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Om Institutet för  
mediestudier
Institutet för mediestudier ska – med forskningen som 
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhäl
let om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: 
att på medborgarnas uppdrag granska makten och 
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen 
forskning eller sprida kunskap om andras forskning 
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om 
mediers roll i samhället.

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintres
sen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och 
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessut
om genom bidrag från bland andra stiftelsen Natur & 
Kultur samt Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Förord

Sportjournalistik står för en växande del av medie
utbudet och lockar engagerade läsare, tittare och lyss
nare kanske mer än någon annan del av journalistiken. 
Det handlar inte enbart om resultat, vinnare och för
lorare. När sportjournalistiken är som bäst skildrar 
och granskar den, med utgångspunkt i idrotten, även 
samhällets utveckling i ett ekonomiskt, politiskt och 
kulturellt perspektiv.

Samtidigt finns utmaningar som skiljer sig från 
annan journalistik. Orsaken är att idrott i dag, fram
för allt fotboll, blivit en miljardindustri. Det lockar 
diktaturer och oligarker som är villiga att investera 
astronomiska belopp för att polera sin egen fasad. 
De ekonomiska musklerna hos annonsörer och vad
hållningsbolag gör också att de kan producera eget 
material, förvillande likt det redaktionella. Parallellt 
har också supportrarnas inflytande ökat genom en all
deles egen form av medborgarjournalistik, något som 
kan bli en snubbeltråd. Denna närhet har påverkat 
opartiskheten i bevakningen av våldet inom supporter
grupperna. Det framgår längre fram i bokens kvantita
tiva innehållsanalys av hur medierna bevakat polisens 
arbete för att förebygga läktarvåld.

Institutet för Mediestudier finns till för att, med 
forskningen som verktyg, granska hur medier och 
journalistik skildrar makten och verkligheten. Därför 
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vill vi med den här boken sätta fokus på sportjourna
listiken och hur den påverkas av pengar, diktaturer och 
supportermakt. 

Fotboll är inte bara den publikmässigt största spor
ten, den ligger också längst fram i en utveckling som 
syns även inom andra idrotter. Därför har vi valt att 
hämta många exempel från bevakningen av fotboll, 
nationellt såväl som internationellt, för att uppmuntra 
till en fortsatt diskussion och forskning om den bredare 
sportjournalistikens roll, framgångar och utmaningar.

Ulrika Beck-Friis
Föreståndare, Institutet för Mediestudier
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På mediernas planhalva 
– om pengar, diktaturer 
och supportermakt
Inledning och författarpresentation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Från undantag till undantag

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

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

De senaste decennierna har det funnits en konti
nuerlig diskussion om journalistikens kris (Benson 
2018). Framförallt har det handlat om neddragningar 
och om hur möjligheten för tidningar att hålla sig 
med special reportrar minskat. Här utgör sport
journalistiken ett intressant undantag i och med att 
sportredaktionerna, tack vare deras kommersiella 
betydelse, klarat sig undan detta. I vissa fall har 
sportredaktionerna till och med tillåtits växa (Boyle 
och Haynes 2009).

Bredare anslag tilltalar fler

Sportjournalistikens många följare – kombinerat med 
hur sporten fått en allt större betydelse ekonomiskt, 
politiskt och kulturellt – har också inneburit en möj
lighet för enskilda journalister. Det finns idag en rad 
skribenter som nått stor framgång genom att – med 
utgångspunkt i framförallt fotbollen – beskriva det 
omgivande samhället och dess förändring.

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

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

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

Stora pengar

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

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

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

Kommersialisering och kändisskap

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

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

Sport för att sminka grisen

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

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

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

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

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

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

Den tidningsvärld som öppnade sig när jag prome
nerade från Samrealskolan i Vadstena till Östgöta 
Bladets redaktion efter avlagd realexamen blev jag 
först inte varse. Vadstena var en liten stad, tredagars
tidningens redaktion bestod av en chefredaktör och tre 
medarbetare, allt var skötsamt och fint.

Så småningom skulle jag kollidera med den riktiga 
världen, med flaskorna och de dubbla lojaliteterna.

Jag var volontär, ”learning by doing” i aderton 
månader med huvudansvar för idrottsbevakningen i 
en stad med 5 000 invånare. Utan annat än ett intresse 
att falla tillbaka på. Och ett fotbollslag att bevaka. 
1957. Mitt år – och Lajkas, som blev den första hunden 

* Åke Stolt är författare och journalist, bosatt i Malmö. Han har arbetat 
på ÖstgötaBladet i Vadstena (1957–1963), Upsala Nya Tidning (1963–
1966), ÖstgötaCorrespondenten (1966–1988), SydsvenskaDagbladet 
(1989–2007). Som reporter och krönikör har han bevakat 15 olympiska 
spel, 8 fotbollsVM, 10 friidrottsVM samt flera hundra landskamper 
och evenemang över hela världen. Han har skrivit tolv böcker, bland 
 annat om de olympiska spelen och medverkat i ett halvdussin antologier. 
1990 belönades Stolt, som förste sportjournalist, med Stora Journalist
priset för att ”med integritet och stilistisk säkerhet satt in idrotten i 
 samhällsdebatten”.
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i rymden när Sovjet sköt upp Sputnik 2. Jag ville också 
nå högt men det gick inte i raketfart.

Jag var 17 år och efter en tid hittade jag en notis i tid
ningen Journalisten som skakade om mig. Någon hade 
räknat ut att medellivslängden för en sportjournalist låg 
på 49 år. Det var alltså redan bråttom. Deadlinesnaran 
dinglade vid horisonten. Nu var undersökningen gjord i 
Stockholm där jag insåg att det var tätare mellan vatten
hålen. Farligare att leva. Över Vadstena svävade Heliga 
Birgittas ande och där fanns bara ett stadshotell. Nog 
skulle jag klara 50strecket i alla fall.

Jag skulle så småningom, när min resa fortsatte via 
Uppsala och Linköping innan jag till sist hamnade i 
Malmö, som sportchef och krönikör på Sydsvenskan, 
1989, få höra den ena svårsmälta och tragiska historien 
efter den andra från de äldre och etablerade journa
lister i främst Stockholm som jag tydde mig till och 
lärde mig av.

Det söps obegripligt mycket och jag kan bara tacka 
försynen för att min ambition var betydligt större än 
min törst, men jag såg eländiga exemplar duka under 
efter för korta liv på spritmarinerade sportredaktioner.

Medaljplats i bolagskön

Minns att domaren, idrottsledaren och journalisten, 
Sten ”Stabben” Ahlner, apropå en aktuell fylleskandal 
i samband med en fotbollslandskamp utomlands på 
70talet, viskade till mig: ”Jag är inte överraskad. När 
jag arbetade på Aftonbladet såg vi alltid till att vi hade 
en man på medaljplats i bolagskön klockan fem i nio 
på morgonen.”
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Tragedierna växte till skrönor och anekdoter men 
verkligheten överträffade vanligtvis dikten.

Mycket begåvad och nyskapande sportjournalistik 
skulle kunnat produceras av dessa ofta välutbildade 
och intelligenta män, många akademiker men utan 
journalistutbildning, men märgfullt stoff späddes ut 
av alltför lystet drickande.

Nic Åslund, känd krönikör på Aftonbladet från slu
tet av 60talet till början av 90talet, berättade en gång 
att han, som nyanställd på Dagens Nyheter, fick huvud
ansvaret för spritflaskorna på det berömda så kallade 
pressflaket i samband med 6dagarsloppet på cykel som 
rullade genom Sverige en gång om året. En stor och upp
märksammad begivenhet. Han fick stränga order att se 
till så att lastbilen i alla fall kom utanför tullarna innan 
korkarna skruvades av. När bilen gled genom de svenska 
städernas huvudgator ropade speakern ut: ”Här kom
mer landets vassaste pennor för att skildra cykelkara
vanens äventyr, läs dem i morgondagens tidningar!” Då 
hade några av skalderna redan somnat, andra uppnått 
salongsberusningens salighet men några kunde ändå 
stöttas upp och visas fram för allmänheten.

När Svenska Bandyförbundet hade sin årliga press
träff minns jag att snapsglasen vid varje kuvert stod 
på en dekal med slagordet ”Spola Kröken”. Hyckleriet 
hade goda tider.

På minst två stolar

Idrottsledare och arrangörer såg i alkoholen det effek
tivaste smörjmedlet för att få dåtidens sportredak
tioner att vara generösa med förhandsreklamen, flas
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kor bars ut till medarbetare på fältet eller lite i smyg upp 
till redaktionerna. Det fanns starka symbios  mellan 
idrottsvärlden och de som skulle skildra den. Grävande 
och granskning var då okända begrepp. Idrotten fick 
genom dessa välmenande men okritiska och lättköpta 
skribenter oförtjänt mycket gratis reklam i jämförelse 
med det övriga kulturlivet som kved i armod.

Det var inte ovanligt, snarare legio, att sportjour
nalisterna, också de betydande och mest exponerade 
på storstadstidningarna, även hade tunga uppdrag 
som idrottsledare. Sportchefen och krönikören på 
Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter, Rudolf  
R:et Eklöf (1904–1986) var ordförande i Svenska 
ishockeyförbundets uttagningskommitté (UK), den 
säregne Birger Buhre på Kvällsposten (1918–1989) 
hade ledande roller i Svenska simförbundet, Torsten 
Tegnér (1888–1977), känd som T.T. och skaparen av 
Idrottsbladet som han skötte från 1915 till 1967, var 
den drivande kraften bakom bildandet av fyra svenska 
idrottsförbund: bandy, bordtennis, gång och oriente
ring. Nästan alla hade i någon mån dubbla lojaliteter.

Tegnér vill jag dock särskilt sända en tacksamhet
ens tanke eftersom han påminde mig om vikten av att 
se de stora sammanhangen, beskriva skeenden och 
miljöer där idrotten verkade. ”Glöm inte miljön”, sa 
han. ”Det skall kännas, det skall dofta, det skall synas 
och höras.” Han sa det efter att naken legat i mitt bad
kar på ett hotellrum i Vänersborg i slutet av 60talet 
med bläckpenna och vita ark och skrivit sin krönika, 
somnat medan han gnolade sin mamma Alices barn
visor och inte märkt hur arken började flyta runt i bad
vattnet som färgades blått av bläcktexten som löstes 
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upp till ett intet. ”Inkluderar du idrotten i allt annat 
levande får du mera än sportfolket som dina läsare.” 
Det var nog det bästa råd jag fått.

Jobbigast i sin balansakt på tre stolar hade nog 
30talets sportchef på Svenska Dagbladet, Johan af  
Klercker, som skulle sköta sin sportredaktion sam
tidigt som han var ordförande i Djurgårdens back
hoppningssektion och sekreterare i Svenska Skidför
bundet. Där fick han ibland öppna och besvara brev 
han själv skrivit med klagomål på att någon Djurgårds
backhoppare åsidosatts i en uttagning. Objektiviteten 
satt på undantag, lojaliteten mot idrottsuppdraget 
starkare än plikten att granska, bedöma och kritisera.

