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Bara några dagar hann förlöpa mellan slutceremonin 
på OS i Peking och Rysslands invasion av Ukraina i 
februari 2022. Idrottsvärldens fokus skiftade från en 
diktatur till en annan och om det saknades en seriös 
debatt om rimligheten att arrangera olympiska spel i 
Kina blev krigsutbrottet i Ukraina något helt annat. 
På bara några dygn hade i princip samtliga stora inter-
nationella idrottsförbund ställt in tävlingar i Ryssland 
och uteslutit ryska deltagare från världscuper och 
kvalspel.

Idrottsvärlden genomlever just nu de mest poli-
tiserade tiderna på mycket länge. Små emirat i Per-
siska viken tar över stora fotbollsklubbar i Europa 
på löpande band för att ägna sig åt det vi kommit att 
kalla ”sportswashing”: Qatar och Förenade Arab-
emiraten vill tvätta bort sina dåliga rykten om brist på 
mänskliga rättigheter och uppdatera bilden av vad det 
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innebär att vara klubbägare på 2000-talet. Så hur har 
medierna hängt med i händelseförloppet?

Qatar tar över

När jag flyttade till Paris 2012, för att i första hand följa 
Zlatan Ibrahimovics öden och äventyr i fotbollsklubben 
Paris Saint-Germain, blev jag förvånad över den obe-
fintliga debatten kring klubbens ägare. Qatar hade ett 
par år tidigare via den statliga stiftelsen Qatar Sports 
Investment blivit nya aktiemajoritets ägare i PSG. Klub-
bens president hette numera Nasser al-Khelaïfi, en före 
detta qatarisk elitspelare i tennis med nära band till 
kungafamiljen, och delar av PSG:s huvudkontor hade 
flyttats till Doha. Övertagandet hade inte skett smärt-
fritt. Flera supportergrupper opponerade sig mot de 
nya ägarna och i en konflikt som pågick under flera år, 
och fortfarande existerar, portades minst tusentals fans 
från arenan Parc des Princes utan någon motivering 
från klubbens sida. Det pratades om ”stökiga” läktar-
element och här fanns förstås en hel del sanning. PSG:s 
supporterfölje var ett av de våldsammaste i Europa på 
den här tiden, två dödsfall inträffade i direkt anslutning 
till match i samband med sammanstötningar under 
åren som föregick qatariernas köp av klubben. Men 
många supportrar som inte längre släpptes in på are-
nan hade också bara haft oturen att synas på bilder i 
utkanten av läktarbråk eller att på lösa boliner associe-
ras med de riktiga bråkstakarna. Trots det var franska 
medier mycket tveksamma till att ta deras parti.

Den svarta lista över ovälkomna element som klub-
ben upprättat stred mot fransk grundlag skulle det 
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visa sig, men några repressalier blev det egentligen 
aldrig. Medierna återgav för all del det mesta i histo-
rien, men någon opinionsjournalistik i ämnet såg jag 
knappt till.

Mer förvånande var att debatten om det qatariska 
klubbövertagandet var att betrakta som över, om nu 
någon diskussion över huvud taget hade ägt rum. 
Tunga tidningar som L’Équipe och Le Parisien, med 
hela redaktioner för just PSG-bevakningen, var mer 
intresserade att diskutera nästa stora tänkbara värv-
ning. Det faktum att klubben de bevakade ägdes av 
en diktaturstat där homosexualitet är olagligt, där 
kvinnor inte fullt ut åtnjuter samma rättigheter som 
män och där allmänna val saknas har åtminstone 
under de senaste tio åren aldrig varit särskilt upp-
märksammat. Det hjälpte förstås inte att tv-bolaget 
BeIn Sport, med rättigheterna till de flesta av PSG:s 
matcher, står under direkt qatariskt ägande och delar 
president med klubben.

Det finns en rad europeiska klubbar som gått öden 
som påminner om PSG:s till mötes på 2000-talet. 
Affärsmän och politiker från Asien som vill göra sig 
ett namn på en annan kontinent – Thailands före detta 
premiärminister Thaksin Shinawatra köpte aktie-
majoritet i Manchester City 2007. Ryska oligarker som 
slår ner bopålarna i London och tar med sig sitt kapi-
tal – den ryske oligarken Roman Abramovitj köpte 
Chelsea som fritidsprojekt 2003, men tvingades lämna 
ifrån sig kontrollen av klubben efter Rysslands inva-
sion av Ukraina i februari 2022. Utöver Qatar investe-
rade Förenade Arabemiraten sina oljepengar i nämnda 
Manchester City efter att Shinawatra lämnade scenen 
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2008, och kom över 90 procent av aktierna i klubben 
till priset av 2,5 miljarder kronor.

