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Medborgarjournalistik är ett fenomen som ofta associe-
ras till nyheter och social förändring. Men den rymmer 
också gräsrötter som enbart skildrar underhållning. 
Den här texten ägnar sig åt ett slags medborgarjour-
nalistik som spänner över både aspekter av nyhetsrap-
portering och underhållning, nämligen supportrar som 
bevakar sitt favoritlag i fotboll.

Den tekniska utvecklingen har skapat nya förutsätt-
ningar för medborgarjournalistik, vilket även påver-
kar sportjournalistiken. Samtidigt har de traditionella 
medieföretagen ställts inför mycket stora förändringar. 
Möjligheterna till, men också kraven, på ett ständigt 
uppdaterat nyhetsflöde. Svårigheten att upprätthålla 
traditionella finansieringsmodeller samtidigt som nya 
potentiella, men mindre stabila, intäkter tillkommit 
är bara några av de förändringar som mediebran-
schen har stått och står inför. Ytterligare ett hot, men 
också en möjlighet, är de förbättrade förutsättningar 
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för medborgarjournalistik som kommit i och med de 
senaste decenniernas medieteknologiska utveckling. 
Medborgarjournalistik ska här förstås som en journa-
listik där medborgare utanför de stora medieinstitu-
tionerna spelar en aktiv roll i att samla in, analysera 
och sprida nyheter. En del av medborgarjournalistiken 
är när människor som befunnit sig på plats i samband 
med en nyhetshändelse skickar in exempelvis bilder, 
videoklipp eller skriftliga ögonvittnesskildringar. När 
det gäller medborgarjournalistik har ännu mer upp-
märksamhet riktats mot den potentiella framväxten 
av en journalistik utanför de etablerade medieinstitu-
tionerna (Dangerfield u. å.). Andra begrepp för denna 
utveckling har varit gräsrotsjournalistik, deltagande 
journalistik eller alternativjournalistik.

Det finns en lång historik av journalistik utanför de 
stora medieinstitutioner som växte fram under 1800-
tal och tidigt 1900-tal. Ett exempel på detta utgörs 
av olika typer av piratradio som ofta var inriktad på 
musik och underhållning. Det finns även piratradio-
stationer med inriktning på nyheter och politik ur ett 
gräsrotsperspektiv. Exempel på sådana är Radio Free 
Derry i Nordirland (BBC 2019) och Radio Arthur i 
samband med den brittiska gruvstrejken på 1980-talet 
(Coyer et al 2007). En del av medborgarjournalistiken 
som historiskt har innehållit en blandning av under-
hållning, nyheter och politik är fanzinekulturen (Gun-
narsson Payne 2006). Fanzines har en nästan sekel-
lång historia. Duncombe (1997) lyfter fram science 
fiction-tidningen The Comet från 1930 som det första 
fanzinet. Det stora genombrottet för fanzines kom 
dock på 1970-talet inspirerat bland annat av punkens 
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”gör-det-själv”-kultur. Fanzines kom att bli viktiga på  
en rad områden som exempelvis musik, religion och 
feministisk politik (Gunnarsson Payne 2006). Inte 
minst kom fanzines att bli viktiga för den gräsrots-
rörelse inom fotbollsjournalistikens område som växte 
fram under 1980- och 90-tal. Haynes (1995) pekar på 
hur fotbollssupportrar i Storbritannien började skapa 
fanzines dels som en hyllning till det egna laget, dels 
för att motverka vad som upplevdes som en stereotyp 
skildring av supportrar i brittiska massmedier. Han 
lyfter fram hur dessa fanzines kom att bli viktiga röster 
i kraven på upprustning av arenor, starkare ställning 
för supportrar gentemot klubbar och en mer nyan-
serad skildring av supportrar i de etablerade medierna.

Ett stort dilemma för fanzineskaparna handlade om 
distributionen. För fotbollsfanzines var givetvis match-
erna ett självklart försäljningstillfälle men mängden 
köpare som gick att nå den vägen var ändå begränsad. 
I och med framväxten av internet skapades en helt ny 
möjlighet att sprida texter (Boyle 2006; Jenkins et al 
2013). Kombinerat med bland annat förenklingen av 
produktion och distribution av ljud och rörlig bild 
har landskapet förändrats för medborgarjournalistik 
på sportens område. Den medieteknologiska utveck-
lingen har på många sätt bidragit till ökade möjlig-
heter för individer och grupper att kommunicera med 
en bredare allmänhet. Här handlar det exempelvis om 
möjligheten att skapa hemsidor och bloggar. Även 
andra sociala medier-plattformar som Facebook och 
Twitter har haft en viktig roll i att underlätta kon-
takterna med potentiella källor och distributionen 
av medborgarjournalistik. Podcasting och YouTube 
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erbjuder helt nya möjligheter för publicering i ljud- 
och videoformat. Här kan tilläggas att lanseringen 
av crowd funding-plattformar gett ökade möjligheter 
till att bedriva medborgarjournalistik. Slutligen har 
framväxten av hårdvara som mp3-spelare, smart-
phones och läsplattor varit betydelsefulla för pro-
duktion,  distribution och konsumtion av medborgar-
journalistik.

Den amerikanska medieforskaren Henry Jenkins är 
den som kanske tydligast formulerat hur medieland-
skapet omvandlats under de senaste tre decennierna. 
Han myntade begreppet deltagarkultur för visa på 
kulturproduktionen och interaktionen bland de mest 
hängivna följarna till exempelvis tv-serier, band eller 
idrottslag (Jenkins et al 2013). Med utgångspunkt i 
medieutvecklingen vidareutvecklade han dessa reso-
nemang i en beskrivning hur gränsen mellan produ-
center och konsumenter luckrats upp i samband med 
uppkomsten av prosumers. Centralt här blir kollektiv 
intelligens, det vill säga när dessa prosumers lägger 
ihop sina samlade kunskaper och förmågor från olika 
områden till en större helhet (Jenkins & Sjödén 2012). 
Skillnaden i bakgrund mellan deltagare kan innebära 
en mångfald av specifika kunskaper eller förmågor 
som de kan bidra med i kulturella aktiviteter.

Jenkins menar att detta inneburit en maktförskjut-
ning där de stora medieföretagen fortfarande har 
störst makt men att de på allvar utmanas av en publik 
som också är medskapande och mer rörlig mellan 
medieplattformar (Jenkins & Sjödén 2012).

Jenkins hämtar sina exempel från bland annat 
fans till dokusåpor, men hans resonemang är minst 
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lika giltigt för fotbollssupportrar. Ett tydligt exem-
pel är den brittiska bloggaren och Arsenalsupportern 
Swiss Ramble (Planet Football 2022), som gör initie-
rade genomgångar av fotbollsklubbars ekonomi på 
Twitter. En svensk motsvarighet är den den svenske 
Hammarbyaren och ekonomen Kristof  Vogel med sin 
blogg Osynliga handen. Utifrån yrkesbakgrund som 
ekonomer kan de analysera och tämligen pedagogiskt 
förklara klubbars och bokslut och annat, i Swiss Ram-
bles fall till över 200 000 följare. Dessutom återges 
hans genomgångar i såväl supportermedier som tradi-
tionella medier. Det är visserligen så att traditionella 
medier har journalister specialiserade på exempelvis 
ekonomi och politik men det är mindre vanligt att de 
även är experter på fotboll. Detta har dock blivit allt 
viktigare under de senaste decennierna

Fotbollens relation till ekonomi, politik och medier 
har med tiden blivit allt starkare. Det handlar bland 
annat om den ökade ekonomiska betydelsen för sänd-
ningsrättigheter samt idrottsstjärnors och klubbars 
centrala roll i sponsring och reklam. Det här har också 
inneburit att sportarrangemang och ägandet av fram-
förallt fotbollsklubbar blivit intressanta för indivi-
der, företag och stater som vill förbättra sin image (se 
Frändén i denna antologi). Denna typ av sportswashing 
(Chadwick 2022) innebär att de som skriver om fotboll 
ofta behöver ha goda kunskaper om ekonomi, politik 
och juridik. Ett aktuellt exempel utgörs av kritiken 
mot köpet av Premier League-klubben Newcastle Uni-
ted av en den Saudiarabiska regimens investeringsfond 
(BBC 2021). Än mer uppmärksamhet kom att riktas 
mot turerna kring den ryske oljemiljardären Roman 
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Abramovitjs försäljning av Chelsea FC i samband med 
den ryska invasionen av Ukraina 2022. De sanktioner 
som drabbat Abramovitj och klubben får mycket kom-
plexa ekonomiska konsekvenser. Att reda ut turerna i 
detta kräver kunskaper och förmågor från flera olika 
samhällsområden inklusive fotboll. I samband med 
dylika händelser har supportermedier påfallande ofta 
en god förmåga att uppbåda kollektiv intelligens.

I den här artikeln undersöker vi några exempel på 
supporterjournalistik om fotboll med målet att se hur 
den kan förstås som en form av medborgarjournali stik. 
Vad utmärker supporterjournalistiken jämfört med 
andra sportjournalistiska former? Vi är intresserade 
av vilka de är som lägger stora delar av sin tid på att 
ideellt bevaka sina favoritlag i fotboll. Hur kommer de 
in i denna värld och kan engagemanget leda vidare till 
annat? Vi är också nyfikna på supporter journalistikens 
relationer till omgivande eller angränsande sfärer: till 
klubben, till den bredare supporterkulturen, till tradi-
tionella medier liksom tekno logiska och ekonomiska 
förutsättningar. Supporterkulturen inom flera av de 
största idrotterna präglas starkt av en maskulinitets-
tradition och det finns också en pågående diskussion 
om mångfald och rasism inom fotbollen. Därför vill vi 
också belysa genus- och etnicitets aspekter på supporter-
journalistiken.

Två fallstudier

Eftersom supporterjournalistik är ytterst sparsamt 
belyst i existerande forskning är ett första mål för oss 
att göra en explorativ beskrivning. För att kunna uppnå 
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både en förståelse för konkreta villkor och kontexter 
men samtidigt iaktta variationer inom detta fenomen 
har vi valt att göra två fallstudier av två olika exempel 
från fotbollens värld. Att vi siktar in oss på just fot-
boll motiveras av att det är den mest utbredda sporten i 
världen, med lång tradition av supporterkultur och där 
vi menar att supporterjournalistiken utvecklats mest. 
Här finns rötter åtminstone till de fanzines som produ-
cerats sedan 80-talet (Haynes 1995).