Datorn rena torken

När min spelplan från 70talets början vidgades till 
internationella slagfält kunde jag bevittna hur allt så 
småningom kulminerade, kraschade och renings badet 
blev nödvändigt. Då hade jag genomlevt en skandal
resa till ett VMkval på Malta 1973 med fyllor och 
polisingripande och sett hur fyra av samtidens mera 
betrodda och marknadsförda journalister tvingats 
hem från fotbollsVM i Argentina 1978. Nersupna 
och oanvändbara. Så småningom kom föryngringen, 
professionalismen, kraven på djupare analyser, kri
tiska granskningar – inte minst som en följd av den 
ökade kommersialiseringen på 70talet då idrotten 
och näringslivet började gå i armkrok och med de 
mera knepiga datorerna som redskap krävdes nyktra 
och klara hjärnor. Nu gick det inte längre att klara  
uppdraget genom att extemporera in stolpar och citat 
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för hemmaredaktionen att färdigställa till begripliga 
 texter. Nu krävdes fullständiga och korrekta manus 
som i princip kunde skickas direkt in på sidorna och 
i pressen. Datorn blev en tork, ett digitalt Anonyma 
Alkoholister som torkade upp spyor och utspilld 
grogg.

Men alltför många hann med att trampa ner sig i 
spritträsket på sina företags bekostnad, fick häm
tas hem i bedrövligt skick, restaurerades nödtorftigt 
och skickades ut på nya uppdrag. Sportredaktio
nerna gjorde av med merparten av tidningarnas rese
budgetar. Många slets, med företagens goda minne 
och med hjälp av skyddande kollegers björntjänster, 
sönder och samman. Åtskilliga hade kunnat räddas 
med reseförbud och ändrade arbetsuppgifter när de 
inte klarade friheten långt hemifrån och utanför kon
trollsystemet. Men de var starkt identifierade med 
sina tidningar, ekonomiskt betydelsefulla, i vissa fall 
auktoriteter i läsarnas ögon, kunniga och betrodda. 
Det var sorgesamt att se deras förfall och förbaskat 
 onödigt det som skedde.

Den första sportsidan

De olympiska sommarspelen i Stockholm 1912 väckte 
det stora idrottsintresset hos bredare massor i Sverige. 
Där bröts det klasspolitiska motståndet mot idrott och 
gjordes till en angelägenhet för alla. 445 journalister 
bidrog till spridandet av den nya, stora folk rörelsen och 
inte bara den borgerliga pressen som stod  idrottens över
klass nära utan också arbetartidningarna, som föraktat 
idrotten för dess överklassprägel, levererade entusias
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tiska skildringar av dramatiken och hjältarna. Endast en 
av Sveriges hundratals tidningar, Norrskensflamman, 
som startades i Luleå 1906, social demokratisk fram till 
1917, därefter vänster socialistisk, sedermera kommu
nistisk, ignorerade helt händelserna i Stockholm. Inte 
den minsta lilla notis om de olympiska tävlingarna.

Dittills hade det som skett på idrottsarenorna kun
nat läsas i spridda skurar lite överallt i tidningarna. 
Men bara några år efter OS i Stockholm, närmare 
bestämt 1916, kom David Jonason, signaturen Mr 
Jones, till Dagens Nyheters redaktion i Klara och 1920 
startade han den första sportsidan i svensk dagspress. 
Det var också han som såg till att sporten blev en egen 
tidning i tidningen, utan att texterna passerade genom 
granskande redaktionssekreterare. Idrotten fick sköta 
sig själv – på gott och ont – och gör så i stort sett ännu. 
Dock mera integrerad och upphöjd.

Men också Mr Jones agerade som idrottsarrangör 
och instruktör och med en sorts aktiv journalistik för 
att ge material till idrottssidorna. Han startade sim
borgarmärket, 6dagarsloppet på cykel, han pläderade 
för högertrafik redan på 20talet och han skapade den 
första krönikan, ”Ronden”, sportchefens personliga 
kommentar, bruten över två spalter.

Från min position på Upsala Nya Tidning på 
60talet kom jag som ung, oerfaren journalist i kontakt 
med den tidens stora. Henry Eidmark i Idrottsbladet, 
Torsten Tegnér förstås, Wille Engdahl och Bengt Ahl-
bom i StockholmsTidningen, R:et Eklöw och Kalle 
Liljequist på DN, Sven Lindhagen, på Idrottsbladet, 
Olof Groth på Svenska Dagbladet, Bertil Jansson på 
Expressen med flera.



Supande, professionalisering och nya grindvakter | 3130 | Åke Stolt

Bengt Ahlbom var den vänligaste av dem alla, han 
flyttade när StockholmsTidningen lades ner 1966 till 
Aftonbladet där han avslutade sin krönikörskarriär 
1971. Det känns nästan hisnande idag, 2022, att jag 
träffat en man som med egna synintryck kunde berätta 
om OS i Stockholm 1912. Han var på plats som 8årig 
autografjägare. Då, när ett romantiskt skimmer och en 
oskyldig miljö gjorde det möjligt att komma de stora 
stjärnorna in på livet, handhälsa och småprata.

Ett friare umgänge

Idag är ett sådant förhållande till idrottens stora aktö
rer omöjligt också för arbetande journalister. Nu är 
det mesta uppstyrt av klubbar, förbund, arrangörer, 
säkerhetsvakter som skyddar de eftersökta huvud
rollsinnehavarna, intervjuer sköts framför sponsor
skyltar och exklusiva möten är nästan omöjliga.

Attentaten vid MünchenOS 1972 gjorde om spel
planen, säkerheten blev rigorösare men idrottsrörelsens 
kontroll över vilka budskap man vill sända ut, vilka 
aktörer som skall föras fram är också styrt av rent kom
mersiella intressen. Idag är till exempel Internationella 
Olympiska Kommittén sin egen headbroadcaster vid 
olympiska spel.

Jag fick lyckligtvis uppleva tider som tillät mig att 
följa med både landslagsspelare och förbundskapen 
upp på deras rum, kunde etablera egna, exklusiva 
 samtal och få fördjupningar som visade andra sidor av 
dramat. Ett friare umgänge som både hade sina för
delar och risker. Fördelarna var tillgången till en mera 
personlig kontakt, till berättelser ingen drar på en hög
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tidlig presskonferens, en mjukare attityd i rollspelet 
mellan aktören och recensenten. Med de risker som all
tid finns att komma för nära, skapa beroende, kanske 
vänskap och relationer. Jag var själv farligt nära flera 
gånger, inte minst i samarbetet med förbundskaptenen 
i fotboll, Georg ”Åby” Ericson, när vi på 70talet till
sammans gjorde boken ”Inlägg från Åby”. Lätt att bli 
överseende och hänsynstagande men också, som i mitt 
fall, extra noggrant felsökande och kritisk för att utåt 
skydda min objektivitet. Så småningom insåg jag att så 
länge kritik och avslöjande hade bärighet gick det an 
att, med bibehållen respekt, gå som barn i huset både i 
landslagets och de allsvenska lagens omklädningsrum; 
svarta blickar, korta svar och buttra uppsyner var lätt 
att stå ut med för känslan att känna sig helt obunden 
och fri i denna märkliga blandvärld av antagonism och 
vänskap. Jag blev varken utslängd eller utestängd trots 
ibland fräna och hårt kritiska texter.

I bankdirektörens knä

När jag blev sportchef och krönikör på Sydsvenska 
Dagbladet i Malmö 1989 hamnade jag i en värld där 
vänskapskorruptionen härskade. Malmö FF hade då 
en diktatorisk ordförande vid namn Hans Cavalli- 
Björkman, som jag lyckades göra mig till ovän med 
redan i min första krönika – inte för att jag var elak 
eller oförskämd mot honom utan blott för att jag inte 
delade en åsikt han framfört – och i hans hov ingick 
stadens mera betrodda sportjournalister. Motsagd 
blev han aldrig, Sportjournalisternas klubb i Malmö 
fick betalt av honom (MFF) för att deras medlemmar 
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skrev texter i programblad och årsbok. Det jag trodde 
tillhörde det förgångna pågick alltjämt. Jag gick min 
egen väg, kritiserade och granskade den stora klubben, 
fick mycket pisk men kände mig stark och vi skapade 
på Sydsvenskan en sportredaktion som stod friare och 
som övergick från att vara en referatverkstad till – jag 
skriver det utan minsta rodnad – en av de starkaste 
sportredaktionerna i landet. Vi hade också, den admi
nistrativa sportchefen Lasse Holmström och jag, på 
en båtresa LimhamnDragör tillsammans med mark
nadschefen Lasse Nilsson befriat tidningen från drygt 
150 samarbeten med föreningar och idrottsarrangörer. 
Vilken lättnad!

Besvärande samarbeten finns även idag. Medar
rangör. Det har kunnat ses som ett bevis från förtro
ende från idrottsmyndigheterna men det skaver, det 
ställer frågor. Aftonbladet delar ut Guldbollen tillsam
mans med Svenska Fotbollförbundet, efter tidningen 
Arbetets premiering av bästa kvinnliga fotbollsspelare 
fram till tidningens nedläggning 2000 lyckades jag tack 
vare goda kontakter med dåvarande ordföranden i 
SvFF, Lars-Åke Lagrell, få över priset till Sydsvenskan 
som gjort det till sin tradition. Så jag har också haft 
mina fingrar i syltburken. Genom medverkan i juryn 
och delansvarig för beslutet frånsäger man sig ju 
 möjligheten att fritt kritisera valet.

Svenska Dagbladet delar ut bragdmedaljen utan 
samröre med andra men diskvalificerar sig ändå från 
möjligheten att ifrågasätta valet.

Pinsamt blir det när SVT och andra tvkanaler age
rar som om de vore ansvariga arrangörer när de köpt 
rättigheterna till ett evenemang. Det är inte sport
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journalistik i vanlig mening som utförs på Sveriges 
Television – de kommersiella och annonsfinansierade 
kanalernas ansvar bortser jag ifrån; där får krämeriet 
råda oemotsagt. Det kan förvåna mig, inte minst i tider 
när det ena evenemanget efter det andra försvinner till 
ekonomiskt starkare konkurrenter, att public service 
företaget SVT inte ägnar mera tid åt nyhetsjakt, 
undersökande journalistik, utfrågningar, ett sportens 
eget Magasin, avslöjanden, ett mera kritiskt förhåll
ningssätt. Det är för mycket resultatredovisning från 
minsta lilla innebandymatch och för lite riktigt tung 
journalistik. Och i de flesta kanalerna har expert
kommentatorerna blivit fler och fler men allt mindre 
av värde blir sagt. Mest tränarfloskler. Det som hinner 
klämmas in mellan reklamavbrotten.

PRmän och hejaklacksledare förklädda till journa
lister med mikrofon i handen har ökat i antal.

Ett bredare fält

Med televisionens etablering på 60talet och en allt 
centralare roll i sportens konsumtionssamhälle följde 
också en anpassning inom sportjournalistiken. Det 
som tidigare hade behövt berättas och refereras skulle 
nu istället förklaras, analyseras och kommenteras. 
Läsarna, som tidigare fått nöja sig med radions snabba 
direktreferat var nu, i sina vardagsrum, på plats på de 
stora evenemangen, ofta närmare detaljerade händelser 
än de utsända reportrarna och därmed också trovärdiga 
vittnen när texterna skulle granskas. ”Nej, faen, så var 
det ju inte.” Sportjournalisternas fria fabler fick nu bli 
korrekta förklaringar. Nu skulle  skeenden dissekeras, 
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aktörernas synpunkter förmedlas. Det som setts på tv:n 
skulle få en bakgrund och den så kallade pratminus
journalistiken exploderade.

