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Inledning

I oktober 2018 uppmärksammades fotbollsmagasinet 
Offside för sitt ställningstagande mot spelbranschen. 
Chefredaktörerna Anders Bengtsson och Johan Orre-
nius valde då att stoppa all bettingreklam i tidskriften. 
Anledningarna var dels frågan om journalistisk tro-
värdighet, dels hur samarbeten mellan  mediebolag 
och bettingbranschen blivit allt ”luddigare” i sin 
 utformning.

Offside ställde sig frågande till hur granskningar 
och reportage om spelbolagens inverkan på idrotten 
påverkas av spelbolagskopplade journalister och hur 
spelbolag genom sin sponsring kan påverka det jour-
nalistiska innehållet. Hur påverkas journalistikens 
trovärdighet av att ena dagen publicera en granskning 
om matchfixning i lägre divisioner för att nästa göra 
reklam för de bettingbolag som möjliggör för vadhåll-
ning i samma division?

* Daniela Sundin och Simon Tengberg är masterstudenter i journalistik-
studier vid Stockholms universitet med yrkesbakgrund inom digital 
marknadsföring och sportjournalistik.
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Företag och organisationer inom spel- och betting- 
branschen gör idag enorma vinster på sport, och är 
synliga i de flesta sammanhang där sportjournalistik 
förekommer (Lopez-Gonzales & Griffiths, 2018). Från 
att de tidigare haft en bestämd plats i tidningen eller 
under reklampausen på tv och radio, har de nu blivit 
allt mer integrerade i sportjournalistikens produktio-
ner. Tidigare forskning lyfter exempel som liveodds 
i tv-sändningar och sponsoravtal med enskilda jour-
nalister (Lopez-Gonzales & Griffiths, 2018). Denna 
integration är dock under ständig utveckling och nya 
metoder fortsätter att göra gränserna mellan reklam 
och journalistik suddigare. Vi menar, precis som 
många före oss, att journalistiken närmat sig reklam- 
och PR-branschen (Jackson & Moloney, 2016) – sam-
tidigt tycker vi oss också se exempel på där  annonsörer 
antar journalistiska uttrycksformer både visuellt och 
berättartekniskt. Denna parallella samverkan under-
stryker Offsides argumentation och synliggör även 
urvattningen av den journalistiska professionen. I 
nästa steg lyfter utvecklingen även frågor om press-
etik och till vilken grad kan dessa ideal kan uppnås 
om journalistiken blir allt mer lik marknadsföring och 
reklam.

Med stöd i exempel från sportjournalistiken och 
bettingbranschen illustrerar denna artikel hur hybri-
ditet präglar förhållandet mellan dessa parter. Hybri-
ditet är ett teoretiskt förhållningssätt som möjliggjort 
ett skifte från tankesättet ”antingen/eller” till ”både/
och” inom journalistikforskningen. Huvudsyftet med 
begreppet är att ge teoretisk klarhet i de förändringar 
och suddiga skiljelinjer som omformat journalistiken 
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i snabb takt de senaste decennierna. Chadwick (2017) 
är en av pionjärerna i användningen av begreppet då 
han i boken The Hybrid Media System: Politics and 
Power applicerar hybriditet för att öka förståelsen för 
dagens mediesystem. I sin forskning framhåller han 
hur ny teknik omvandlat politisk kommunikation till 
en blandning mellan nya och gamla medielogiker. Med 
detta menar Chadwick (2017) att teknologier, genrer, 
normer, beteenden och organisationsformer – som 
tidigare hållits åtskilda – nu integrerats med varan-
dra och hamnat i ett tillstånd av ömsesidigt beroende. 
Begreppet har därför använts i studier som försöker 
förnya kunskapen om förhållanden inom journali-
stiken som tidigare ansetts vara ömsesidigt uteslu-
tande; exempelvis hur sportnyheter tenderar att blan-
das samman med skvallernyheter eller hur gränserna 
mellan professionell- och amatörjournalistik blivit allt 
mer otydliga.

I detta kapitel försöker vi förmedla en djupare för-
ståelse för hybriditet i kontexten av sportjournalisti-
kens särprägel i förhållande till reklam, samt föra en 
diskussion om vad detta kan innebära för sportjourna-
listiken. I egenskap av Sveriges största sportbilaga får 
material på Sportbladets webb exemplifiera hur skilje-
linjerna mellan sportjournalistik och betting reklam 
har luckrats upp. Motsvarande används betting-
bolaget, Betsson Sverige, som utgångspunkt för att 
urskilja digitalt publicerat material som med hybrid 
karaktär representerar otydliga gränser mellan reklam 
och sportjournalistik.

