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Sammanfattning
Det här examensarbetet undersöker hur den engelska fotbollen påverkat den svenska 

fotbollen. Det utreds även om den svenska fotbollshistorien har skapat en diskurs som 

fortfarande lever kvar inom den svenska fotbollsjournalistiken. Fem avsnitt av det svenska 

TV-programmet Fotbollskanalen Europa har analyserats med hjälp av det teoretiska verktyget 

diskursanalys. Sammanfattningsvis visar forskningsresultaten att det råder en diskurs i 

Fotbollskanalen Europa. Diskursen har starka kopplingar till den engelska fotbollens påverkan 

på svensk fotboll. Gamla ideal lever fortfarande kvar i vårt sätt att bilda uppfattningar och 

diskutera om fotboll.

Nyckelord

fotboll, sportjournalistik, Fotbollskanalen Europa, diskursanalys
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1. Inledning
Mitt första fotbollsrelaterade minne måste ha tillkommit under den fantastiska sommaren 

1994. Det var i alla fall då en åttaårig pojkes brinnande intresse för fotboll föddes – ett 

intresse som snarare växt sig större genom åren än minskat. Världsmästerskapen i fotboll 

pågick i USA och Sverige stod inför en tuff uppgift i grupp B där förhandsfavoriten Brasilien 

bland annat skulle stå för motståndet. Inte blev det bättre av att Sverige, i inledningsmatchen, 

bara spelade oavgjort mot ett spelskickligt Kamerun. Skulle en hel nations drömmar och 

stolthet återigen släckas redan efter tre matcher (Sveriges resultat i gruppspelet i VM 1990 i 

Italien blev 1-2, 1-2, 1-2)? Idag vet vi svaret. Storspelare som Jonas Thern, Stefan Schwarz, 

Thomas Brolin och många andra fängslade hela nationen framför TV-apparaterna under juni 

och juli månad 1994. I bronsmatchen mot Bulgarien spelade Sverige ut sina motståndare och 

vann komfortabelt med 4-0. Den största framgången någonsin i modern tid var ett faktum. 

Tusentals pojkar drömde om att någon gång i framtiden få dra på sig den gulblåa tröjan och 

representera Sverige. Däribland jag.

Hösten 1994, när VM-febern lagt sig, malde en hunger inom mig. Alla världsstjärnor som 

förtrollat mig med sina bollkonster under sommaren spelade ligafotboll i sina klubbar runt om 

i världen. För att stilla hungern började jag titta på Tipsextra på SVT. Efter ett år flyttades 

programmet till TV4 och bytte namn till Tipslördag. De närmaste åren vidgades mina vyer. 

Idolbilden av Thomas Brolin på min barnrumsvägg byttes snart ut till mer exotiska spelare 

som Jürgen Klinsmann (Tottenham) och Dennis Bergkamp (Arsenal). Den engelska 

förstadivisionen Premier League erbjöd förstklassig fotboll. Drömmen om landslaget blev en 

dröm om att bli proffs i England. När jag inte spelade eller tittade på fotboll spenderade jag 

tiden med betrakta ligatabellen och försöka utröna vilket lag jag skulle representera i 

framtiden.

I Europamästerskapen 1996 i England deltog inte Sverige efter att ha misslyckats i 

kvalifikationsurvalet till turneringen. Hemmanationen fick otvivelaktigt mina sympatier trots 

att England försvann redan i kvartsfinalerna.

Idag, snart 15 år efter EM i England, är jag inte förvånad över min dåvarande fascination 

för engelsk landslags- och klubbfotboll. Sverige har sedan fotbollen som sport introducerades 

i vårt land varit starkt influerad av Storbritannien. Ett flertal faktorer har sedan slutet av 1800-
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talet påverkat oss till den stora grad att jag skulle vilja påstå att det råder en anglofilisk kultur 

inom Sveriges nationalsport - fotboll.

1.1 Syftet med mitt examensarbete

Mitt syfte med examensarbetet Det engelska arvet har varit att noggrant studera den svenska 

fotbollens historia och i synnerhet hur svensk fotboll har influerats av engelsk. Ett stort stöd i 

detta arbete har Torbjörn Anderssons avhandling ”Kung Fotboll: Den svenska fotbollens 

kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950” varit. Även Tomas Petersons bok ”Den 

svengelska modellen” har varit till stor hjälp i bekräftandet av min tes om engelskt inflytande 

över svensk fotboll. Jag har även valt att undersöka om den svenska sportjournalistiken 

påverkats av detta anglosaxiska arv inom fotbollen. Detta genom att analysera hur 

bevakningen av europeisk fotboll ser ut i TV4-programmet Fotbollskanalen Europa.

1.2 Frågeställning

• Har den engelska fotbollens inflytande över svensk skapat en diskurs som går att 

utläsa i TV-programmet Fotbollskanalen Europa?

2. Bakgrund
Fotboll har funnits länge. Under medeltiden uppfanns det en lek som i efterhand kommit att 

kallas folkfotboll. Två rivaliserande lag (två byar exempelvis) bestämde var deras respektive 

mål var placerade för att sedan starta spelet. Det var en lek utan regler eller organisation. Vem 

som helst kunde deltaga. Oftast blev leken våldsam eftersom just våldet betraktades som en 

del av spelet. Trots ihärdiga förbud från kungen, 1314-1667 utfärdades 31 förbud, fortsatte 

stadsborna i England att praktisera sin favoritlek fram till den industriella revolutionen. Då 

dog folkfotbollen eftersom dess aktörer, män från arbetarklassen, fick längre arbetsdagar och 

färre helgdagar. Även städernas ytor försvann då nya fabriker byggdes och inhägnades. 

Stadsapparaten utvecklades och gatorna patrullerades av poliser. (Andersson, 2002)

Men fotbollen överlevde. Folkfotbollen hade spridit sig till de gamla internatskolorna i 

England. Trots tidiga förbud även inom dessa institutioner fortsatte eleverna att spela. Det var 

även här som folkfotbollen utvecklades. Drivande i denna utveckling var Thomas Arnold, 

rektor för internatskolan i Rugby mellan åren 1828 och 1842. Under hans ledning 
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civiliserades leken och dess organisation, tanken var att den hårda leken skulle fostra skolans 

medelklasspojkar till att bli kristna, hederliga gentlemän. (Andersson, 2002).

Fotbollen började sprida sig ute i samhället i takt med att elever graduerade från 

internatskolorna. Leken ansågs tillhöra gentlemän och det viktigaste elementet inom fotbollen 

var fair play-andan. Fotboll spelades inte för att vinna matcher, utan för att vara en 

underhållning för gentlemän och deras sällskapsklubbar. Först 1863 kan fotboll sägas ha blivit 

en riktig sport, då bildades nämligen det brittiska fotbollsförbundet FA i London (Football 

Association). Senare samma år instiftades även de första reglerna efter förslag av FA:s 

sekreterare Ebenezer Cobb Morley. Spelare förbjöds bland annat att springa med bollen i 

famnen och att sparka ner motståndare utan att träffa bollen först. 12 Londonklubbar 

accepterade regelförslagen medan en klubb valde att avböja medlemskap i förbundet. Fotboll 

och rugby hade nu blivit två separerade, enskilda sporter. (Pilger m.fl., 2007).

1871 instiftades FA-cupen, en nationell utslagsturnering för fotbollsklubbar i England. 

Trots att nu fotboll blivit en tävling ansågs sporten fortfarande tillhöra medelklassens 

gentlemän och genomsyrades av en gentlemannaanda. När straffsparken infördes 1891 var 

den kontroversiell. Aktörer inom fotbollen var övertygade om att gentlemän aldrig skulle 

spela osportsligt med flit och att straffsparken därför var en skymf mot gentlemannaidealet. 

Under 1800-talets slut sköts därför tilldömda straffar utanför målramen i protest. (Andersson, 

2002).

Populariteten för fotboll växte lavinartat i Storbritannien under 1880-talet. Anledningen 

var att arbetstiden förkortades och att halva lördagen friställdes från arbete. Arbetarklassen 

fick mer fritid att fylla med något underhållande – fotboll. 1870 var 39 klubbar registrerade 

hos FA, 18 år senare (1888) fanns det 1000 klubbar (Andersson, 2002). 1885 tilläts 

fotbollsklubbar att betala sina spelare för deras tjänster. Året innan hade FA stängt av bland 

annat Preston North End för att de betalat sina spelare. Som motreaktion bildades BFA 

(British Football Association) av klubbar som ville tillåta proffsspelare. Organisationen fick 

31 klubbar. FA var hotat och blev tvungna att agera för att inte fotbollens utveckling skulle 

skadas. Som en följd av ökade kostnader för klubbarna bildades 1888 den första nationella 

ligan då intäkterna från FA-cupen inte täckte spelarkostnaderna. (Pilger m.fl., 2007). 

Fotbollen var inte längre en sport som enbart utövades av den gentlemannainspirerade 

medelklassen, utan av arbetarklassens söner (Andersson, 2002).
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2.1 Fotbollen kommer till Sverige

1875 bildades den första svenska fotbollsklubben i Göteborg, Göteborgs Bollklubb (Pilger 

m.fl., 2007). Den första skriften om fotboll i Sverige publicerades 1883 i Tidning för Idrott. 

Sporten skildrades som manlig, men också skrämmande våldsam. Tre år senare publicerades 

det första matchreferatet i samma tidning. Fotboll beskrevs som en sport där styrka, 

stryktålighet och mod var de viktigaste attributen hos dess utövare. Fotbollen ”var inget för 

morsgrisar” (Andersson, 2002, sid. 61).

Viktor Balck, den svenske idrottens fader, tog snabbt fotbollen under sitt beskydd. Han 

ansåg, liksom den brittiske rektorn Thomas Arnold, att sporten besatt en uppfostrande 

mentalitet. Pojkar blev män genom fotbollen. I Illustrerad Idrottsbok från 1886 skrev han:

”Fotboll är dock inte en lek för de svaga och rädda, den passar endast för något  

utvecklade ynglingar eller unga män och för dessa blifver den snart en kär sysselsättning. /…/ 

Sinnesnärvaro, tilltagsenhet, under stundom sjelfförnekelse och kallblodighet i faran äro 

nödvändiga egenskaper för att vara en god fotbollspelare: Dertill komma sådana fysiska  

egenskaper såsom styrka och vighet, hastig blick, snabbhet och rörlighet i alla rigtningar, särskilt  

hvad fötterna beträffar. /…/ Det har visserligen blifvit framhållet att fotboll är en farlig t.o.m.  

brutal idrott. Att i fotbollsspelet liksom vid alla härdande, mod och kraft utvecklande 

kroppsöfningar i allmänhet, ett element af fara ingår, kan icke förnekas, och beklagligtvis händer 

det ibland att de ifriga spelarne sparka hvarandra i st. f. bollen, men denna lek är ej farligare än  

jagt och rodd m.m.; och i alla idrottsöfningar af värde ingår förmågan att beherska faran såsåm en 

uppfostrande lärdom. Långt ifrån att förnedra känslan, födas härunder flera ädla karaktärsdrag.” 

(Andersson, sid. 61-62, 2002)

Fotbollen skyddades av Sveriges dåtida idrottspress. Liknande artiklar, som den ovan, 

publicerades i sporttidningar under 1800-talets slut. Alla pekade på att fotbollen var manlig, 

uppfostrande, karaktärsutvecklande och ädel. Viktigast var att skydda sporten från belackarna. 

1896 publicerades en artikel av professorn och läkaren Seved Ribbing som ansåg att fotbollen 

krävt 71 dödsfall i England mellan åren 1890 och 1892. Skulden lades på sporten i allmänhet, 

men i synnerhet på proffsfotbollen som ansågs uppmana till ”ett rått och regelvidrigt spel” 

(Andersson, 2002).

Trots att sporten mötte motstånd bildades snart flera klubbar i Sverige. Fotbollen lockade med 

sin inneboende balans mellan individen och kollektivet, jaget och laget. Någon liknande sport 
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hade dessförinnan aldrig existerat i Sverige. Fotbollen var unik med sin intensitet, kamp och 

dramatik (Andersson, 2002). Möjligheterna för att fotbollen snart skulle slå rot var goda. 1896 

vann Örgryte IS SM-turneringen som arrangerades för första gången.

Det var, precis som i England, medelklassens pojkar och yngre män som först kom i 

kontakt med fotbollen i Sverige. Detta på grund av att några av dem dels hade kontakter i 

England, dels att de hade mer tid och resurser till att ägna sig åt fritidssysselsättningar. 

Arbetarklassens ungdomar fick tillgång till spelet först vid sekelskiftets början efter att 

arbetstiden förkortats. Medelklassen trycktes då bort från själva utövandet av sporten och 

valde, precis som dess motsvarighet i England, att inrikta sig på att styra fotbollen via 

förbunden, domarkåren och sportjournalistiken (Andersson, 2002).

Torbjörn Andersson är av meningen att fotbollens inneboende hårdhet allra mest 

överrensstämde med arbetarklassens manlighetsideal. Han pekar även på att 

arbetarklassungdomen lade ner mer tid på att utöva sporten och att konkurrenssituationen blev 

för svår för medelklassen, som i många fall studerade eller hade egna verksamheter att sköta 

om. I ett försök att intressera medelklassungdomen instiftade kronprins Gustaf Adolf 1914 

Kronprinsen pokal, ett pris för läroverksstudenterna att tävla om (Andersson, 2002).

2.2 En sport för gentlemän

De första klubbarna i Sverige var runt sekelskiftet starkt influerade av de brittiska 

amatörklubbarna. Över- och medelklassen drev klubbarna tillsammans och i lagen spelade 

enbart medelklassungdomar. Fotbollspelare rekryterades från borgligheten och läroverk. 