Våra två fall – eller ”case” – är den svenska webb sidan 
Himmelriket samt det mindre supporter mediehus som 
vuxit fram ur podden The Anfield Wrap i Liverpool. 
Fallen har gemensamt att de uteslutande berör en enda 
klubb och att de som aktiva känner starkt för denna. I 
Himmelrikets fall cirkulerar innehållet kring Malmö 
FF medan det för The Anfield Wrap (TAW) rör sig om 
Liverpool FC. Båda klubbarna hör till de största i res-
pektive land, med en lång historia. Båda redaktioner 
verkar i ett sammanhang av organiserade och oorgani-
serade supportergrupper.

Fallen är också valda för att de skiljer sig åt på några 
sätt som gör att de förutsättningar de verkar inom 
olika. För det första representerar de olika typer av 
medier. De är också baserade i två olika länder och föl-
jer klubbar som skiljer sig åt. Premier League i England 
är världens största, mest kommersialiserade och pen-
ningstinna fotbollsliga. Klubbarna har privata ägare, 
i Liverpools fall Fenway Sports Group, ett företag som 
också äger stora baseboll- och hockeylag i USA. Som 
andra ledande Premier League-lag har Liverpool avse-
värda supporterskaror över hela världen och riktar sig 
mot en internationell sponsormarknad. Klubben har 
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en stor apparat för produktion av eget mediematerial 
och har med tiden blivit allt mer sluten mot mass-
medier och journalister. I jämförelse är Allsvenskan en 
liten och förhållandevis fattig europeisk liga där alla 
lag måste vara medlemsägda. Klubbarna är mer öppna 
mot medier och omgivning, vilket innebär att det ofta 
är möjligt för allmänheten att se på träningar och att 
journalister mycket lättare kan nå spelare och ledare 
för frågor och intervjuer. Allsvenskan har blivit känd 
i Europa för sin levande supporterkultur, inte minst 
ifråga om stämning, sånger och så kallade tifon1 under 
matcher.

Vår berättelse om Himmelriket och TAW baseras på 
innehållsanalyser av det material som de producerar 
samt intervjuer. Här har det varit en stor tillgång att vi 
som supportrar har följt innehållet från Himmelriket 
respektive TAW i många år. I fråga om Himmelriket 
har vi intervjuat SvenskaFans chefredaktör Aldijana 
Talic, Himmelrikets redaktör Ulf  Nilsson, Malmö 
FF:s press- och informationschef Peter Sohlnér samt 
en journalist vid en lokal redaktion som följt klubben 
länge. En annan källa till information är att en av för-
fattarna till denna text, Stefan Sjöström, själv är en del 
av Himmelrikets redaktion. För TAW har vi intervjuat 
grundaren och redaktören Gareth Roberts samt använt 
jubileumsavsnittet 10 Years Of  TAW (The Anfield 
Wrap 2021) där flera grundarna beskriver TAW:s fram-
växt och utveckling. Som komplement har vi även 
använt oss av material på hemsidor där plattformarna 

1 Tifo innebär att supportrar (italienska: tifosi) hyllar sitt lag vid matcher 
genom att göra läktararrangemang.
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beskriver sig själva. Framställningen av de båda fallen 
kommer att få något olika form. Det motiveras av att 
vi har litet olika typer av empiriskt material, olika till-
gång till inifrån-perspektiv liksom att fallen är olika 
varandra.

Himmelriket

Himmelriket ligger under den kommersiella platt-
formen SvenskaFans, som tillhandahåller digitalt 
utrymme för ett stort antal liknande webbsidor där 
innehållet produceras av ideellt arbetande support-
rar. På sajten finns dels redaktionella artiklar, dels ett 
 diskussionsforum där användare kan skriva. På hem-
sidan deklareras mottot: ”Av fans, för fans”.

SvenskaFans har en webbplattform med över 300 
supporterredaktioner, tusen skribenter, ett par hundra 
tusen registrerade användare, och ännu fler besökare 
per vecka. Huvuddelen av innehållet berör fotboll 
och ishockey, även om det finns mindre avdelningar 
för bandy samt amerikansk fotboll och basket. Sajten 
organiseras utifrån klubbar, och det finns redaktioner 
för alla Allsvenska herrföreningar (utom nykomlingen 
Värnamo). Fotbollens internationella karaktär visar sig 
genom att det på denna svenska sajt finns många aktiva 
redaktioner för internationell fotboll: Samtliga lag i 
engelska Premier League och majoriteten av lagen i de 
italienska, spanska och tyska ligorna, liksom den eng-
elska andraligan. Därutöver spridda lag eller liga-sajter 
från ytterligare 22 europeiska länder. På damfotbollens 
område finns en sajt som täcker Dam allsvenskan. Det 
material som produceras på de olika lagsajterna består 
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primärt av redaktionella artiklar och fria forumdiskus-
sioner. Därutöver kan tillkomma  poddar och webb-tv. 
SvenskaFans kan konsumeras som en webbsida eller via 
en egen app.

SvenskaFans grundades 2000 och ägs numera av 
Every sport Media Group AB, en koncern som äger 
bolag inom sportmedia och spelbranschen. Svenska-
Fans får sina intäkter genom att sälja annonsplat-
ser på de olika lagsajterna. Affärsidén är att erbjuda 
redaktionellt innehåll som produceras av supportrar 
med insikt och engagemang för klubben de bevakar. 
Utgångspunkten är att de som producerar material 
arbetar ideellt, även om ett fåtal supporterredak törer 
erhåller ett mindre arvode för att koordinera sajten. 
SvenskaFans erbjuder också stöd till redaktörer och 
redaktioner genom årliga redaktionsträffar och åter-
koppling på redaktionellt arbete. Plattformen har 
ett redaktionsgränssnitt för uppdatering av webb-
sidor, publicering av artiklar och moderering av dis-
kussionforum. SvenskaFans erbjuder redaktionerna 
tillgång till en professionell databas med bilder från 
matcher samt till Wyscout, en analystjänst baserad på 
en databas med detaljerade data om fotbollsmatcher 
och  -spelare över hela världen. Wyscout är ett av flera 
sådana verktyg som blivit allt viktigare att använda för 
fotbollsklubbar, talangscouter, agenter, journalister 
och personer engagerade i vadhållning.

Himmelrikets redaktion

Trots att jag är Västerbottning har jag hållit på Malmö 
FF i många år. Missar aldrig att se en match via någon 
streamingtjänst och brukar trots det geografiska avstån-
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det se någon enstaka match på plats per år. Jag har ägnat 
alldeles för mycket tid åt att läsa på Himmelriket, och del-
tar emellanåt i diskussioner på forumet. I samband med 
Coronautbrottet 2020 ilsknade jag till över att det forum 
som blivit en del av min vardag översvämmades av inlägg 
som bara handlade om pandemin utan fotbollskoppling. 
Därför skrev jag vid några tillfällen till redaktionen för 
att klaga på den bristande modereringen av forumet. 
Efter mitt andra eller tredje mail fick jag en fråga om jag 
själv ville hjälpa till att moderera, och då kändes det litet 
svårt att säga nej.

Nästa ingång för mig blev statistik. Fotbollsjournali-
stiken använder sig en hel del av enkla statistiska uppgif-
ter, och forskaren i mig har reagerat på att journalister 
både drar felaktiga slutsatser och missar att ställa frå-
gor och göra analyser som skulle vara riktigt intressanta 
för att förstå mer om en enskild match, en spelare eller 
ett lags säsong. Samma brister såg jag i de diskussioner 
som fördes utifrån statistiska uppgifter på Himmelrikets 
forum. Med bakgrund som professor med viss kompetens 
i statistisk analys, lektor i Medie- och kommunikations-
vetenskap och sporadiskt journalistiskt frilansskrivande 
tänkte jag att jag kanske skulle ha något litet unikt att 
bidra med här. Det slog mig att även min forskningskom-
petens kring rättsliga frågor och normer kunde vara en 
tillgång journalistiskt, eftersom ett kärt ämne inom sport-
journalistik och supportertugg är domarinsatser och fot-
bollens regler. I ett skede av mitt liv då jag var sjukskriven 
och kände att jag ville göra något annorlunda och lustfyllt 
kontaktade jag därför några etablerade sportredaktioner 
och erbjöd mina tjänster som krönikör. De tackade alla 
artigt nej, vilket ledde till att jag skickade ett par texter till 
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Himmelrikets redaktion med statistiska inspel på några 
frågor som flitigt diskuterats på Himmelrikets forum. 
Texterna publicerades och en tid senare blev jag kontak-
tad angående att bli en del av redaktionen, där jag numera 
regelbundet bidrar med texter och deltar i arbete som att 
hålla webbsidorna uppdaterade.

I förhållande till mitt i och för sig stimulerande arbete 
som professor är det som är så roligt med Himmelriket att 
det är något som jag gör enbart av lust, utan ersättning 
och att det är ett skrivande som jämfört med mina veten-
skapliga texter är lättsammare och snabbare. För mig är 
det också positivt med den mer direkta återkopplingen på 
texter genom läsarkommentarer på Himmelrikets sida. 
För en forskare är det ju inte heller självklart att särskilt 
många tar del av det man gör. ResearchGate är en vik-
tig sajt för nätverkande och spridande av egen forskning 
som används över hela världen. Där har alla mina veten-
skapliga publikationer 3 141 läsningar. Den krönika jag 
nyligen skrev om MFF:s nye tränare Milos Milojevic har 
6 653 läsningar.

Utöver att det är skitkul att vara involverad i Himmel-
riket upplever jag att det sportjournalistiska skrivandet 
leder till saker som är bra i mitt riktiga jobb. Mina aka-
demiska texter blir en aning mindre tunga, jag lär mig 
mer om hur jag kan använda sociala medier för sprid-
ning. För att kunna höja nivån på mina fotbollsstatistiska 
analyser har jag börjat lära mig programmeringsspråket 
Python. Det används ofta i samband med nya metoder 
för vetenskaplig analys av textdata (text mining och topic 
modeling) som jag är intresserad av att börja använda 
som forskare. Det ena befruktar det andra.
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Detta var en av författarna till denna text, Stefan, som 
berättar om sitt eget engagemang i Himmelriket. Den 
representerar en av många möjliga vägar in. Nuvarande 
chefredaktören Ulf Nilsson beskriver på ett liknande 
sätt att han först var aktiv på forumet för att sedan 
skicka in några gästkrönikor innan han fångades upp 
av redaktionen. Kopplingar till just egen forskning är 
nog inte alls representativt, medan ett lång varigt sup-
porterskap, hängande på Himmelrikets forum, intresse 
för journalistiskt skrivande och engagemangets åter-
verkningar inom andra livsområden troligen är mer 
vanligt bland dem som skriver på SvenskaFans.

