i en brittisk kontext betraktats som jour-
nalistikens leksaksavdelning och sportjournalister 
beskrivits som ”fans med skrivmaskiner”. Han kon-
trasterar det mot sportens enorma kommersiella bety-
delse för medierna. Det räcker med att titta på vad 
streamingtjänsterna tar betalt för abonnemang med, 
respektive utan sport.

De senaste decennierna har det funnits en konti-
nuerlig diskussion om journalistikens kris (Benson 
2018). Framförallt har det handlat om neddragningar 
och om hur möjligheten för tidningar att hålla sig 
med special reportrar minskat. Här utgör sport-
journalistiken ett intressant undantag i och med att 
sportredaktionerna, tack vare deras kommersiella 
betydelse, klarat sig undan detta. I vissa fall har 
sportredaktionerna till och med tillåtits växa (Boyle 
och Haynes 2009).
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Sportjournalistikens många följare – kombinerat med 
hur sporten fått en allt större betydelse ekonomiskt, 
politiskt och kulturellt – har också inneburit en möj-
lighet för enskilda journalister. Det finns idag en rad 
skribenter som nått stor framgång genom att – med 
utgångspunkt i framförallt fotbollen – beskriva det 
omgivande samhället och dess förändring.

Journalisten och författaren Simon Kuper (1994) har 
beskrivit kopplingen mellan fotboll och bland annat 
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politiska konflikter. Franklin Foer (2006) beskriver hur 
den kopplas till samhällsutveckling i allmänhet och glo-
balisering i synnerhet. David Goldblatt (2006) har – i ett 
mastodontverk om fotbollens historiska utveckling – 
lyft fram dess politiska, kulturella och sociala betydelse 
i olika samhällen under olika historiska perioder.

I en svensk kontext har Johanna Frändén (2021), 
som också medverkar i denna antologi, liksom Erik 
Niva (2008) och Ekim Çağlar (2020) fått betydande 
uppmärksamhet genom att beskriva viktiga samhälls-
fenomen genom fotbollens prisma. Även fotbolls-
tidskriften Offside – som grundades 1999 – når en 
betydande publik genom att gå bortom den traditio-
nella sportjournalistikens matchreferat.

Det går att se en likhet med hur deckarförfattarna 
Maj Sjöwall och Per Wahlöö kom att använda krimi-
nalromanens form för att göra betraktelser över makt 
och orättvisor i samhället på ett sätt som också gjorde 
dem kommersiellt framgångsrika. Till skillnad från 
Sjöwalls och Wahlöös deckare så skildrar inte sport-
journalistiken fiktion. Inom sportjournalistiken ryms 
en verklighet bestående av krig, oligarker, korrupta 
fotbollspampar och intressanta människoöden.

Stora pengar

Att sportjournalistik alltmer har kommit att handla 
om ekonomi blir tydligt redan vid en snabb blick på 
ekonomitidskriften Forbes lista över de högst värde-
rade idrottslagen. De främsta klubbarna inom ame-
rikansk fotboll, nordamerikansk basket och baseball 
samt de främsta klubbarna i spansk, tysk och engelsk 
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ligafotboll värderades till 40–50 miljarder svenska 
kronor (Ozanian 2021).

Högst värderat är NFL-laget Dallas Cowboys som 
2021 beräknades ha ett värde på 5,7 miljarder dollar, det 
vill säga nästan 54 miljarder i svenska kronor. Den eng-
elska fotbollsklubben Liverpool FC – vars supporter-
journalistik berörs i denna antologi – beräknades av 
Forbes vara värd ungefär 40 miljarder svenska kronor, 
vilket var en ökning på 165 procent jämför med fem år 
tidigare.

Även stora evenemang som Olympiska spelen och 
Fotbolls-VM har en oerhört stor betydelse, vilket Olof 
Lundh belyser i denna antologi. En helt central orsak är 
de skenande prislapparna på sändningsrättig heterna. 
För de stora tv-bolagen och streamingtjänsterna är 
sportsändningarna i många fall själva grunden för 
verksamheten. Rättighetskostnaderna har också inne-
burit att public service-företag som SVT och BBC har 
fått allt svårare att visa de stora sportevenemangen. 
Istället hamnar dessa i betal-tv och streamingtjänster 
med höga prenumerationsavgifter.

Kommersialisering och kändisskap

Idrotten har alltså gått mot en stadigt ökande kom-
mersialisering. Sponsring och reklam av både klubbar 
och enskilda idrottsstjärnor har en lång historia, men 
de senaste decennierna har inneburit att summorna 
har nått närmast astronomiska mått.