Fotbollsklubbar som Växjö Högre Allmänna Läroverks Idrottsförening, Göteborg 

Realläroverks Fotbollsklubb och Chalmers Bollklubb hade bildats redan under 1800-talets 

sista decennier. Klubbarna var snarare gentlemannaföreningar än renodlade idrottssällskap 

(Andersson, 2002). Kopplingen till de engelska internatskolorna är slående.

Även utanför läroverken bildades klubbar med stark medelklassanknytning. Jönköpings 

AIF grundades 1901 och trots att staden inhyste nära 4000 industriarbetare återfanns ingen i 

medlemsregistret. Däremot var 21 av klubbens medlemmar antingen butiksbiträde eller 

bokhållare i staden (Andersson, 2002).

I England rådde det en dryckeskultur inom gentlemannaklubbarna. Och så även i Sverige. 

Amatöridealet, som efterlevdes i såväl England som Sverige, handlade i mångt och mycket 

om att ha en lättsinnig inställning till matcher. Det var den sociala inriktningen som var det 
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väsentliga. Således arrangerades det ofta banketter efter matcher och tävlingar. Alkoholen 

flödade. I ett nummer av Nordiskt Idrottslif från 1900 rapporterar en utsänd reporter om 

Djurgården IF:s och AIK:s årsfester. Summeringen löd att klubbarna efter säsongens slut var 

”lika intensivt i sitt festande som eljest i sitt tränande” därpå ”man har litet ’träningsverk’ 

dagarna efter.” (Andersson, 2002, sid. 120)

Dryckeskulturen inom fotbollsklubbarna kom att ifrågasättas under 1900-talets början. 

Medvetenhet om alkoholens skadliga baksidor blev större och Svenska Fotbollförbundet 

(grundat 1902 som Bollspelsförbundet, namnbytet skedde 1906) var rädda för att fotbollens 

rykte skulle skadas av för många fylleskandaler i landets klubbar. Rekommendationer kring 

hur klubbarna skulle hantera alkoholfrågan sändes med ojämna tillfällen ut. Gästande 

klubblag från Danmark och England prisade den svenska gästvänligheten och Nordiskt  

Idrottslif publicerade 1914 en översatt text från en engelsk tidning som hyllade Liverpool 

FC:s besök i Göteborg. Följande rader censurerades dock bort från artikeln:

”Jag måste säga att åskådarna var besvikna av Liverpools spel i första halvlek. Som en 

ursäkt kan nämnas att våra pojkar hade bjudits in till en bankett av Svenska Fotbollförbundet  

kvällen före och att den svenska punschen, nationaldrycken, har dåliga efterverkningar!”

(Andersson, 2002, sid. 123)

Under 1900-talets första årtionde engagerades arbetarklassen och gentlemannaföreningarna 

kom att utmanas – och i slutändan utkonkurreras – av folkliga föreningar som var 

klassöverskridande i sitt medlemsregister (Andersson, 2002). Amatör- och 

gentlemannaidealet blev dock än mer rotat. I ett nummer av Nordiskt Idrottslif utgett 1913 

uppmanades spelare av referenten Oscar Söderlund att uppträda som gentlemän.

”Spelarna bör äfven tänka på att göra så liten affär som möjligt af en liten blessyr, och ej  

voja sig som ett småbarn, endast för den lilla applåd de få, då de ändtligen kunna fortsätta spelet.  

Spela ett rent, ärligt spel, blir ni skadad, försök visa det så litet som möjligt… En spelare, som visar  

sig vara en man och en gentleman på planen, kan alltid räkna på allas sympatier.”

(Andersson, 2002, sid. 151)

2.3 Amatörismen glorifieras
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Att fotbollen blivit så populär i Sverige kan till stor del tillskrivas Nordiskt Idrottslif. 

Tidningen existerade mellan åren 1900 och 1920 utkom efter 1906 med två nummer i veckan 

(dessförinnan ett nummer per vecka) (Wikipedia, 2011). Målet var att kontinuerligt bevaka 

sporter som gemene man kunde utöva utan större ekonomiska utgifter, bland annat fotboll. 

Tidigt antog Nordiskt Idrottslif en position som ideologisk härförare i utvecklingen av den 

svenska fotbollen. Redan från början ställde sig tidningen på amatörfotbollens sida i kampen 

mot proffsfotbollen. Under ett flertal år skulle tidningen komma att publicera ideologiska 

texter som propagerade för amatörism och gentlemannauppförande bland aktiva (Andersson, 

2002). Nordiskt Idrottslif bidrog till att forma den unga svenska fotbollen efter den engelska 

ursprungliga modellen.

Under en semifinal mellan Gefle IF och Djurgårdens IF i tävlingen om den Rosenska 

pokalen 1901 uppstod pinsamma scener för den svenska fotbollen. När domaren blåste av 

matchen konfronterade ledare, spelare och publik från båda lagen domaren eftersom att ett 

regelvidrigt mål blivit godkänt. Nordiskt Idrottslif förfasades över det osportsliga beteendet 

och bidrog till att Svenska Bollspelförbundet inom kort bildades. I styrelsen kom också ett 

flertal av tidningens journalister att sitta. Det nya förbundets första handling blev att 

sammanställa en artikel med förhållningsuppmaningar till landets domare och klubbar. Bland 

annat uppmanades aktiva inom fotbollen att spela ett gentlemannamässigt spel, hålla 

självbehärskningen under kontroll och att ”styra tungan”. Funktionärer inom klubbarna 

uppmanades samtidigt att hålla ett öga på spelarna så att de inte begick gärningar som kunde 

”bringa spelet i misskredit”. (Andersson, 2002) Det engelska amatör- och gentlemannaidealet 

låg till grund för förbundets propagerande för en hedervärd svensk fotboll.

I 1900-talets början utövade inte bara den engelska kulturen stort inflytande över svensk 

fotboll, utan även engelsmän kom att ha centrala positioner inom fotbollen. Donald E. Kidd 

anställdes 1903 av Bollspelsförbundet för att vara såväl domare som tränare i 

stenålderfotbollslandet Sverige. Han var även en flitig artikelförfattare i Nordiskt Idrottslif där 

hans alster glorifierade den engelska amatörismen. Kidd ansåg att gentlemannaamatören 

förkroppsligade en okorrumperad fotbollskultur. Hans position kunde liknas vid en 

chefideologs. En annan engelsman som var verksam inom den svenska fotbollen under 1900-

talets början var Edward Adams-Ray. Efter att ha varit domare under några år skrev han under 

1904 en artikelserie för Nordiskt Idrottslif med tanken att utveckla den svenska fotbollen. I en 

utav artiklarna fördömde han själviskhet.
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”Individuellt spel var karakteristiskt för det gamla spelsättet, men samspel är grunden 

för det nuvarande, och ingenting är säkrare än, att en själfvisk spelare ovillkorligen fördärfvar  

hvilket lag som helst. Den själfviske drifvaren spelar för åskådarne, icke för sitt lag.”

(Andersson, 2002, sid. 136)

Edward Adams-Ray ansåg även att klubbarnas lagkaptener skulle bejaka amatörismen och 

gentlemannaidealet. Det viktigaste var, poängterade han, att lagkaptenen var höjd över 

misstanken att spela oärligt och att denne borde ha ett större intresse för fotbollens framgång, 

än att det egna laget gjorde mål. (Andersson, 2002)

1904 genomförde den brittiska amatörfotbollens kändaste lag Corinthians en turné i 

Sverige. Laget prisades för sin fotboll och gentlemannauppträdande. Corinthians vann sina tre 

matcher med totalt 29-1, varav en hade en svensk rekordpublik på 6000 personer. I en av 

matcherna, i Göteborg, tilldömdes laget en straffspark. I sann gentlemannaanda slogs straffen 

demonstrativt utanför målramen. Detta gjorde ett starkt intryck på publiken, så starkt att 

aktionen efterhand kom att upprepas av svenska lag. Bland annat brände Djurgården en straff 

mot AIK i SM-slutspelen 1909, därför att de ansåg den vara orättvist dömd. I en landskamp 

1928, 24 år efter Corinthians inflytelserika turné, mellan Sverige och Tyskland kritiserades 

det svenska landslaget för att det utnyttjat en straffspark som Svenska Dagbladets referent 

ansåg vara ”för hårt dömd”. (Andersson, 2002) Det tillsynes moraliskt obefläckade 

amatöridealet kom tidigt och länge att härska inom svensk fotboll.

En tredje engelsman som propagerade i Nordiskt Idrottslif var Alexander Tait, en spelare 

som under en kortare tid tjänstgjort som tränare åt IFK Norrköping. 1905 publicerades en 

artikelserie där han, som hans tidigare landsmän, argumenterade för amatörismen och 

påminde tidningens läsare om dess grunder. En mytbild av lagkaptenens status i 

Storbritannien planterades.

”Vid tal om en framstående klubb yttrade en skotte en gång till mig, när jag frågade 

honom om han önskade sammanträffa med spelarne: ’Presentera endast kaptenen för mig och jag 

skall kunna säga hvad laget går för.’ Hvad menade han därmed? Jo, att lagets egenskaper äro 

koncentrerade i kaptenens person.”

(Andersson, 2002, sid. 139)
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I en artikel i Svenska Dagbladet 1905 kunde förfärande uppgifter läsas om proffsfotbollens 

onda inflytande över arbetarklassen i England. Arbetarna sades ha drabbats av en utbredd 

fotbollsfeber som hotade fabrikernas produktion. Skälet ansågs vara att proffsmatcher mitt i 

veckan fick arbetarna att lämna sina jobb oavslutade. Det brittiska parlamentet rapporterades 

vilja förbjuda att proffsmatcher spelades på vardagarna. (Andersson, 2002)

Några sympatier för proffsfotbollen syntes aldrig i svensk media under sekelskiftets 

början. Istället mystifierades amatörfotbollen och kom att blandas ihop med mänskliga värden 

som moral och etik. Proffsfotbollen ansågs vara för personer med förkastlig moral.

Amatörbestämmelserna kom inte att slopas i Sverige förrän 1967 (Peterson, 1993).

2.4 Tidningarnas moraliska uppfostrande

Utöver Nordiskt Idrottslif fanns det en del andra tidningar som regelbundet bevakade matcher 

och publicerade matchreferat. Den störste konkurrenten var Idrottsbladet (grundat 1910) som 

hade en mer sensationsinriktad journalistik. 1920 lades Nordiskt Idrottslif ner på grund av den 

tuffa konkurrensen från Idrottsbladet. Men innan dess hann den anrika tidningen ytterligare 

stärka den svenska fotbollens släktskap med den engelska.

Referaten satte sällan under sekelskiftets första decennier matchresultaten i centrum. 

Istället intog journalisterna en roll som moralisk domare. Ett lag kunde förlora en match men 

ändå framstå som moraliska vinnare i Nordiskt Idrottslif. Detsamma gällde lag eller spelare 

som vann, men som efteråt kunde utmålas som förlorare. All hängde samman med hur 

klubbarnas spelare uppträdde på planen. När det första längre matchreferatet publicerades 

1900 var det en förevisning av vad som skulle komma att prägla kommande års 

fotbollsjournalistik. Sigge Stenberg var ordförande i AIK, men också referent. Så här 

beskriver han matchen mot tvillingklubben Djurgårdens IF.

”Först och främst måste alla spelarne lära sig att hålla munnen, ty om man öppnar 

densamma förorsakar det ofta gräl, och gräl emellan spelare af samma parti orsakar dem 

vanligtvis nederlag; spelarne skola spela med lifligt intresse, utan andras påverkan, men bevara 

sitt lugn.

(Andersson, 2002, sid. 144)

Tonen var satt. Referenterna hade ofta en kritisk inställning där såväl prestationen som 

uppförandet omnämndes i referaten. Det som prisades högst var gentlemannamässiga 
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handlingar. Kollektivet, samspelet i laget, prisades högt medan individualism kritiserades 

hårt. I ett referat från 1904 valde den okände skribenten att hylla IFK Köping efter ett 

nederlag mot IFK Norrköping. Köpingspelarna hade uppträtt gentlemannamässigt, ”hvilket 

vitsord dock ej helt kan tillämpas på Norrköpingslaget”. (Andersson, 2002)

1903 besökte några Köpenhamnsklubbar Sverige för att spela träningsmatcher. Donald E. 

Kidd var kritisk mot domaren i Nordiskt Idrottslif efter att Østerbro Boldklub besegrats 

Djurgårdens IF med 15-0 i Stockholm.

”Tack vare därjämte den danske domarens brist på iakttagelseförmåga – han hade 

tydligen ingen idé om de olika fallen af offside – blef hela spelet en ren fars… och först som sist  

måste man gifva dem erkännande för deras vackra och gentlemannamässiga – om också icke  

absolut korrekta – fotbollspel. Men äfven de ha ännu en god del att lära i synnerhet med afseende å  

de kinkiga offsidereglerna, som de nästan helt och hållet vilja ignorera… Såsom lag har de utmärkt  

sammansättning, spela fair och gentlemannamässigt och göra aldrig någonsin domaren  

bekymmer med några fula tricks… Deras kapten och centerforward är allt för mycket förtjust i att  

göra konstiga och ändamålslösa lustigheter med bollen, hvilket kanske roar små gossar, som ännu 

ej förstå något af spelet.”

(Andersson, 2002, sid. 145)

Ofta valde referenten att avpersonalisera spelarna. Istället nämndes de utifrån vilka positioner 

de hade på planen. Trots detta var referenterna hårda i sin kritik om någon inte behagade dem. 

IFK Stockholms målvakt fick 1903 motta en känga för att han spelade alltför ”vetenskapligt 

och söker underliga tricks”. (Andersson, 2002) Uppseendeväckande artistiska aktioner 

uppmuntrades inte.