Himmelrikets namn kommer från den ljusblå fär-
gen på Malmö FF:s matchtröja. Sajten följer en mall 
från SvenskaFans, med flikar för Artiklar, Forum, Bil-
der, Truppen, Tabellen, Facebooksida, samt en sällan 
uppdaterad Övrigt-flik med länkar till Redaktionen, 
MFF-bloggar, den ideella föreningen Supporterhuset 
samt Himmelrikets podd Blått en podd, som kommit 
ut i 44 avsnitt sedan 2015.

Redaktionens arbete samordnas i en chattgrupp 
med 17 medlemmar. Arbetet leds av två redaktörer, en 
bildredaktör samt en person som administrerar för-
delningen av uppgifter att skriva artiklar. 15 av redak-
tionsmedlemmarna är män, och 16 har svenskkling-
ande namn. Den manliga dominansen återspeglar en 
tradition inom supporterrörelsen, där kvinnor först på 
senare år tagit tydligare plats inom supporter kulturen. 
Malmös första kvinnliga supportergrupp bildades 
först 2014. Kanske är det något mer för vånande med 
den etniska fördelningen, eftersom klubben har ett 
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stort följe i det mångkulturella Malmös invandrar-
täta områden. Enligt redaktören Ulf Nilsson är det 
bara en redaktionsmedlem som har professionell bak-
grund som journalist. Varje skribent ansvarar själv 
för sina texter, både att skriva, bildsätta, skriva bild-
texter, ingresser och rubriker. Inom redaktionen kan 
det hända att någon påpekar eller rättar till något som 
uppenbart blivit fel. I varierande utsträckning puffar 
skribenter för sina artiklar i sociala medier. De ansva-
riga redaktörerna länkar artiklar på Himmelrikets 
Facebook-sida och ofta på twitter. De professionella 
redaktörerna på SvenskaFans huvudsida väljer ut 
artiklar bland allt som produceras för sitt löp.

Redaktionen får intäkter genom försäljning av en 
kalender, vilka används för att betala resekostnader 
för redaktionsmedlemmar som bevakar träningsläger 
och bortamatcher i Europaspel. I viss mån kan dessa 
resor ses som en form av ersättning eller belöning för de 
insatser redaktionsmedlemmar lägger ner på Himmel-
riket. En annan förmån är att supporterjournalisten 
kommer närmare fotbollen och sina favoriter genom 
att bevaka träningar eller att göra spelarintervjuer, 
 vilket kan  upplevas som en belöning i sig.

Himmelrikets redaktionella artiklar

Även om redaktionen är ansvarig för hela sajten så 
är det artiklarna som är kärnan i arbetet. Den första 
publicerades 2001 och snittet artiklar räknat över hela 
år har sedan dess varit 585 artiklar per år. Som minst 
var det 296 artiklar 2003 och som flest 2009 med 853 
stycken. Tre dagar i veckan skrivs krönikor under åter-
kommande rubriker: på måndagar Måndag morgon, 
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onsdagar en listkrönika med sju punkter: Sex och 
Jävligt Offside, och på fredagar Friday I’m in Love. 
I  samband med varje match produceras tre artiklar: 
dagen innan publiceras en inför-text. Efter match 
kommer så nära slutsignal som möjligt en text under 
rubriken Fem snabba och litet senare samma dag en 
matchrapport. Varje månad kommer en intervju med 
den spelare som redaktionen utsett som bäst. Liksom 
etablerade medier använder Himmelriket årsskiftena 
för att ge en återblick över det gångna året. Varje dag 
i december publiceras en liten text om Årets … Denna 
kan exempelvis lyfta fram en hörna, avbytarkomet, 
match, mål, värvning eller något annat minnesvärt.

En särskild genre på Himmelriket är det material 
som produceras i samband med resor. Varje försäsong 
kring månadsskiftet januari–februari brukar Malmös 
trupp åka på träningsläger till ett varmare klimat. 
Himmelriket brukar då sända två redaktionsmedlem-
mar för att bevaka. Detta ger tid för längre intervjuer 
med spelare och ledare, varvat med djupdykningar i 
vad som händer på träningar, och förstås också rap-
porter om de träningsmatcher som spelas. Den lokale 
sportjournalist som vi intervjuat berättar hur aktiva 
Himmelrikets utsända brukar vara på dessa resor för 
att göra intervjuer, bevaka träningar och rapportera 
från matcher. Vid de resor som görs i samband med 
Europaspel skrivs dels de artiklar som brukar publi-
ceras kring matcher, dels extramaterial i form av 
 intervjuer och texter som kan likna resebrev.

Utöver detta ”ordinarie” utbud produceras extra-
material i form av krönikor, intervjuer eller nyhets-
artiklar i samband med särskilda nyheter, som när en 
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ny spelare kommer till klubben. Det finns också ett 
visst inflöde av gästkrönikor.

Formmässigt framstår de artiklar som finns att läsa 
på Himmelriket ganska lika sådana som förekommer 
på etablerade mediers portaler. Matchrapporter tende-
rar vara något längre än dem som publiceras av etable-
rade medier, och beskriver ofta händelseförloppet mer 
detaljerat, med mindre tydlig journalistisk vinkel. Vi 
känner igen det i sportjournalistiken vanligt förekom-
mande list-formatet i Fem Snabba och Sex och Jävligt 
Offside. En uppenbar skillnad mot hur rikstäckande 
medier skildrar Allsvenskan är att det på Himmelriket 
finns en tydlig sympati för en klubb. Detta kan jäm-
föras med hur lokala medier bevakar sina lokala lag 
och hur nationella medier förhåller sig till landslag. 
Den lokale journalist som vi intervjuade lyfter fram 
hur Himmelrikets texter i större utsträckning har ett 
personligt anslag. MFF:s presschef pekar på att tex-
ter kan vara mer präglade av hjärta, engage mang och 
”ljusblå glasögon”. Sympatin för klubben tycks dock 
inte hindra Himmelrikets skribenter från att vara kri-
tiska i matchrapporter, i det avseendet liknar de pro-
dukter från professionella medier. Den lokale journa-
listen pekar på en skillnad, nämligen att Himmelrikets 
texter i mindre grad är starkt kritiska mot enskilda 
spelare, en tendens som vi också ser i vår innehålls-
analys. Himmelrikesredaktören Ulf Nilsson menar att 
en tydlig skiljelinje går vid att publi cera något som kan 
skada klubben. Han exempli fierar med en händelse 
där klubben av misstag förmedlat information om 
kommande match startelva i ett press utskick. Några 
medier publicerade detta, något som aldrig var aktuellt 
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för Himmelriket. En publicering skulle kunna hjälpa 
motståndare att förbereda sig bättre för matchen och 
därmed missgynna MFF. Där emot ser Ulf Nilsson 
inte några problem med att skriva kritiskt om lagets 
prestationer på plan eller klubbens ageranden i olika 
avseenden.

Supporteringången verkar leda till en något större 
tematisk spännvidd än vad som ryms på vanliga 
sportredaktioner. På alla hjärtans dag publiceras en 
personligt hållen krönika om kärlek till en klubb som 
avslutas med en dikt. Efter guldet i Allsvenskan 2016 
publicerades en text om hur det var att inte kunna vara 
på plats för guldmatchen, utan istället tvingas följa 
dramatiken på avstånd under en semesterresa. Ett 
tredje exempel är en personligt hållen text som hand-
lar om ärkerivalen IFK Göteborg berättat utifrån en 
promenad författaren tog en januaridag i Göteborg för 
över 30 år sedan. I samband med den ryska invasionen 
av Ukraina i februari 2022 publiceras en krönika där 
skribenten beskriver minnen från en resa han gjorde 
för redaktionen 2011 för att bevaka en bortamatch.

När alla texter berör Malmö FF uppstår en specia-
lisering. På Himmelriket går det att skriva med refe-
renser till den skada som den finländske stjärnan Jari 
Litmanen ådrog sig sommaren 2006, anspelningar på 
IFK Göteborgs ekonomiska brottslighet vid köpet av 
Malmö-spelaren Peter Ijeh 2003, eller använda smek- 
eller förnamn på det egna lagets spelare. Dock blir 
texterna aldrig så obskyra att dom inte kan förstås av 
fotbollsintresserade utomstående. Artiklar kan ges 
ansatser som blir påfallande smala eller rentav nör-
diga. Som exempel finns texter som tar upp musik 
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med MFF-anknytning, grottar i matchsekreterarens 
uppgifter eller gräver i statistik av olika slag. Lyfter vi 
blicken utanför Himmelriket noterar vi också blog-
gare som skriver återkommande om specialiserade 
ämnen: Förutom den tidigare nämnda Osynliga han-
den innehåller Uefaranken artiklar och dagsaktuella 
listor över svenska klubbars chanser att nå fördelaktig 
seedning inför kval till europeiska turneringar. Man-
nen bakom Uefaranken, MFF:aren Lennart Hed stigen, 
bjuds in som gäst till svenska fotbollspoddar och har 
numera fångats upp av professionella redaktioner och 
skriver för både landets största specialiserade fotbolls-
plattform Fotbollskanalen och FotbollSkåne.

Himmelrikets forum

Sedan 2005 har det skrivits drygt två miljoner unika 
inlägg på Himmelrikets diskussionsforum, motsva-
rande över 300 inlägg per dygn. För att skriva på forumet 
krävs att man registrerar en användare på SvenskaFans 
med en lagtillhörighet som i forumet visas genom en 
matchtröja bredvid varje inlägg. De flesta användare 
skriver under ett anonymt användarnamn (nick), även 
om det inte är ovanligt med personer som använder 
sina egna namn. Varje redaktion kan själv bestämma 
om det egna forumet är öppet för andra lags support-
rar eller ej – Himmelriket är ett öppet forum. Det finns 
en ganska stor grupp användare som funnits länge på 
forumet och därför känner till varandra som använ-
dare. Det är inte ovanligt med inlägg där någon kny-
ter tillbaka till vad en annan användare brukar tycka 
eller har påstått tidigare. På så sätt etableras också 
gemensamma förhållningssätt till återkommande 
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användare, som kan ses som särskilt trovärdiga när det 
gäller transferrykten, kunniga rörande taktik, tjatiga 
genom att alltid driva en viss fråga eller om att vara 
provokativa troll som förstör på seriösa diskussioner 
på forumet.