Kommersialiseringen, sponsorerna, företagen som 
köpte arrangemang och arenor tvingade fram en ny 
kår av journalister som intresserade sig också för 
ekonomi och juridik och samhällsfrågor. Det stora 
öststatsbygget med sin utstuderade, politiskt och 
vetenskapligt stödda och utformade medicinering av 
atleterna krävde också en inblick i just medicinska 
 frågor. Idrottens professionalisering ställde högre 
krav på oss som skulle granska den.

Vi som intresserade oss för spelet bakom och runt 
idrotten fick, när sporten växte sig samman med det 
övriga samhället, ett bredare och mera spännande fält 
att plöja i. Det blev mycket roligare och mera utma
nande att var sportjournalist när man också fick ta sig 
an ekonomiska, politiska, historiska och medicinska 
frågor. Det Kalla krigets återspeglingar på idrottens 
arenor, bojkotterna för mänskliga rättigheter och mot 
apartheid blev frågor att hantera, de mäktiga multi
nationella företagens inträde på arenan krävde att nya 
sömmar synades.

Sportjournalistikens status höjdes. Finkulturens 
banerförare i medierna hade haft en nedlåtande ton 
och en nonchalant attityd gentemot sportjournali
stiken. De nya omständigheterna förändrade bilden. 
Och när en tung författare som PO Enquist  skickades 
till MünchenOS 1972 och fotbollsVM i Mexiko 1986 
för att skriva litterärt om sport bidrog också han i hög 
grad till att öka respekten för idrotten som en viktig 
kulturföreteelse att skildra med respekt, likaväl som 
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teatern, musiken och litteraturen. Enquists ”Kate
dralen i München” innehåller de bästa sporttexter 
som skrivits på svenska. 1986 satt vi tillsammans på 
Aztekastadions läktare i Mexiko City och såg Mara
donas historiska fotbollsmål mot England och han 
recenserade en av mina OSböcker på ett helt uppslag 
i Expressen. Han visade respekt för sportens värld och 
tvingade författarkolleger och kultursnobbar att slå 
knut på sig för att hitta idrottens metaforer till sina 
texter.

Nyhetsjakten hämmas

Precis som hos företag, regering och övrig offentlig
het har det blivit en sport i sig att försvåra fritt jour
nalistiskt arbete. De ansvariga håller sig undan och 
skickar fram informatörer och presschefer, presskon
ferenserna har blivit legio; allt i avsikt att ta så mycket 
kontroll som möjligt, nödtorftigt fullgöra sin skyldig
het enligt offentlighetsprincipen om så bara genom en 
liten springa. Egen tvproduktion av arrangemang är 
också ett sätt att bli herre över ett material och lämna 
kritikerna utanför, hemsidornas berättelser försö
ker vilseledande bli lika trovärdiga som oberoende 
 mediers texter. Också ett skrapande på cementen i 
demokratibygget.

Nyhetsjakten, ett av de mera spännande och kon
kurrenskraftiga inslagen i upplagekampen, har häm
mats av denna snörda offentlighet. Jag hade under 
70 och 80talet telefonnummer till alla intressanta 
aktörer i sportvärlden (främst fotbollspelare), idag är 
det agenterna som förmedlar kontakterna och inter
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vjuer  kräver skriftliga tillstånd. Jag hann märka under 
min tid som tidningsanställd (fram till 2007) hur inte 
minst det starka och mera oberoende Fotbollförbun
det försvårade ett smidigt mediaumgänge och snålade 
därmed med generositeten gentemot sina fans, våra 
läsare. Fotbollen vet att den får sin publicitet ändå, 
bortskämd som den alltid varit som den största idrot
ten, med de dyraste och mest inflytelserika spelarna.

Det känns ibland som den så kallade fria pressen 
försetts med fotboja.

På hösten 1994 – med ett underbart fotbollsVM i 
färskt minne – tänkte jag utnyttja också det starkt 
ökade kvinnliga intresset för fotboll och lyckades hos 
tidningsledningen få igenom en specialsatsning på två 
nya medarbetare på Sydsvenskans sportredaktion. 
Två kvinnor. Det vare inte lätt. Jag träffade ett flertal 
kvinnliga studenter på Mittuniversitet i Sundsvall dit 
jag bjudits in som föreläsare, alla pratade om den fan
tastiska sommaren och alla fotbollsminnen (jag hade 
ju själv varit i USA och inte upplevt hur det festades, 
dansades och badades i fontäner här hemma), flera av 
tjejerna hörde sig för, ville återkomma men när vi sökte 
kom nästan inga svar. Till sist lyckades vi – väl dess
utom. Idag finns massor av kvinnor i sportjournalisti
ken, till och med på manliga bastioner som kommenta
torsbåsen i etermedia. Man hade kanske hoppats på ett 
lyft, nya vinklar, annat språk. Nej, fotbollens kvinnliga 
expertkommentatorer låter precis som männen. Det 
blir mest taktiska genomgångar.

Medan den skrivande sportjournalistiken utveck
lats, förändrats, kommit bort från betungande bero
ende fortsätter televisionens kanaler att rekrytera före 
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detta ledare och aktiva, aktörer med det mesta av sitt 
hjärta och sina lojaliteter kvar i sina idrotter. Det blir 
hänsyn istället för vidsyn, försiktighet istället för ana
lys och kritik. Det är lite trist. Kända namn drar mer 
än kunskap och mod att kritisera. Hejaklacksledarna 
har blivit för många, det saknas ofta distans.

Bilagor i världsklass

Sportjournalistikens utveckling – och jag avser före
trädesvis i tidningsvärlden – har skett stegvis och med 
många inblandade. På 50 och 60talet hade Stock
holmstidningen en stark redaktion som kunde mäta 
sig med Dagens Nyheter, på 70talet var Expressen, 
när det vankades stora, internationella evenemang, 
oslagbara med sina resurser och med redaktions chefen 
Knutte Granqvist och den då tyngste krönikören,  Bertil 
Jansson, i spetsen.

På 80talet hade GöteborgsPosten med Bosse Alm 
som krönikör och landets starkaste reportergäng en 
samlad kompetens och specialkunskaper som ingen 
annan tidning kunde mäta sig med. Traditionen av 
högt och lågt, topp och mångfald hade introduce
rats redan av den legendariske chefredaktören Harry 
Hjörne på 20talet, sannolikt den av Sveriges tidnings
chefer som mest generöst erbjöd sporten stor utbred
ning i tidningen.

På 90talet – och då var Stockholms morgontid
ningar riktigt usla – gav Lasse Holmström och jag GP 
en match och det var i den vevan – har det sagts mig – 
som många sportredaktioner slog sig fria från de täta 
banden med idrottsrörelsen och börjat arbeta friare. 
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Det gav dem mod. Expressen och Aftonbladet plock
ade in nöjesjournalister som Mats Olsson och Lasse 
Anrell, det blev en annan ton i krönikespalterna, en 
hårdare lansering av krönikörerna; signaturerna som 
hade blivit till namn hade nu blivit till stora bildbylines. 
Vi var ju i personfixeringens tid, både i näringslivet, 
politiken, idrotten och i journalistiken. När nätjour
nalistiken tog fart var det Aftonbladet som definitivt 
tog över kommandot och har dominerat sedan dess 
med stor bredd, bra skribenter och inte minst med 
 specialutgåvor inför VMfotboll, OS och Allsvenska 
starten som håller absolut världsklass.

Och idag? Nördigare och djupare på samma gång, 
ytligare och mera samhällsengagerat samtidigt. Det 
skall chattas, refereras, krönikeras, intervjuas, göras 
webbtv. Mer tempo än kvalitet ibland. Journalis
terna fångna i den teknik som innebär direktsändning 
dygnets alla timmar, i både ord och bild. Kvaliteten 
lider, källkritiken sätts på undantag när Facebook och 
 Twitter skall bevakas och de årliga upplagesiffrorna 
har ersatts av sekundsnabba, bekräftande klick.

De bästa komplimanger jag fått i mitt liv var alla 
reaktioner från kvinnor som inte sade sig vara särskilt 
idrottsintresserade men ville läsa allt jag skrev. Det 
hade varit min ambition; att skriva om sport så att det 
intresserade flera än dem jag skrev om.

Och jag minns vad min gamle kollega, Calle Palmér, sa 
när vi satt i en kolsvart och bedrövlig polsk gruvstad, där 
Sverige kvalspelat i fotboll, och telefon förbindelserna, 
som vanligt i öststaterna, var svaga och opålitliga. Jag sa: 
”Det skall faen vara sportjournalist” och han svarade: 
”Ja, men det är i alla fall bättre än att arbeta.”
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Diktaturerna utnyttjar 
fotbollens stjärnglans
Johanna Frändén*

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

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

* Johanna Frändén är journalist bosatt i Paris med Aftonbladet som 
 huvudsaklig uppdragsgivare och fotboll som specialområde. Hon har 
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Sportjournalist 2014, har vunnit Guldskölden vid fyra tillfällen, fick fri
lanspriset 2013, Jolopriset 2020 och Lagercrantzen 2021.
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innebär att vara klubbägare på 2000talet. Så hur har 
medierna hängt med i händelseförloppet?

Qatar tar över

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

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

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

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

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

Största investeringen i Premier League

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

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

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

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

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

Pengarna gör hela skillnaden

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

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

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

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

Säkerhetshoten kommer närmare redaktionerna

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

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

Bevakning ger resultat – till sist

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

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

Runt 2,5 miljarder kronor. Det är vad Nent samt 
Telia/C More betalar för att sända Premier League och 
Champions League under en säsong med start hösten 
2022. En tiodubbling av priset på rättigheterna på tio 
år (Kampanje, 2020). Eller motsvarande halva SVT:s 
årliga budget.

De två fotbollsligorna är inte ensamma. Svenska 
hockeyligan. Formel 1. Allsvenskan i fotboll. VM 
i ishockey. Handbollsmästerskap. OS. Med rätt få 
undantag har priset på rättigheterna för att kunna live
sända idrott av olika slag rusat i höjden och konkur
rensen har varit stor, vilket har drivit på utvecklingen.

Det fanns ett skäl i att Premier League, den brittiska 
fotbollsligan, ville börja sälja sina internationella 
rättigheter i Norden i början av 2020. Man ville visa 
klubbarna att det fanns pengar att hämta och då valde 
de en av världens mest konkurrensutsatta marknader.

Parallellt har olika globala techjättar de senaste tio 
åren antingen slukat allt mer annonsintäkter i Sverige 

* Olof Lundh är journalist på TV4, C More och Fotbollskanalen där han 
också bloggar och har en podcast. Han skriver även krönikor om idrott 
och affärer i Dagens Industri. Han utsågs till årets sportjournalist 2015 
och tilldelades Per Wendelpriset som årets nyhetsjournalist 2016.
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eller konkurrerat om streamingintäkter. Den svenska 
mediebranschen är satt under tryck och med få undan
tag blir antalet journalister bara färre och färre. Lägg 
till osäkra anställningsformer där rädslan smyger sig 
in för att inte äventyra sin framtid.

Ovanpå det är dagens sportjournalister utsatta, 
granskade och nåbara via sociala medier. Spelare, 
klubbar och dess supportrar kan ganska lätt vända 
trycket mot de som skildrar händelserna på och utan
för plan. Naturligtvis inte bara negativt, men själv
censur och funderingar över vinklar eller publiceringar 
är inte ovanligt. Betydligt enklare att ge supportrarna 
vad de vill ha och i stället få ryggdunkar och likes.

