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Man kan tycka att man efter flera år som journalist borde lärt sig att ett uppdrag plötsligt 
kan förändras, ett knäck kan bli inställt, någon kan ångra sig. Man borde inte bli paff eller 
frustrerad när saker inte blir som man tänkt sig. 
 När jag i våras klev in på The Players’ Tribunes mäktiga kontor, längst ut i väst på 
26:e gatan med utsikt över Hudson River, gjorde jag det med stor förväntan och en tydlig 
bild av vad det där första – och de följande besöken – skulle ge mig i form av kunskap, 
bildmaterial och innehåll till den här rapporten. Jag pratade lite inledande med min 
svenske kontakt på företaget, innehållsproducenten Sebastian Alvarado, och sög åt mig 
av det han kunde berätta om företaget och om arbetsprocessen. Jag var oerhört peppad 
på mitt uppdrag. 
 Men det blev inte som jag tänkt mig. När jag försökte få intervjuer med personer 
jag ansåg relevanta, till exempel VD:n eller någon som arbetade med etiska och 
publicistiska frågor, märkte jag att det blev svårare än jag räknat med. De var positivt 
inställda inledningsvis, men allt eftersom tiden gick, och ju mer jag hörde av mig, desto 
mer drog de sig tillbaka. Så jag började söka en plan B.  
 Efter att jag rådfrågat min inofficiella mentor i projektet, Tobias Rosvall, kom jag 
fram till att eftersom jag inte kunde få någon inblick fick jag ställa in mig på att göra 
någonting från utsidan. Jag tog kontakt med en professor i journalistik, Brian Moritz på 
The State University of New York Oswego, som riktat in sig på digital journalistik och 
sportmedia. Han har tio års erfarenhet som sportreporter och forskar nu på 
arbetsprocessen i den digitala journalistiken, han är också intresserad av ekonomin i 
densamma. Brian och jag hade ett långt samtal om The Players’ Tribune och han gav mig 
sin syn på sajtens roll i Nordamerikansk sportjournalistik, och lite oväntat fick han mig att 
se på The Players’ Tribune med lite andra ögon än de jag gick in i uppdraget med. Det 
var oerhört uppfriskande. 
 Efter många om och men lyckades jag äntligen få tag på en person som fått en 
text publicerad på sajten, före detta ishockeyspelaren John Scott. Han berättade om sin 
upplevelse av processen och gav mig en bild av hur arbetet gick till, från en atlets 
synvinkel. 
 Här nedan kommer mina tankar och personliga slutsatser kring mediebolaget The 
Players’ Tribune (TPT), var de varit och vart de är på väg.  

LANSERING OCH VISION 

The Players’ Tribune lanserades hösten 2014 av den före detta baseballspelaren Derek 
Jeter. Han ville ge atleter en plattform för att nå fram till sina fans på en mer direkt, 
personlig och avskalad nivå och startade då TPT. Det började med långa texter, alltid 
skrivna ur en första persons perspektiv, och har nu utvecklats till både korta 
videointervjuer, podcasts och längre dokumentärklipp.  



 I Nordamerika, berättar Brian Moritz, var lanseringen av TPT någonting som 
hypades upp enormt. Framtidssiare inom journalistikens värld spådde att sajtens 
uppkomst betydde slutet för sportjournalistik som vi känner till den. Varför skulle atleter 
och idrottsprofiler göra traditionella intervjuer när det istället kunde vara avsändare och 
kontrollera sina historier genom TPT:s plattform?  
 Derek Jeter investerade stora pengar i företaget, men drog även in ekonomiskt 
stöd från externa investmentbolag. Och även om hypen kanske var överdriven var 
produkten verkligen unik. Personligen blev jag ofta helt förtrollad när jag ramlade över en 
text av en idrottade jag kände till eller var intresserad av. Essäerna och bilderna höll alltid 
en hög kvalitet. 

EFTER SMEKMÅNADEN 
 
Men The Players’ Tribune tog inte över sportjournalistiken. Frågan är om den ens gjorde 
så stort avtryck överhuvudtaget. I dagens digitala milljö med alla tusentals aktörer som 
pumpar ut information är det inte bara oerhört viktigt att stå ut och lyckas med sitt 
innehåll, min känsla är att det är minst lika viktigt att hålla en hög frekvens på det du 
levererar. TPT producerar onekligen välproducerat material, men i en takt som gör att de 
inte stannar top of mind för publiken. Dessutom har vi lärt oss hur viktigt det är med 
interaktion med läsare och följare, att förse de intresserade med ett forum för diskussion 
och engagemang, något jag upplever att TPT inte prioriterat på samma sätt som 
traditionella medier. När jag pratade med Brian om just detta gick det upp för mig att jag 
väldigt sällan, nästan aldrig, söker mig till The Players’ Tribune, utan jag läser bara saker 
från dem som dyker upp i mitt flöde. Detta till skillnad från andra medieaktörer som The 
Athletic i Nordamerika, eller Sportexpressen, Sportbladet eller Hockeysverige på vår 
svenska marknad, som jag kan gå in på flera gånger om dagen för att se om det dykt 
upp något nytt intressant som jag inte får missa.  
 TPT blir med sin affärsmodell beroende av en viralitet, att deras inlägg får en hög 
spridning, för att över huvudtaget nå igenom bruset. Och utan att ha egen forskning vill 
jag tro att den typen av affärsmodell inte är hållbar när det kommer till sportjournalistik. 
Du måste hitta ett sätt att få läsarna och besökarna att besöka dig utan att du når in i 
deras flöden, i synnerhet om du bara publiceras 40-50 produktioner per månad. Enligt 
New York Post har företaget sedan starten haft 80 miljoner dollar i kostnader men bara 
58 miljoner i intäkter. 