Ett genomgående drag är reproduktionen av en 
speciell kollektiv identitet kring vad det innebär att 
hålla på Malmö FF. En del i detta är att knyta an till 
det lokala, vilket associeras till närheten till konti-
nenten, avståndet till huvudstaden och inte minst den 
skånska dialekten, som många låter framträda även i 
skrift. Somliga lyfter också fram det mångkulturella 
Malmö, till exempel genom att prata om staden med 
den bästa falafeln. Anspelningarna att MFF är lan-
dets största och bästa fotbollsklubb är otaliga, inte 
minst genom att framhäva lagets med svenska mått 
exceptionella framgångar i europeiska turneringar de 
senaste tio åren. De övriga lagen i Allsvenskan refere-
ras ofta till som ’deltagare’ för att markera. Ett stråk 
som hör ihop med detta är en attityd att Malmö ofta 
blir orättvist behandlade av nationella medier liksom 
fotbollsförbundet. Här finns också ofta anspelningar 
på en speciell malmöitisk anda, karaktäriserad av en 
sund kaxighet och att man inte bryr sig om vad folk i 
andra delar av landet (särskilt Stockholm) tycker. Ofta 
kan man skriva nedlåtande om det svenska landslaget, 
som inte förknippas med samma positiva supporter-
kultur och stämning som klubblag. Ett annat sätt att 
markera identiteten i Malmö – men även i den svenska 
klubbfotbollskulturen – är att framhäva att man inte 
följer med i den internationella fotbollen, som associ-
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eras till hur pengar förstör den genuina fotbollskultu-
ren. Ytterligare en viktig komponent av stoltheten för 
klubben är att Malmö spelar sina hemmamatcher på 
riktigt gräs2, till skillnad från konkurrenter som spelar 
på konstgräs, som konsekvent benämns med den ned-
sättande termen ”plast” på forumet.

Karaktären på forumet blir tämligen spretig, efter-
som alla inlägg hamnar i samma flöde utan att det 
finns några underordnade trådar. Därför kan längre 
pågående debatter om behov av en ny vänsterback 
blandas med frågor om någon varit på den senaste trä-
ningen, lite skadeglädje över ett dåligt årsbokslut hos 
en konkurrent, en okommenterad länk till en artikel 
på Aftonbladet om Malmö FF eller ett förslag på text 
till en ny läktarsång. Särskilt under och direkt efter 
matcher förekommer många korta inlägg (one-liners) 
som uttrycker känslor om en matchsekvens, domslut 
eller spelare. De flesta inlägg handlar på något sätt 
om klubben, men många skriver också om supporter-
kulturen.

Några återkommande ämnen är inlägg med förslag 
på laguppställningar inför kommande match/säsong, 
laget och spelares prestationer, domarinsatser och för-
säljning eller köp av spelare. Det finns också ett antal 
frågor som tenderar återkomma med jämna mellan-
rum. En sådan är frågan om pyroteknik på läktarna 
och polisens tillämpning av den så kallade villkors-
trappan, där man reglerar det tillåtna antalet perso-
ner på ståplatsläktaren utifrån omfattningen av ord-

2 Malmös hemmaarena är täckt av hybridgräs, vilket innebär att vanligt 
gräs sås in i jord armerad av plastgrässtrån.
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ningsstörningar i tidigare matcher. Många supportrar 
betraktar detta som en form av kollektiv bestraffning. 
Ett annat återkommande ämne handlar om det rela-
tivt nya videogranskningssystem (VAR) som införts 
i europeisk fotboll (men inte i Sverige). Det är också 
relativt vanligt att det blossar upp diskussioner av 
politisk karaktär, vilka ofta ackompanjeras av meta-
diskussioner om när det är befogat att diskutera poli-
tik på forumet (politiska och religiösa diskussioner är 
inte tillåtna enligt forumets regler).

Tonen i diskussioner kan ofta vara polemisk och 
rentav grälsjuk, och det är inte ovanligt med långa 
citatkedjor med heta ordväxlingar mellan enskilda 
användare, något som många uppfattar som ett pro-
blem. Vid sidan om det polemiska finns också mycket 
humor, inte sällan i sammanhanget av att göra roliga 
poänger mot en meningsmotståndare. Emellanåt upp-
står ämnen som enbart handlar om humor utan någon 
nämnvärd koppling till fotboll eller Malmö FF.

På forumet finns en stolthet att Himmelriket både 
är öppet för motståndarsupportrar och att modera-
torerna är tillåtande mot dessa i jämförelse med vad 
man upplever vara fallet på andra forum. Supportrar 
till andra klubbar som skriver på Himmelriket kan 
räkna med mycket mothugg. I samband med matcher 
kan motståndarsupportrar komma in med inlägg som 
– ofta med viss rätt – uppfattas som provocerande. 
Dessa brukar bemötas med en blandning av humo-
ristiska och hånfulla inlägg följda av andra med upp-
maningar att inte ”mata trollen”. Det finns också ett 
antal användare från andra klubbar som är välkända 
och respekterade för att de för seriösa diskussioner på 
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Himmelriket. Och till sist sådana som visserligen upp-
träder med en annan tröja men ändå tydligt håller på 
Malmö.

Diskussionsforumets kollektiva intelligens

Det stora antalet deltagare i forumet skapar en kollek-
tiv intelligens i flera bemärkelser. För den som förmår 
sortera bland inlägg och bedöma vilka skribenter som 
är kunniga i olika frågor finns mycket att lära för den 
fotbollsintresserade. Flera skribenter har uppenbart 
djupa kunskaper om fotbollstaktik och fotbollsträ-
ning, vilket bidrar till de många diskussionerna om 
sådant. I diskussioner om klubbens årsbokslut kan 
deltagare med bakgrund inom ekonomi komma med 
ingående analyser. Några skribenter har personliga 
kontakter i agentkretsar eller med personer anställda i 
klubben, och kan därför ofta berätta om spelaraffärer 
som är på gång innan dessa rapporteras i etablerade 
medier. Somliga har bakgrund i andra länder och där-
för bättre förutsättningar att få information om till 
exempel spelare som skulle kunna vara intressanta för 
MFF.

Den kollektiva intelligensen handlar inte bara om 
specialistkunskap. Den består också i alla de ögon som 
kan fånga information. Kanske råkar en forumist få 
syn på en spelare som ryktats till Malmö som nyss lan-
dat på Kastrup. En annan råkar få veta att en spelare i 
klubben är i färd med att sälja sin lägenhet, vilket kan 
indikera att spelaren är på väg att lämna. Ett exempel 
på både kollektiv intelligens – och på samtalstonen 
– i forumet rör mottagandet av en nyhet om en kon-
kurs från SVT Dalarna den 9 mars 2022 där det sägs 
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att MFF skulle ha förlorat 19 miljoner kronor på en 
misslyckad investering i skidanläggning en Näsfjället. 
Under dagen skrivs totalt 40 inlägg om detta. Här åter-
ges några, med början i det allra första:

kl 07:22 skriver pustan ”wtf?” med en länk till SVT:s 
webb artikel.

kl 07:26 svarar henrik2 ”Aldrig hört talas om. Måste vara 
fel”

kl 07:36: tulipanaros länkar till en annan SVT-artikel och 
skriver att ”Näsfjället tydligen plundrats innan konkursen”

kl 08:02 upplyser Harrys dotter om att en tidigare 
MFF-spelare är/varit VD för anläggningen.

kl 08:13 skriver Qrill att en så stor förlustspost bode ha 
synts i den årsredovisning som nyligen presenterats.

kl 08:20 fyller henrik2 på med att ytterligare en tidigare 
spelare samt en tidigare sportchef sitter i styrelsen för 
skid anläggningen.

kl 08:37: MFF:are på Värmdö: ”Vild gissning här. Kan 
detta vara fd spelares/anställdas direktpensioner? Dvs 
klubben står som ägare, men olika antal aktier är i fd 
spelares pant?”

kl 08:57: Mackans leende: ”Hur i helvete har klubben gått 
in med nästan 2 MKR i en skidanläggning och samtidigt 
hemlighåller detta för medlemmarna? Om detta stäm-
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mer måste ju Carlnén och Påhlsson [MFF:s VD resp ord-
förande] stå till svar för detta och huvuden rulla.”

kl 09:35 skriver Kudden i exil** att det inte är någon 
större skandal om det rör sig om spelares direktpensioner. 
Det vore i så fall spelarnas problem.

kl 09:37 återger Min påg han sa uppgifter om styrelse-
sammansättning från allabolag.se och fundrar hur den 
företagsplundring det verkar vara frågan om kan ha varit 
möjlig. Han instämmer i bedömningen att förlusterna 
gäller spelarpensioner och inte klubbens egna pengar.

Under morgonen börjar etablerade sportmedier publi-
cera uppgifter om detta ärende, där vinkeln är att 
klubben (kanske) har förlorat mångmiljonbelopp. 
Samtidigt länkar flera forumskribenter till olika webb-
källor som ger ytterligare information, till exempel 
analystjänsten och finansmötesplatsen Tradevenue. 
En annan sajt är proff.se, från vilken Min påg han sa 
hämtar ett långt citat från hur styrelsen i ägarbolaget 
kommenterat ett årsbokslut.

kl 10:11 avfärdar harnis** att klubben själv skulle ha för-
lorat pengar och gissar att MFFs VD under dagen kom-
mer att göra ett uttalande när ”våra lokala journos snokat 
upp nyheten.”

kl 11:09 menar även Hasse Borgs snusdosa att det rör 
sig om spelares pensionspengar, och hänvisar till att han 
 känner en av dem men känner sig förhindrad att röja 
 dennes namn.
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kl 12:33: TheFiddler: ”Bekräftat att vi har inget med skid-
anläggningen att göra
Skönt! Nu går vi vidare.” [ingen länk eller källa]

kl 12:59 länkar harnis** en artikel från SportExpressen 
där MFFs ordförande Anders Pålsson dementerar upp-
gifterna om att klubben skulle ha förlorat pengar (”MFF 
rasar mot SVT: ’Stämmer inte alls’”)

I och med detta faller ämnet i bakgrunden av annat 
på forumet. Diskussionen om Näsfjället är en god 
illustration av hur kollektiv intelligens kan fungera 
på Himmelrikets forum. Någon fångar upp en sken-
bart obetydlig nyhet från en lokalredaktion i Dalarna. 
Många blir oroliga, några upprörda över att klubben 
är oförsiktig med sina pengar. Man börjar spekulera 
om att nyheten verkar konstig och vad som kan ligga 
bakom. Redan efter 75 minuter kommer ett inlägg 
som etablerar huvudspåret om att det rör sig om tidi-
gare spelares pensionspengar. Uppenbart ekonomiskt 
kunniga personer resonerar i inlägg om detta. Länkar 
delas, liksom innehållet som går att hämta i dessa. När 
forumet kollektivt mer eller mindre konstaterat att 
Malmö FF går skadefritt så kommer också en officiell 
bekräftelse från klubben. Här ser vi hur man genom 
att läsa på forumet snabbare kan skaffa sig en bild av 
denna affär än via etablerade mediers rapportering 
(det är inte osannolikt att dessa först uppmärksam-
made saken via forumet). Exemplet med Näsfjället 
illustrerar också ett problem, nämligen hur en läsare 
ska kunna sortera bland en mångfald av uppgifter 
som förekommer på forumet. Även om somliga delar 
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länkar hänger mycket på vilken trovärdighet som till-
skrivs avsändaren. Detta är inte lätt att bedöma på ett 
anonymt forum som Himmelrikets. Men för den som 
mer regelbundet följer detta forum blir det trots allt 
görbart att bilda sig en uppfattning utifrån tidigare 
erfarenheter av olika skribenters trovärdighet.