En av dåtidens största stjärnor som fick uppleva detta var AIK-spelaren och bohemen 

Helge ”Ekis” Ekroth (senare invald i Svensk fotbolls Hall of Fame) (Wikipedia, 2011). Hans 

egensinniga dribblingsräder retade gallfeber på pressen under 1910-talet. Trots att han 

uppenbarligen platsade i det svenska landslaget var pressen negativt inställd. Det hette bland 

annat att Helge Ekroth var ”synnerligen ineffektiv” och att hans bollkonster hörde mer hemma 

på ”en varité eller cirkus än på en fotbollsplan”. Det skrevs också, vid ett annat tillfälle, att 

”Ekroth ansträngde sig, som vanligt, att göra sig så onyttig som möjligt genom att dansa 

boston med bollen”. (Andersson, 2002) I Nordisk Familjeboks Sportlexikon från 1939 står 

följande om Helge Ekroth.
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”Ekroth är en av de originellaste och tekniskt bästa spelare Sverige haft men lät sig rätt  

ofta förledas till ett alltför individuellt betonat spel.”

(Andersson, 2002, sid. 148)

En annan spelare som under samma tidsperiod fick kritik av pressen för sin individuella 

skicklighet var IFK Göteborgs storstjärna Erik Börjesson. Trots sina många mål och 

dribblingar ansågs han ha ett mindre väl utvecklat sinne för lagspel. (Andersson, 2002) Även 

Erik Börjesson är idag invald i Svensk fotbolls Hall of Fame (Wikipedia, 2011).

2.5 Proffsen kommer på besök

Under 1900-talets början var Danmark överlägset Sverige i fotboll. Många ansåg att det 

berodde på att danskarna spelat vänskapsmatcher mot engelska amatörlag sedan 1898 och mot 

proffslag sedan 1903. 1906 ville man bjuda över Southampton (som befann sig i Köpenhamn) 

till Malmö för träningsmatcher mot svenska lag. Svenska Fotbollförbundet hänvisade till 

amatörbestämmelserna och sade nej. FA:s (engelska fotbollsförbundet) sekreterare uttalade 

sig positivt om Sveriges bestämda amatörregler och påstod att den svenska idrotten 

högaktades av engelsmännen. (Andersson, 2002)

Samtidigt rapporterades det om den brittiska proffsfotbollens smutsighet. Louis 

Zettersten, London-korrespondent, meddelade i en artikel i Nordiskt Idrottslif att det fanns 

misstanke om att engelska proffslag spelat oavgjorda cupmatcher med flit för att påtvinga 

omspel och på så sätt öka intäkterna. (Andersson, 2002)

1908 avslog Svenska fotbollförbundet ytterligare en förfrågan om att arrangera matcher 

mot brittiska proffslag. Men redan samma år ändrade sig förbundet. En aspekt som kan ha 

påverkat är att Sverige började spela landskamper 1908 och att svenska spelare ansågs behöva 

möta tufft motstånd för att utvecklas. Danmark ville exempelvis inte möta det svenska 

landslaget på grund av klasskillnaden. En debatt bröt ut mellan fotbollens elit. Visse ansåg att 

matcher mot proffslag skulle besudla de svenska spelarna. Andra höll förvisso med om att de 

var förkastligt med proffsfotboll, men att de bästa lagen och spelarna var professionella och 

att det var ett nödvändigt ont att möta dessa för att svensk fotboll skulle höja sin standard. 

(Andersson, 2002)

Året efter, 1909, gästades Sverige av flertal brittiska proffsklubbar. Snabbt försvann 

debatten om proffsfotbollens moraliska förkastlighet, istället kom proffsspelarnas hälsosamma 
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leverne att hyllas. Britterna var däremot mindre entusiastiska. I den engelska pressen kunde 

öborna läsa om hur brutal den svenska fotbollen var. De brittiska klubbarna var rädda för att 

deras spelare skulle bli skadade! Ett annat orosmoment var den svenska, enögda, publiken. I 

Göteborg visslade publiken ut en engelsk domare i matchen mellan IFK Göteborg och West 

Bromwich. I England tyckte en artikelförfattare att Svenska fotbollförbundet borde anställa en 

brittisk domare så att denne kunde lära de svenska spelare vad som var tillåtet och ej. 

(Andersson, 2002)

1911 var en skandal nära i Göteborg. Glasgow Rangers var på besök och beskrevs efteråt 

som råskinn i den svenska pressen. Matchen var nästan tvungen att avbrytas. Skottarna, å sin 

sida, var av en annan uppfattning. Domaren hade favoriserat svenskarna under hela matchen. 

Han lät svenskarna komma undan med vad som helst, medan skottarnas blev avblåsta i varje 

situation. ”Om sporten skall göra några framsteg här krävs att både spelare och domare 

förvärvar sig en bättre kunskap om spelet och spelar det på ett mer sportmannamässigt sätt”, 

stod det att läsa i tidningen Glasgow News. (Andersson, 2002)

Störst uppmärksamhet och lovord rönte Liverpool FC efter en match i Stockholm 1914 

mot AIK. Matchen lockade nytt publikrekord på klubblagsnivå med omkring 15 000 

åskådare. Det engelska laget blev hyllat för sin gentlemannamässighet och för klubbkänslan 

spelarna utstrålade. Spelarnas återhållsamhet med alkohol stod också i stark kontrast mot de 

svenskarnas vanor. Under 1914 började ett rykte florera att Svenska fotbollförbundet återigen 

skulle förbjuda engelska proffsklubbar att spela matcher i Sverige. Nordisk Idrottslif, som 

under lång tid propagerat för en renodlad svensk amatörfotboll, hade uppenbarligen bytt sida. 

I en arg artikel argumenterade tidningen för att matcherna mot proffsen var en nödvändighet 

för svensk fotboll. De hade blivit omistliga. Förbindelserna med brittiska proffsklubbar bröts 

ändock samma år efter att det första världskriget brutit ut. (Andersson, 2002)

Mötena med proffslagen blev en ögonöppnare för svensk fotboll. De brittiska spelarnas 

hälsosamma leverne med minimal förtäring av alkohol och tobak kom att följas av svenska 

spelare. En seriösare inställning till träning var också ett resultat, samt anställningen av 

brittiska tränare inom svenska klubbar. Örgryte IS hade redan 1909 heltidsanställt en brittisk 

tränare. (Andersson, 2002) Den professionelle fotbollen och dess utövare var inte så moraliskt 

förkastliga trots allt, snarare tvärtom.

Amatörismen utvecklades i Sverige. Spelarna fick fortfarande ingen kompensation för sitt 

engagemang inom föreningarna, utöver ersättning för resekostnader till matcher. En gråzon 
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där gåvor i form av bland annat skor och benskydd tilläts dock av Svenska fotbollsförbundet. 

(Andersson, 2002)

2.6 Tipstjänst och Tipsextra

AB Tipstjänst (föregångaren till Svenska Spel) grundades 1934. Bildandet av ett statligt bolag 

var ett försök att råda bukt på problemen med de illegala tipsverksamheterna som många av 

de svenska idrottsföreningarna arrangerade. Tipsverksamheten föddes i England redan under 

1872 års cupfinal, då bookmakers lät personer att spela på resultatet. I Sverige introducerades 

tipset via dagstidningar, först ut var Aftontidningen 1915. I potten låg en vinst på tio kronor 

till dem som kunde gissa rätt resultat i två utvalda matcher. Under 20-talet exploderade den 

nya marknaden. Vid fabriker, särskilt i Göteborg, cirkulerade illegala tips som i vissa fall 

innebar att arbetare spelade bort sina inkomster. I och med grundandet av AB Tipstjänst tog 

den svenska staten kontrollen över den illegala spelmarknaden. (Andersson, 2002) På den 

första kupongen den 20 oktober 1934 fick den svenska befolkningen tippa tolv engelska 

matcher, 1,X eller 2. (Svenska Fotbollsförbundet, 2009)

Den 29 november 1969 skrevs svensk TV-historia. Tipsextra hade premiär i SVT och en 

match mellan Wolverhampton och Sunderland från engelska förstadivisionen direktsändes 

och livekommenterades av en ung sportjournalist vid namn Bo Hansson (Helsingborgs 

Dagblad, 2007). Det var första gången ett land direktsände ligamatcher från ett annat lands 

liga. Engelsmännen var förvånade av det svenska intresset över deras inhemska fotboll (SVT, 

2009).

Initiativtagare var Lars-Gunnar Björklund. 1965 var han i England för att rapportera om 

rävjakten och bevaka speedway. Under ett besök på White Hart Lane (Tottenhams 

hemmaarena) kom han att tänka på att lördagar var spelfria dagar i Allsvenskan. Varför inte 

sända engelsk fotboll? (Helsingborgs Dagblad, 2007) På grund av tablåbrist sköts idén om 

direktsänd engelsk fotboll upp under några år. Inför lanseringen av TV 2 (numera SVT2) 

frigjordes sändningsplats och Lars-Gunnar Björklund fick i uppdrag att förhandla med det 

engelska TV-bolaget ITV som ägde rättigheterna. SVT fick betala blygsamma 850 dollar per 

match (Wikipedia, 2011).

Succén var ett faktum. Under många år framöver ansågs Tipsextra vara en högtidsstund 

bland sportintresserade. Engelska lag och spelare fick många svenska beundrare. Tre miljoner 
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svenskar bänkade sig varje lördag framför TV-apparaterna under programmets första år 

(Sydsvenska Dagbladet, 2009).

2.7 Landslagets storhetstid

Innan 1930-talets början saknade svensk fotboll utbildningar för spelare och tränare. Under 

1920-talet hade istället landslaget och landets klubbar valt att hämta inspiration från utländska 

tränare. Dessa saknade också utbildning, och levde istället på sina meriter som före detta 

storspelare. 1931 skapade Svenska Fotbollförbundet den Tekniska Kommittén (TK), vars 

uppgift var att utbilda svenska spelare och ledare inom fotbollen. (Peterson, 1993)

Ett av skälen till grundandet av TK var att svensk fotboll befann sig i en kris under 1930-

talet. Landslagets dåliga resultat kulminerade i den pinsamma 3-2-förlusten mot Japan i OS 

1936. Inom förbundet ansågs problemet vara framgångsrika Hälsingborgs IF, som hade ett 

flertal landslagsmän. Klubbordföranden John ”Bill” Petersson hade skapat ett unikt 

spelsystem som passade Skåneklubbens spelare perfekt, men som bröt mot hur resten av lagen 

(även landslaget) i Sverige spelade. Resultatet blev att landslaget blev lidande av spelarnas 

olika fotbollsuppfostran. Till sist segrade landslagets modell, baserad på en engelsk taktik. 

(Peterson, 1993)

Efter andra världskriget återtog Sverige sin plats inom världseliten i fotboll. Under kriget 

hade många av Europas nationer förlorat flera generationer av fotbollsspelare. Sverige blev 

olympiska mästare i London 1948 och bronsmedaljörer i VM 1950 i Brasilien, som bästa 

europeiska nation. 1952 blev landslaget bronsmedaljör i OS 1952 i Helsingfors. Under 50-

talet arrangerade TK gemensamma tränarutbildningar för såväl utländska som svenska 

tränare. Britten George Raynor (förbundskapten för Sverige under 40- och 50-talet) var en av 

de drivande krafterna som heltidsanställd förbundskapten. Den svenska fotbollen blomstrade, 

såväl nationellt som internationellt. Höjdpunkten blev VM 1958 i Sverige. Landslaget blev 

silvermedaljörer efter att ha förlorat finalen mot det överlägsna Brasilien med Pelé och 

Garrincha i spetsen. (Peterson, 1993)

Men det fanns problem inom den inhemska fotbollen. 1945 utgavs amatörbestämmelserna 

från det Svenska Fotbollförbundet. Dessa regler hindrade inte bara klubbar från att betala 

spelare för deras tjänster, utan även intäkter genom reklam förbjöds. Löften om ersättning och 

gåvor fick inte användas i värvningar av spelare. Efter OS 1948 valde därför några av landets 

bästa spelare att bli proffs i europeiska storklubbar. På grund av amatörbestämmelserna fick 
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de inte längre representera landslaget (förrän 1958). De svenska proffsen blev så många att de 

kunnat fylla tre landslag. En rädsla för att såväl kvalitén som publiksnittet skulle sjunka 

spreds i de svenska klubbarna. 1949 utredde Svenska Fotbollförbundet om det fanns någon 

möjlighet att införa en proffsliga i Sverige samt lätta på amatörbestämmelsernas strikta 

regelverk. En majoritet av klubbarna röstade ner förslaget av rädsla för att de rikaste 

klubbkonkurrenterna skulle få för stort försprång. (Peterson, 1993)

Inte förrän 1967 slopades amatörreglerna. Detta innebar att spelare kunde få betalt av de 

svenska klubbarna. En professionaliseringsprocess av de svenska klubbarna tog fart.

2.8 Den svenska modellen skapas

Under 1960-talet utvecklades den svenska tränarutbildningen. Svenska Fotbollförbundet sökte 

efter inspirationskällor ute i Europa. Tanken var att sammanställa ett nationellt gemensamt 

utbildningsmaterial så att kvalitén på såväl tränare som spelare på sikt skulle höjas. En av 

inspiratörerna var FA:s utbildningsledare Alan Wade. 1965 hade ett föredrag av 

engelsmannen översatts till svenska. (Peterson, 1993) Englands träningsfilosofi tycktes vara 

rätt för Sverige.

1968 genomgick två svenska riksinstruktörer från Svenska Fotbollförbundet FA:s 

tränarkurs. Båda imponerades av seriositeten och svårighetsgraden. I en rapport jämförde 

riksinstruktörerna den engelska utbildningen mot den svenska. Kvalitetsskillnaden var enorm. 

Svenska Fotbollförbundet lyckades dock inte sammanställa ett systematiskt och pedagogiskt 

utbildningsmaterial. (Peterson, 1993)

Skapandet av fotbollsspelandet som en profession fick snabbt positiva effekter på 

landslaget. 1970 kvalificerade sig Sverige för första gången på länge till ett världsmästerskap i 

fotboll. Och fyra år senare, i Västtyskland, blev landslaget inofficiell femma i VM. 