För att tydliggöra vilka egenskaper som känne-
tecknar sportjournalistik som genre använder vi oss 
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av de fyra dimensioner som Bouzis och Creech (2018) 
anger som användbara för definition av journalistiska 
genrer: medium, ämne, stil och kontext.

Fallet Sportbladet – Där sportjournalistik  
närmar sig bettingreklam

Sportbladets hemsida är ett tydligt exempel på tekno-
logisk hybriditet. Sajten är en blandning av medium 
som under stora delar av 1900-talet varit åtskilda, 
men som idag utgör ett strukturellt fundament för 
varje etablerat mediebolag; ljud, bild och text – även 
kallat radio, tv och papperstidning. På startsidan 
framträder ett nyhetsflöde och även länkar till diverse 
kategorier, exempelvis ”Senaste nytt”, ”Mest läst” 
och ”Bloggar”. De flesta artiklar som presenteras är 
motiverade utifrån traditionella nyhetskriterier, men 
inte alla.

Studio Oddset

I Sportbladets nyhetsflöde finns ofta en videolänk, 
 Studio Oddset, som är producerad av Svenska Spel – 
vars verksamhet bygger på att tillhandahålla vadhåll-
ningar relaterat till idrottsresultat.

I denna studio diskuteras framförallt matchför-
utsättningar inom hockey och fotboll, men omfattar 
även nyheter kring exempelvis spelartrupper, samt 
intervjuer med spelare och tränare. Studio Oddset 
har, förutom ett manus som liknar sportjournalis-
tiskt innehåll, även ett upplägg som påminner om de 
etablerade mediebolagens studiosändningar. En pro-
fessionell studiosändning med fokus på idrott brukar 
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innehålla intervjuer, analyser, rapporter från match-
dagen eller tävlingen samt höjdpunkter. Studio Oddset 
innehåller flera av dessa komponenter.

Figur 1. Studio Oddset på Sportbladets sajt

I sändningen diskuterar och analyserar sportjourna-
lister, experter och intervjuobjekt matcher och hän-
delser enligt ett återkommande programupplägg. Det 
visuella och interiören är också något som bidrar till 
att sudda ut skillnaderna mellan reklam och journa-
listik. Programledare, experter och journalister sitter 
alla runt ett bord och i bakgrunden presenteras bilder, 
videor, text och grafik. Det enda som egentligen skiljer 
Oddsets studiosändning från mediebolagens är avsän-
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daren samt den diskreta bannern med uppmaningen 
att spela ansvarsfullt.

Studio Oddset visar hur etablerade uttryck används 
för ändamål som inte först och främst syftar till att 
uppfylla det journalistiska uppdraget. Det många 
gånger informativa innehållet – och mediekonsumen-
ternas uppfattning om detta innehåll – ändrar inte det 
faktum att avsändarens huvudsakliga målsättning är 
att stärka sitt varumärke och bygga djupare relationer 
med potentiella konsumenter. Studio Oddset kan där-
för betraktas som en alternativ marknadsföringsform 
där journalistik, och journalister, används för att göra 
reklam.

Bettingtexter och mikrobloggar

Det finns också material i textform, författat av Sport-
bladet själva, där fokus är på spel och betting. Flera 
sådana exempel återfinns under kategorin ”Speltips” 
i Sportbladets sajtmeny. Där är artiklar relaterade till 
odds på olika bettingbolags hemsidor listade och ofta 
kommenterade av Sportbladets egna spelexperter. 
Ett vanligt förekommande format under ”Speltips” 
är även mikrobloggen, där odds på diverse resultat 
 presenteras med tillhörande kort kommentar om den 
specifika matchens förutsättningar.

Innehållet i mikrobloggarna är relaterat till odds 
och spel. Trots att kommentarerna kan klassifice-
ras som sportjournalistiskt innehåll då de analyserar 
tidigare prestationer och resultat, är de primärt för-
klaringar av de odds som erbjuds. Kategorisering av 
innehåll blir mer diffust när det kommer till skrivna 
artiklar. I artikeln ”Miljonrekordet – Sportbladet satte 
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13 rätt på Stryktipset” omfattar innehållet, som rubri-
ken avslöjar, att Sportbladet på ett andelsspel fick alla 
rätt på Stryktipset. Innehållet presenterar vinsten som 
en nyhet, där intervjusvar från journalisten som ska-
pade andelsspelet blandas med bakgrund och följder 
av vinsten. Samtidigt har just Stryktipset en stor del 
i artikeln, spelet nämns vid namn totalt fem gånger 
i artikeln, och det berättas även var det går att inför-
skaffa andelar i Sportbladets Stryktips.