Visst har affärerna problematiserats på sina håll 
i brittisk media, men någon allmän debatt om det 
moraliskt riktiga i det hela har uteblivit.

Största investeringen i Premier League

Det senaste tillskottet av klubbar som tagits över av hela 
stater (eller åtminstone av stiftelser och organisationer 
som indirekt styrs av ledningen i dessa) är Newcastle 
United. Den gamla slumrande fotbolls bjässen i norra 
England köptes hösten 2021 av den saudiska investe-
ringsfonden PIF för 3,7 miljarder kronor. Utan kon-
kurrens är det den största investering som hittills 
gjorts i en Premier League-klubb. Newcastle-support-
rarnas reaktion sa det mesta om hur okontroversiellt 
den här typen av klubbövertaganden har blivit: Utan-
för den traditionstyngda hemmaarenan St James’ Park 
firade fans med att skåla i öl och klä ut sig i vita tunikor 
och arabiska huvuddukar. Kritiska röster på sociala 
medier rapporterades snabbt bli måltavla för attacker 
av saudiarabiska botar. Den här gången var brittiska 
medier mer på tårna. Tabloiden Daily Mail publice-
rade en lång krönika av en Newcastle-supporter med 
rubriken: ”Om fansen förnekar sportswashingens 
verklighet efter saudiövertagandet kommer klubben 
att bli Premier Leagues paria”.

Det finns fler tecken på att europeiska medier håller 
på att vakna till liv i frågan.
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Torktumlare av tveksamma mästerskap

2022 befinner vi oss mitt i en torktumlare av tvek-
samma idrottsmästerskap på global skala. Det senaste 
fotbollsvärldsmästerskapet på herrsidan gick i Ryss-
land 2018, ett Ryssland som då annekterat Krimhalvön 
fyra år tidigare, bara dagar efter att man avslutat värd-
skapet av ett lyckat vinter-OS i Sotji 2014. Den senaste 
vinterolympiaden i Peking är lagd till handlingarna och 
i november 2022 slår Qatar upp dörrarna till herrfot-
bolls-VM. Om den mediala uppmärksamheten kring 
förhållandena i Ryssland 2014 och 2018 fick svårt att 
nå förankring hos de aktiva har det knappast undgått 
någon att debatten om Qatar som värdland för VM 
nått närmast orkanstyrka Den brittiska tidningen The 
Guardian har varit ledande i grävjournalistiken kring 
antalet döda gästarbetare i landet. Också svenska 
medier, däribland mitt egen arbetsgivare Aftonbladet, 
TV4:s Olof Lundh och Blank Spot Project har träffat 
arbetare, beslutsfattare och människorättsorganisa-
tioner på plats och drivit opinion i ämnet. Utöver de 
uppenbara missförhållandena i Qatar tilldelades lan-
det mästerskapet av en korrumperad Fifa-ledning som 
sedermera tvingades avgå när fusket avslöjades av FBI 
2015.

Att vi debatterar Qatars lämplighet som värd för 
 fotbolls-VM 2022 och att landslag som Tyskland, 
Norge och Nederländerna markerat mot bristen 
på mänskliga rättigheter är ett steg framåt. Här har 
medierna en stor del av förtjänsten. Pressen på klub-
bar som har sponsorsamarbeten med Qatar har ökat 
och i november 2021 fick Bayern Münchens ledning se 
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årsstämman tas över av arga supportrar på plats. Flera 
klubbar, däribland många tyska, har ställt in plane-
rade träningsläger i emiratet sedan trycket i hemma-
opinionen blivit för stort. Sveriges herrlandslag fick 
ställa in sin planerade januariturné 2021 till Qatar, 
efter att allsvenska klubbar ifrågasatt beslutet att för-
lägga aktiviteterna där.