Framgången i VM 1974 kunde till stor del tillskrivas Lars ”Laban” Arnesson. Under 1960-

talets början genomgick han den svenska tränarutbildningen och arbetade sedan som 

riksinstruktör på förbundet. Innan VM 1974 hade Sverige inte någon uttalad taktik, utan 

använde sig av VM 1958-modellen. Men när Lars ”Laban” Arnessons anställdes som 

assisterande förbundskapten började han att analysera europeisk toppfotboll och utarbeta ett 

nytt försvarsspel som senare kom att benämnas som svenskt. I själva verket hade Arnesson 

fått upp ögonen för närmarkering när landslaget mötte regerande världsmästarna Italien 1973. 

(Peterson, 1993)
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Det blåste friska, positiva vindar i svensk fotboll under 1970-talets början. 1973 

lanserades Svensk Fotbolls Tidning, ett officiellt organ för fotbollsförbundet. Målet var att 

både rikta sig mot allmänheten och inåt mot den egna verksamheten. Redan från början 

började man översätta och sammanställa utbildningsmaterial från Västtyskland, för att höja 

utbildningsnivån inom fotbollen. Vad som var rätt respektive fel, bra eller dåligt, kom snabbt 

att läras ut i Svensk Fotbolls Tidning. En modell för hur fotboll ska spelas och läras ut 

formades. Sverige var starkt influerat av hur den västtyska och holländska fotbollen spelades. 

(Peterson, 1993)

Efter att ha skapat den svenska modellen började Arnesson och andra på förbundet att 

propagera för att svenska klubbar skulle spela efter ett liknande spelsystem som svenska 

landslaget hade. Detta skulle såväl höja kvalitén i klubblagen som landslaget, och bidra till att 

fler internationella framgångar uppnåddes. (Peterson, 1993)

Men Malmö FF hade andra planer.

2.9 Bob Houghton kommer till Sverige

Ungefär samtidigt som svenska landslaget lärde sig ett nytt spelsystem med närmarkering och 

man-mot-man-försvar inför VM 1974 drillades Malmö FF:s spelare i ett radikalt annorlunda 

spelsystem. Eric Persson, ordförande i klubben sedan 1937, skulle lägga klubban på hyllan 

och ville ersätta sig själv med två arvtagare, en ansvarig för ekonomin och en för det 

sportsliga.

Bob Houghton hade, som en annan engelsman vid namn Roy Hodgson också snart skulle 

göra, påbörjat FA:s tränarkurs 1969. Men väl utexaminerad fanns det inga intressanta 

tränarjobb på marknaden. Bob Houghton ansågs vara för ung. Enda alternativet i England var 

ett jobb som assisterande manager för London-klubben Queens Park Rangers. Ungefär 

samtidigt ringde agenten Börje Lantz till FA och frågade vilken ung tränare (billigare än 

äldre, mer rutinerade) som det engelska förbundet rekommenderade. Bob Houghton hade gått 

ut med högsta betyg, var yngst och billigast och fick också jobbet som tränare för Malmö FF 

efter ett möte med Eric Persson. (Peterson, 1993)

Bob Houghton kom att införa ett helt nytt spelsystem i Sverige med zon-spel och hög 

press som försvarsspel, vilket var tvärtemot hur landslaget och andra svenska klubbar spelade. 

Vid det första mötet med spelarna kunde han allas namn utantill. Och istället för 

konditionsträning spenderades nästan alla träningspass på planen, där spelarna fick såväl 

19



Jonny Knutsson
Examensarbete MKV Kandidat, V0012F
Journalistik i nya medier
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Luleå Tekniska Universitet
teoretisk som praktisk skolning i det nya spelsystemet. (Peterson, 1993) På några månader 

skapade Bob Houghton en lagmaskin.

När säsongen några månader senare skulle summeras stod det klart att Malmö FF vunnit 

Allsvenskan med nio poängs marginal till närmaste motståndare. En så enkel serieseger hade 

ordförande Eric Persson aldrig varit med om. Kort efter säsongens slut publicerades en artikel 

i Svensk Fotbolls Tidning författad av Bob Houghton. Engelsmannens åsikt var att alla lag 

inte måste spela med en libero i försvarsspelet, som svenska landslaget, och att det fanns 

andra alternativ. Bob Houghton ansåg att om man saknade spelare med kvalitéer för att vara 

libero, var det bättre att spela med presspel över hela planen och en rak backlinje (som Malmö 

FF gjorde). Redan i nästa nummer av Svensk Fotbolls Tidning replikerade Lars ”Laban” 

Arnesson. Han påstod att Houghton representerade det gamla och att Sverige lyckade VM var 

ett bevis på att landslagets nya spelsystem var framtiden. Spelare som i klubblag inte spelade 

enligt den svenska modellen riskerade att hamna utanför landslagstruppen, hotade den 

assisterande förbundskaptenen. (Peterson, 1993)

Ordföranden Eric Persson var inte nöjd med förbundets hot. Efter säsongen kritiserade 

han förbundskaptenen och hans assistent i MFF:aren.

”Från förbundshåll här hemma ser man helst att klubbarna skaffade sig tyska eller  

holländska tränare. Man förmenar att fotbollen i dessa länder är bättre än den brittiska, och att  

det skulle vara till fördel för vår landslagsfotboll med en likformig speluppläggning hos så många 

som möjligt av de allsvenska lagen. /…/ Låt oss tänka den möjligheten, att vår himmelsblå elva blir  

lika suverän även nästa år på den inhemska fronten! Skall då vår landslagsledning hellre ta ut  

sämre spelare än våra endast av den anledningen, att vårt spelsystem i MFF ej överrensstämmer 

med landslagsledningen idealbild? Uttalanden i år tyder på något sådant. Vi hos oss föredrar det  

andra alternativet – det att först ta ut våra allra bästa spelare och att rätta spelstilen efter dem.”

(Peterson, 1993, 163-164)

2.10 Konflikten trappas upp

Året efter upprepades succén. Malmö FF vann återigen Allsvenskan 1975. I den europeiska 

Cupvinnarcupen blev laget utslaget av ungerska Ferencvaros i kvartsfinalen. Under ett helt år 

(maj 1974 till maj 1975) förlorade klubben inte en enda match i seriespelet. Klubbledningen 

började drömma om större triumfer.
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Samtidigt ställdes förbundskaptenen Georg Åby-Ericson inför nya problem. Flera av 

spelarna i landslaget hade nått sina ”bäst före-datum” och vissa av landets bästa spelare, 

däribland Bosse Larsson och Roy Andersson, lämnade återbud till landskamper – något som 

inte roade förbundskapten Åby-Ericson. Under ett förbundsmöte i augusti samma år grälade 

Eric Persson och Åby-Ericson öppet. Eric Person påstod att landslagsledningen försökt 

påtvinga Malmö FF sin spelmodell medan Åby-Ericson var förgrymmad över att vissa av 

klubbens spelare tackat nej till landslagsdeltagande. (Peterson, 1993)

Samma år började Svenska Fotbollförbundet att arrangera studieresor för div. 1- och 2-

tränare till Västtyskland och Holland. Tanken var att de svenska elittränarna skulle studera 

ursprunget till den spelmodell som det svenska landslaget använde sig av samt diskutera 

elitfotbollens fortsatta utveckling. I Svensk Fotbolls Tidning konstaterade assisterande 

förbundskapten Lars Arnesson att ”95 % av alla fotbollslag spelar nu med libero. Då kan det 

inte gärna vara negativt.” Problemet var att Malmö FF dominerade den inhemska fotbollen. 

Bob Houghton skrev att ”det finns inget system, som är rätt eller fel, för övrigt. Det är fråga 

om vilken inställning man har.” Men han kunde inte låta bli att slå fast ”det finns lag, som har 

mycket bra spelare, men som i längden är chanslösa mot oss, därför att dom inte är 

professionellt taktiskt organiserade.” (Peterson, 1993, sid. 169)

Bob Houghton upplevdes som ett hot mot svensk fotboll av förbundet.

2.11 Den engelska dominansen växer

Inför säsongen 1976 sökte Halmstads BK efter en ny tränare. Bob Houghton rekommenderade 

sin gode vän Roy Hodgson, som också tagit sin examen i FA:s svåraste tränarkurser. De båda 

engelsmännen hade känt varandra sedan tonåren. Sedan 16-års ålder hade de resonerat kring 

hur fotboll skulle spelas. Deras syn på spelsystem och taktik var exakt likadan. (Peterson, 

1993)

Halmstads BK var, på förhand, inget drömjobb. 1965 degraderades laget till division 3, 

klubbens sämsta resultat sedan den äntrade seriesystemet i mitten av 20-talet. Efter 

omorganiseringar lyckades klubben nå Allsvenskan igen, men var långtifrån ett storlag. Året 

innan Roy Hodgson blev tränare för laget, hade Halmstads BK varit ett enda mål från att åka 

ur den högsta serien. Från första dagen kunde engelsmannen, precis som Houghton gjort i 

Malmö FF två år tidigare, namnen på alla spelare i klubben. Och träningarna handlade inte 

21



Jonny Knutsson
Examensarbete MKV Kandidat, V0012F
Journalistik i nya medier
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Luleå Tekniska Universitet
längre om långa konditionspass, utan om att lära sig ett nytt spelsystem med vattentät 

defensiv. (Peterson, 1993)

Klubben var inför säsongen tippad att vara involverad i bottenstriden. Vissa ansåg att laget 

skulle ramla ur Allsvenskan. Istället vann Halmstads BK guld under sin första säsong med 

Roy Hodgson. Med sitt engelska spelsystem med hög press och rak backlinje lamslog de 

fotbolls-Sverige. På andraplats kom Malmö FF. Allsvenskan dominerades av två 

engelsktränade lag som var ensamma om att inte använda sig av en libero. (Peterson, 1993)

En mardröm för landslagets ledning. Lars Arnesson valde att inför säsongen 1977 att ta 

ledigt från sin tjänst hos Svenska Fotbollförbundet för att träna det gamla storlaget Östers IF. 

Han mål var att knäcka den engelska dominansen med sin egenskapade svenska modell. 

Första säsongen slutade Östers IF på nionde plats i Allsvenskan (Malmö FF vann, fjärde året i 

rad som ett engelskttränat lag vann förstadivisionen), men klubben vann Svenska cupen. 

Andra året, 1978, under Arnessons ledarskap lyckades dock Östers IF vinna Allsvenskan. 

(Peterson, 1993) Den engelska dominansen tycktes bruten. Nu fanns det två olika, bevisligen 

framgångsrika, spelsystem inom svensk fotboll.

Under tiden som Lars Arnesson tog timeout från sin tjänst på förbundet ersattes han av 

Tord Grip. Som gammal landslagspelare och klubbtränare under första delen av 70-talet var 

han den första svenska tränaren som öppet tog ställning för det engelska spelsystemet. När 

Lars Arnesson återkom till förbundet 1979 uppstod en konflikt med Houghton-

sympatisörerna. Tord Grip hade 1977 fått i uppdrag att sammanställa en instruktionsbok för 

tränare och spelare på juniornivå, som skulle sammanfatta de senaste tio årens lärdomar som 

svensk fotboll erfarit. Arbetet ledde till många konfrontationer mellan de två spelsystemens 

lärjungar. Till sist enades motparterna med varandra, båda spelsystemen förklarades neutralt i 

instruktionsboken. (Peterson, 1993)

2.12 Engelsk fotboll ”tråkig och dålig”

Ungefär samtidigt som Lars Arnesson tog över Östers IF började svensk massmedia att 

beklaga sig över den engelskinfluerade fotbollen. Från början ansågs den ha malmöitiska drag 

och därför hade den bäst förutsättningar i Malmö FF, men när Hodgson tog över Halmstads 

BK och gjorde ett bottenlag till svenska mästare på ett år började media se den som ett hot 

mot den svenska fotbollen. I Kvällsposten debatterades det engelska systemets effektivitet 
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kontra underhållning. Bob Houghton ansågs förespråka en fotboll som dödade kreativitet och 

underhållning. (Peterson, 1993)

Förbundskapten Georg Åby-Ericson började beskylla de engelska tränarna för att 

landslaget uppnått svaga resultat sedan VM 1974. Efter en förlust mot Norge i kvalet till VM 

1978 ansåg han att svensk fotboll halkat efter internationellt eftersom den ”dominerades av 

gammalmodig, primitiv engelsk fotboll”.  Uttalandet ledde till en upprörd debatt i pressen 

mellan förbundskaptenen och Bob Houghton. (Peterson, 1993)

Sverige lyckades kvalificera sig till VM 1978 i Argentina. Men turneringen blev en 

katastrof för landslaget. Spelarna, varav åtta var från Malmö FF, kunde inte samarbeta på 

planen. Vana vid vitt skilda spelsystem kunde de inte prestera tillsammans i landslaget. 

Sverige åkte ut redan i gruppspelet. Georg Åby-Ericsons dagar som förbundskapten var 

räknade.

Lars Arnessons stolthet som svensk mästare med Öster IF 1978 skulle inte vara länge. 

Under hösten samma år och våren 1979 stod Malmö FF för svensk fotbolls största prestation 

på klubbnivå. Efter att ha slagit ut storklubbar som Monaco, Wisla Krakow och Austria Wien 

förlorade laget finalen mot engelska Nottingham Forest med 1-0. (Peterson, 1993)

2.13 Svennis anställs av IFK Göteborg

Efter en längre tid i dvala återvände IFK Göteborg till Allsvenskan säsongen 1977. Efter att 

ha placerat sig på plats 6 och 3 de två första åren efter comebacken, anställdes okände Sven-

Göran ”Svennis” Eriksson 1979. 1976 hade han blivit anlitad som assisterande tränare till 

Tord Grip i Degerfors IF, där han börjat inse fördelarna med det engelska spelsystemet. Året 

efter fick han huvudansvaret för laget efter att Tord Grip blivit anställd av förbundet.