Figur 2. Artiklar om spel och odds som Sportbladet 
presenterar i samarbete med Unibet

Upplägg och visuella attribut bidrar till att Sport-
bladets bettingartiklar försvårar distinktionen mellan 
vad som är reklam och vad som är journalistik. Ett 
exempel är artikeln ”Jacob Bergström läxar upp ett 
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trasigt Örebro SK” där speltips och odds presenteras i 
form av en nyhetsartikel. Texten är en del av en artikel-
serie som presenteras på Sportbladet av bettingbolaget 
Unibet och som tydligt påminner om en traditionell 
nyhetsartikel. Texten innehåller en tilltalande rubrik, 
ingress samt en kortare brödtext där fokus ligger på 
sportsliga förutsättningar snarare än oddsen i sig.

Sammanfattning Sportbladet

Trots att ovan nämnda artikel delar mycket med en 
journalistisk artikel, är den tydligt märkt som ett sam-
arbete med Unibet. På samma sätt har Studio Oddset i 
sina sändningar en banderoll i hörnet av skärmen med 
texten ”Annons från Svenska Spel Sport & Casino”. 
Enligt Konsumentverket (2021), måste det gällande alla 
betalda samarbeten framgå tydligt att det är reklam. 
Studio Oddset har inte någon anmärkningsvärd mark-
nadsföring av speltips i sitt program innehåll, men trots 
det är det alltså ändå märkt som betald annonsering. 
Detsamma gäller inte för de artiklar som innehåller 
speltips gällande Stryktipset och Europatipset.

I artikeln ”Miljonrekordet – Sportbladet satte 13 
rätt på Stryktipset”, är som sagt Stryktipsets namn 
återkommande i texten och artikeln nämner även sub-
tilt hur andelar till Sportbladets Stryktips kan inför-
skaffas. Till skillnad från Unibets artiklar och Studio 
Oddset är dock denna artikel inte märkt som reklam 
eller annonsering, vilket skulle kunna bero på att tex-
ten klassificeras som en redaktionell text, vilka inte 
omfattas av Marknadsföringslagen (SFS 2008:486).

Varför Sportbladet inkluderar speltips och odds i 
sitt redaktionella innehåll, oavsett om det klassificeras 
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som reklam eller inte, kan antas bero på fler aspekter 
än endast de kommersiella. Många sportintresserade 
vurmar för såväl betting som sportnyheter. Engage-
manget hos publiken för spel och speltips kan såle-
des skapa en efterfrågan som motiverar Sportbladets 
påstådda gratisreklam för Stryktipset – och i förläng-
ningen samarbeten med bettingbolag överlag. Således 
kan gamla sanningar kopplat till traditionella nyhets-
kriterier ha en betydande roll även i samtidens hybrida 
relation mellan journalistik och reklam.

Fallet Betsson – Där bettingbranschen  
närmar sig sportjournalistiken

På Betsson Sveriges webbsida är inte hybriditeten 
lika tydlig som Sportbladet. Startsidan uppvisar i 
huvudsak länkar till diverse betting- och casinospel 
och rubrikbannern består likartat av olika spelkate-
gorier, så som ”Casino”, ”Odds” och ”Livebet”. Rub-
rikkategorierna ”Nyheter” och ”Blogg” återfinns 
längst upp till höger på startsidan och sammantaget 
är det därmed tydligt att hemsidans fokus är spel 
och inte medieproduktion eller klassisk nyhetsför-
medling. Ytterligare en faktor som förstärker detta 
intryck är att Betssons definition av nyheter skiljer 
sig markant från traditionella nyhetsmedier – då 
rubrikkategori ”Nyheter” enbart innehåller kortare 
texter om bettingbolagets spel, eller förändringar 
gällande existerande spel. Den medieproduktion 
som kan liknas vid journalistiskt innehåll erbjuds 
under ”Blogg”-rubriken på sajten.
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Bloggen

En stor del av Betssons medieproduktion erbjuder 
fokus på enskilda händelser, matcher, lag och atleter 
istället för renodlade spel och odds. Det, i kombination 
med utformningen av innehållet, antyder att Betsson i 
vissa aspekter antar en narrativ strategi som påminner 
mer om valfri sportnyhetssajt än ett bettingbolag.