Om representationen av kvinnor är svag i redaktio-
nen är den skenbart obefintlig på forumet. I princip 
alla användarnamn som konnoterar kön är manliga. 
Utifrån hur inlägg skrivs går det också att se att den 
tänkta mottagaren är en man. Den identitetskultur 
som skapas är tydligt könad i den bemärkelsen. Ibland 
används metaforer som att ”bli tagen bakifrån” eller 
att ”få den körd upp i röven” för att beskriva hur ett 
lag eller en spelare blivit utklassad av sitt motstånd. 
Ett annat uttryck för en manlighetskultur är de van-
liga referenserna till alkohol i samband med match, 
och då gärna drycker med schablonmässigt manliga 
förtecken – öl och maltwhisky snarare än ett glas vitt 
eller en söt likör. Men ifråga om innehåll rörande saker 
som berör genus finns en tydlig förflyttning över tid, 
som tycks följa en del bredare samhälleliga trender 
med ökad uppmärksamhet på frågor kring inklude-
ring, rasism och genus. Även om forumet domineras 
av innehåll om herrlaget skrivs en del inlägg om det 
relativt nystartade damlaget. Inlägg från skriben-
ter som retar sig på kvinnliga sportjournalister eller 
expertkommentatorer förefaller bli ovanligare. Denna 
kulturförskjutning ligger också i linje med andra rörel-
ser inom klubb- och fotbollsrörelsen i stort, där det 
under de senaste tjugo åren vuxit fram en långt större 
med vetenhet och engagemang i inkluderings- och 
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värderingsfrågor. För Malmö FF som klubb tar det 
sig uttryck i hur ungdoms verksamhet bedrivs under 
paraplyet MFF i samhället med fokus på värderingar 
som att motverka rasism och öka integrationen mel-
lan olika grupper i samhället. Supportergrupperna 
som samordnas under MFF-familjen har antagit en 
gemensam uppförandekod som bland annat deklare-
rar att man inte tolererar rasism, sexism eller annan 
 diskriminering.

Himmelrikets omvärld

Himmelriket kan företrädesvis förstås som en del av 
två större sammanhang. Dels verkar det i en bredare 
medieekologi, dels står det i relation till en supporter-
kultur runt föreningen Malmö FF.

Bland professionella medier finns en ganska tydligt 
urskiljbar grupp av tidningar, tv-kanaler, streaming-
tjänster och mediesajter på både nationell och lokal 
nivå. Nationellt är Sportbladet,  Fotbollskanalen, 
 Discovery och C More (som har sändningsrättig-
heterna för Allsvenskan respektive Svenska cupen) de 
viktigaste aktörerna som ofta refereras till på forumet. 
De lokala medier som refereras mest på forumet är 
Sydsvenskan och Fotboll Skånet. Det finns också indi-
viduella journalister som blir viktiga på detta fält. Till 
detta kommer en handfull poddar som ägnar sig åt 
Allsvenskan eller Malmö FF specifikt. På forumet ger 
medieinnehåll ofta upphov till diskussioner (inte säl-
lan kritiska till journalisterna). Omvänt berättar den 
lokale journalisten att han ibland har haft användning 
av uppgifter och rykten som först dykt upp i forumet 
och som han efter verifiering via andra källor kunnat 



När fansen tar över bevakningen | 101100 | Jesper Enbom & Stefan Sjöström

använda i egen rapportering. Det förekommer dock 
knappast alls att journalister öppet deltar i diskus-
sioner på forumet. De som skriver för Himmelriket 
kommer också närmare medievärlden runt fotbollen 
genom deltagande i Whats app-grupper för journa-
lister för planering av presskonferenser, deltagande i 
detsamma och att sitta tillsammans med bredvid eta-
blerade journalister på pressläktaren.

SvenskaFans chefredaktör Aldijana Talic beskri-
ver hur SvenskaFans kan bli en väg in i en professio-
nell karriär inom sportjournalistiken. Själv skrev 
hon innan sin journalistutbildning på SvenskaFans 
Milan-sajt och hon berättar om flera numera etable-
rade sportjournalister varit verksamma SvenskaFans. 
Hit hör bland andra Noa Bachner, sportkrönikör på 
Expressen, Anel Avdic (fotbollsreporter på Expressen), 
Anders Bengtsson, (chefredaktör på fotbollsmagasinet 
Offside), Christopher Kviborg (sportkommentator 
på C More), David Fjäll (mångårig sportjournalist på 
SVT) och Robert Johansson (kommunikationschef på 
intresseföreningen Svensk Elitfotboll). Den tidigare 
redaktören på Himmelriket Nils Byrfors är idag doku-
mentärfilmare och fotograf, inte minst känd för den av 
MFF-supportrar älskade dokumentären om spelar-
ikonen Marcus Rosenberg. En av Himmelrikets redak-
törer har genom sitt engagemang där fått uppdrag av 
det Europeiska fotbollsförbundet som så kallad venue 
data coordinator.

Bland supportergrupper i stort finns en viss skepsis 
mot journalistik och etablerade medier. I viss mån kan 
det ha att göra med den ofta negativa bevakningen av 
oroligheter och våld kring fotbollsmatcher som före-
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kommit framför allt under 1990- och 00-talen. För att 
ge en inblick i detta kan vi återvända till exemplet med 
forumdiskussionen om fjällanläggningen Näsfjället, 
där några inlägg explicit berör etablerade medier:

kl 09:43: Kudden i exil: ”Alltså det lustiga verkar ju vara 
att man nämnt MFF redan i Februari. Hur har det där gått 
under radarn på samtliga sportredaktioner?”

kl 15:28: Bobby: ”Vad är det för sensationsjournalister 
på SVT som inte verkar ha koll på skillnaden på pen-
sionsskuld, pensionspremie, utgift och kostnad? Vågar 
man gissa på [sic] den här begåvningssreserven återfinns 
i Stockholm?”

kl 20:01: Rosi nr9: ”Säkert varit upp, men bör tas igen. 
Verkligt dålig journalistik av SVT att påstå utan substans 
att MFF som klubb förlorar 20 milj kronor på konkursen 
i fjällen. Liksom fråga klubben, nä i stället så jagar man 
klick.”

Dessa inlägg representerar en på forumet vanlig kri-
tisk attityd till etablerade medier. Som vi ser spår av 
i de citerade inläggen handlar detta ofta om en kritik 
mot Stockholmsmedier som anses favorisera Stock-
holmsklubbar, att medier är sensationslystna, jagar 
klick för pengar och gärna vinklar nyheter om Malmö 
negativt. Här känner vi igen drag från den identitet 
som etableras på forumet kring vad supporterskapet 
för Malmö FF innebär. En del skribenter framhåller att 
de inte betalar för material på etablerade medier och 
kan referera till dem med nedsättande benämningar 
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som ”Aftonhoran” för Aftonbladet. Det förekommer 
också en del nedsättande kommentarer om enskilda 
profilerade journalister som ibland kan dra åt att vara 
näthat.

En aspekt i den mediekritik som förekommer på 
forumet är partiskhet, där man ser det som viktigt 
vilken klubb en journalist håller på. Ofta refereras 
till vilken klubb en journalist eller expertkommen-
tator håller på (om det är känt) eller vilken klubb en 
expertkommentator tidigare spelat för. Om experten 
förknippas med en annan klubb kan denne kritiseras 
för att favorisera den i sina kommentarer. Omvänt 
menar många att tidigare Malmö-spelare, som Anders 
Andersson och Jens Fjellström, ofta anstränger sig så 
hårt att moderera sin MFF-anknytning att också de 
favoriserar motståndarna. Denna hållning pekar mot 
hur supportrar kan se på värdet av det redaktionella 
innehåll som publiceras på Himmelriket. Med det i 
åtanke är det kanske litet förvånande att artiklar på 
Himmelriket ytterst sällan länkas eller kommenteras i 
Himmelrikets forum.

Himmelriket står också i relation till klubben Malmö 
FF på olika sätt. Som Malmö FF:s presschef uttrycker 
det är Himmelriket ”en del av MFF-familjen”. Även om 
föreningen likt andra större fotbollsklubbar blir allt 
mer professionaliserad är den medlemsstyrd. Utöver 
medlemmar finns en stor skara supportrar som kan ha 
starka åsikter om både sportsliga saker, frågor kring 
matcharrangemang men också om föreningens roll i 
samhället. Till exempel har föreningen efter support-
rars och medlemmars engagemang upphört att lägga 
träningsläger i odemokratiska oljestater vid arabiska 
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halvön. MFF support är den officiella supporterfören-
ingen, men det finns flera andra grupper kring klub-
ben, som Rex Scania, Supras Malmö, Brigada Malmö, 
Öltras och Malmösystrar. Dessa grupper ägnar sig 
bland annat åt att bidra till läktarkulturen med sång, 
tifon och pyroteknik. Föreningen har en anställd med-
lemsansvarig som har mycket kontakt med de olika 
supportergrupperna. För klubben är det självklart att 
följa Himmelriket som en del i arbetet med att hålla sig 
informerad om strömningar i supporterkretsar.