Vad blir det för journalistik kvar i sportens värld? 
Det är en relevant fråga, för det är svårt att inte bli 
 orolig om man tittar några år framåt och där ovan 
ekvation knappast går ihop.

Nu ska man vara ärlig och säga att sportjourna
listiken särskilt ofta varken setts som riktig eller viktig 
journalistik. I kritiken finns poänger kring närhet till 
stjärnor, utslätade frågeställningar och tvära kast mel
lan hyllningar vid triumfer och sågningar vid  fiaskon.

Ändå skulle jag hävda att vi befinner oss i slutet av 
en guldålder för svensk sportjournalistik. Starten var 
år 2000 då reportagemagasinet Offside föddes i Göte
borg, Aftonbladet insåg kraften hos en egen sport
bilaga och några entusiastiska supportrar samlade 
sajter kring olika klubbar under plattformen Svenska
fans. Under en rad år efter det blev journalistiken lön
sam, utvecklad, granskande samt tydligare med sin 
distans till utövarna. Även om det inte uppmärksam
mats av etablissemanget och att priser och nomine
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ringar i stort uteblivit gjordes ett avtryck – som är på 
väg att falna.

Idag är det lätt att känna en oro över vart sportjour
nalistiken är på väg. Kanske dyker den bara upp i en ny 
skepnad? Eller suddas ifrågasättandet ut och ersätts av 
helt andra flöden från klubbar, förbund och idrottare?

Klart är att den traditionella rollen som sportjour
nalist är hotad.

Avreglering och budstrider

Det kan alltid vara nyttigt att backa för att lära sig mer 
om utvecklingen som påverkat det här mest. Ett para
digmskifte i Sverige, och i viss mån internationellt, 
sker i slutet på 1980talet. Satellitsändningar, som run
dade det nationellt reglerade marksända nätet, gjorde 
det svårare och svårare att behålla tvmonopolen. För 
svensk del var det finansmannen Jan Stenbeck som 
fattade det först. Nyårsnatten 1987 startade han TV3, 
som sändes via satellit från London för att runda det 
svenska reklamförbudet.

Stenbeck förstod också kraften i sport och när han 
köpte rättigheterna till ishockeyVM 1989 skakade 
folkhemmet i grunden. SVT tappade något alla vant 
sig vid att kunna se, men istället fick fler lära sig om 
TV3, paraboler och annat. Och det vara bara början. 
Efter att SVT tappade hockeyVM för första gången 
försvann sedan Tipsextra 1995 och OS 2014.

Även reklamkanaler som TV4, TV3 och Kanal 5 
har blivit ifrånsprungna av nya tjänster och kan visa 
enstaka matcher eller evenemang, men då finns alltid 
en koppling till någon form av betaltjänst med hela 
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utbudet. Öppna tvkanaler kan till viss del finansiera 
inköpet genom reklamintäkter, men minst lika vik
tigt är att locka in intresserade till betaltjänsterna. 
Nu förtiden är det där pengarna finns.

Industrin kring idrottsrättigheter vuxit brutalt 
snabbt. Under 2018 omsatte den 361 miljarder kro
nor, en fördubbling på sex år enligt kommunikations
företaget Ampere Analysis. I USA lägger aktörer som 
tvbolag var fjärde innehållskrona på sport. I England, 
Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien är det var 
tredje innehållskrona. (Dams. 2018) Coronakrisen och 
kriget i Ukraina kan komma att ändra på det, men i 
dagsläget är det oklart hur och sett till affärerna som 
görs pekar inget på någon annan utveckling än uppåt 
för de populäraste och största rättigheterna.

Det är svårt att jämföra Sverige med USA, men det 
säger något att 75 av landets mest sedda tvprogram 
2021 var sändningar av matcher i den amerikanska 
 fotbollsligan NFL. Övrig idrott utgjorde 20 av sänd
ningarna (TokyoOS 11 och collegesport 9). Inte kon
stigt att NFL har det dyraste rättighetsavtalet som 
nyligen förlängdes, med fem olika bolag, till ett värde 
av 1 100 miljarder kronor över elva år.

I Sverige är inte direktsänd idrott fullt lika stark 
(Kalle Anka på julafton och Melodifestivalen drar 
mer!) men åttondelsfinalen mellan Sverige och Ukraina 
i EM 2021 är bland de tio mest sedda programmen och 
flera EMmatcher och sändningar från OS lockade 
miljontals tittare.

Den bistra verkligheten för många tvbolag, och 
även indirekt för intresserade tittare, är att direkt
sänd idrott är en av få saker som samlar tittare och får 
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intresserade att betala dyra månadsabonnemang för 
att se sitt lag.

Det gör att priset på attraktiva rättigheter stuckit 
i väg likt itaktier kring millennieskiftet. De flesta 
tv bolag har inget val annat än hänga på i budgiv
ningen. Och på flanken börjar dessutom konkurren
sen märkas när techjättar som Amazon och Facebook 
intresserar sig för rättigheter. Lägg till detta att tra
ditionella innehållsdistributörer likt Telia, British 
Telecom, Deutsche Telekom och AT&T börjat inve
stera i innehåll, där sport är en viktig del. Även om 
vissa satsningar börjat avvecklas så har de drivit på 
priserna rejält.

Risken är stor att bränna sig rejält för den som inte 
hänger med i karusellen. Det är aktörerna på den 
nordiska marknaden väl medvetna om. TV4 köpte 
2008 dåvarande betalkanalen Canal Plus (sedermera 
omdöpt till C More) för 3,2 miljarder kronor och fick 
mycket sport: Premier League, SHL i hockey och all
svenskan i fotboll. TV4:s dåvarande vd Jan Schermans 
vision var att den mer konjunkturkänsliga reklam
kanalen TV4 skulle få stabilitet via betaltv. Om vi 
spolar fram till 2020 försvann värdet på 3,2 miljarder 
snabbt från C More. Bolaget har på tio år förlorat 
ytterligare minst 3 miljarder kronor.

Förklaringen går att hitta i att dåvarande ledningen 
för C More hösten 2009 avstod från att hänga med 
i priskarusellen för Premier League, den engelska 
toppfotbollen, när de vägrade att betala 1,2 miljarder 
kronor för rättigheterna för hela Norden. Dåvarande 
C Morechefen Jonas Eriksson talade om att det vore 
som ”att elda pengar i en tunna”.
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I efterhand hade priset ändå varit lågt för Bonniers, 
som då ägde TV4 och C More. Inte nog med miljard
förlusterna som följde, Premier League gav konkur
renten Viaplay fart i Sverige.

Nent (som är avknoppat från MTG och äger 
Viaplay) är idag dominerande i Norden och satsar på 
nya marknader i Baltikum, Polen, Nederländerna och 
har passerat fyra miljoner betalande abonnenter på 
alla marknader.

Kanske var det Canal Plusscenariot som skrämde 
Nent när Premier League auktionerades ut i februari 
2020? Enligt brittisk och norsk press ska Nent ha att 
betalat 22–23 miljarder kronor för rättigheterna i Nor
den under åren 2022–2028. Bara i Sverige ska det röra 
sig om 1,5 miljarder kronor per säsong.

Inför och efter Nents börsnotering i mars 2019 har 
bolaget köpt rättigheter på ett sätt som saknar mot
stycke i Norden; skidpaket med alpint och längd i fem 
år, hockeyVM 2024–2028, alla handbollsmästerskap 
till 2026, Formel 1 och en rad fotbollsligor.

Norden är konkurrensutsatt. USAgiganten Disco
very köpte 2013 nordiska SBS (Kanal 5 i Sverige) och 
Eurosport och har kompletterat med rättigheter till 
fyra OS samt ligafotbollen i Sverige, Norge och Dan
mark. Bland annat snodde man allsvenskan från TV4 
och C More med för en bra bit över 3 miljarder kronor.

I december 2019 gick Telias köp av TV4 och C More 
igenom och många trodde att idrottsrättigheter skulle 
vara en viktig del. Förre TV4vd:n Jan Scherman upp
gav i en artikel i Dagens Media våren 2020 att Telia och 
TV4 i ska ha betalat över 3 miljarder kronor för att 
ha erövrat Champions League från Nent under tre år. 
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Priset har aldrig bekräftats, men skiftet skedde. Tätt 
därefter förlängde Telia med SHL och det är uppen
bart att tillväxten på marknaden för medierättigheter 
inte har avstannat.

Och det nya är att på senare år har tidningsföre
tagen gett sig in i rättighetsbranschen. Aftonbladet 
har bandy, cupfotboll från Spanien och Italien och har 
varit på hugget och köpt allt från tävlingar med stav
hopparen Armand Duplantis till svenska fotbollslags 
jakt på Europaspel, även om man släppte storsats
ningen på damallsvenskan efter två av tre år när Nent 
klev in och tog över.

Bonniers har satsat på fotboll från lägre divisioner 
och Svenska superligan i innebandy till sina många 
lokaltidningar men även förvärvat franska Ligue 1 med 
stjärnspäckade Paris SG ihop med norska Amedia samt 
på egen del köpt in hästhoppning, olika skidtävlingar 
och enstaka fotbollsmatcher.

Spelbolagens nya annonsmarknad

De många teknikskiftena de senaste decennierna öpp
nade inte bara för att tvmonopolet skulle falla, utan 
även för att utmana det svenska spelmonopolet. Även 
om det krävdes ett svenskt EUmedlemskap för att 
sätta det rejält under tryck.

Visst kan man i efterhand fascineras över att SVT år 
1969 drog i gång programmet Tipsextra – bara nam
net är anmärkningsvärt – och där det mycket kretsade 
kring spel på fotboll och i förlängningen på hästar. 
Relationen mellan idrotten, televisionen och de två 
statliga spelgiganterna Tipstjänst (sedermera Svenska 
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Spel) samt ATG som ägs av trav och galoppsporten har 
alltid varit nära och är så än i dag. Sportjournalistiken 
i dagstidningarna har följt med i form av tipssidor och 
travsidor och ganska lite kritisk granskning.

När Thomas Malmquist på Expressen 1990 avslö
jade den stora spelskandalen med riggade hockey och 
bandymatcher möttes det av ett enat motstånd från 
andra tidningar, idrotten, Svenska Spel. Kanske inte 
konstigt att ett ovant rättsväsende var passivt och den 
enda rättsprocess som följde var förtalsrättegången 
mot Expressen och som tidningen vann. En skamfläck 
i svensk sportjournalistik, i svensk idrott och även för 
det statliga spelbolaget.

Några år efter att Sverige blev medlem i EU var det 
nya entreprenörer som utsatte framför allt Svenska 
Spel för konkurrens. Bara några musklick bort kunde 
man satsa pengar på fotboll, ishockey och en massa 
annan sport och när internet rullades ut växte spel
andet rekordartat.

Det var givet för alla nya och utländska spelbolag att 
för att synas behövde de annonsera i svenska medier. 
Ett rejält intäktslyft för kvällstidningarna, som tving
ades slåss mot svensk lagstiftning, samt för TV3 och 
Kanal 5 som sände från utlandet och inte behövde bry 
sig. Även TV4 vann på konkurrensen när Svenska Spel 
och ATG gjorde allt för att ta kampen även annons
mässigt.