Och i takt med att protesterna spridit sig på läktare 
och fotbollsplaner har också renodlade sportsajter 
börjat rapportera och förklara det geopolitiska spel 
som ligger bakom fotbollsoffensiven från den rika 
delen av arabvärlden. För det är vad sportswashing 
handlar om: Länder som skapat sanslösa rikedomar på 
att exportera gas och olja vet att denna guldgruva inte 
är evig. Saudiarabien och de små emiraten måste bygga 
sina framtida varumärken och inkomster på något 
annat och då är associationen till toppfotbollen en väg 
att gå. Här finns i princip bara goodwill att hämta för 
staterna. För klubbarna och fotbollsförbunden som 
låter det ske? Pengar förstås. Massor med pengar.

Pengarna gör hela skillnaden

Och här finns väl den inbyggda problematiken med 
sportswashing och elitidrott: De klubbar som köps 
i syfte att tvätta rent diktaturers varumärken lyfts, 
utan undantag, sportsligt av investeringarna. Paris 
Saint-Germain är numer att betrakta som en av världens 
bästa fotbollsklubbar, precis som Manchester City har 
de för första gången någonsin gått till final i Champi-
ons League sedan emiratkapitalet kom in i klubben och 
Newcastle är sannolikt nästa lag att följa efter.
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Pengar gör nästan hela skillnaden inom fotbollen, 
och det krävs förstås supportrar av ett alldeles särskilt 
ideologiskt virke för att hängivet protestera mot att det 
egna lagets anfallare plötsligt heter Kylian Mbappé, 
Neymar och Lionel Messi. Framför allt när alla andra 
klubbar gör samma sak. När FC Barcelona 2010 för 
första gången upplät sin tröja åt en kommersiell spon-
sor – det var länge en katalansk tradition att låta just 
det utrymmet vara fritt från reklam – skedde det för all 
del med dåvarande klubbpresidentens uttalade stöd. 
Men Barcelona är en medlemsstyrd klubb och det var 
medlemmarna som röstade ja till emblemet ”Qatar 
Foundation” på bröstet. Några år senare ersattes detta 
med Qatar Airways, ett flygbolag som kontrolleras av 
den qatariska kungafamiljen.

Hur kunde supportrarna gå med på detta? Ja, att 
klubbens dåvarande president Sandro Rosell förkla-
rade att sponsorintäkterna skulle räcka till att värva en 
världsspelare hjälpte förstås. Ännu mer känslan av att 
om vi inte gör detta nu kommer vi att bli omsprungna 
av de andra klubbarna som inte har samma höga mora-
liska standard. Sportswashing och tveksamma spon-
sorer i allmänhet inom fotbollen fungerar i många fall 
som ett sorts chickenrace: Till slut vågar ingen klubb 
stanna utanför, i rädsla för att man ska tappa i kon-
kurrenskraft. Och fotbollssupportrar är som bekant 
inte vilken kundkrets som helst. De opererar inte på 
en marknad där man byter klubb om den man hållit på 
fram till nu fattar beslut som man inte håller med om, 
eller bara börjar spela dålig fotboll.

Fenomenet sportswashing har förstås funnits i mer 
eller mindre alla tider, beroende på vad man lägger i 
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begreppet. Men ordet som sådant är relativt nytt. Det 
norska språkrådet presenterade ”sportsvaske” som 
årets nyord för 2021. Norge är ett intressant land i 
sammanhanget, eftersom debatten legat i framkant 
just här. Det norska herrlandslaget i fotboll var ett av 
de första att demonstrera för mänskliga rättigheter i 
samband med en kvalmatch till VM i Qatar och flera 
norska elitklubbar i fotboll har tryckt på för att lands-
laget ska bojkotta mästerskapet. Det gick så långt att 
man röstade på förbundsnivå i frågan. Utfallet blev 
att Norge, om man lyckades kvala till VM (vilket man 
sedan inte gjorde) ändå skulle åka dit, eftersom mot-
satsen hade varit att ”vända ryggen till Qatar”. Samma 
hållning har det svenska förbundet haft, som också 
har en pågående dialog med internationella fackför-
eningar, människorättsorganisationer och gästarbe-
tare på plats i Qatar. Man kan tycka vad man vill om 
den hållningen, men en hållning är det i alla fall, och 
den hade, vågar jag påstå, inte funnits om inte svenska 
medier lyft frågan ordentligt de senaste åren.