Båda parter beskriver relationerna mellan Himmel-
riket och klubben som goda. Ur redaktionens synvin-
kel finns ett behov av att hålla sig journalistiskt obero-
ende till klubben. Detta aktualiserades i samband med 
bevakningen av en träningsmatch. Matchen spelades 
på träningsläger i Spanien och sändes endast mot betal-
ning genom MFF:s egen playkanal. Då redaktionens 
matchrapportör inte hade abonnemang på MFF Play 
uppstod en diskussion om hur denne kunde få tillgång 
till sändningen. Någon föreslog att man kunde fråga 
klubben om inte redaktionen kunde få ett abonnemang. 
En redaktör invände då att han inte var bekväm med 
detta, och man enades om att redaktionen inte skulle 
riskera att kompromettera sin oavhängighet genom 
att bjudas på ett abonnemang, även om kostnaden för 
detta var högst blygsam.

Längre tillbaka i historien har det dock ibland skavt 
i relationerna. I en av våra intervjuer berättas om hur 
klubben reagerat starkt negativt på en krönika, och att 
skribenten i fråga förlorade ett uppdrag han haft. Längre 
tillbaka i tiden hände det också att klubbens supporter-/
medlemsansvarige gick in på Himmelrikets forum och 
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debatterade ämnen där. I relationen mellan klubb och 
supporterredaktion tycks det ha uppstått en professio-
nalisering med tiden. Dagsläget kanske symboliseras 
av klubbens bemötande av en kritisk krönika hösten 
2021. Himmelrikets krönikör går igenom hur många i 
klubbens organisation som i egenskap av tidigare spe-
lare känner varandra och ifråga sätter om det kan leda 
till att man inte i tid identifierar problem. Detta skrivs 
med anledning av ett den tidigare MFF-profilen Robin 
Asterhed rekryterats som ny chefs scout. På twitter län-
kar MFF:s sportchef Andreas Georgson till krönikan 
med kommentaren:

Bra krönika! Det behöver ni inte oroa er för. Han är nog 
den jobbigaste människan jag jobbat med. Ifrågasätter 
allt … Aldrig nöjd. Kommer bli ett helvete. Ett härligt 
 helvete [smiley]

7KH�$QÀHOG�:UDS

TAW är ett fanzine i en digital tid
(Roberts, 2018)

The Anfield Wrap (TAW) startades i augusti 2011 av en 
handfull supportrar till Premier League-klubben Liver-
pool FC som var missnöjda med de dåvarande ameri-
kanska klubbägarna Tom Hicks och George Gillett. 
Från början rörde det sig om inspelningen av en podd i 
veckan med tillhörande hemsida som grundarna skötte 
på sin fritid. Redan 2012 utökade de dock till två poddar 
efter att de blivit tillfrågade att göra en direktsändning i 
veckan för den lokala radiostationen Radio City.
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Efter att under ett antal år nått en allt större publik 
bestämde sig gruppen bakom TAW att försöka ta ste-
get till att verkligen kunna leva på arbetet med pod-
den. De lanserade 2015 en prenumerationstjänst som 
kostade fem pund (ungefär 60 SEK) i månaden. Prenu-
meranten fick tillgång till mellan tio och tolv poddar i 
veckan – utöver de två redan existerande som förblev 
reklamfinansierade, men gratis för lyssnarna. Ganska 
snabbt växte prenumerantskaran till över 10!000 vilket 
innebar att TAW kunde börja betala ut riktiga löner. 
Nästa steg togs 2019 i och med skapandet av mobil-
appen TAW player vilket gav en möjlighet att utöka 
prenumerationstjänsten med video och texter. I sam-
band med detta höjdes prenumerationsavgiften till sju 
pund för podcasts samtidigt som en videoprenume-
ration för sju pund infördes. Det hela kombinerades 
med en prenumerationstjänst på tio pund i månaden 
för appens hela innehåll av poddar och video. Appens 
texter ingick på köpet för samtliga prenumeranter. Det 
skapade också en möjlighet att betala för enstaka pod-
dar, videoinslag eller texter. Idag har TAW vuxit till ett 
småskaligt oberoende mediebolag med 18 anställda 
(Linked in 2022) och över 60 medverkande i deras olika 
kanaler (The Anfield Wrap u.å.). Podden har vunnit 
en hel del utmärkelser. De flesta priserna är givetvis 
riktade till supportermedier men den har också kon-
tinuerligt placerat sig bland tio i topp i kategorin UK 
Sports podcast.

Den ekonomiska grunden för TAW är framförallt 
prenumerationsavgifterna. De har dock även inkom-
ster från sponsorer, reklam, framträdanden inför 
publik samt försäljning av kringprodukter (Roberts 
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2018). Kringprodukterna består bland annat av 
muggar, t-shirts, klistermärken och under Corona- 
pandemin även ansiktsmasker. Såväl liveframträdan-
dena som kringprodukterna är inte bara inkomst-
källor utan bidrar även till marknadsföringen av TAW. 
I likhet med med många andra organisationer är deras 
verksamhet i viss utsträckning datadriven (Mejias & 
Couldry 2019). Insamling och analys av användardata 
används bland annat för att utvärdera populariteten 
hos olika typer av innehåll samt för att avgöra i vilka 
länder och städer TAW ska genomföra liveframträ-
danden. Data med detaljer om TAW:s publik blir också 
värdefulla i kontakter med annonsörer.

7KH�$QÀHOG�:UDSV�SRGGDU�RFK�YLGHRU

Grunden för The Anfield Wrap är fortfarande podden 
– eller snarare de många olika poddar som produceras. 
Ursprungspodden The Anfield Wrap spelas in på mån-
dagar. I den diskuterar en grupp medverkande huvud-
sakligen den gångna helgens match för Liverpool FC 
samt diskuterar förutsättningarna inför en vecko-
match om en sådan ska spelas. Podden The Weekender 
som också är gratis innehåller reaktioner på en even-
tuell veckomatch och resonerar om den kommande 
helgmatchen. Post-Match Show innehåller den direkta 
reaktionen efter varje match. Den spelas oftast in på 
en pub i närheten av arenan, på vägen från en borta-
match eller till och med på läktaren. Podden Sunday 
Best innehåller reaktioner kring övriga lag i Premier 
League ur ett Liverpoolperspektiv. Efter varje match 
spelas också podden The Review in. Den innehåller 
detaljanalyser av matchen och dess olika delar. Inför 
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matcherna spelas också föranalyser in som vanligtvis 
innehåller reflektioner efter managern Jürgen Klopps 
presskonferens. Inför ligamatcher på helgen är den 
betitlad Team Talk medan den inför kvällsmatcher 
mitt i veckan, till exempel i Champions League, har 
namnet Under the Lights. En av poddarna, AFQ, kom-
mer ut på fredagar och bygger helt på lyssnarnas frå-
gor. Ungefär en gång i månaden, ofta i samband med 
matchuppehåll, produceras The Overview som ger en 
överblick över de senaste veckornas matcher och reso-
nerar kring förutsättningarna för Liverpool FC och 
konkurrerande klubbar i de matcher som följer. Trans-
fershowen The Gutter spelas in nästan dagligen under 
de perioder som det brittiska transferfönstret är öppet. 
Vidare publiceras också specialpoddar som kan vara 
intervjuer med spelare, supporterminnen, analyser av 
nyförvärv, diskussioner om andra klubbars managers 
och deras förutsättningar samt författarintervjuer. 
Slutligen finns det också poddar om Liverpools dam-
lag respektive om ungdomslagen. Dessa utkommer 
dock enbart månadsvis.

The Anfield Wraps produktion av rörlig bild består 
även den av ett flertal program som är direkt kopplade 
till aktuella matcher. The Preview Show innehåller en 
övergripande analys av kommande match medan The 
Report är mer djuplodande och fokuserar på både 
Liverpool FC:s och motståndarlagets statistik samt 
taktiska upplägg. Inför helgmatcher produceras dess-
utom införprogrammet The Friday Night som utgörs 
av ett pubsamtal och dess motsvarighet för veckomat-
cherna Build Up. Direkt efter varje match spelas Post-
Match Pint in som utgörs av ett samtal i pubmiljö. On 
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The Whistle är en sammanställning av korta video-
kommentarer som Liverpoolsupportrar spelat in direkt 
efter match med sina mobiltelefoner. Många av dessa 
görs på eller i anslutning till läktaren men ett antal görs 
också i andra delar av världen. Programmet The Bacon 
Butty spelas in på måndagar på ett kafé i Liverpool 
och fokuserar i stor utsträckning på vad sportsidorna i 
stora tidningar skrivit om den gångna helgens matcher. 
Mer djup lodande matchanalyser, med hjälp av stati-
stik från ett analysföretag, görs i The Shape. Under 
veckorna spelas även två till tre avsnitt av huvudpro-
grammet Talking Reds in som innehåller reflektioner 
kring spelade veckomatcher, diskussion om kommande 
matcher samt andra aktuella ämnen.

Det finns även mer oregelbundet förekommande 
avsnitt som exempelvis Bedding in, en övergripande 
diskussion om läget för klubben, samt The Pro View 
där en före detta Liverpoolspelare diskuterar aktu-
ella frågor med TAW-medverkande. Videoklippen 
är generellt sett kortare än poddarna. Medan de sist-
nämnda sträcker sig mellan 30–60 minuter, varierar 
videomaterialet mellan 7–8 och 20 minuter. Även delar 
av det audiovisuella innehållet publiceras gratis via 
YouTube. Det gäller exempelvis vissa avsnitt av huvud-
programmet Talking Reds. Varje vecka direktsänds ett 
av dessa och inkluderar då frågor i realtid från tittare 
som kan relatera fotboll men också vardagliga ämnen, 
exempelvis rankning av chipssmaker, med humoristisk 
vinkel. Tilläggas kan att vissa delar av The Anfield 
Wraps innehåll läggs ut både som poddar och som 
videoklipp. Det gäller exempelvis TAW Live som både 
direktsänds och läggs ut gratis på YouTube.
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Det skrivna materialet från TAW är mindre cen-
tralt. Även här finns kopplingen till matcherna med 
en föranalys inför varje match följt av spelarbetyg 
samt en matchreflektion efteråt. Det finns också fyra 
kolumnister, två män och två kvinnor, som skriver om 
enskilda spelare, lagets spel men också om inkludering 
och läktarkulturens mer problematiska aspekter.