Efter att svenska politiker av alla politiska kulörer 
höll fast i monopolet in i det längsta tvingades man till 
en omreglering 2019. Då släpptes utländska aktörer 
in i Sverige under förutsättning att de betalade skatt i 
landet. Det blev en våldsam explosion av annonsering. 
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Reaktionen är att en begränsning idag är på gång, men 
de flesta svenska medier protesterar mot skärpningen. 
Skälet stavas givetvis intäkter och sett till att print
medierna de senaste tio åren fått se intäkterna gå från 
17,7 ner till 8 miljarder går så det att förstå oron för 
ytterligare en förlorad intäktsström.

Likväl går det att förstå bekymret för spelannonse
ringens inflytande. Där gränslandet mellan redaktio
nellt innehåll och marknad hela tiden förflyttats. För 
några år sedan reagerade några av Sportbladets star
kaste profiler kring ett samarbete och det avstannade 
men det är svårt att stå emot trycket.

I grunden är många svenska sportjournalister ”spel
beroende” – med några få undantag. SVT och SR, 
som lever på Public Serviceavgiften och är reklamfria, 
behöver inte förhålla sig till det – även om det på SVT
sända Idrottsgalan varje år förvånar att Svenska Spels 
vd får stå med en check och i flera minuter tala om allt 
gott som kommer från spelbolagets pengar.

Ett annat undantag är magasinet Offside som stopp
ade spelannonser 2018. För att man ville stå fria. Chef
redaktör Anders Bengtsson kommenterade beslutet så 
här:

Uppgjorda matcher och riggade resultat är fotbollens var
böld och Sverige är på inget sätt förskonat från detta. Det 
finns en del spelbolag där man kan spela ända ner på divi
sion 4. Det underlättar inte. Eftersom vi har en ambition 
att granska matchfixning så känns det inte logiskt att å 
ena sidan göra en sådan granskning och å nästa sida ha en 
annons för ett spelbolag som erbjuder de här tjänsterna.
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Klart att Bengtsson har en poäng kring att idrotten är 
beroende av spelpengar och samtidigt borde granska 
verksamheten. Nuförtiden sker granskningar betyd
ligt oftare än tidigare, men det är givet att när inköp 
av rättigheter eller satsningar på journalistik vilar på 
en grund av spelbolag är det skakigt. Vågar vi gå hårt 
åt finansiärerna? Inte sällan tillkommer nya satsningar 
för att just exponera ett eller flera spelbolag.

Runt omkring de traditionella medierna har upp
stickare som Svenskafans, fristående podcasts och 
produktionsbolag som är närmare spelare och klub
bar sett till att erbjuda alternativ för spelbolagen. Där 
finns inte några journalistiska spärrar mot att komma 
långt in, vilket i förlängningen gör det svårt att upp
rätthålla brandväggarna för mediebolagen eftersom 
alternativet för ett spelbolag inte är långt borta.

Paketerad journalistik

Klicka er in på SVT Sport, Aftonbladet, Expressen 
eller Fotbollskanalen som ägs av TV4. Det är troligt 
att du på olika sätt möts av banners eller artiklar som 
styr mot idrottsevenemang som ovan medier sänder. 
En naturlig följd av den affären är viktig, åtminstone 
för de kommersiella medierna.

Även tvkanalernas nyhetssändningar innehåller 
det som på branschspråk kallas crosspromotion för 
sändningar. Precis som att Sveriges Radio lyfter fram 
kommande sändningar och annat material i podd
format.

Idag är det också tydligt i nyhetssändningarna att 
nyhetsrätterna till olika ligor och tävlingar är begrän
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sade eller för dyra att köpa in. TV4 har ett mer begrän
sat utbud än SVT, för det lär finnas ett värde för 
 Discovery och Nent att nå ut via Public Service med 
tydlig credd så tittarna kan hitta sändande plattform. 
Eller när SVT sände månadens match från NHL på 
söndagar, vilket delvis var reklam för var man hittar 
den nordamerikanska hockeyligan.

Klart att vi som journalister hamnar i kläm här? Ska 
vi bara lyfta vårt eget innehåll? Vad är nyheter? Ja, det 
är en utveckling som vi ser på hur kvällstidningarna 
nyhetsvärderar kring evenemang man äger rättig
heterna till. Aldrig tidigare har damallsvenskan expo
nerats så i svensk media som när Aftonbladet sände 
ligan 2020 och 2021. Eller hur Expressen gör med 
innebandyn. Givetvis lyfter TV4 och Fotbollskanalen 
Champions League. Jag säger inte att någon är bättre 
eller sämre, utan konstaterar bara att utvecklingen är 
rätt likadan. Inte ens SVT, som slipper vara beroende 
av några intäkter, håller emot utan bygger de egna 
 evenemangen.

Nyhetsvärderingen blir lidande och det är svårt för 
de enskilda journalisterna att stå emot. Fokus hamnar 
på just de rättigheter man själv har och när de får ta 
rejält med plats är det naturligtvis annat som hamnar 
längre ner på listan – eller inte ens får plats.

Klicken som märks

Tekniken som innebär att allt är mätbart påverkar 
också. Redaktörer ser vad som läses och klickas, vilket 
får effekt på hur man skruvar på sajterna och hur man 
prioriterar. Ibland väljer man att gå emot det och pri
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oriterar egen journalistik eller en granskning, men det 
är inte säkert att den läses.

Alla medier har mål om att nå x antal unika besö
kare, konvertera y antal till plusläsare eller få z antal 
sidvisningar. Något som naturligtvis leder till att 
redaktörerna tar intryck av all data man samlat på 
sig. Givetvis är det bra att veta vad läsarna, lyssnarna 
eller tittarna vill ha, men det är inte säkert att det ger 
en journalistisk riktning. Lägg till att man kan tappa 
sugen på att göra en granskning kring exempelvis hur 
svenska toppdomare avstår från att betala skatt på 
ersättningar från Uefa och Fifa om få eller ingen är 
intresserad att läsa det.

I december 2019 sprang jag på Erik Niva som för
klarade att han sett hur hans långa och tidskrävande 
reportage i Aftonbladet inte fick så lång lästid som han 
hoppats på. Utan det handlade om fyra, fem minuter 
i snitt.

Däremot hade han märkt att ungefär samma repor
tage i berättad form i den då nystartade podcasten 
When We Were Kings utan problem blev lyssnat i flera 
timmar. Några månader senare hade han bytt ut tjäns
ten på Aftonbladet till ett frilanskontrakt parallellt 
med ett frilanskontrakt med Nent/Viaplay och sedan 
var podcasten den huvudsakliga sysslan.

Idag är When We Were Kings om inte Sveriges största 
sportpodcast så i alla fall en av de största och Niva tog 
den på en framgångsrik turné hösten 2021. Han och part
nern Håkan Andreasson har även en webbshop där man 
säljer de tshirts som man tar fram till varje nytt avsnitt 
av podcasten. Kanske är Niva unik som kan starta en 
egen plattform, kanske kommer fler att följa efter.
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Vi ser fler strömningar som att den rena transfer
journalistiken, som följer spelarnas rörelser mellan 
klubbar, även kommit till Sverige. Där det handlar om 
att vara snabbast med att rapportera om övergångar 
och där framgången hänger på goda relationer med 
agenter, klubbledare och i viss mån spelare. Det är 
snabba nyheter som lockar intresse, men kanske inte 
det som alltid skulle klassas som journalistik med en 
kritisk ansats.

Spelare, klubbar, förbund och ligor som väljer att 
kommunicera via egna kanaler gör det svårare för jour
nalister att nå fram för att ens ställa sina frågor. Man 
ser till att begränsa tillgången till spelare och marke
rar mot journalisten om det ställs ”fel” frågor eller om 
det blir rubriker som man inte uppskattar. Inte sällan 
får man hjälp av supportrar att markera missnöjet. 
Sammantaget leder allt detta till att journalister knap
past kan flytta fram sina positioner, snarare tvärtom. 
Lokaltidningarna har det svårast med balansen när de 
bevakar ortens lag och utan tillgång får man inte det 
innehåll som affären kräver. Det är lätt att förstå att 
journalister eller de som ansvarar för tidningens affär 
väljer en enklare väg.

Klart är att omstöpningen av sportjournalistiken 
och mediebranschen pågår framför våra ögon. Det är 
svårt att slå fast vad som är rätt eller fel i en tid när det 
handlar om att experimentera och ordna intäkter som 
kan finansiera journalistiken.

Kanske handlar det i viss mån också om hur man defi
nierar journalistik. Unga i dag tar inte del av tradi tionella 
medier i lika hög utsträckning som tidigare generationer 
och det är inte säkert att de ställer samma krav.
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I läktarvåldet försvann 
opartiskheten
Erik Edoff*

Sveriges publikmässigt största sport är fotboll. 
Säsongen 2019 (den senaste utan restriktioner) hade 
allsvenskan för herrar totalt nästan 2,2 miljoner åskå
dare, eller utslaget per match ett publiksnitt på 9 165 
personer. Läktararrangemang som supportrar tilläg
nar sina lag har under det senaste kvartsseklet vuxit sig 
allt starkare inom svensk fotboll. Att den svenska herr
fotbollen engagerar, speglas också i den omfattande 
bevakningen av den på tidningarnas sportsidor.

De senaste åren har relationen mellan klubbar, sup
portrar och ordningsmakt varit en uppmärksammad 
fråga. Brännande av pyroteknik och uppgörelser på 
stan mellan ”firmor” är några av riskerna som fram
hållits. Råskinn med sina hjärtan bankande för rivali
serande klubbar har lyfts som avskräckande exempel 
på våldsamt beteende i supporterleden. Journalistiken 
bidrar exempelvis både genom agendasättning och 
inramning till hur olika ämnen förstås och begriplig
görs i offentligheten och av den läsande allmänheten. 

* Erik Edoff är FD i mediehistoria och verksam som universitetslektor i 
medie och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.
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För att komma till bukt med vad som kallas för ske
nande utgifter i samband med fotbollsmatcher införde 
Polisen sin strategi ”villkorstrappan” som började till
lämpas under 2019.

Syftet med det här kapitlet är att undersöka hur 
pressen har behandlat frågan om villkorstrappan uti
från en rad parametrar.

Transparens eller kollektiv bestraffning?

Det som i mediedebatten kallas villkorstrappan är 
ursprungligen en strategi som Polisen tagit fram för 
att använda i arbetet med tillståndsgivning i samband 
med offentliga tillställningar, särskilt fotbollsmatcher. 
I myndighetens egen dokumentation kallades det ”vill
korsstege” och ”åtgärdstrappa”. Tanken med stra tegin 
var att stegvis kunna ställa upp villkor som arrangören 
skulle kunna leva upp till för att arrangemanget skulle 
kunna hållas. Polisens åtgärder kunde sedan trappas 
upp med minskad publikkapacitet på särskilda läktare 
och där översta åtgärden på stegen var att arrange
manget kunde upplösas.

Poängen var, enligt Polisen, att göra förväntningar 
och eventuella åtgärder i samband med ordningsstör
ningar mer transparenta och förutsägbara samt att 
sänka polisens kostnader i samband med bevakning 
av idrottsarrangemang (Polisen 2016). Intresseorga
nisationen Svenska Fotbollssupporterunionen har 
reagerat starkt på vad den uppfattar som hårdare tag 
mot klubbarna och supportrar, kollektiv bestraffning 
och bristande dialog. Därtill hävdar supportrarna, 
med stöd i en utredning – och i motsats till Polisen, att 
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 kostnaderna för det allmänna i samband med matcher 
inte alls har ökat (SFSU 2020). För att uppnå sitt mål att 
få villkorstrappan avskaffad nämner SFSU opinions
bildning och kontakt med politiker.