Figur 3. Artiklar presenterade på Betssons blogg

På sajten förekommer både längre och kortare artik-
lar som fokuserar på nyheter och tips inom områdena 
casino och odds. Samtliga artiklar är i textform och de 
lockande rubriksättningarna på vissa artiklar påmin-
ner starkt om ett traditionellt nyhetsmedium. Förutom 
tilltalande rubriker innehåller texterna också ingress 
och brödtext som fokuserar på sportsliga förutsätt-
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ningar och situationer, vilket kan liknas vid en traditio-
nell sportartikel. Även om artiklarna presenterar odds 
på den match eller händelse som texterna behandlar så 
ligger huvudfokus många gånger på de sportsliga för-
utsättningarna. När nyheter och händelser kopplade 
till ett specifikt lag eller idrottare överskuggar fokus på 
spel och odds kan innehållet hos Betsson således jäm-
föras med de matchförberedande artiklar som ofta är 
en del av de traditionella mediernas nyhetsflöden.

Under ”Blogg”-rubriken återfinns också texter som 
kan liknas vid krönikor, vilka vid årsskiftet 2021/22, 
huvudsakligen är skrivna av den tidigare ishockey-
spelaren Pär Arlbrandt. Arlbrandts alster kan liknas 
vid journalistiska krönikor, där skribentens egna 
anekdoter och erfarenheter kombineras med subjek-
tiva perspektiv på aktuella sporthändelser. Ett möjligt 
antagande är att dessa texter, som skrivs av sport-
relaterade profiler, har som syfte att visa kunskap och 
pålitlighet inför konsumenter. Då reklam som fokuse-
rar på spel och betting ofta ger upphov till debatt, kan 
mer diskreta marknadsföringsformer vara ett effektivt 
verktyg för att bygga renommé.

Fimpens resa

Hybriditet framträder tydligare utanför Betssons 
primära medieplattform. Bettingbolaget producerar 
exempelvis en egen podd; Femtefemman, där nyhets-
händelser och matcher kopplade till Svenska hockey-
ligan diskuteras på återkommande basis. Spelbolaget 
är också producent till Youtube-serien Fimpens resa 
där den före detta hockeyspelaren Christian ”Fimpen” 
Eklund åker land och rike runt för att träffa spelare 
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och föreningar inom svensk ishockey och fotboll. 
Utöver detta är Betsson även sponsor åt flera sport-
journalistiska projekt, där den fristående podcasten 
Tutto Balutto sticker ut som en av Sveriges största i 
sitt ämnesområde. Således finns det flertalet exempel 
på plattformar där Betsson kan tänkas integrera med 
sina konsumenter genom ett journalistiskt innehåll 
och berättarsätt.

Figur 4. ”Fimpens resa” som presenteras av Betsson

I Fimpens resa är gränsen mellan sportreportage 
och underhållning hårfin. Majoriteten av innehållet 
i serien utgörs av samtal om idrott mellan ”Fimpen” 
och olika sportpersonligheter. Inslagen blandar under-
hållning, så som olika utmaningar och tävlingar, med 
djupgående presentationer av klubbar och renodlade 
intervjuer med spelare och tränare. Formen för inter-
vjuerna kan skifta från lättsamma och spontana till 
mer ordnade intervjusituationer där frågeställningar 
– och svar – andas seriositet.
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Aare (2020) beskriver att journalistiska reportage 
kan karaktäriseras som en variation av dialog, miljö-
beskrivningar samt en närvarokänsla. Inslagen i ”Fim-
pens resa” utgörs av dessa attribut, där dialogen med 
spelare blandas med miljöbeskrivningar av exempelvis 
klubbarnas arenor eller staden i fråga. Att reportagen 
är i videoform öppnar också för mer spontanitet och 
uttryck som inger en större närvarokänsla än vad ett 
textformat medger. I videorna nämns heller ingenting 
om spel och odds, utan inslagen kan snarare liknas 
vid journalistiska videoreportage. Således kan dessa 
inslag jämföras med exempelvis annonsprogrammet 
Studio Oddset där ett bettingbolag står som innehålls-
skapare, men där innehållet avviker från den produkt 
som bolaget i huvudsak erbjuder.

Sammanfattning: Betsson

Varför lägger då Betsson resurser på att producera inne-
håll som delvis avviker från dess huvudsakliga produkt? 
Rehnberg och Grafström (2020) menar att många före-
tag och organisationer idag nyttjar journalistikens meto-
der. Orsaken är att journalistikens strategier och former 
väcker uppmärksamhet och kan vara en tillgång även 
i företagens kommunikationsarbete. I förlängningen 
kan detta leda till att aktörer inom näringslivet kan öka 
kontrollen över sitt mediala narrativ. På så vis används 
journalistik som ett sätt att skapa legitimitet, djupare 
relationer med konsumenterna och i förlängningen ett 
starkare varumärke. Med bakgrund av detta skulle Bets-
sons motiv kunna vara att dra mer uppmärksamhet till 
sin verksamhet – vilket i grund och botten handlar om 
att uppmuntra till att spela på casino och odds.