Spelarna i IFK Göteborg var unga och talangfulla. De tog åt sig av vad deras nye tränare 

lärde dem och var öppna för den engelskinfluerade spelfilosofin. Svennis räknades nu till det 

fåtal tränare som öppet förespråkade det engelska systemet i Sverige. Under sin debutsäsong 

förde han IFK Göteborg till en hedrande andraplats i tabellen. Vann gjorde Halmstads BK 

under ledning av Roy Hodgson. Malmö FF slutade fyra efter det slitande deltagandet i 

Europacupen. (Peterson, 1993) Den engelska fotbollen var återigen dominerande, efter ett 

mellanår.

Under oktober månad samma år avgick slutligen Georg Åby-Ericson som förbundskapten. 

På en presskonferens beklagade han sig över svensk fotbolls utveckling och riktade skarp 
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kritik mot Malmö FF:s och Halmstads BK:s ”skamliga fotboll”. Svenska Fotbollförbundet 

började utvärdera olika kandidater till jobbet som förbundskapten. I början av 1980 

presenterades efterträdaren. Lars Arnesson, före detta assisterande förbundskapten, fick 

jobbet. (Peterson, 1993) Svenska Fotbollförbundet valde att officiellt fortsätta satsa på den 

svenska modellen.

Sverige förlorade mot Sovjetunionen med 5-1 i Lars Arnessons första landskamp som 

förbundskapten. Kritiken var inte nådig. Birger Buhre, krönikör för Kvällsposten, valde att 

lyfta fram de bespottade engelsmännen.

”Vad vårt nationalmanskap illa kvickt behöver är ett försvarssystem. Av vilken typ som 

helst. Men lika effektivt, som det fungerat i klubblagen MFF och HBK i flera år. /…/ Publiken jublar  

över mål. Men inte i baken på det egna laget. Den enkla uppfattningen har praktiserats  

framgångsrikt av två i Sverige verksamma engelska tränare, och som straff har de utsatts för  

något som närmast liknar häxprocess, i vilket många kända ansikten bland svenska tränare /…/ 

och mindre bekanta fingeravtryck i sportpressen deltagit i skön förening.”

(Peterson, 1993, sid. 207-208)

Våren 1980 lämnade Bob Houghton Malmö FF och Sverige för ett managerjobb i grekiska 

Ethnikos. Han ersattes av landsmannen Keith Blunt. Han deklarerade dock att han var 

övertygad om att IFK Göteborg och Malmö FF skulle bli 80-talets lag i svensk fotboll 

(Peterson, 1993).

2.14 ”Mordet på fotbollen”

Lars Arnesson dåliga start i landslaget fortsatte. Efter att ha spelat oavgjort mot Island och 

förlorat klart mot Ungern startade Expressen en artikelserie under namnet ”Mordet på 

fotbollen”. Krönikören Ulf Jansson var rasande och skyllde landslagets dåliga resultat på 

införandet av systemfotbollen (både den engelska och svenska stilen var system, dock olika. 

Idag spelas fotboll enbart med system.). Han frågade sig var alla glada lirare tagit vägen och 

konstaterade att de ”psykats ned i sina klubbar av systemtänkarna”. (Peterson, 1993)

Ulf Janssons attack drabbade de engelskinfluerade tränarna. Eric Persson, Malmö FF:s 

gamle ordförande, protesterade i Kvällsposten mot den förenklade beskrivningen av 

systemfotboll. Svennis, som tagit illa åt sig, klargjorde att fotbollsmördarna fanns i Elfsborg 

IF:s försvar. Efter att ha vunnit mot Östers IF med 4-1 förtydligade han sig. ”Min 
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fotbollsfilosofi? Den såg ni här mot Öster. De som sysslar med mord är Öster ikväll, Elfsborg 

förra veckan. Dessa överfall på forwards. De tillåts ju inte ens att stå på benen och försöka 

spela.” (Peterson, 1993, sid. 210)

Svenska Fotbollförbundet blev panikslagna av artikelserien och deklarerade att de nu 

äntligen ”insett vilken fara systemfotbollen utgör”. Under hösten lämnade Roy Hodgson 

Halmstads BK för tränarjobb i Bristol City. Han ersattes av holländaren Jan Mak, en 

förespråkare av holländsk totalfotboll. Kontrasterna mot den förre tränaren kunde inte varit 

större. (Peterson, 1993)

Kvar som förespråkare av ”systemfotbollen” fanns enbart Svennis i IFK Göteborg och 

Blunt i Malmö FF. Östers IF vann återigen Allsvenskan. Svenska landslaget förlorade under 

slutet av året en VM-kvalmatch mot Skottland. Lars Arnesson meddelade att han nu skulle 

överge ”systemfotbollen” och istället följa sin egen filosofi. Svenska Fotbollförbundet 

meddelande under hösten 1980 att landslaget hädanefter skulle spela enligt en på förhand 

bestämd modell. Lars Arnesson fick i uppdrag att fastställa denna modell i ett dokument som 

kom att döpas till ”Den svenska modellen”. All landslag- och utbildningsverksamhet skulle 

hädanefter följa denna modell. Oliktänkande, som U21-förbundskaptene Tord Grip, fick se 

sig om efter andra jobb. (Peterson, 1993) De var inte längre välkomna.

2.15 IFK Göteborg vinner Uefa-cupen

Den svenska modellen såg ut att segra. Östers IF vann Allsvenskan såväl 1980 som 1981. 

Men i det tysta arbetade Svennis med att utveckla IFK Göteborgs anfallsspel. 

Säsongsinledningen började dock mardrömslikt. Efter tre raka förluster sammankallades 

styrelsen för att diskutera Svennis framtid i klubben. Han fick fortsatt förtroende, men det var 

svagt. I nästföljande match vann IFK Göteborg med 2-0 mot Malmö FF. Laget spelade 

fantastisk fotboll med tät defensiv kombinerat med ett fint kreativt anfallsspel. På grund av för 

många tappade poäng under säsongsinledningen kom dock aldrig IFK Göteborg ikapp Östers 

IF 1981. (Peterson, 1993) Men grunden för framtiden var lagd.

Svensk fotboll hoppades på att Östers IF skulle nå internationella framgångar i 

Europacupen 1981/1982. Men redan i första omgången i oktober blev laget utslaget av tyska 

mästaren Bayern München. Istället upprättade IFK Göteborg Sveriges heder i Uefa-cupen. 

Laget besegrade europeiska storklubbar som Dinamo Bukarest, Valencia FC och FC 
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Kaiserslautern på sin väg mot final. Väl där besegrades den tyska giganten Hamburger SV, 

IFK Göteborg hade gjort det omöjliga. (Peterson, 1993)

Svennis hade lyckats vidareutveckla den engelska modellen och hyllades unisont i media. 

Efter skrällen var han noga med att påpeka vem som varit hans inspirationskällor.

”Jag deltog inte i skallet mot Bob och Roy som ni vet. Jag menade: om två lag tar fem guld  

av sex möjliga tillsammans, så avstår endast en dumbom från att undersöka vad som finns att  

hämta i en sådan spelstil.”

(Peterson, 1993, sid. 243)

Under tiden som IFK Göteborg nådde internationella framgångar spelade det svenska 

landslaget bort sina chanser att nå VM 1982. Den svenska modellen som förbundet bundit upp 

sig till höll inte längre än i något enstaka år. IFK Göteborgs framgångar kom att inspirera 

förbundet. Den svenska modellen skrotades 1983, efter ett och ett halvt års levnad, och 

ersattes av vad Lars Arnesson kom att kalla den ”svengelska” modellen på grund av den 

utvecklade offensiven.

I Svensk Fotbolls Tidning fick Tord Grip under våren 1983 upprättelse. Efter en mängd 

fina resultat med Malmö FF, som Grip tagit över efter att ha fått sparken från U21-landslaget 

på grund av sin filosofi, beskrevs han som Svennis läromästare. Hans idéer hade ”blivit ett 

begrepp i fotbolls-Europa”.

Under Lars Arnesson missade Sverige tre raka slutspel: VM 82, EM 84 och VM 86. 

Svenska Fotbollförbundet valde att officiellt avveckla den svenska modellen på 

förbundskaptensnivå. Det innebar att näste förbundskapten inte behövde vara en anhängare av 

Arnessons filosofi. Till allas förvåning utnämndes Olle Nordin till förbundskapten. Nordin 

hade varit en av Svennis lärjungar i IFK Göteborg och var en förespråkare av den 

”svengelska” modellen. (Peterson, 1993)

I och med införandet av en utvecklad engelsk modell i landslaget hade den svenska 

modellen förlorat. Bob Houghton återkom till Sverige 1986 för att träna Örgryte IS. Han blev 

överraskad av vad han såg.

”När jag kom tillbaka… blev jag chockad av över hur likartat alla lag spelade. /…/ Alla  

spelade likadant, med 4-4-2, med uppspel från fyrbackslinjen mot de två som låg på topp,  

tillbakaspel och så stötte man fram därifrån. Alla pressade bollhållaren, gav understöd, flyttade  

över.”
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(Peterson, 1993, sid. 255-256)

3. Diskursanalys
Som teoretisk metod har jag valt att använda mig av diskursanalys för att analysera fem TV-

program om europeisk fotboll. Men vad är en diskurs? Enligt Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) är en diskurs ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Den rådande diskursen 

bestämmer vad som är kulturellt och socialt accepterat.  Den påverkar hur vi upplever vår 

omvärld och har en aktiv roll i såväl skapandet som förändringen av sociala normer. (Winther 

Jörgensen och Phillips, 2000)

Diskursanalysen är ett populärt socialkonstruktionistiskt angreppssätt för att analysera 

texter inom mediekommunikation. Enligt Vivien Burr är de socialkonstruktionistiska 

angreppssätten så många och olika att det är svårt att sammanfoga dem alla i en gemensam 

mall. Hon anser dock att det finns fyra premisser som måste uppfyllas för att angreppssättet 

ska vara socialkonstruktionistiskt (Winther Jörgensen och Phillips, 2000). Dessa är följande i 

punktform (kompletterade med mina subjektiva tolkningar av deras respektive innebörd):

• En kritisk inställning till självklar kunskap

Vår kunskap om världen kan inte uppfattas som en objektiv sanning. Vår kunskap och 

världsbild är inte spegelbilder av verkligheten, utan produkter av den diskurs som vi lever 

och verkar i.

• Historisk och kulturell specificitet

Vår syn på världen styrs av vår kultur och historia. Det påverkar hur vi uppfattar världen. 

Våra världsbilder kunde ha varit annorlunda om vår historia varit det.

• Samband mellan kunskap och sociala processer

Sociala processer skapar och upprätthåller vårt sätt att uppfatta världen. Tillsammans 

bygger vi upp gemensamma sanningar och bestämmer vad som är sant eller falskt.

• Samband mellan kunskap och social handling

I en bestämd världsbild accepteras vissa sociala handlingar medan andra är otänkbara. I 

två olika världsbilder råder också olika åsikter om vad som är socialt accepterat och inte. 

Sociala handlingar styrs av hur den rådande världsbildens sociala konstruktion av 

sanningar och kunskap är uppbyggd.
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Enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori konstruerar diskursen den sociala 

världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets 

grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omformas snarare 

ständigt i kontakten med andra diskurser. Olika diskurser kämpar hela tiden mot varandra för 

att uppnå hegemoni - en diskursiv kamp - för att låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt. 

(Winther Jörgensen och Phillips, 2000)

Verkligheten, som vi upplever den, är skapat av vårt språk som i sin tur styrs av den 

rådande diskursen.

3.1 Motivering till användandet av diskursanalys

Som journalistikstuderande har jag valt diskursanalys som analysverktyg av två skäl. Dels för 

att verktyget lämpar sig väl i mitt syfte att bedöma om den engelska fotbollens påverkan på 

svensk fotboll även speglar sig i nutidens sportjournalistik och -journalister, dels för att det är 

intressant för mig som blivande journalist att se hur språkliga formuleringar påverkar 

innehållet och konsumenterna.

4. Tillvägagångssätt
Jag har valt att analysera femTV-program av Fotbollskanalen Europa som sänts under april 

och maj månad. Jag har sett alla program när de direktsänts i TV, men också sett dem i 

efterhand på Fotbollskanalen.se för att underlätta dokumentationen av mina analyser. Mitt mål 

är att försöka klargöra hur TV-programmets experter förhåller sig till olika länders inhemska 

fotboll. Går det att utläsa en rådande diskurs i deras åsikter? Och hur ter den sig i experternas 

språkliga uttryck? I min subjektiva analys har jag valt att tolka programledarens och 

experternas åsikter och meningsformuleringar för att utreda om det råder en diskurs i 

Fotbollskanalen Europa.

4.1 Om Fotbollskanalen Europa

Fotbollskanalen Europa är ett TV-program som sänds i TV4 (ibland i TV4 Sport när speciella 

event krockar, som galor och dylikt) på söndagskvällarna. TV-programmets syfte är att 

summera den gångna helgens händelser, resultat och matcher i Europas största fotbollsligor. 

Programmet visar matchsekvenser, mål och andra relaterade händelser. Programmet leds av 

en programledare som bistås av tre experter med varsin fotbollsliga som ansvarsområde. 
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Dessa ligor är Premier League (England), Serie A (Italien) och La Liga (Spanien). Dessutom 

diskuteras även den tyska ligan, som dock saknar en uttalad expert i programmet. Utöver att 

redogöra för respektive liga, deltar även experterna i gemensamma diskussioner om de 

senaste händelserna.

5. Resultat
Min tanke med att analysera fem program av Fotbollskanalen Europa var att utröna om det 

fanns en rådande diskurs i TV-programmet som, mer eller mindre, hade kopplingar till den 

inverkan som engelsk fotboll och ideal haft på svensk under hela 1900-talet (se Bakgrund för 

med information).

Jag har kommit fram till följande resultat, i punktform.