Undersökningen

Denna text handlar inte om att utvärdera huruvida den 
ena sidan lyckats med sin strategiska kommunikation, 
utan om hur villkorstrappan framställts i journalisti
ken. Syftet är att genom en kvantitativ innehållsanalys 
undersöka hur villkorstrappan har behandlats i svensk 
press.

De frågor som ska besvaras är hur frågan ramas in, 
hur den vinklas, hur olika artikeltyper skiljer sig åt i 
fråga om detta, samt om villkorstrappan behandlas 
som något som enbart angår storstadsklubbar eller 
om det även angår föreningar även i landsorten.

Datainsamling och kodning är genomförd av FM 
och forskningsassistent Karl-Arvid Färm. Materialet 
baserar sig på alla svenska artiklar där ordet villkors
trappan förekommer från dess att ämnet började dis
kuteras i mars 2019 fram till den 31 december 2021. 
Totalt rör det sig om 1 172 artiklar. Det förekommer 
dubbletter i materialet, vilket är medvetet: De artiklar 
som spridits och publicerats i flera tidningar förekom
mer som unika poster för varje publicering. Detta kan 
medföra att vissa artiklar alltså får ett större genom
slag i analysen än om de betraktats som en enskild 
text. Min uppfattning är dock att återbruket av en text 
är intressant i sig och att det därtill säger någonting om 
spridningen. Resultatet hade blivit ett annat om dup
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likaten inte hade inkluderats i materialet, men urvalet 
avser att bättre spegla en geografisk spridning. Dess
utom finns det en poäng att artiklar med en mer omfat
tande publicering ges en större vikt i analysen.

Villkorstrappan

Det är skillnad på ett Stockholmsderby eller allsvensk 
premiär med 20  000–30  000 åskådare och en match 
mellan Östersund och Mjällby in på höstkanten. Man 
kan alltså föreställa sig att villkorstrappan inte angår 
alla klubbar i samma utsträckning.

I figur 1 redovisas vilka klubbar som nämns i sam
band med villkorstrappan i artiklarna. Ett antal för
eningar ligger mellan 50 och 100 omnämnanden i de 
två första kategorierna: Malmö FF, Sirius, Hammarby, 
Sundsvall och Djurgården. En första kategori är den 
klubb texten i första hand handlar om, kategori två 
och tre beskriver de eventuella andra klubbar som 
omnämns, kodade efter betydelse i texten. Bland övriga 
klubbar ligger IFK Norrköping högst med 18. Det som 
emellertid verkligen sticker ut är AIK som förekommer 
i materialet sammanlagt 717 gånger – nära tre gånger 
fler än den klubb som omnämnts näst flest gånger. 
Observera att duplicerade artiklar i detta fall har ute
slutits ur materialet. Man kan av detta dra slutsatsen 
att villkorstrappan i pressen till övervägande – men inte 
uteslutande – del är ett fenomen för så kallade storklub
bar. Att mer än vart tredje omnämnande är i anslutning 
till AIK gör att man kan sluta sig till att villkorstrappan 
i pressen framför allt varit en angelägenhet för AIK.
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Figur 1. Klubbar som nämns i materialet

Klubbar Klubb 1 Klubb 2 Klubb 3

AFC Eskilstuna 3 3 1

AIK 367 260 90

BK Häcken 2 1

Degerfors IF 3 2

Djurgårdens IF 67 52 42

GIF Sundsvall 90 88 71

Hammarby IF 80 53 38

Helsingborgs IF 1 1

IF Elfsborg 12 8 1

IFK Göteborg 14 9 5

IFK Norrköping 18 17 8

IK Sirius 106 101 28

Kalmar FF 10 7 1

Malmö FF 124 98 13

Örebro SK 6 6 2

Östersunds FK 1 1

Totalsumma 904 707 300

Kommentar: De klubbar som nämns i samband med artiklar om villkorstrappan. 
Klubb 1 är den som artikeln främst handlar om. Nämns flera klubbar i artikeln har de i 
hierarkisk ordning fått beteckningen klubb 2 respektive klubb 3.

De källor som tidningarna använt sig av är i första 
hand förbundet, polisen och klubbarna. Även spelare 
uttalar sig oftare än supportrar, vilka hamnar först 
på femte plats. SLO (supporter liasion officer) är en 
person anställd av klubben, ofta rekryterad den egna 
supporterskaran, för att fungera som en länk mellan 
klubben och supportrarna. SLO:er förekommer ibland 
i materialet, exempelvis oftare än personer som pre
senteras som publik.
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Figur 2. Källor i materialet

Kommentar: Polisen, klubbarna, spelare, supporterklubbarna och förbundet är de källor 
som oftast uttalar sig i artiklarna.

Vinkling och inramning

Om villkorstrappan betraktas som en konflikt mellan å 
ena sidan klubbar och supportrar och ordningsmakten 
å den andra, kan man sluta sig till att det är klubbarnas 
och supportrarnas narrativ som dominerat i pressen: 
villkorstrappan framställs som någonting negativt.

Det fåtal artiklar som har en positiv vinkel är nära 
på försumbara, exempelvis 2 debattartiklar eller 
insändare mot 36 negativt vinklade motsvarigheter.

Ämnen i nyhetsartiklar placeras alltid i ett sam
manhang, de ramas in av en kontext i vilken de begrip
liggörs. Ramar som förväntades vara av intresse för 
villkorstrappan var ämnen som lag och ordning, 
demokrati, trygghet respektive genus. Genus förekom 
inte alls, medan lag och ordning och trygghet var de 
klart mest förekommande sammanhangen.
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Figur 3. Vinkling

Kommentar: I pressen dominerar en negativ inställning till villkorstrappan. De artiklar 
som har en positiv vinkel är försvinnande få.

Figur 4. Inramning

Kommentar: Figuren beskriver hur villkorstrappan ramades in i olika artikeltyper. Lag 
och ordning var det vanligaste sammanhanget att sätta in villkorstrappan i, följt av trygg-
het och demokrati.
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Huliganism nämns ofta när villkorstrappans bakom
liggande problem diskuteras. I över två tredjedelar av 
artiklarna nämns huliganism eller ordningsproblem 
som ett skäl till att problemet alls finns. Likväl fara för 
allmänheten som polisiärt maktmissbruk och övervåld 
förekommer i ungefär en femtedel av texterna som en 
bakomliggande orsak. I ungefär var fjärde text tas pro
blemet med kollektiv bestraffning respektive myndig
hetens inkompetens upp som något som bidragit till 
konflikten mellan supportrar och polis. I flera artiklar 
förekommer flera orsaker. Något som dock inte disku
teras som ett problem är machokultur eller manlighet, 
vilket endast förekommer i två artiklar av sammanlagt 
1 172. Jag hade förväntat mig att manlighetsnormer 
inom läktarkulturen hade tagits upp och problemati
serats i relation till villkorstrappan.

Det förekommer också att lösningar på de upplevda 
problemen i samband med fotbollsmatcher diskuteras 
i materialet. I knappt hälften av fallen nämns hårdare 
tag från polisens sida med ordningsproblemen på och 
runt arenorna. Detta kan förefalla något motsägelse
fullt då villkorstrappan som från supportrar och klub
bar just uppfattas som ”hårdare tag” framställs som 
någonting negativt. Ett skäl till detta kan vara att vill
korstrappans åtgärder mot klubbarna med exempelvis 
sänkt publikkapacitet upplevs som kollektiv bestraff
ning och missriktat. Hårdare tag från polisen skulle 
här kunna tolkas som att mer riktade insatser mot 
dem som är upphov till ordningsstörningarna är det 
som är önskvärt. En i materialet i stort sett lika van
ligt anförd lösning på konflikten är förbättrad dialog 
 mellan  parterna.
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Poliser och gräsrötter

Den konflikt som villkorstrappan blivit ett fokus för 
i pressen de senaste åren är komplex och låter sig inte 
enkelt redovisas i några stapeldiagram. Det viktigaste 
resultatet i denna genomgång är emellertid det exem
pellösa motstånd som polisens arbetsmetod har mött i 
pressen. Trots att de bakomliggande orsakerna till pro
blemet handlar om lag och ordning, och att hårdare tag 
var ett vanligt förekommande förslag för att komma till 
rätta med problemet, beskrevs alltså villkorstrappan en 
dålig lösning.

Medan samhället i rätt stor utsträckning slöt upp 
bakom myndigheternas restriktioner under pandemin, 
liksom att strängare straff, fler poliser och i allmänhet 
hårdare tag länge varit en del av debatten så har alltså 
journalistiken tagit parti för föreningssverige och gräs
rötter här. Journalistiken har i stor utsträckning ställt 
sig på supportrars och klubbars sida. Avsaknaden av 
diskussion om maskulinitetsnormer kopplade till 
exempelvis våld, alkohol och gruppdynamik är också 
slående. Utan sådana aspekter är det lätt att journa
listiken blir tunnelseende och debatten ytlig. Även om 
det är en etablerad ståndpunkt att ordningsstörningar 
i samband allsvenska matcher är ett problem, gjorde 
svensk press gällande att villkorstrappan inte var en 
del av lösningen.



I läktarvåldet försvann opartiskheten | 7372 | Erik Edoff

Referenser

Polisen (2016). Polismyndighetens riktlinjer för villkors
givning i samband med offentliga tillställning i form 
av idrottsarrangemang. PM 2016:21. Saknr 129: 
https://polisen.se/siteassets/dokument/riktlinjer/vill
korsgivningidrottsarrangemang_riktlinjer.pdf

SFSU (2020). Villkorstrappan – vad handlar allt om? 
https://sfsu.nu/2020/01/villkorstrappanvadhand
laralltom/ (senast besökt 20220311)



När fansen tar över bevakningen | 7574 | Jesper Enbom & Stefan Sjöström

När fansen tar över 
bevakningen
Jesper Enbom & Stefan Sjöström*

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 

* Jesper Enbom är lektor i Medie och kommunikationsvetenskap vid 
Umeå universitet. Stefan Sjöström är professor i Socialt arbete vid 
 Uppsala universitet.
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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 1900tal. 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 1980talet 
(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 
fictiontidningen The Comet från 1930 som det första 
fanzinet. Det stora genombrottet för fanzines kom 
dock på 1970talet inspirerat bland annat av punkens 
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”gördetsjälv”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 90tal. 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 medierplattformar 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 fundingplattformar gett ökade möjligheter 
till att bedriva medborgarjournalistik. Slutligen har 
framväxten av hårdvara som mp3spelare, 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 tvserier, 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 Leagueklubben 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 80talet (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 Leaguelag 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 inifrånperspektiv 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 ligasajter 
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 webbtv. 
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 Övrigtflik med länkar till Redaktionen, 
MFFbloggar, 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 
Facebooksida 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 införtext. 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 listformatet 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 
Malmöspelaren 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 MFFanknytning, 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 (oneliners) 
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 SVTartikel och 
skriver att ”Näsfjället tydligen plundrats innan konkursen”

kl 08:02 upplyser Harrys dotter om att en tidigare 
MFFspelare 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 MFFfamiljen 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, tvkanaler, 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 
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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 appgrupper 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 
Milansajt 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 
MFFsupportrar 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 00talen. 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 Malmöspelare, som Anders 
Andersson och Jens Fjellström, ofta anstränger sig så 
hårt att moderera sin MFFanknytning 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 MFFfamiljen”. 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 MFFprofilen 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]

The Anfield Wrap

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

The Anfield Wrap (TAW) startades i augusti 2011 av en 
handfull supportrar till Premier Leagueklubben 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 



När fansen tar över bevakningen | 107106 | Jesper Enbom & Stefan Sjöström

2018). Kringprodukterna består bland annat av 
muggar, tshirts, 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.