”Jag vet inte var The Players’ Tribune passar in i sportjournalistikens ekosystem, det fins 
så mycket innehåll, så många nyheter, så mycket historier att läsa att de liksom går 
förlorade. Och i den ekonomiska värld vi befinner oss i idag har vi inte råd att vara något 
som folk inte söker sig till, utan förlita oss på spridning. Min känsla är att det var mer hype 
än substans när sajten kom. Om Derek Jeter inte var inblandad, hade vi brytt oss om den 
här sajten överhuvud taget?” - Brian Moritz 

https://nypost.com/2019/10/31/derek-jeters-publishing-career-may-be-coming-to-an-end/


JOURNALISTISKA DILEMMAN 

Eftersom jag aldrig fick möjlighet att prata med någon av arbetsledarna eller cheferna på 
företaget hade jag aldrig möjlighet att ställa de djupa frågorna om arbetsprocessen. Men 
som jag nämnde ovan fick jag en kort genomgång av innehållsproducenten Sebastian 
Alvarado i våras. Han berättade att varje produktion såg annorlunda ut, från idé till 
publicering. Vissa texter föregås av månader av små kontakter med atleterna för att få 
dem att ställa upp, medan andra intervjuer görs bara någon dag efter att en kontakt 
tagits. Ibland initierar TPT samarbetet och ibland hör atleterna av sig med en önskan att 
medverka. 
 En intervju kan ta lång tid, men den kan också vara över på 90 minuter. Därefter 
börjar arbetet med att sätta ihop text och bildmaterial. Vissa atleter vill skriva sina texter 
själva, men de får ofta hjälp med dramaturgi och disposition och i många fall även själva 
skrivandet. Jag frågade Sebastian om de eventuella journalistiska dilemman man kan 
ställas inför i arbetet med en text, som kanske blir ännu mer påtagliga när atleten själv 
står som författare. 
 Som journalister är vi tränade att ställa kritiska frågor, lyfta fram olika scenarion 
och vara källkritiska. Och självklart är det inget fel i att en person berättar sin version av 
en historia, men det finns alltid en risk att saker utelämnas, förvrängs eller rentav 
förfalskas. I en traditionell journalistisk artikel kan vi som skribenter påvisa att vi ställt 
följdfrågor eller bett intervjuobjektet att utveckla. I texterna på The Players’ Tribune syns 
det inte om intervjuaren ställt kritiska motfrågor. 
 Sebastian säger att de prioriterar atletens integritet väldigt högt, men att de 
givetvis har de journalistiska och etiska aspekterna i bakhuvudet hela tiden. 
Projektledaren för en specifik artikel är noga med att information faktakollas och det 
händer att de ibland får säga till atleterna att ”här måste du utveckla” eller ”om du har 
med den här delen måste du också ha med den där delen”.  
 Jag tror att det är viktigt att den journalistiska ryggraden alltid finns som en grund 
för alla artiklar som skapas. Men min uppfattning är också att det blir allt vanligare med 
relationsberoende journalistik. Då menar jag inte bara att man har ett telefonnummer till  
en pålitlig källa man ringer när man vill bekräfta information, utan att man bygger en mer 
personlig relation med ett intervjuobjekt, och med detta tummar på journalistiska ramar 
för att skapa en långsiktighet, ett samarbete mellan journalist och intervjuobjekt. 
 Ett exempel kan vara att den intervjuade personen vill läsa texten innan den 
publiceras. På journalistutbildningar lär vi oss att vi äger våra texter och att 
intervjuobjektet får läsa texten när den publicerats. Möjligtvis kan vi skicka över citaten 
för att bekräfta att vi transkriberat rätt. Men jag tror det är väldigt vanligt att vi i många 
lägen går med på att visa texten, för att få ett godkännande av intervjuobjektet innan vi 
publicerar alstret. Och i The Players’ Tribunes fall måste det vara mer regel än undantag, i 
synnerhet när atleten är den enda som står som författare. 
 Där ser vi en unik version av den arbetsetiskt journalistiska processen i 
sportmedia. Jag vill inte påstå att det är fel, men man bör vara medveten om att det är 
många traditionella steg och kontroller som blir luddiga vid detta tillvägagångssätt. 