Otydlig gränsdragning hotar trovärdigheten | 139138 | Daniela Sundin & Simon Tengberg

Utifrån denna aspekt går det även att återgå till vad 
som lyfts tidigare; att bettingbolag och traditionella 
sportmedier i mångt och mycket värnar om samma 
kundgrupp. Betsson har många samarbeten med 
aktörer inom sportjournalistiken, däribland ”Tutto 
Balutto” som diskuterar de odds som Betsson presen-
terar inför vissa matcher.

Betssons användning av journalistiska strategier 
och aktörer kan också förklaras av att det finns en viss 
stigmatisering kring spelbolagens traditionella mark-
nadsföring. Till följd av samarbeten med traditionella 
mediebolag, enskilda journalister och tillverkningen 
av eget journalistiskt innehåll kan spelbolagen erhålla 
ett högre anseende i offentligheten. Detta genom att 
man i generella termer associeras med den traditio-
nella medieindustrin i allt större utsträckning.

Tydlig hybriditet i exemplen

Studien visar på att det finns en tydlig hybriditet mel-
lan sportjournalistik och reklam från bettingbolag när 
det kommer till Sportbladet och Betsson som exempli-
fierande fall. Sportbladet uppvisar integration av spel 
och odds på växlande nivåer. Studio Oddset och tex-
ter som är skrivna i samarbete med Unibet är märkta 
som annonser vilket skiljer dem från övrigt innehåll 
på sajten. Däremot finns exempel där integrationen 
är djupare i sin karaktär. Texter om spel som Stryk-
tipset, Europatipset och Bomben är inte markerade 
som annonser även om de har en tydlig koppling till 
ett specifikt bettingbolag – i detta fall Svenska Spel. 
Hos Betsson syns hybriditet i bolagets användning av 
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journalistiska strategier. Dels använder sig Betsson av 
journalistiska former i sina blogginlägg, videoinslag 
och podcasts, där berättande som liknar sportjour-
nalistiska artiklar samt reportage är vanligt förekom-
mande. Dels kan innehållet relateras till traditionell 
journalistisk praxis genom intervjuer med sportprofi-
ler eller användning av dessa som producenter.

Användningen av journalistiska tekniker i mark-
nadsföringssyfte kan tyda på att det har blivit vanligare 
bland företag att applicera diskret marknads föring i 
diverse sammanhang. Istället för att tvinga på kunder 
den produkt eller service som erbjuds, strävar företag 
att bygga en igenkänningsfaktor för att långsiktigt 
skapa en relation med potentiella kunder. Konstant 
närvaro på de plattformar där dessa kundgrupper vis-
tas, ger sken av ett gemensamt intresse mellan företaget 
och kunden (Opreana & Vinerean, 2015).

Spelbolagens närvaro har också bidragit till att 
sportjournalistik har blivit allt viktigare inkomstkälla 
för de traditionella mediekoncernerna. Även detta 
lyfte Offside i sin argumentation för sina avbrutna 
samarbeten med spelbolag. Fotbollsmagasinet belyste 
den stora ekonomiska förlust det innebär för tidskrif-
ten att stoppa annonseringen från bettingbolagen. Det 
synliggör både hur skör mediebolagens finansiering är 
och den positiva påverkan spelbolagen kan ha på jour-
nalistiken – de skapar helt enkelt jobbmöjligheter för 
journalister genom annonsintäkter.

Sportjournalistikens beroendeställning till spel- 
och bettingbolag kan, som tidigare nämnts, inne-
bära att den journalistiska trovärdigheten kan 
ifrågasättas. Ekonomiskt nödvändiga samarbeten 
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riskerar att ta utrymme från det fria journalistiska 
uppdraget att informera och granska. De finansiella 
 förutsättningarna för medie bolag idag bidrar till att 
denna utveckling kan tolkas som oundviklig, och att 
hybriditeten mellan journali stik och reklam försämrar 
mediebolagens journalistiska  trovärdighet. Samtidigt 
blir journalistiska strategier vanligare i spel bolagens 
kommunikation för att stärka dess legitimitet, möjligt-
vis på bekostnad av de traditionella mediebolagens 
renommé. Intentionen att integrera reklam i journa-
listiskt material är inte ett en sidigt förhållande utan en 
hybrid som kommer bidra till att det blir allt svårare 
att skilja mellan reklam och journalistik.
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