Två norska journalister greps i november 2021 på 
en reportageresa i Qatar, där polisen beslagtog deras 
utrustning och inspelade material. Intressant nog 
nådde debatten om en bojkott av vinter-OS i Peking 
inte alls samma kraft i grannlandet. Vet man var norr-
männen har sina största sportsliga framgångar är det 
lätt att bli lite konspiratoriskt lagd. Den norska OS- 
truppen åkte till Kina i februari 2022 och vann medalj-
ligan i vanlig ordning. På tidningen Verdens Gangs 
(VG) sajt publicerades under mästerskapet en text-
annons från den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua om 
hur vintersport växt i popularitet hos den kinesiska 
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befolkningen i och med OS, komplett med en solskens-
bild från en kinesisk skidbacke. Amnesty kritiserade 
tilltaget och organisationens norske generalsekrete-
rare John Peder Egenæs menade att VG hjälpte till att 
framställa Kina i god dager med en annons som ser ut 
som en artikel.

Säkerhetshoten kommer närmare redaktionerna

Villkoren för att bevaka OS på plats i Kina var närmast 
komiska. Den extremt hårda coronapolitiken i landet 
gjorde (passande nog) alla utflykter utanför OS-bubb-
lan till nästintill omöjliga för de ackrediterade jour-
nalisterna. Samtidigt tvingades mina Aftonbladet-
kollegor på plats koppla ner sig från alla gemensamma 
mejl- och chattsystem och skaffa engångstelefoner på 
plats. Tidningens säkerhetsavdelning bedömde att det 
annars fanns en risk för kinesiskt intrång i Schibsteds 
interna system. När Aftonbladet under mästerskapets 
sista dagar publicerade en artikelserie i samarbete med 
Amnesty för att lyfta missförhållandena i Kina gjor-
des först en säkerhetsanalys av huruvida detta kunde 
drabba de reportrar som var kvar på plats.

Det gjordes en hel del journalistik på förhållan-
dena i Kina under OS, men förmodligen är detta 
sportswashingens största utmaning: De små emiraten 
i Persiska viken har ögonen på sig, Qatar har hittills 
gjort en rad uppmjukningar av sin hårdföra gästarbe-
tarpolitik i takt med att trycket på dem blivit större de 
senaste åren. Kina har, å sin sida, inte flyttat sig en cen-
timeter i demokratisk riktning. Snarare är relationerna 
mellan landet och Väst mer bottenfrusna än på länge. 
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De fåfänga förhoppningarna om att sommar-OS 
2008, som också det arrangerades i Peking, skulle bli 
en väg mot mer öppenhet kom rejält på skam. Fjorton 
år senare vet vi hur kinesiska ambassadörer inte tvekar 
att undergräva och hota svenska journalister som gör 
sitt jobb och inget tyder på att det är töväder i sikte här.

Bevakning ger resultat – till sist

Idrott har länge varit en arena för auktoritära stater 
att plocka propagandapoäng. Fotbolls-VM i militär-
juntans Argentina 1978 blev en tidig föraning av hur 
den moderna fotbollen skulle komma att utnyttjas av 
diktaturer – och hur de aktiva blev fångar i ett ämne 
som de inte hade någon som helst vana att hantera. På 
frågan vad dåvarande förbundskapten Georg ”Åby” 
Ericson ansåg om den argentinska regimens tortyr, 
svarade han sorglöst: ”Jag har inte sett någon”.

Det skulle ändå dröja 25 år innan ägarförhållan-
dena inom den europeiska klubbfotbollen började 
likna ett Monopol-spel i Persiska viken. Det här stäl-
ler förstås helt andra krav på medier och sportjour-
nalister än att bevaka matcher och uppmärksamma 
hjälte sagor inom idrotten. Man kan lätt konstatera att 
fotbollsjournalistiken länge framstått som lite tagen 
på sängen i frågan. Men de senaste åren syns en viss 
framåtrörelse här. Fifas korruptionsskandal 2015 och 
inte minst missförhållandena i Qatar har satt ljuset på 
frågan på ett sätt som vi inte sett tidigare. Makthavare 
ställs mot väggen samtidigt som klubbar och spelare 
tar ställning. Detta är en direkt effekt av bättre bevak-
ning av pengarna och geopolitiken inom idrotten. Att 
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den höjda medvetenheten hos journalistkåren kommer 
att ändra sportswashingens framgångsvåg är dessvärre 
inte lika givet.