Parallellt med detta har idrottsstjärnor blivit mega-
kändisar och i vissa fall till och med uppnått en ikonisk 
status, inte bara inom idrotten utan i populärkulturen 
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som helhet (Boyle och Haynes 2010). Boyle och Hay-
nes lyfter fram baksidan av detta kändisskap i form 
av doping, missbruk och hur idrottsstjärnor inte bara 
har förstört sitt eget liv utan – likt O.J. Simpson – även 
andras. I denna antologi pekar Kutte Jönsson på hur 
sportjournalistiken bidrar till att höja vissa idrotts-
stjärnor till skyarna medan andra istället görs till 
 syndabockar.

Sport för att sminka grisen

En annan baksida av sportjournalistikens ökande eko-
nomiska och sociala betydelse är utvecklingen mot 
sportswashing (Chadwick 2022). Det handlar om hur 
individer, företag eller stater försöker förbättra sin 
image genom att få arrangera stora sportevenemang 
eller genom att köpa framgångsrika idrottsklubbar. 
Om detta skriver Johanna Fränden i kapitlet Dikta-
turerna utnyttjar fotbollens stjärnglans i denna bok.

Ofta rör det sig om rika affärsmän som hamnat i 
blåsväder genom att exempelvis placera sina till-
gångar i skatteparadis eller företag som ägnat sig åt 
miljö förstöring eller haft dåliga arbetsvillkor för de 
anställda. När det gäller stater kan det handla om 
diktaturer som Saudiarabien som bryter mot mänsk-
liga rättigheter, bedriver krig i grannländer och låter 
mörda regimkritiska journalister. Just detta exempel 
väckte stor uppmärksamhet under hösten 2021 då ett 
företag kontrollerat av den saudiska regimen köpte in 
sig i  Premier League-klubben Newcastle United (BBC 
2021).
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Mediekonvergens

Inom sportjournalistiken möts alltså en mängd sam-
hällsfenomen. Samtidigt har digitaliseringen och fram-
växten av nya medieplattformar ställt sportjournalisti-
ken inför både nya möjligheter och utmaningar. Det är 
idag en självklarhet för stora tidningars sportredaktio-
ner att även producera poddar och audiovisuellt mate-
rial. I Storbritannien inleddes detta med framgångarna 
för podden The Guardian Football Weekly som lan-
serades 2006. Denna utveckling, där produktion och 
konsumtion av innehåll i allt större utsträckning sker i 
olika medieformer, har beskrivits i termer av mediekon-
vergens (Jenkins & Sjödén 2012). En annan aktör som 
också utnyttjat den nya möjligheten att producera inne-
håll är vadhållningsbolagen, vilket beskrivs i Daniela 
Sundins och Simon Tengbergs kapitel.

Ytterligare en aspekt av mediekonvergensen är hur 
gränserna mellan producenter och konsumenter luck-
ras upp. Henry Jenkins (Jenkins & Sjödén 2012) menar 
att detta gett upphov till hur en ny grupp inte bara kon-
sumerar utan även producerar innehåll. På sportjour-
nalistikens område växte det under 1980- och 1990-
talen fram en fanzinekultur kopplad till brittisk fotboll 
(Haynes 1995). Denna supporterjournalistik (som i 
denna antologi skildras av mig och Stefan Sjöström) 
har verkligen kunnat dra nytta av den medieteknolo-
giska utvecklingen. Som redan beskrivits av Anders 
Svensson (2007) kan framväxten av till exempel nät-
forum öppna upp för en demokratisk dialog med 
gemensamt problemlösande. Det skapar också bättre 
förutsättningar för gräsrotsaktivism bland supportrar 
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Detta kan ha bidragit till mediernas skildring av kon-
flikten om villkorstrappan som Erik Edoff analyserar i 
sitt kapitel.

Debatten om ”villkorstrappan”, som Polisens konse-
kvensstege i arbetet mot läktarvåld har kommit att kall-
las, kan också ha påverkats av fotbollsklubbarnas arbete 
med public relations. Boyle (2006) visar på hur fotbolls-
klubbars PR-verksamhet har expanderat mycket kraf-
tigt sedan 1980-talet. Idag anställer dessutom enskilda 
idrottsstjärnor kommunikatörer. Boyle lyfter fram de 
risker detta innebär för sportjournalistiken i form av att 
enbart tillrättalagd information görs tillgänglig och att 
den kritiska granskningen försvåras. Detta belyser Åke 
Stolt i sitt kapitel.

Både Kutte Jönssons kapitel liksom kapitlet om 
supporterjournalistik skrivet av undertecknad tillsam-
mans Stefan Sjöström tar upp identitetsskapande och 
sportjournalistikens koppling till frågor om genus och 
etnicitet. Dessa perspektiv har varit mycket centrala 
i forskningen om sportjournalistik under de senaste 
decennierna (Enbom & Carlsson 2019). Denna forsk-
ning har lyft fram bristande mångfald av både vad som 
får utrymme på sportsidorna och i fråga om samman-
sättningen av sportjournalistkåren. Samtidigt finns 
det tecken på en långsamt ökande mångfald både i 
svensk dagspress (Enbom 2016) och, som denna anto-
logi tyder på, i de framväxande supportermedierna.
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