The Anfield Wraps poddar och videor

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. PostMatch 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 TAWmedverkande. 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 ITkunniga 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 podcastformatet 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 1800talet, 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 80tal (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 80tal 
(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 
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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 1950talet till 
mitten av 1970talet. 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 Matterprotesterna 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 90talet 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 
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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 tvbolagen. 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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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 (LopezGonzales & 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 tvsändningar och sponsoravtal med enskilda jour
nalister (LopezGonzales & 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 PRbranschen (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 



Otydlig gränsdragning hotar trovärdigheten | 129128 | Daniela Sundin & Simon Tengberg

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 1900talet 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 



Otydlig gränsdragning hotar trovärdigheten | 133132 | Daniela Sundin & Simon Tengberg

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 Youtubeserien 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.
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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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när hjältarna koras
Kutte Jönsson*

Med sitt direkta tilltal har sportreferaten i etermedierna 
kommit att inta en speciell plats i offentligheten. Flera av 
de mest berömda referaten har inte bara satt färg på upp
levelserna av de enskilda idrottshändelserna, utan också 
blivit en del av svensk idrottshistoria. Men inte bara det. 
Det intima samspelet som finns mellan idrott, sport
medier och publik innehåller även etiska aspekter. Det 
är exempelvis inte sällsynt att det genom etermediernas 
referat skapas ”nationalhjältar” och ”landsförrädare” i 
realtid. Frågan är emellertid vad detta gör med oss (som 
publik), men också vad det gör med idrottarna själva.

”Nationalhjältar” och ”landsförrädare”:  
Två exempel

OS 1952
Den nationella skammen som journalisten och pro
gramledaren Lennart Hyland gjorde sig till tolk för 
den där sommardagen 1952 i Helsingfors var botten

* Kutte Jönsson är biträdande professor i idrottsvetenskap vid Malmö 
 universitet, och forskare i idrottsfilosofi och idrottsetik.
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lös. Det som utlöste vågen av skam, som satts i rörelse 
hos Hyland, var den svenske tungviktsboxaren Inge-
mar ”Ingo” Johansson, guldhoppet från Göteborg, 
som hade ställts mot amerikanen Ed Sanders i en final 
som hade alla förutsättningar att bli episk.

Lennart Hyland hade redan vid denna tid gjort sig ett 
namn som en av pionjärerna inom svensk radiosport
journalistik och hade dessutom etablerat sig som en 
stilbildare för kommande generationer av etermedier
nas sportjournalister. Det som hände i Hyland under 
matchen mellan Ingo och Sanders är fortfarande något 
av ett levande dokument. Och kanske anade han själv 
att historia skulle skrivas i Helsingfors.

Det som skulle ha blivit en blixtrande föreställning 
blev i verkligheten någonting helt annat. Istället för 
slagserier mellan två jämbördiga boxare, blev det en 
match som aldrig tog fart. Slagen som utdelades var 
få. Boxarna dansade mest runt varandra. Det var som 
om de inte vågade mer. Med stigande irritation, som 
snart utvecklades till indignation, kunde Hyland med
dela att detta inte var mycket till boxningsmatch. Han 
var inte ensam om den uppfattningen. Frustrationen 
växte även bland arrangörerna och i synnerhet hos 
ring domaren. Den första varningen för passiv box
ning kom. Och den gick till Ingo. En andra varning 
kom, också den till Ingo. Till sist hade ringdomarens 
tålamod tagit slut, och Ingo diskvalificerades. Även 
Hylands tålamod hade vid det laget nått bristnings
gränsen. Ingo ”ville inte boxas”, kunde Hyland rap
portera med illa dolt förakt i rösten. Ingo hade dess
utom fått Hyland att ”skämmas som svensk”. Här 
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hade det kunnat sluta, men istället var det som om 
Hyland tog sats.

Adresserat till programledningen i Stockholm infor
merade Hyland om att matchreferatet inte behövde 
sändas ut – däremot önskade han att det sparades för 
framtiden. Detta var nu en retorisk manöver, eftersom 
matchen direktsändes. Referatet har dessutom sparats, 
och tillhör numera radioarkivet och kommit att bli ett 
av de mest klassiska i svensk radiosporthistoria. Man 
kan gissa att Hyland visste vad han gjorde, och kanske 
även vad det skulle innebära för Ingo.

Här finns det anledning att stanna upp ett ögon
blick, och ställa några frågor: Vad var det som hände 
egentligen – och vad var det som fick Lennart Hyland 
att tappa fattningen?

Allt sedan det matchen ägde rum, så har den disku
terats och analyserats i flera sammanhang. Och upp
fattningarna har inte varit entydiga. Den feghet som 
framför allt Hyland anklagade Ingo för berodde kan
ske inte på fysisk rädsla hos Ingo, även om det är tänk
bart. En del har tolkat passiviteten på ett annat sätt. 
Som att varken Ingo eller Sanders ville äventyra sin 
hälsa, eftersom båda hade lukrativa proffskontrakt att 
se fram emot efter OS. Ur det perspektivet handlade de 
mer klokt än fegt, och vissa har även påpekat att även 
Sanders var passiv om än inte i lika hög utsträckning 
som Ingo.

Hur som helst verkade det ha funnits en allmän upp
fattning om att idrotten hade kränkts av Ingos bete
ende i ringen. Efterspelet talar för den saken. Eftersom 
Ingo hade diskvalificerats ansåg nämligen Internatio
nella Olympiska Kommittén (IOK) att han inte heller 



Lätt trampa fel när hjältarna koras | 147146 | Kutte Jönsson

var värdig den silvermedalj han normalt sett hade fått 
runt sin nacke. Den medaljen fick han vänta på i trettio 
år. Inte heller fick han delta under avslutningsceremo
nin och inte heller bli uttagen till landslaget mer. Så 
stor ansåg man att skammen var. Ingen tog i offentlig
heten Ingos parti. Allra minst sportjournalisterna.

Hyland skulle kunna sägas ha varit en drivande 
spelare i angreppen mot Ingo. Så hur ska man förstå 
Hylands önskemål om att inte sända matchen, men 
ändå spara den för framtiden? Det kanske rimligaste 
svaret, som också är det enklaste är: Hyland ville inte 
uppmärksamma Ingos genanta insats när den ägde 
rum, däremot önskade han att brännmärka Ingo 
för evig tid. Eller annorlunda uttryckt: ingen skulle 
någonsin tillåtas glömma vad Ingo gjorde (eller sna
rare, inte gjorde) för Sverige under det största idrotts
evenemanget i världen, i en sport som tillhör de mest 
klassiska, i en viktklass som tillhör de mest prestige
fyllda. Något tillspetsat dubbades Ingo i den stunden 
till landsförrädare.

När jag skriver detta har det gått sjuttio år sedan 
”ickematchen” i Helsingfors. Och även om minnet 
bleknat i radioarkivet så finns händelsen lagrad i den 
svenska idrottsrörelsens kollektiva medvetande.

Vad ingen kunde veta 1952, var att Ingo bara några år 
senare, sommaren 1959 skulle bli ”nationalhjälte” efter 
att ha besegrat amerikanen Floyd Patterson på Yankee 
Stadium i New York. Samma år blev han dessutom 
utsedd till ”Athlete of the Year” av Associated Press och 
”Sportsman of the Year” av Sports Illustrated.

Minnet från 1952 förföljde honom ändå genom 
hela karriären, och orden som Hyland fällde har för 
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evigt bränt sig fast som en självklar del i den svenska 
idrottshistorien. Inte desto mindre: från att ha varit en 
av de mest föraktade blev han inom loppet av några 
år en av de mest beundrade. Alla har inte haft samma 
resa.

OS 2002

Om nu Ingo under bara några år gick från att, med 
sportjournalistisk jargong, vara landsförrädare till att 
bli nationalhjälte, så finns det exempel på idrottare där 
resan gått i motsatt riktning – från nationalhjälte till 
landsförrädare.

Femtio år efter HelsingforsOS skapades ett nytt 
klassiskt radioreferat. Också denna gång var det under 
ett olympiskt spel.

Under vinterOS i Salt Lake City hade det gått bra 
för det mest folkhemska av de svenska landslagen – Tre 
Kronor. I kvartsfinalen hade de dessutom ställts mot 
Vitryssland (dagens Belarus). Vägen låg öppen för en 
semifinal. Det var den, på goda grunder, allmänna 
uppfattningen.

Sveriges Radio skulle sända matchen. Och Radio
sportens kommentator, Lasse Granqvist, var segerviss. 
Innan matchen ska han ha sagt: ”Om inte Sverige vin
ner är det det största fiaskot i svensk ishockeys histo
ria. Det kan vi näst intill slå fast. Vi glömmer det. 
Sveriges vinstchans är hundra procent och därmed är 
det säkerställt.” Jag tror de flesta delade Granqvists 
bedömning.

Men – inget gick som förväntat. Någon överkörning 
av ett ”på papperet” betydligt svagare lag blev det inte 
fråga om. Tvärtom bet Vitryssland sig fast vid Sverige, 
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och vägrade släppa taget. Och tiden, den gick. Och 
oron, den växte. En bit in i tredje perioden ledde Vit
ryssland med 3–2, när en av de svenska fixstjärnorna, 
Mats Sundin, svarade för ett kvitteringsmål. 3–3.

Men ungefär tre minuter från slutet inträffade det 
som kommit att gå till historien. En vitrysk spelare 
får iväg ett slagskott från halva planen, pucken fladd
rar genom luften, och tar på målvakten Tommy Salo. 
Salo vet inte var han har pucken, den är runt honom 
någonstans men han ser den inte. Till sist slår den ner i 
nacken på honom, rullar längs med ryggen och landar 
i målburen. 4–3 till Vitryssland. Det blev också match
ens sista mål.

Vid det laget var Lasse Granqvist i upplösnings
tillstånd. Lyssnarna fick snart veta att detta inte bara 
var det största fiaskot i svensk idrottshistoria sedan 
fotbollslandslagets förlust mot Japan i OS 1936, utan 
också en ”skam för svensk hockey”. Så var det fast
slaget. Alla fattade att nu skulle Tre Kronor jagas. För
klaringar skulle avkrävas. Skammen skulle de få känna 
in på bara skinnet.

I samma sekund som slutsignalen ljöd började sök
andet efter en syndabock. Man fann den inte i första 
hand hos laget i stort, inte heller hos coacherna eller 
ledningen. Det journalistiska drevet som satts i rörelse, 
rörde sig istället mot den sista utposten: han som haft 
som sin enda uppgift att vakta målet och den svenska 
hedern, men misslyckats; han som ensam hade sjabblat 
bort den svenska medaljchansen – målvakten Tommy 
Salo, som surrades vid den offentliga skampålen.

Borta var den hjältegloria Salo hade burit sedan 
1994, när Tre Kronor vunnit OSguld i Lillehammer 
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efter en dramatisk straffläggning mot självaste Kanada, 
och där Salo räddat den avgörande straffen. Samma 
personer som då hade placerat honom på tronen, välte 
honom sex år senare. Brännmärkningen som följde 
skulle förfölja Salo resten av hans idrottskarriär.