• Det råder en diskurs i Fotbollskanalen Europa

Programledare och experter använder sig utav uttryck som ”fair play”, ”gentleman”, ”skitiga 

spelet” med mera (se Diskussion för analys).

• Diskursen har kopplingar till det engelska amatöridealet som adopterades av svensk 

fotboll under 1800-talets slut och 1900-talets första hälft

Ett exempel är följande diskussion efter att en kvinnlig linjedomare blivit omkullsprungen av 

en fotbollsspelare i engelska andradivisionen The Championship (se Diskussion för analys).

Johan Edlund: "Filmningar har varit omdiskuterat bland spelarna men när det gäller domarna så 

är det fair play som gäller. Spana in den assisterande domaren här, Sian Massey, hon blev  

påsprungen ordentligt i The Championship. Hade det varit en spelare så hade han legat, vridit sig,  

gråtit... Hon reste sig upp och fortsatte direkt."

Pontus Kåmark: "Det är varningsberättigat. Det är ju en riktigt tackling!

Olof Lundh: FA har utrett det och Kevin McNorton går fri. Han anses inte ha tagit i" [i tacklingen,  

egen anmärkning].

Pontus Kåmark: "Jag tyckte det såg ganska medvetet ut."

Olof Lundh: "Men hon stod ju upp till skillnad från... Jag menar i El Classico har det varit mycket  

snack om att ligga och känna efter. Hon kände inte efter."

29



Jonny Knutsson
Examensarbete MKV Kandidat, V0012F
Journalistik i nya medier
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Luleå Tekniska Universitet

• Programledaren och experter är inte bara medverkande i diskursen, de är även 

drivande i förstärkandet av den

Ett exempel är följande diskussion efter att bilder från Manchester Uniteds firande av 

klubbens 19:e ligatitel visats i TV-programmet (se Diskussion för analys).

Olof Lundh: "Det känns som att de är mer av ett lag. Kanske inte egentligen så många stjärnor. Jag  

menar om man såg dagens match... koreanen Park som är helt outstanding i matchen. Det är  

liksom inte en stjärna på det sättet i andra lag men han går in... Det är mer av ett lag."

Jesper Hussfelt: "Ja, de vet exakt vad de ska göra. De är så väldresserade och instruerade så att  

även om de inte har de stora stjärnorna så underordnar de alltid sig kollektivet och spelar väldigt  

enkelt fotboll. Och gör det fantastiskt."

Olof Lundh: "Ja, och sliter alla för varandra."

[...]

Johan Edlund: "Och gubben Ferguson, han har verkligen kvar hungern också."

Pontus Kåmark: "Ja. Han är ju en vinnare, det går inte ur. Det spelar ingen roll med pengar och så  

utan det är hedern och vinna matcher [som räknas, egen slutsats av oavslutad mening]...

6. Diskussion
I mina analyser av fem avsnitt av TV-programmet Fotbollskanalen Europa tycker jag att jag 

funnit belägg för att det råder en diskurs i studion. Jag anser att såväl programledare som 

experter är deltagande i denna diskurs. I detta kapitel kommer jag att redogöra exempel på hur 

den rådande diskursen tar sin form i deltagarnas åsikter och meningsformuleringar, samt 

presentera mina subjektiva analyser och åsikter av detta.

6.1 Det engelska arvet i Fotbollskanalen Europa

Ett över hundra år gammalt arv är inget som försvinner över en natt. Trots att svenska TV-

kanaler idag erbjuder ett stort utbud av fotboll från hela världen (bland annat från England, 

Italien, Spanien, Tyskland, Argentina, Brasilien, Japan med mera) är det fortfarande den 

engelska förstadivisionen Premier League som omgärdas av mest intresse. Stryktipset består 

exempelvis nästan enbart av engelska matcher, TV-kanaler slåss om de exklusiva 

sändningsrättigheterna och utöver svenska klubblag, är det de engelska klubbarna som har 

flest supportrar i Sverige.
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Den engelska fotbollens påverkan på svensk fotboll begränsas inte bara till sporten, utan 

även fotbollsjournalistiken har påverkats. Det tycker jag också att jag har hittat belägg för. 

Som jag redovisat i Bakgrunden tog Sverige efter Englands amatör- och gentlemannaideal. 

Det viktigaste med fotbollen var inte att vinna, utan att uppträda hedersvärt, sportsligt och 

som en man. Blev en spelare skadad skulle denne inte beklaga sig över smärtan, utan istället 

bita ihop och spela vidare. Att grimasera, halta eller lämna planen av smärta framställdes som 

löjeväckande, ett patetiskt sätt att erhålla sympatier från publiken (se Bakgrund, sidnummer 9 

för relaterat citat). Nedan följer citat och händelser som utspelats i de fem avsnitt som jag 

analyserat av Fotbollskanalen Europa.

I ett avsnitt av Fotbollskanalen Europa (den 8 maj 2011) diskuterar Johan Edlund 

(programledare) och Olof Lundh (Englandexpert) och Pontus Kåmark (Spanienexpert) en 

händelse där en spelare i den engelska andradivisionen tacklar ner en kvinnlig assisterande 

domare vid sidlinjen. Smällen är kraftig och den kvinnliga domaren ramlar omkull men reser 

sig direkt upp och visar inga tecken på att ha ont. Bilderna leder till följande diskussion, i 

munter ton.

Johan Edlund: "Filmningar har varit omdiskuterat bland spelarna men när det gäller domarna så 

är det fair play som gäller. Spana in den assisterande domaren här, Sian Massey, hon blev  

påsprungen ordentligt i The Championship. Hade det varit en spelare så hade han legat, vridit sig,  

gråtit... Hon reste sig upp och fortsatte direkt."

Pontus Kåmark: "Det är varningsberättigat. Det är ju en riktigt tackling!

Olof Lundh: FA har utrett det och Kevin McNorton går fri. Han anses inte ha tagit i" [i tacklingen,  

egen anmärkning].

Pontus Kåmark: "Jag tyckte det såg ganska medvetet ut."

Olof Lundh: "Men hon stod ju upp till skillnad från... Jag menar i El Classico har det varit mycket  

snack om att ligga och känna efter. Hon kände inte efter."

Johan Edlund väljer uttrycket fair play, som härstammar från England och är starkt förknippat 

med amatör- och gentlemannaidealet som härskade i Sverige fram till 1967. Han jämför med 

hur den moderna dagens fotbollsspelare skulle ha betett sig i en liknande situation: legat kvar 

på marken, vridit sig utav smärtor och gråtit – använt sig av känslouttryck för att erhålla 

sympati. Olof Lundh drar paralleller till El Classico-matcherna mellan Real Madrid och 

Barcelona, där spelarna i båda lagen blivit kritiserade i svensk press för att filma och förstärka 

31



Jonny Knutsson
Examensarbete MKV Kandidat, V0012F
Journalistik i nya medier
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Luleå Tekniska Universitet
situationer där de blivit omkullsprungna eller tacklade. Han poängterar att den kvinnliga 

domaren stod upp till skillnad från spelarna i de spanska klubbarna. Hon kände inte efter, en 

handling som jag, utifrån diskussionen, tolkar som positiv.

I ett tidigare program (sändes den 23 april, 2011) hade Patrick Ekwall (programledare) 

och Pontus Kåmark (Spanienexpert) diskuterat den spanska cupfinalen mellan Real Madrid 

och Barcelona, det första El Classico-mötet av fyra på kort tid. Ett av huvudämnena var 

spelarnas moral.

Patrick Ekwall: "Jag tillhör en av dem som tyckte att det var lite jobbigt, som tycker att matchen 

förstördes av allt det här. [Bilder på spelare som omringar domaren och protesterar visas, egen  

anmärkning]. Det protesterades hela tiden och filmades och las... och spelades över och ständiga  

protester för allt."

Pontus Kåmark: "Ja, det var det ju. Det förstörde lite av stämningen. Det är ju det här 

temperamentet som spelar roll... man försöker också skapa övertag mot motståndarna. Alla medel  

är tillåtna. Det är psykologi, psykningar... allt. Och det var ju verkligen som man kunde ta på  

stämningen."

Patrick Ekwall tycker att matchen förstördes av spelarnas filmningar och tendens att överdriva 

smärta från tacklingar (se Bakgrund sida 9, citat). Dessutom protesterade spelarna ”hela 

tiden” mot domslut. Pontus Kåmark säger att han tror att det är ett medvetet taktiskt val av 

spelarna som ”försöker skaffa övertag på motståndarna”. Han tycker att det förstörde lite av 

stämningen.

En gentleman skulle aldrig ifrågasätta domslut, medvetet fuska eller använda sig av 

psykningar för att påverka motståndarens prestation. Det ansågs som ett klandervärt och 

osportsligt beteende (se Bakgrund sida 12, citat).

I ett annat avsnitt av Fotbollskanalen Europa (sändes den 22 maj, 2011) återkommer 

Patrick Ekwall och Anna Brohlin (Spanienexpert) till El Classico-matcherna. Anna Brohlin 

redogör för det ”skitiga spelet” bakom kulisserna som ”skadat den fina spanska fotbollen”. 

För att fotboll ska vara fin ska alltså inte filmningar, överdramatiseringar av smärta och 

protester mot domare förekomma enligt programledare och experter i Fotbollskanalen  

Europa, är min tolkning. Värderingarna känns igen från den svenska fotbollens barndomsår, 

som propagerades ibland annat Nordiskt Idrottslif.
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Men det är inte enbart negativa ämnen som befäster min tes om att det råder en diskurs i 

Fotbollskanalen Europa. Även när det gäller positiva saker går det att dra kopplingar till det 

ursprungliga engelska gentlemanna- och amatöridealet. I ett program (sändes den 1 maj, 

2011) benämns Tottenhams engelska tränare Harr Redknapp som en ”gentleman” och ”fair” 

av Jesper Hussfelt (Italienexpert) och Pontus Kåmark (kombinerad Spanien- och 

Englandexpert i det aktuella programmet). Anledningen är att han i en intervju efter en 

förlorad match väljer att inte kritisera domaren trots att denne felaktigt godkänt ett mål för 

motståndarlaget. Istället tycker Harry Redknapp att det var en omöjlig uppgift att se om bollen 

var innanför mållinjen eller inte. I ett annat avsnitt (sändes 22 maj, 2011) hyllar Anna Brohlin 

den spanske försvarsspelaren Gerard Piqué för hans ledaregenskaper. Han benämns som ”bra 

verbalt” och som en ”stor talesman för Barcelona”. Han värderas då, enligt min uppfattning, 

som inte bara en bra spelare, utan som en person med värdefulla egenskaper utanför planen. 

Helt i stil med hur en fotbollsspelande gentleman skulle vara under 1900-talets början (se 

Bakgrund sida 11, citat).

Efter ett inslag i ett annat avsnitt (sändes den 8 maj, 2011) med Manchester Uniteds 

tränare Sir Alex Ferguson, efter att klubben vunnit sin 19:e ligatitel, diskuteras såväl 

Manchester Uniteds lag som dess tränares styrkor.

Olof Lundh: "Det känns som att de är mer av ett lag. Kanske inte egentligen så många stjärnor. Jag  

menar om man såg dagens match... koreanen Park som är helt outstanding i matchen. Det är  

liksom inte en stjärna på det sättet i andra lag men han går in... Det är mer av ett lag."

Jesper Hussfelt: "Ja, de vet exakt vad de ska göra. De är så väldresserade och instruerade så att  

även om de inte har de stora stjärnorna så underordnar de alltid sig kollektivet och spelar väldigt  

enkelt fotboll. Och gör det fantastiskt."

Olof Lundh: "Ja, och sliter alla för varandra."

[...]

Johan Edlund: "Och gubben Ferguson, han har verkligen kvar hungern också."

Pontus Kåmark: "Ja. Han är ju en vinnare, det går inte ur. Det spelar ingen roll med pengar och så  

utan det är hedern och vinna matcher [som räknas, egen slutsats av oavslutad mening]...

I ovanstående diskussion finns det många kopplingar till den engelska påverkan på den 

svenska fotbollshistorien. Olof Lundh (Englandexpert) väljer att framhålla att Manchester 

Uniteds styrka är att de spelar som ett lag. Trots avsaknad av många stjärnor är laget starkt 
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just för att det uppträder som ett lag. Jesper Hussfelt (Italienexpert) poängterar att spelarna 

alltid underordnar sig kollektivet och spelar enkelt. Olof Lundh tycker att ”alla sliter för 

varandra”.

Resonemangen känns igen från Nordiskt Idrottslif propagandaartiklar från 1900-talets 

början. Laget går före jaget, det är laget som är det viktiga. Den gemensamma prestationen 

väger alltid tyngre än den individuella. Att Manchester United inte har så många stjärnor ses 

snarare som en styrka än som en svaghet av experterna. Den enkla fotbollen leder till 

framgång, istället för den komplicerade och publikfriande (se Bakgrund sida 10, citat).

Pontus Kåmark (Spanienexpert) hyllar tränaren Sir Alex Ferguson för hans outtröttliga 

vinnarskalle. Pengar är inget som han eftersträvar. Det är hedern och vinsterna som betyder 

allt för honom, tror Pontus Kåmark. Amatöridealet, som utformades under 1800-talets slut, 

med utövare som tävlar för hedern och äran känns igen i hans resonemang. Att tävla för 

pengarnas skull läggs som en kontrast mot det ädla.

I säsongens sista avsnitt (sändes den 22 maj, 2011) väljer experterna de bästa spelarna i 

samtliga ligor. Anmärkningsvärt är att alla tre väljer mittbackar som säsongens bästa spelare i 

respektive lands liga (England, Spanien och Italien). Istället för mer omskrivna och dyrkade 

stjärnor som anfallare och offensiva mittfältare belönas den defensiva spelartypen som ofta 

utför sitt jobb i det tysta, för lagets skull. Valen av säsongens spelare har tydliga kopplingar 

till synen på fotbollsspelare från 1900-talets början (se Bakgrund sida 13 för mer 

information). Individualister, eller spelare vars främsta egenskaper kan räknas som 

individualistiskt skickliga, har fått stå åt sidan för mer kollektiva spelare.
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0. Bifogat material
Nedan följer mina analyser av Fotbollskanalen Europa. TV-programmens sändningsdatum 

och vilka som medverkade redogörs i rubriken av varje analys.