Kollektiv intelligens och journalistiskt oberoende

Frågan om kollektiv intelligens i supportermedier 
handlar inte enbart om innehållet utan också produk-
tion och distribution som helhet. När det gäller The 
Anfield Wrap märktes det inte minst i samband med 
att podden etablerades 2011. Enligt medgrundaren 
Gareth Roberts utgjordes själva förutsättningen av den 
samlade kompetensen från varierande områden bland 
poddens grundare. En av dem hade dels varit aktiv i 
fanzinekulturen kring Liverpool FC men tidvis även 
arbetat som sportjournalist, medan en annan arbetade 
heltid som journalist. Bakgrunden inom  journalistik 
ger inte enbart kunskap och färdigheter utan kan 
också innebära tillgång till ett nätverk av användbara 
källor. I jubileumspodden 10 Years of  TAW framhålls 
hur centralt det var att det fanns en medgrundare som 
med sin yrkesverksamhet inom design kunde sätta upp 
hemsidan. Arbetet med spridningen av podden kom i 
stor utsträckning att ledas av den grundare som hade 
sin bakgrund i supporteraktivism. Han hade varit med 
och skapat Spirit of Shankly som med tiden blivit en 
form av fackförening för fotbollssupportrar (Spirit of 
Shankly u.å.). Betydelsen av kollektiv intelligens har 
dock även inneburit vissa dilemman för TAW. En kon-
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stant brist på IT-kunniga personer har ställt till vissa 
problem på det tekniska området. En av de anställda 
beskriver exempelvis i jubileumspodden hur lanse-
ringen av appen var ”som att bygga ett flygplan och 
samtidigt flyga det”.

Något som framträder tydligt när företrädare för 
The Anfield Wrap beskriver den egna verksamheten är 
att de betonar den redaktionella friheten. Det märks 
exempelvis när Roberts beskriver vad han ser som 
TAW:s främsta styrkor.

Vi har ingen censur eller bestämd linje, vi behöver inte 
oroa oss för att stöta oss med annonsörer, vi kan kritisera 
klubben, vi är inte i någons ficka, det är ärligt och rått, 
direkt från fansen, det är nästan som att lyssna till dig 
själv, eller lyssna på dina kompisar.

Enligt Roberts ligger alltså styrkan hos The Anfield 
Wrap i att man är oberoende och därför inte tvingas 
anpassa sitt innehåll vare sig till kommersiella intres-
sen eller till klubben. I sammanhanget pekar han på 
att de visserligen har annonsörer men att till skillnad 
från tidningar behöver de inte jaga klick, vilket enligt 
Roberts tillsammans med det podcast-formatet bidrar 
till en kreativ frihet. Han kopplar även denna till TAW:s 
bakgrund i fanzinekulturen. I 10 Years of  TAW berät-
tar de medverkande att de ibland ställs till svars för 
vad de säger i TAW av andra supportrar. Det har blivit 
en vana för dem att personer i publiken kommer med 
kommentarer om vad de sagt eller skrivit. Oftast rör 
det sig om beröm men även en del kritik förekommer.
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Gruppen bakom TAW menar att de kan kritisera 
klubben och dess ägare utan rädsla för repressalier. 
Detta då de varken har några ekonomiska band till eller 
är beroende av klubben som nyhetskälla. En reservation 
är dock att de alltid anser sig ha klubbens bästa för ögo-
nen. Här finns utrymme för intressekonflikter. Ett exem-
pel är när TAW tagit direkt strid med klubbens ägare 
angående höjda biljettpriser. Vidare utsattes ägarbola-
get FSG:s planer på deltagande i en europeisk superliga 
för omfattande kritik på TAW:s kanaler. Slutligen var 
TAW också viktiga i stoppande av klubbens planer på 
att utöka varumärkesskyddet. Ett utökat varumärkes-
skydd riskerade att under minera supportergruppers 
och supportermediers användande av klubbsymboler. 
I konflikter mellan klubben och supportrar har TAW 
snarast sett det som att det är supportrarna som står för 
klubbens bästa.

En aspekt nära förknippad med den redaktionella fri-
heten är tilltalet och relationen till den egna publiken. 
Utvecklingen på medieområdet det senaste decennierna 
kännetecknas i allt större utsträckning av personlighet 
och intimitet. Enligt Gareth Roberts är detta något som 
också kännetecknar The Anfield Wrap.

Det är en intimitet också. De som lyssnar på podcasten 
upplever att de känner oss, att de känner till våra person-
ligheter. Du hör någon säga ”Andy Heaton kommer att 
vara rasande över målvakten” eller ”Gareth kommer vara 
sur över …” osv. Jag tror att den intimiteten kommer med 
podcastformatet.
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I likhet med Gareth Roberts beskriver flera andra 
medverkande i jubileumspodden hur de ofta får höra 
att lyssnare och tittare känner dem fastän de kanske 
inte träffats. I huvudsak upplevs det här som positivt 
av gruppen kring TAW men de nämner också enstaka 
undantag där det kunde bli något av en påfrestning.

Omvärlden sedd underifrån

Det personliga tilltalet kompletteras med ett tämligen 
uttalat underifrånperspektiv. Underifrånperspektivet 
bygger dels från en mer övergripande känsla i Liverpool 
som stad. För det första handlar det om att det är en stad 
som redan under 1800-talet, i och med hungers nöden på 
Irland, fick en stor invandrarbefolkning. Det utgjorde 
grunden för en känsla av avstånd från såväl centralmak-
ten som nationen. Dessutom drabbades Liverpool som 
industri- och hamnstad hårt av avindustrialiseringen i 
Storbritannien under 1970- och 80-tal (Siregar 2022).

Den andra aspekten av underifrånperspektivet 
kommer mer konkret ur rollen som supportermedie. 
Gruppen kring The Anfield Wrap gör enligt Roberts 
en dygd av nödvändigheten när det gäller att de inte 
får sitta i pressboxen och saknar tillträde till vissa 
presskonferenser.

Varje hemmamatch ser jag på The Kop (hemmaläktaren) 
så jag får den upplevelsen. När jag pratar i TAW kan jag 
beskriva det som hände där, firandet, jag får auktoritet för 
jag var där medan de som sitter i pressboxen längs lång-
sidan och sippar på te inte får samma upplevelse.
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I 10 Years of  TAW beskrivs hur inspelningen av poddar 
och videoklipp på eller i anslutning till supporterläk-
taren eller på pubar där supportrar samlas blir ett sätt 
utnyttja detta underifrånperspektiv och upprätthålla 
kopplingen till supporterbasen. Den här upplevelsen 
av autenticitet förstärks också genom att såväl firande 
som frustrationer visas upp i innehållet. Sammantaget 
leder det här till något som närmast kan beskrivas som 
parasociala interaktioner (Giles 2009). Dessa uppkom-
mer när mediekonsumenter upplever att de känner 
eller till och med har personlig koppling till personer 
som de enbart känner via medierna. Kombinationen 
av det personliga tilltalet och underifrånperspek-
tivet kan möjligen öka känslan av gemenskap mellan 
publiken och supporterjournalisterna. Det kan också 
 förstärkas av deras närvaro på läktare och i andra 
 supportermiljöer.

Kopplat till förekomsten av underifrånperspektiv 
är även den aktivism som är en viktig del av TAW:s 
verksamhet. Podden bildades också som en del i mot-
ståndet mot de dåvarande klubbägarna. Aktivismen 
består dels av ovan nämnda konflikter med de nuva-
rande klubbägarna om bland annat biljettpriser och 
förslaget om en europeisk superliga. TAW har också 
agerat debattforum för den känsliga frågan om åter-
införande av ståplatsläktare. Dessa förbjöds i Stor-
britannien efter Hillsboroughkatastrofen i Sheffield 
1989. Denna händelse, där 97 Liverpoolfans kläm-
des till döds i samband med en match, har ett starkt 
symbolvärde i supporterkulturen runt Liverpool FC. 
Inledningsvis lade myndigheter och medier skulden 
för händelsen på supportrarna. Först långt senare kom 
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misstag och mörkläggning från polisens sida fram 
(Conn 2021). Missnöjet i samband med Hillsborough 
har varit en katalysator för aktivism bland Liverpool-
supportrar och så också i TAW (Gibson 2013). Det har 
handlat om att berätta om händelserna den dagen, 
men också att försöka nå upprättelse genom att bidra 
till att åtal väcks mot ansvariga poliser. I detta fall 
rör det sig alltså om en form av medieaktivism. Eta-
blerandet av supporter journalistik inom fotbollen är 
i viss utsträckning kopplad till vad som upplevdes vara 
orättvisa skildringar av fotbolls supportrar i etablerade 
medier. Dessa känslor var extra starka i Liverpool efter 
Hillsborough och har bland annat inneburit en bojkott 
av Storbritanniens mest lästa tidning, tabloiden The 
Sun (BBC 2012).

Aktivismen i The Anfield Wrap märks också i form 
av insamlingar till och deltagande i poddar och annat 
innehåll för supportergrupper som till exempel Spirit 
of Shankly. En del av aktivismen anknyter dock mer 
till fattigdom och sociala problem i Liverpool. Ett 
återkommande tema i TAW gäller exempelvis stödet 
till soppkök. Sammantaget ansluter det till en bredare 
arbetarklasskultur som överlevt såväl i supporterkul-
turen som i Liverpool som helhet. Den har en grund 
i stadens starka fackliga rörelse och i en motvilja mot 
det Konservativa partiet, som fått bära skulden för 
stadens negativa utveckling under 1970- och 80-tal 
(Siregar 2022). Vidare har enskilda personer kring 
Liverpool FC bidragit till och delvis dragit nytta av sta-
dens vänsterpolitiska tradition. Storspelaren Robbie 
Fowler popularitet ökade markant efter att han visat 
stöd till strejkande hamnarbetare i samband med en 



När fansen tar över bevakningen | 117116 | Jesper Enbom & Stefan Sjöström

match i Cupvinnarcupen (Moore 1997). Den som mest 
kommit att symbolisera kopplingen mellan klubben 
och stadens politiska strömningar är dock managern 
Bill Shankly. Han var den som tog Liverpool FC in i 
klubbens första storhetstid från slutet av 1950-talet till 
mitten av 1970-talet. Shankly gjorde sig också känd 
för sina skarpa politiska uttalanden samt sitt stöd för 
fackföreningsrörelsen och Labourpartiet. Det går en 
se en linje i att den supporterfackliga organisationen 
Spirit of Shankly, som är TAW närstående, tagit sitt 
namn efter honom (Evans 2019).