Det finns givetvis mycket att säga om båda dessa 
nedslag i den moderna svenska idrottshistorien. Och 
det finns anledning att återigen stanna upp och ställa 
frågan: Vilken betydelse hade exempelvis själva for
men (etermedierna) för innehållet (kommentatorernas 
snabba omdömen) för bilden av vad som hade hänt 
och sedan kom att påverka såväl de enskilda idrottarna 
som publiken? Det är en på flera sätt besvärande fråga, 
och tål därför att undersöka närmare.

Medierna som skapar idrottshistoria

Etermedier har en särskild kraft som andra medier 
saknar. Det direkta tilltalet och det korta avståndet 
mellan kommentatorerna och mottagarna, skapar ett 
underhållningsvärde som har betydelse för hur den 
större berättelsen kring den enskilda idrottshändelsen 
gestaltas för eftervärlden. Här skiljer sig etermedierna 
från exempelvis tidningar. Om de tryckta medierna 
erbjuder möjligheter till mer djupgående analyser och 
tolkningsmöjligheter, så bidrar etermedierna till att 
göra snabba tolkningar av specifika händelseförlopp 
och är därför också snabbare till att skapa hjältar och 
skurkar.

På så vis kan man hävda att kommentatorernas för
måga att verbalt måla en bild som fastnar hos mot
tagarna blir avgörande för (den fortsatta) berättelsen 
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som sådan. Etermedierna har fördelen att de skapar 
en närvarokänsla, speciell för såväl kommentator som 
publik. Skickliga kommentatorer bidrar med andra 
ord till att förhöja upplevelsen av idrottshändelsen. 
Det innebär att gränsen mellan kommentatorernas 
historieskrivning och det som idrottarna presterar 
smälter samman för publiken. Det innebär också att 
kommentatorerna blir medskapare till berättelsen 
som äger rum framför deras ögon. Eller annorlunda 
uttryckt: Idrottsprestationerna som filtreras genom 
kommentatorerna tar sig en specifik form innan de 
når mottagarna. Utan kommentatorerna så hade såväl 
idrottshändelsen som berättelsen om den varit en 
annan.

Men det betyder inte att mottagarna spelar en passiv 
roll i byggandet av en idrottsberättelse. Tvärtom. Med 
kulturteoretikern Stuart Halls ord så bidrar också 
publiken till berättelsen, eftersom publiken avkodar 
kommentatorns referat. Det krävs, med andra ord, en 
resonansbotten hos mottagarna för att referaten ska 
få fäste och bli till en berättelse i det kollektiva med
vetandet. Det var precis vad som hände i fallen med 
Ingo och Salo.

Ingos och Salos respektive resor till och från natio
nalhjältestatus till landsförrädare hade, med andra 
ord, inte tagit plats i idrottshistorien om det inte varit 
för det emellanåt sömlösa samspelet mellan medierna, 
mottagarna och idrotten.

Men inte bara det. En berättelse måste även uppfat
tas som trovärdig för att fastna och bli sann. För att 
inte falla platt till marken så måste den kännas äkta. 
Om referaten tvärtom uppfattas som tillgjorda, eller 
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där man misstänker att kommentatorn läser högt ur 
ett skrivet manus eller påminner om inövade monolo
ger, så dräneras själva upplevelsen på estetiskt innehåll 
och dör. Sådana referat, och de finns, är rätt enkla att 
avslöja. Detta är emellertid inget man kunde skylla 
vare sig Hyland eller Granqvist för. De följde inget 
manus, utan talade ur hjärtat. Deras känslor var äkta 
och blev därför också en del av händelserna de refe
rerade. Men framför allt var publiken mottagliga för 
deras känsloutspel. Publikens ideologiska receptorer 
kunde ta emot såväl Hylands som Granqvists utspel, 
eftersom det även hos publiken fanns en förväntan 
om att Ingo skulle stå upp mot Sanders och att Tre 
Kronor skulle besegra Vitryssland. Om receptorerna 
hade varit stängda så hade referaten studsat tillbaka 
på kommentatorerna. Nu blev det som sagt inte så. 
Tvärtom blev referaten till en tändande gnista, som 
blev till en eld som snart drog genom andra medier 
och etablerade den stora berättelsen om vad som hade 
hänt. På så vis blir även mottagarna, det vill säga publi
ken, medskapare till den stora berättelsen. Inte minst 
när idrottsupplevelsen kan kopplas till nationalistiska 
attityder.

Sportmedierna och idrottsnationalismen

Frågan om idrottens, och sportmediernas, relation till 
nationalistiska attityder bär på en särskild politisk och 
moralisk laddning.

Sedan länge har det funnits en kritik mot tävlingar 
mellan nationer. En av de mest berömda kritikerna är 
författaren George Orwell, som i en essä från 1945, 
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artikulerade tanken om att idrott är som symboliska 
krig – och bör därför tas på djupaste allvar. Argumen
tet som Orwell saluförde byggde på tanken att det 
symboliska kriget riskerar att underblåsa destruktiva 
nationalistiska attityder, något som i värsta fall kan 
leda till verkliga konflikter länder emellan. Den åter
kommande referenspunkten som brukar användas till 
stöd för Orwells påstående ägde emellertid rum långt 
efter Orwells artikel.

1969 spelades tre VMkvalmatcher i fotboll mellan 
Honduras och El Salvador. Vid den tiden låg de båda 
länderna i konflikt med varandra, och matcherna kom 
att bli en katalysator för den politiska konflikten. Den 
redan spända stämningen piskades dessutom upp av 
medierna, och matcherna övergick så småningom till 
att ett regelrätt krig bröt ut i direkt anslutning till den 
sista matchen. Kriget varade i hundra timmar med 
cirka sextusen människor döda, och har gått till histo
rien som ”fotbollskriget” efter ett berömt reportage av 
den polske journalisten Ryszard Kapuscinski.

Orwells kritik mot idrotten har levt vidare genom 
decennierna. Men det finns även invändningar mot 
hans hållning. Så har andra argumenterat för att 
idrotten kan fungera som en ventil för undertryckta 
nationalistiska känslor, och så länge som det finns en 
grundläggande ömsesidig respekt mellan nationerna 
så kan idrotten bidra till att dämpa risken för eventu
ella verkliga  konflikter.

Oavsett vilken ställning man tar i denna fråga, så 
kan man utgå från att sportjournalister ortmedierna 
är en viktig aktör i skapandet av idrottsnationalism; 
ibland för att underblåsa osunda attityder, ibland för 
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att dämpa samma attityder. Saken blir inte mindre vik
tig i ljuset av framväxten av ett nytt medielandskap, 
där sociala medier löper jämsides med de traditionella 
medierna och där avstånden mellan producenter och 
konsumenter succesivt minskat.

I detta medielandskap tycks etermedierna i någon 
mening vara länken mellan å ena sidan en supporter
journalistik och en journalistik där idealen om saklig
het, neutralitet och objektivitet är självklara ledstjär
nor. Rollen som länk är emellertid både intressant och 
komplicerad.

Exempelvis skulle man kunna säga att det finns 
en inneboende förväntan på att kommentatorer där 
Sverige är det ena laget, ska svara mot de känslor och 
intressen som finns hos publiken, men utan att bli en 
del av hejarklacken. Det är onekligen en balansgång.

Kanske skulle man med socialantropologen Bene-
dict Andersons begreppsapparat kunna tala om att det 
finns en önskan om att kommentatorerna ska bidra till 
en ”föreställd gemenskap”, där känslorna för de egna 
landslagen förstärker känslan av gemenskap, även om 
gemenskapen snarare är en del av ett mentalt landskap 
än att vara del av en objektiv verklighet. Kommen
tatorn tvingas i det avseendet till att bli något av en 
balanskonstnär, som dels ska fungera som grindvakt 
mot alltför osakliga känsloutspel, dels bekräfta de 
känslor man tror finns nedsänkta hos publiken. Även 
denna aspekt tangerar etikens domäner.
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Idrotten, etermedierna och etiken

Man kan alltså konstatera att etermedierna spelar en 
speciell roll i förhållande till andra medier. En annan 
sak är att etermediernas sportkommentatorer har 
makten att förändra inte bara enskilda upplevelser av 
en tävling eller match, utan också etablera grunden för 
en betydligt större berättelse. Avtrycken som enskilda 
kommentatorer gör tenderar även att stanna kvar i det 
kollektiva minnet på ett särskilt sätt. Detta innebär att 
etermedierna också ställs inför etiska frågor som inte 
alla andra medieformat ställs inför. Referat i realtid 
kan slå an känslosträngar på ett sätt som gör att käns
lan hänger kvar under lång tid, nästan som vore det 
ett kroppsminne. Så, hur förhålla sig moraliskt till det 
som sägs i sådana referat?

Eller för att bli mer specifik: Hur bör man – ur ett 
moraliskt perspektiv – se på Lennart Hylands och 
Lasse Granqvists respektive referat?

Vi vet att referaten uppstod ”i stridens hetta”. Vi vet 
också att idrott kan väcka starka och intensiva känslor. 
Såklart även bland sportkommentatorer. Men vikti
gare ändå: det tycks finnas ett underförstått kontrakt 
mellan kommentatorer och publik om att kommenta
torerna ska leverera engagemang för att upplevelsen 
ska bli så stark (och sann) som möjligt. Med andra ord 
är det få, om ens någon, som önskar en alltför objek
tiv kommentator, men inte heller en som är alltför 
 endimensionell.

Med detta sagt kan slutsatsen dras att ansvaret 
för berättelsen som etableras inte endast ligger hos 
 kommentatorn, utan även hos teve och radiobolagen 
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liksom hos publiken. Samtidigt är detta också något 
som idrotten tjänar på. Om idrotten, med hjälp av 
sportmedierna, ökar sitt underhållningsvärde så är det 
naturligtvis till fördel för idrotten. Därför blir det i en 
mening svårt att skilja på sportmedierna, idrotten och 
publiken. Därför skulle man också kunna hävda att 
det moraliska ansvaret bör fördelas proportionerligt 
mellan idrotten, sportmedierna och publiken.

Frågan om det moraliska ansvaret är onekligen en 
stor sak, men inte den enda. Man kan även utgå från 
att referat aldrig är statiska över tid. Tolkningarna av 
referat kan förändras. De kan ändra karaktär när de 
lämnat sitt ursprungliga sammanhang och nedlagts i en 
annan tidsepok. Kanske förstår vi Hylands hårda och 
fördömande ord mot Ingo på ett annat sätt idag än när 
de ägde rum? Kanske gäller samma sak för Granqvists 
ord om Salo och Tre Kronor? Det går inte att utesluta.

Hur det än är med den saken så råder det ingen tve
kan om att språkbruket har betydelse för hur enskilda 
referat levereras och tas emot. Och i den språkvärld 
som kommentatorerna skapar så blir nationalhjältar 
och landsförrädare verkliga.

Det var också i en sådan språkvärld som Ingo och 
Salo bäddades in. Genom språket blev de, vid olika 
tillfällen, stämplade och detta kom i sin tur att påverka 
deras fortsatta idrottskarriärer – och liv.

Knappast någon undkommer det moraliska ansva
ret för att det blev som det blev; inte kommentatorerna, 
men inte heller andra som bidragit till berättelserna som 
kommit att skapas kring Ingo och Salo. De enda som 
inte kan avkrävas moraliskt ansvar är Ingemar ”Ingo” 
Johansson och Tommy Salo själva.
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