Fotbollskanalen Europa söndagen 17 april, 2011

Programledare: Patrick Ekwall

Englandexpert: Olof Lundh

Italienexpert: Jesper Hussfelt

Spanienexpert: Pontus Kåmark

Programmet inleds med att Patrick Ekwall presenterar programmets innehåll. En amatörvideo 

som TV4 fått ta del av visas senare, där Zlatan Ibrahimovic tydligt ses säga någonting till en 

assisterande domare som renderar i ett direkt rött kort av huvuddomaren. Jesper Hussfelt 

påstår att det visar att Zlatan ljugit, då han tidigare sagt att han talade med sig själv och inte 

riktade orden mot någon domare. De tre matchernas avstängning lär kvarstå, tror Jesper 

Hussfelt.

Patrick Ekwall går vidare till nästa "huvudnyhet" som handlar om Spanien och Real Madrids 

tränare José Mourinho. Pontus Kåmark rapporterar att pressen bojkottade Real Madrids 

presskonferens efter att Mourinho vägrat att prata utan istället låtit sin medhjälpare svara på 

frågor. På nästa presskonferens närvarade Mourinho, men pratade enbart med dem som 

stannat kvar på presskonferensen med förklaringen "pratar ni inte med min assistent, pratar 

jag bara med era chefredaktörer".

Från England är huvudspåret att Arsenal-tränaren Arsené Wenger bråkade med Liverpool-

diton Kenny Daglish vid sidlinjen efter att Liverpool fått en straff i slutet av matchen.
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Programmets första inslag är från den första matchen av fyra på kort tid i spanska El Classico 

mellan Real Madrid och Barcelona. Matchen slutade 1-1. Tillbaka i studion frågar sig Patrick 

Ekwall vad man ska tycka om Mourinhos agerande före och under matchen.

Pontus Kåmark: "Det blir ju lite spektakel, det måste man ändå säga. Men jag tror att han 

försöker naturligtvis ändra allting till sin egen fördel. [...] Han har haft problem mot 

Barcelona. han måste ju göra någonting för att vända över psykologin helt enkelt. Det innan 

matchen... tror jag mer han tjafsar helt enkelt."

Olof Lundh: "Han sätter dramaturgin lite grann när han börjar prata om innan, vi tränar att 

spela med tio man för vi vet att vi alltid får en utvisad. han sätter lite tryck på domaren. Och 

sen på något sätt så blir det så. Han blir utvisad och då blir det lite som att ja, Mourinho fått 

rätt. Man ifrågasätter inte backen som gör fel."

Diskussionen kring matchen fortsätter för att sedan följas upp med ett inslag om övriga 

matcher som spelats. Tillbaka i studion redogör Pontus Kåmark för hur det ser ut i den täta 

bottenstriden innan fokus ändras till England. En översatt intervju med en besviken Arsenal-

tränare (Arsené Wenger) visas och tillbaka i studion pratar experterna om matchen. Nästa 

match som avhandlas är FA-cupsemifinalen mellan stadsrivalerna Manchester United och 

manchester City. Ett inslag med översatta intervjuer med inblandade spelare visas. 

Tillbaka i studion pratar Olof Lundh om vikten av semifinalvinsten för Manchester City. Den 

italienska anfallaren Mario Ballotelli nämns också efter att några United-spelare blivit arga på 

honom efter slutsignalen för att han provocerat motståndarspelare och -fans med att kyssa 

klubbmärket mot deras riktning.

Den andra semifinalen, mellan Bolton och Stoke, redovisas också kort. Stoke vann 

överraskande med 5-0. Detta innebär att ligamatchen mellan Stoke och Manchester City 

flyttas eftersom den skulle ha spelats på finaldagen. I England har det diskuterats om detta, 

eftersom det kan innebära att Stoke lägger sig i ligamatchen fyra dagar efter cupfinalen om de 

förlorar den mot Manchester City, då det skulle innebära att de får en automatisk direktplats 

ut i Europa League (eftersom City redan har en genom sin nuvarande ligaplacering). Olof 

Lundh avslutar redogörelsen med att skämtsamt peka på Jesper Hussfelt med orden "så det 

kan bli en klassisk läggmatch, fubu eller vad det heter."

Jesper Hussfelt: "Ah, italiano."

Patrick Ekwall avrundar inför reklampausen.
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Tillbaka efter reklampausen visas amatörvideon på Zlatan Ibrahimovic igen, denna gång med 

ljudspår från en intervju med Zlatan där han bedyrar sin oskuld. Jesper Hussfelt berättar mer 

om situationen.

Ett inslag med omgångens toppmatcher och mål visas. Tillbaka i studion tror Jesper Hussfelt 

att Milan redan nu kan räkna in ligavinsten efter att de besegrat Sampdoria med 3-0, medan de 

värsta konkurrenterna förlorat. Diskussionen avslutas med att ett nytt inslag visas, denna gång 

med matcherna från resten av omgången.

Fokus ändras till Tyskland där det står klart att Dortmund rycker än mer i toppen. Inslag med 

omgångens matcher och mål visas.

Efter inslaget diskuteras matchen mellan Leverkusen och Bayern München. Leverkusen 

förlorade med 5-1, något som väckt reaktioner i Tyskland enligt Olof Lundh. Bakgrunden är 

att tränaren för Leverkusen ska ta över som huvudtränare för Bayern München nästa säsong. 

Olof Lundh tror dock inte att detta påverkat Leverkusens insats.

Fotbollskanalen Europa, lördagen den 23 april, 2011

Programledare: Patrick Ekwall

Englandsexpert: Olof Lundh

Italienexpert: Jesper Hussfelt

Spanienexpert: Pontus Kåmark

Programmet inleds med att Jesper Hussfelt berättar att Milan numera leder ligan med åtta 

poäng efter att ha vunnit med 1-0 mot Brescia. Olof Lundh fortsätter med att berätta om Javier 

Hernandes i Manchester United som gjort 12 mål på 24 matcher under säsongen. Pontus 

Kåmark får ordet och rapporterar att den spanska klubben Getafe blivit uppköpta av arabiska 

ägare som kommer byta namn på klubben till Team Dubai nästa säsong.

Därefter visas omgångens matcher och mål från den italienska förstadivisionen Serie A.

Två inslag som redovisar mål och slutresultat följs av en diskussion kring Juventus som för 

närvarande ligger på en sjundeplats i tabellen. Jesper Hussfelt konstaterar att laget inte kan 

stänga matcher trots att de leder med två mål, något som storlag ska klara av. De beskrivs som 

"svängiga".
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Diskussionen går över till ett annat italienskt lag, Roma, som liksom Juventus ska satsa till 

nästa säsong. Hur stora ekonomiska muskler klubbarna har diskuteras och Englandsexperten 

Olof Lundh ställer sig frågande till deras resurser. Han refererar till engelska klubben 

Tottenhams manager Harry Redknapp som nyligen sagt att "det som lockar spelare idag är 

inte Europa [att spela i någon av de europeiska cuperna, egen anmärkning], utan pengar".

England avhandlas och Manchester Uniteds seger mot Everton redovisas. En översatt intervju 

med tränaren Sir Alex Ferguson visas följt av en intervju med Harry Redknapp, Tottenhams 

tränare, efter den oavgjorda matchen mot West Bromwich. Olof Lundh skojar om att Sir Alex 

Ferguson klagade på "Fergie-time" [en beskrivning av extratid som brittiska journalister 

använder när Manchester United får lång extratid i slutat av matcherna, egen anmärkning] 

eftersom "de ledde och det gillade han inte".

Tre olika val av säsongens spelare presenteras (de brittiska journalisterna, fansen och spelarna 

har valt tre olika spelare). Jesper Hussfelt tycker att journalisternas val av Scott Parker är fel 

och utbrister "finns det inte bättre spelare i England?".

Toppstriden i engelska andradivisionen Championship avhandlas. Svennis lag Leicester ser ut 

att missa kvalplatserna till förstadivisionen Premier League och lagets chanser att komma i 

kapp topplagen diskuteras innan pausen.

Efter pausen berättar Patrick Ekwall att det tredje El Classico-mötet mellan rivalerna 

Barcelona och Real Madrid [de möts fyra gånger under några veckor, egen anmärkning] går 

av stapeln nästa vecka. Den gången gäller den första semifialen av två i Champions League. 

Real Madrid besegrade Valencia med 6-3 i helgens ligaomgång och Barcelona vann mot 

Osasuna med 2-0. Målen visas i två sammansatta sammanfattningar av matcherna.

Lagen diskuteras av panelen och Real Madrid sägs vara det lag som känns hetast av de båda. 

De matchade ett reservbetonat lag men vann ändå komfortabelt medan Barcelona också 

luftade några reserver men istället fick byta in sina stjärnor i slutet av matchen för att vinna 

matchen.

Den spanska cupfinalen mellan Real Madrid och Barcelona visas sedan. Christiano Ronaldo 

avgjorde för Real Madrid i förlängningen. Cupfinalen diskuteras.

Patrick Ekwall: "Vilken match det var, på sitt sätt."
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Pontus Kåmark: ”Ja, det var det verkligen. Det va ju otroligt hetsigt, så mycket känslor, så 

mycket kamp. Varje sekund, varje situation gällde livet kändes det som."

Olof Lundh: "Ja är det inte fascinerande att så många spelare har spelat ihop och vunnit VM 

och EM att det är liksom... [slår sin knytnävar ihop i en gest, egen anmärkning] Det känns 

som att Vincent del Bosqué har en del team building att göra efter det här alltså."

Patrick Ekwall för ämnet in på hur spelarna uppträdde på planen under cupfinalen.

Patrick Ekwall: "Jag tillhör en av dem som tyckte att det var lite jobbigt, som tycker att 

matchen förstördes av allt det här. [Bilder på spelare som omringar domaren och protesterar 

visas, egen anmärkning]. Det protesterades hela tiden och filmades och las... och spelades 

över och ständiga protester för allt."

Pontus Kåmark: "Ja, det var det ju. Det förstörde lite av stämningen. Det är ju det här 

temperamentet som spelar roll... man försöker också skapa övertag mot motståndarna. Alla 

medel är tillåtna. Det är psykologi, psykningar... allt. Och det var ju verkligen som man kunde 

ta på stämningen."

Olof Lundh: "Och viktigt att notera som vi pratade om förra söndagen: bägge lagen håller på 

med detta. Det är inte bara Real Madrid och José Mourinho [Real Madrids tränare, egen 

anmärkning] som alltid får skit och Barcelona alltid slipper undan. De håller på lika mycket.

Jesper Hussfelt: "Ja. Dani Alves [Barcelonas högerback, egen anmärkning] vet vi, och David 

Villa [anfallare i Barcelona, egen anmärkning] är två kända filmare sen länge och så kan man 

säga vad man vill."

Patrick Ekwall: "Men vad tycker just du om protesterandet mot domaren, det var ju hela 

tiden."

Pontus Kåmark: "Ja, och det får man ju inte. Det är ju varning på det. [...] Men jag tror inte 

att de [domarna, egen anmärkning] orkar med eftersom det är ju så många, en bisvärm hela 

tiden, det hade ju inte varit en gubbe kvar efter tio minuter. Så ibland måste man känna vikten 

av matchen eller stävja det tidigt."

Patrick Ekwall: "Champions League på gång nu i veckan, första mötet, och det kommer att 

bli oerhört intressant..."

Pontus Kåmark: "Ja, det kommer bli likadant. [...] Nu vill Barcelona ta tillbaks det här 

övertaget som de haft tidigare så det kommer bli precis lika hett."
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Bilder från det pågående Baskien-derbyt visas där Athletic Bilbao leder mot Real Sociedad 

med 2-1. Det beskrivs som ett hett derby. Inslag från Tyskland står på tur. Mål och slutresultat 

från omgången visas. Tyska toppstriden diskuteras följt av en kort redogörelse för hur det går 

för de svenska proffsen ute i Europa. Veckans snyggaste mål och fulaste tilltag presenteras 

innan Patrick Ekwall avrundar programmet och önskar tittarna en trevlig påsk.

Fotbollskanalen Europa söndagen 1 maj, 2011

Programledare: Patrick Ekwall

Englandsexpert: Pontus Kåmark

Italienexpert: Jesper Hussfelt

Spanienexpert: Pontus Kåmark

I inledningen av programmet tas val av domare upp inför Champions League-mötet mellan 

Real Madrid och Barcelona. Belgaren Frank de Bleeckere har fått i uppdrag att döma matchen 

och det har fått Real Madrids tränare José Mourinho att kritisera Uefas val av domare. Detta 

eftersom Frank de Bleeckere dömde matchen mellan Inter (som då tränades av Mourinho) och 

Barcelona i förra årets semifinal i Champions League. Det som undertecknad finner intressant 

är att Spanienexperten Pontus Kåmark väljer följande ord när han beskriver händelsen.

”Jo, det var ju han som dömde Mourinhos Inter i fjor när Motta blev utvisad efter 29 

minuter. Så det här har ju naturligtvis Mourinho varit ute och diskuterat. Och inte nog med 

Stark [en annan domare som dömde förra matchen mellan Real Madrid och Barcelona, min 

anmärkning] senast, nu kommer de Bleeckere och konspirationsteorierna fick vatten på sin 

kvarn för Mourinho.”

Patrick Ekwall skrattar och säger: ”Vilken överraskning, vi lär höra mer om det senare.”