Den aktivism som genomsyrar The Anfield Wraps 
verksamhet märks även i viss utsträckning kring frå-
gor om genus och etnicitet. Här handlar det för det 
första om hur dessa frågor lyfts upp och berörs i 
poddar, video klipp och texter. TAW utgör ett vik-
tigt debatt forum kring hur sexism och rasism kan 
bekämpas inom fotbollen och supporterkulturen. 
Det märktes inte minst i och med diskussionerna efter 
att Black Lives Matter-protesterna fått en spridning 
till Storbritannien (Coppack 2020). En viktig fråga 
för journali stiken ur ett genusperspektiv handlar om 
representation bland såväl journalister som i själva 
innehållet (Enbom 2016). Inledningsvis utgjordes de 
medverkande i TAW i princip uteslutande av medel-
ålders män från Liverpool med omnejd. Även om dessa 
fortfarande utgör en tydlig majoritet har kvinnornas 
andel bland de medverkande ökat till 15–20 %. Det går 
också att märka en ökad mångfald bland de medver-
kande i TAW både utifrån etnisk bakgrund och natio-
nalitet under de senaste åren. Det sammanfaller med 
en kraftig utökning i innehållet exempelvis genom 
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tillkomsten av programformat som On the Whistle. I 
jubileumspodden framkommer också en hel del själv-
kritik kring den svaga bevakningen av damlaget Liver-
pool FC Women. Innehållet på TAW om Liverpool 
FC Women består nu av en podd men den kommer ut 
endast en handfull gånger per år. Dock diskuteras även 
matcher och andra händelser kring damlaget i viss 
utsträckning även i mer allmänt inriktade poddar och 
videoklipp.

Sammantaget kan The Anfield Wrap beskrivas som 
en form av professionaliserad gräsrotsverksamhet eller 
supportermediehus. TAW har också ett personligt 
tilltal och ett underifrånperspektiv som bidrar till att 
skapa starka band till publiken. Slutligen står TAW 
även med en fot i en gräsrotsaktivism som både driver 
mer renodlade supporterfrågor men också mer över-
gripande samhällsfrågor.

Några avslutande iakttagelser: subjektivitet, 
kollektiv intelligens och underifrånperspektiv

Detta kapitel har handlat om supportrar som bevakar 
och skriver om sin favoritklubb. Den fråga som omedel-
bart uppstår är hur det går att förhålla sig kritiskt och 
objektivt till det som ska skildras. Vår forskar position 
kan problematiseras på ett parallellt sätt. Man skulle 
kunna säga att vi är supportrar både till vårt studie-
objekt och det som vårt studieobjekt skildrar. Vi sam-
lar data om och analyserar supporterjournalistiska 
medier som vi var för sig följt under många år. Och 
dessa medier bevakar fotbollsklubbar som vi har ett 
ärligt talat ganska distanslöst förhållande till. För att 
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komplicera saker ytterligare är en av oss,  Stefan, del av 
det fenomen som vi studerar. Vi vill inte argumentera 
att detta saknar problem. Men som med supporter-
journalistiken har det även sina fördelar. Här inspire-
ras vi av supporterjournalistikens litet mer personliga 
anslag. Vårt överdrivna engagemang har försett oss 
med omfattande kännedom om de objekt vi studerar. 
Stefans arbete med Himmelriket ger ett inifrånperspek-
tiv som är svårt att nå med vanliga vetenskapliga meto-
der. Vi tror att det finns något i detta som ger denna text 
något annorlunda som vetenskaplig betraktad. Och 
hoppas att det ska märkas för läsaren.

Bägge dessa exempel på supporterjournalistik kän-
netecknas av ett personligt tilltal som både utgår ifrån 
och bidrar till en känsla av samhörighet. Både Himmel-
rikets redaktionella material liksom dess forum har i 
stor utsträckning en personlig ansats. I det sistnämnda 
skapas en relation mellan användarna i deras pågående 
diskussioner. The Anfield Wraps medverkande kan, 
med tanke på omfattningen på innehållet, etablera en 
tämligen tydlig bild av sig själva inför regelbundna lyss-
nare. I vissa fall verkar samhörigheten till och med leda 
till en form av vänskapsband som närmast kan liknas 
vid parasociala interaktioner (Giles 2009).

Nu är det givetvis inte så att den professionella 
sportjournalistiken helt saknar personliga anslag eller 
knyter an till företeelser som ligger utanför det som har 
snäv fotbollsrelevans. Redan på 90-talet blev Expres-
sens Mats Olsson stilbildare med sina personligt 
hållna sportkrönikor kryddade med musikreferenser. 
Ett nutida exempel på breddning av tematik i sport-
journalistik är Aftonbladets mångfaldigt pris belönade 



När fansen tar över bevakningen | 119118 | Jesper Enbom & Stefan Sjöström

Erik Niva, som blivit känd för sina långa texter där han 
beskriver samhällsutveckling genom fotboll. Månads-
magasinet Offside, som startades 1999, har skapat sig 
en fotbollsjournalistisk nisch med långa reportage 
som ofta öppnar upp mot företeelser som fotbollen rör 
sig kring. Det förefaller troligt att det finns en ömse-
sidig påverkan mellan den mer nördiga professionella 
fotbollsjournalistiken och supporter journalistiken. 
Medan supporterskribenter kan inspireras av profes-
sionella alster ser mediehusen att det finns en marknad 
även för smalt, specialiserat material.

Ytterligare en aspekt av tilltalet på Himmelriket 
och The Anfield Wrap är att humorn har en betydande 
plats. För Himmelrikets del handlar det om trådar 
på forumet med humoristiska inslag. Det kan exem-
pelvis humoristiska betraktelser över motståndarlag 
men det behöver inte vara fotbollsrelaterat överhuvud-
taget. I TAW:s innehåll är humorn en mycket central 
beståndsdel. Vanligtvis är det en humoristisk vinkel 
på fotboll och supporterkultur men kan också beröra 
andra saker. Den bygger ofta på återkoppling till vad 
som sagts i ett tidigare avsnitt eller någon anekdot som 
någon av de medverkande berättar. Det finns här en 
stor likhet med en av de allra största poddarna om fot-
boll: tidningen The Guardians Football Weekly. Även 
för denna podd är den humoristiska tonen en viktig 
förklaring till den stora publiken.

Både Himmelriket och The Anfield Wrap innehåller 
också ett sorts underifrånperspektiv. Det här kan för-
stås i relation till att supporterjournalisterna i detta 
fall inte bara knyter an till det egna laget utan även till 
en bredare lokal identitet. I fokus för maktkritiken står 
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respektive nationers huvudstäder och de stora insti-
tutioner inom politik, medier och fotboll som har sitt 
säte där. I Himmelrikets fall rör det sig främst om en 
återkommande kritik mot Svenska Fotbollförbundet 
och Stockholmsbaserade medier. Motsvarande kritik i 
The Anfield Wrap riktar sig främst mot den konserva-
tiva regeringen, inte minst i samband med Brexit, samt 
mot den brittiska pressen och de stora tv-bolagen. I 
synnerhet gäller mediekritiken tabloidtidningar som 
står nära det Konservativa partiet. För både Himmel-
riket och TAW handlar en stor del av kritiken mot eta-
blerade medier om att de anses bedriva för mycket av 
klickjournalistik med bristfälliga analyser. Ofta hand-
lar det om hur eventuella problem för klubben snabbt 
målas upp som kriser i medierna. Supporterjournalis-
terna menar här sig kunna bidra med mer av proble-
matiserande och nyansering. Även enskilda sportjour-
nalister och experter utsätts för kritik, inte sällan med 
glimten i ögat. Ofta handlar det om att det som dessa 
säger eller skriver påstås vara partiskt på grund av mer 
eller mindre uttalade klubbsympatier eller tidigare 
klubbtillhörighet.

Till sist kan konstateras att i bägge dessa fall, Him-
melriket och The Anfield Wrap, så spelar kollektiv 
intelligens en betydande roll i arbetet. För Himmel-
rikets del märks det framför allt på forumet genom 
att skribenterna där använder kunskaper som de till-
ägnat sig i sitt vardagliga yrke eller andra former av 
specialistkunskaper. Upplägget som forum är också 
väl anpassat för att samla ihop iakttagelser och rykten 
som florerar till en större helhet där andra deltagare 
också kan ifrågasätta det som skrivs. När det gäller 
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TAW handlar det framförallt om de specialistkunska-
per och förmågor som de medverkande tagit med in 
i projektet. Dessa var centrala vid såväl etableringen 
som den fortsatta utvecklingen av TAW.

Finns det några risker med den framväxande sup-
porterjournalistiken och medborgarjournalistiken i 
allmänhet? Utan tvekan finns det en gråzon kring ut-
givarsanvaret. I en svensk kontext blir detta extra tyd-
ligt i och med att grundlagsskyddet som kommer med 
ansvarig utgivare riskerar att undermineras. Det finns 
också dilemman kring medborgarjournalisters för-
hållningssätt till de pressetiska reglerna. Ytterligare en 
fråga som supporterjournalistik, med sin uttalade par-
tiskhet, ställer på sin spets är hur uppdelningen mellan 
nyhetsjournalistik och åsiktsjournalistik bör se ut. 
Risken finns att supporterjournalistik och andra for-
mer av medborgarjournalistik, bidrar till att sudda ut 
denna gräns ytterligare. Slutligen kan supporterjour-
nalistikens expansion innebära risker när det kommer 
till journalistikens kritiska granskning. De intervjuade 
supporterjournalisterna i denna studie underströk att 
de inte ville publicera sådant som ”som skadar klub-
ben”. Var går gränsen för detta om en supporterjour-
nalist plötsligt skulle komma över uppgifter om att den 
egna klubben begått någon form av oegentligheter? 
Dessa varningar till trots så finns det ändå anledning 
att betrakta framväxten av supporterjournalistik med 
tillförsikt. Den innebär att fler människor deltar i det 
offentliga samtalet och inte ens i supporterjournali-
stiken begränsas det till det rent sportsliga. Suppor-
terjournalistiken ger därigenom en röst till en grupp 
som historiskt sett hafts svårt att göra sig hörd, Vidare 
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finns det otaliga exempel på att supporterjournali-
stiken utgjort en plantskola från vilken traditionella 
medier kunnat rekrytera. Det kan också därigenom 
bidragit till att motverka den sociala snedrekrytering 
som vi ser på journalistutbildningarna. Framförallt 
kan dock supporterjournalistiken utgöra ett intressant 
exempel att utgå ifrån för de som önskar se en starkare 
medborgarjournalistik även på andra områden inom 
 samhällsdebatten.
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