Mourinho är förvisso en färgstark manager som uttalat sig kontroversiellt ett flertal gånger, 

men stämningen som byggs upp i studion av 1) Spanien-expertens ordval, och framför allt 2) 

programledarens skratt och ordval, ger mig som neutral tittare en känsla av att portugisen 

Mourinho är konspiratorisk och konfliktsökande. Ordvalet som sticker ut är ”det här har 

naturligtvis Mourinho varit ute och diskuterat”.

Fem minuter in i programmet visas ett mindre reportage om den Dortmund som blivit 

tyska ligamästare. Under inslaget får tittaren bland annat se Dortmunds spelare fira 
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ligavinsten med stora ölglas som de skvätter öl ur på varandra. Efter inslaget tar Patrick 

Ekwall ordet.

”Stor fest i Dortmund alltså och det hann inte gå så lång tid efter matchen innan det här 

stora ölglaset [visar med händerna hur stort det var, min anmärkning] var framme.”

Jag tycker att programledaren befäster en bild utav på förhand bestämda åsikter om den tyska 

kulturen. Öl i stora glas är det första han poängterar efter att inslaget är över, inte att 

Dortmund vann ligan eller hur de gjorde det. De två experterna skojar kort om firandet.

Efter halva programmet och en reklampaus berättar Patrick Ekwall att Arsenal besegrat 

Manchester United med 1-0. Sir Alex Ferguson, tränare för Manchester United har intervjuats 

av engelsk TV och programledaren påar inslaget.

”Och efteråt pratade givetvis Sir Alex, Uniteds manager, om ett eller annat domslut som 

gick emot.”

Efter inslaget påpekar Patrick Ekwall Sir Alex Fergusons skotska dialekt och förbarmar 

sig över programmets översättare. Sedan leds diskussionen vidare med att han frågar Pontus 

Kåmark: ”Men är det inte lite humor att han plockar upp det här med domaren hela tiden?”

Pontus Kåmark: ”Jo det är det verkligen, och det är ju verkligen också att man ser det 

från eget håll i alla lägen. Dels så lämnar du ju över den andra situationen här med att Chelsea 

fick med sig domsluten vilket vi inte får, lite martyr där.”

Diskussionen följs av ett inslag efter matchen mellan Tottenham och Chelsea där 

engelsmannen Harry Redknapp, tränare för Tottenham, intervjuas efter matchen som laget 

förlorade efter att ett mål inkorrekt blivit godkänt (bollen var aldrig över mållinjen). 

Redknapp säger att han vill ha målkameror som domaren kan använda sig av vid svåra 

situationer, men väljer också att inte kritisera domaren eftersom han anser att det var en 

omöjlig uppgift för denne och hans linjemän att se. I studion hyllas Harry Redknapp av 

experterna som tycker att ”han har rätt i vad han säger”. Han benämns som ”fair” av Pontus 

Kåmark och som ”en gentleman” av Jesper Hussfelt.

Fotbollskanalen Europa, söndagen 8 maj 2011

Programledare: Johan Edlund

Englandsexpert: Olof Lundh

Italienexpert: Jesper Hussfelt
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Spanienexpert: Pontus Kåmark

Johan Edlund är vikarierande programledare för Patrick Ekwall som är sjuk. I inledningen av 

kvällens program pratar han med experterna om skytteligajakten i Spanien, Milans 

guldfirande och Manchester Uniteds 19 ligatitlar.

Ett inslag med Zlatan Ibrahimovic och hans lagkamrater i Milan visas efter att de tagit hem 

den italienska ligatiteln.

Jesper Hussfelt berättar varför Milan vunnit titeln. Han drar paralleller till tränaren Sir Alex 

Ferguson i Manchester United, som ofta hyllas för sin vinnarskalle. Liksom Sir Alex 

Ferguson tillsattes Milans sportchef Galliani 1986. Sedan dess har Manchester United 19 titlar 

och Milan har 27. Sex av dem är Champions League-titlar, medan Manchester United bara 

vunnit två, poängterar Jesper Hussfelt.

Därefter visas ett kort inslag där Zlatan Ibrahimovic sparkar en lagkamrat i huvudet under en 

pågående intervju. Inslaget lockar till skratt i studion och experterna tonar ned händelsen som 

ett skämt från svensken. Ännu ett kort inslag visas där Milans målvakt Abbiati ses hålla en 

flagga med fascistiska referenser. I studion konstateras det att målvakten är uttalad 

fascismsympatisör men att det också i Italien är vanligare och mer accepterat med sådana 

åsikter.

Ett inslag med omgångens slutresultat och mål visas. Tillbaka i studion pratar Johan Edlund 

och Jesper Hussfelt om derbyt mellan Sampdoria och Genoa innan Italien-delen av 

programmet avslutas.

Ett inslag med Sir Alex Ferguson visas. Han blir intervjuad efter klubbens 19:e ligavinst. 

Tillbaka i studion frågar Johan Edlund Olof Lundh varför Manchester United vann ligan i år.

Olof Lundh: "Det känns som att de är mer av ett lag. Kanske inte egentligen så många 

stjärnor. Jag menar om man såg dagens match... koreanen Park som är helt outstanding i 

matchen. Det är liksom inte en stjärna på det sättet i andra lag men han går in... Det är mer av 

ett lag."

Jesper Hussfelt: "Ja, de vet exakt vad de ska göra. De är så väldresserade och instruerade så 

att även om de inte har de stora stjärnorna så underordnar de alltid sig kollektivet och spelar 

väldigt enkelt fotboll. Och gör det fantastiskt."

Olof Lundh: "Ja, och sliter alla för varandra."
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[...]

Johan Edlund: "Och gubben Ferguson, han har verkligen kvar hungern också."

Pontus Kåmark: "Ja. Han är ju en vinnare, det går inte ur. Det spelar ingen roll med pengar 

och så utan det är hedern och vinna matcher [som räknas, egen slutsats av oavslutad 

mening]...

Efter diskussionen kring Manchester United berättar Johan Edlund om Tottenhams dubbla 

olycka. Bara oavgjort mot bottenlaget Blackpool och storstjärnan Gareth Bale skadad i en 

hård tackling från en motspelare.

Johan Edlund: "Tacklingen på Bale är inte den första av den här kalibern som har hänt i 

Premier League den här säsongen."

Olof Lundh: "Nä, det har ju varit några hårda... Newcastles värvning Ben Harfa blev ju tidigt 

sänkt av De Jong och Stuart Holden blev sänkt av Johnny Evans och det är ju rätt hårda tag 

som på något sätt accepteras i England, även om Charlie Adams har fått kritik för denna 

tacklingen."

Jesper Hussfelt: "Det är ju britterna som kommer från fotbollen i The Championship som 

Blackpool har gjort, som spelar på ett helt annat sätt och går in med dobbar och går in hårt 

mot spelare som har foten i marken."

Olof Lundh: "Samtidigt är Johnny Evans i ManchetsterUnited [från Irland, egen 

anmärkning] och De Jong, holländare, i City. Sänkte Ben Harfa."

Diskussionen följs av ett mer humoristiskt inslag med en kvinnlig linjedomare som blir 

omkulltacklad av en spelare. Hon reser sig direkt upp från marken och flaggar för offside. På 

bilderna ser tacklingen ut att vara medveten.

Johan Edlund: "Filmningar har varit omdiskuterat bland spelarna men när det gäller 

domarna så är det fair play som gäller. Spana in den assisterande domaren här, Sian Massey, 

hon blev påsprungen ordentligt i The Championship. Hade det varit en spelare så hade han 

legat, vridit sig, gråtit... Hon reste sig upp och fortsatte direkt."

Pontus Kåmark: "Det är varningsberättigat. Det är ju en riktigt tackling!

Olof Lundh: FA har utrett det och Kevin McNorton går fri. Han anses inte ha tagit i" [i 

tacklingen, egen anmärkning].

Pontus Kåmark: "Jag tyckte det såg ganska medvetet ut."
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Olof Lundh: "Men hon stod ju upp till skillnad från... Jag menar i El Classico har det varit 

mycket snack om att ligga och känna efter. Hon kände inte efter."

Efter pausen blir det Spanien-fokus. Bottenstriden avhandlas och inslag med slutresultat och 

mål visas. Skytteligajakten mellan Christiano Ronaldo och Messi diskuteras. Fokus byts till 

Tyskland, där omgångens matcher och mål redovisas.

Fotbollskanalen Europa söndagen 22 maj, 2011

Programledare: Patrick Ekwall

Englandexpert: Olof Lundh

Italienexpert: Jesper Hussfelt

Spanienexpert: Anna Brohlin

Vårens sista Fotbollskanalen Europa kommer att avhandla slutspurten i de största europeiska 

ligorna, meddelar programledaren Patrick Ekwall i programmets inledning. Medverkande i 

studion är också Englandsexperten Olof Lundh, Italienexperten Jesper Hussfelt och 

Spanienexperten Anna Brohlin, som vikarierar för Pontus Kåmark.

Programmet inleds med att Patrick Ekwall för en diskussion med experterna om det hetaste 

som hänt i just deras land. Därefter avhandlas England och den inhemska ligan Premier 

League som avslutats. Olof Lundh redogör för hur bottenstriden slutade och vilka lag som 

åkte ur. Sedan berättar han vilka lag som tagit kvalplatser till nästa säsong Europa League (en 

europeisk cup för lag som vinner inhemska cuper eller placerar sig i toppen av sitt lands 

högstadivision).

Olof Lundh: ”I toppen är det klart att Manchester City tog den här viktiga direktplatsen in till 

Champions League [den största klubblagsturnéringen i Europa, min anmärkning] och Arsenal 

får alltså kvala in till Champions League, vilket är ett stort... och sen Tottenham tog sista 

platsen i Europa League. Liverpool missade att hämta in den, första gången på tolv år.”

Patrick Ekwall: ”Och Birmingham City spelar i Europa League.”

Olof Lundh: ”Och troligtvis också Fulham som får en plats för att de spelar en schysst 

fotboll [enligt fair play-regler om rent och ärligt spel som det europeiska fotbollsförbundet 

Uefa instiftat, egen anmärkning].”
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Patrick Ekwall: ”Ett engelskt tecken helt enkelt.”

Därefter avhandlas den italienska toppen- och bottenstriden med Jesper Hussfelt. Den spanska 

bottenstriden står näst på tur med Anna Brohlin. Experterna diskuterar sedan den spanska 

bottenstriden tillsammans och konstaterar att Deportivo la Coruna degraderas till den spanska 

andradivisionen. Vilka lag som tagit europaplatser till nästa säsong avhandlas och bilder från 

Real Madrids och Barcelonas respektive matcher visas. Även mål av Petter Andersson (proffs 

i holländska Groningen) visas snabbt innan en reklampaus.

Efter pausen visas ett inslag med några lag som firar vunna titlar säsongen 2010/2011. Först 

ut är Manchester United (England) följt av AC Milan (Italien), Barcelona (Spanien), 

Dortmund (Tyskland), Porto (Portugal/Europa League), Ajax (Holland), Lille (Frankrike), 

Olympiakos (Grekland) och Fenerbahce (Turkiet).

Jesper Hussfelt redogör de sämsta insatserna som gjorts under säsongen i Italien. I en "topp 

tre"-lista väljer han ut tre klubbpresidenter som alla begått misstag.

Patrick Ekwall säger innan redogörelsen: "Det är dags att summera säsongen, och vi börjar i 

Italien Jesper. Där dom stora stjärnorna inte alltid är på plan, utan vid sidan av."

Jesper Hussfelt: "Nä de sitter ofta bakom skrivborden i Italien va, de riktigt stora stjärnorna."

Därefter redovisar Jesper Hussfelt årets lag i Italien och han konstaterar att de få italienarna 

som finns med i årets lag "i vanlig ordning" återfinns "längst ner på planen" och den 

brasilianske mittbacken Thiago Silva väljs ut som de bäste utav alla.

Patrick Ekwall lotsar sedan tittarna vidare och byter fokus från Italien till England med orden 

"It's all about money".

Olof Lundh: “It's all about the money. Särskilt i England gäller stålarna."

Repliken följs av en redovisning om hur mycket olika spelare och klubbar kostat att köpa i 

England under den senaste säsongen. Olof Lundh presenterar sedan årets lag i England och 

väljer den belgiske mittbacken Vincent Kompany som årets bästa spelare.

Fokus ändras från England till Spanien och Anna Brohlin återkommer till den senaste 

månadens stora samtalsämne, nämligen rivaliteten mellan Barcelona och Real Madrid. Patrick 

Ekwall och Anna Brohlin pratar om "det skitiga spelet" som de tror skadat bilden av den "fina 

spanska fotbollen". 
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Anna Brohlin: "Det här spelet bakom kulisserna har blivit ganska fult [syftar på kampen 

mellan Real Madrid och Barcelona, egen anmärkning]."

Patrick Ekwall: "Nästan intressantare än det som händer på planen."

Sedan redogör Anna Brohlin årets lag i Spanien där många av spelarna representerar 

Barcelona och Real Madrid. Som bästa spelare väljer hon den spanske mittbacken Gerard 

Piqué, hemmahörande i Barcelona.

Anna Brohlin: "... det är framför allt för han naturliga ledaregenskap. Jag träffade Iker 

Casillas [målvakt i spanska landslaget och Real Madrid, egen anmärkning] efter den spanska 

cupfinalen och då sa han att 'jag tror Gerard Piqué kommer bli vår framtida kapten i spanska 

landslaget' [...] ... en stor talesman för Barcelona. Han har verkligen en naturlig ledaregenskap 

och är bra verbalt."

Sedan visas årets fem snyggaste mål samt årets fem "fulaste", viket är tacklingar och fula 

övergrepp som resulterat i röda kort. På plats tre ses en spelare i tyska St. Pauli sparka ner en 

motståndare med en våldsam spark. Olof Lundh, Englandsexperten, tycker dock att den 

nedsparkade spelaren "överdriver lite". På bilder som visas slår spelaren en halv volt utav 

sparken som träffar hans skenben.
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