En annan skillnad som Sebastian Alvarado nämnde, mellan klassiska journalister och 
skribenterna eller innehållsproducenterna på TPT, var deras offentlighet. I dagens 
sportjournalistiska klimat förväntas skribenterna ofta att bygga sina egna varumärken 
och bli egna profiler, vid sidan av atleterna. Man ska ha en åsikt, man ska ha en plattform 



och man ska synas. Skribenterna på The Players’ Tribune nämns aldrig vid namn. De låter 
atleten ta all uppmärksamhet i texten och tilldelas inget offentligt erkännande i form av 
signatur eller dylikt. 
 Den detaljen fastnade jag vid lite, och tycker är intressant. Nästan lite romantisk. 
Att skribenten är just skribent och låter hundra procent av ljuset falla på den som 
berättelsen tillhör. 
 Jag vet inte riktigt varför den biten etsade sig fast hos mig, kanske för att jag själv 
dagligen försöker lista ut vad jag kan göra för att stärka mitt eget varumärke i en så 
offentlig och profildriven värld som sportjournalistiken har blivit. Men det är ett ämne för 
en helt annan undersökning.  

ATLETEN 

Jag som läsare har genom att uppleva många av TPT:s texter fått en bild av att atleten 
lyser igenom i artiklarna och att de får vara med och påverka. Men det kunde jag givetvis 
inte säga med säkerhet om jag inte fick tag på någon som fått en berättelse publicerad. 
 John Scott är en före detta ishockeyspelare som publicerat mer än en text på 
sajten. Den första handlade om hans upplevelse av att ha blivit inkuppad av 
hockeyfansen till att medverka i sin första All Star-helg med NHL:s stora stjärnor. John 
Scott har haft en karriär som ”enforcer”, alltså någon som har som uppgift att försvara 
stjärnorna i sitt eget lag genom att spela tufft mot motståndarna. Ofta genom slagsmål 
och otäcka tacklingar. En sådan spelare ses sällan i All Star-sammanhang, och han var 
lika förvånad som NHL:s ledning när det stod klart att hockeysupportrar runtom i landet 
hade röstat fram honom till att deltaga. NHL gjorde sitt för att hålla honom borta från 
eventet, något han skriver om i sin artikel.  
 Efter många om och men fick jag äntligen tag på John Scott för att ställa mina 
frågor om hur arbetet med artikeln gått till. (Se bilaga nedan) 

John Scotts upplevelse av The Players’ Tribune verkar ha varit genomgående positiv. Han 
berättar att han fått vara med och styra det mesta i arbetet, och han kände sig aldrig 
obekväm i vad de bad honom att prata om eller göra. De ställde ofta frågor om vad han 
kunde tänka sig att prata om snarare än gav krav på vad de ville ha. Han hade alltid ett 
val att säga ”ja” eller ”nej” till ett visst ämne i texten.  
 Den före detta NHL-spelaren säger att han uppskattar TPT:s sätt att berätta 
atleternas historier utan att vinkla eller göra klickbeten av dem.  

Jag kan inte påstå att jag är särskilt förvånad av John Scotts väldigt soliga beskrivning 
av sajten. Med Sebastian Alvarados ord i bakhuvudet om hur de inte går in med en 
agenda i intervjutillfället utan bara vill lyfta fram en historia, känns det ju onekligen som 
att det är just så som åtminstone John Scott blivit bemött. Sedan förstår jag ju att en 
eventuellt dålig upplevelse med dem kanske inte är något han vill dela med vem som 
helst. Men med tanke på att han ju faktiskt gjort ytterligare samarbeten med dem så 
verkar hans svar ändå vara ärliga.  

https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/a-guy-like-me
https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/a-guy-like-me


FRAMTIDEN 

Precis innan jag skulle prata med Brian Moritz, och satt och gjorde min sista minuten-
research, upptäckte jag att The Players' Tribune blivit sålt. De nya ägarna, Minute Media, 
ska hjälpa TPT i sin globala satsning och dessutom förse dem med en ny snabbväxande 
plattform. Jag blev lite chockad först, inte över själva försäljningen utan att jag inte hade 
hört någonting om den. Brian sade samma sak. 

”Både du och jag jobbar i den här digitala, sportjournalistiska världen men ingen av oss 
lade märke till att de blivit sålda. Så hur ska vi märka vad de gör härnäst?” - Brian Moritz 

I ett inlägg på sajten skrev grundaren Derek Jeter om vilket avtryck sajten haft, vad man 
åstadkommit och vilka effekter deras produktioner haft på läsare runtom i världen. Och 
jag vill inte säga emot honom. Jag är ju en av de där läsarna, det var därför jag ansökte 
om det här stipendiet. Men jag tror också att de kommande åren blir oerhört avgörande 
för företaget om de ska kunna hitta en lönsamhet i verksamheten. Derek kommer 
fortfarande att finnas kvar bakom kulisserna men innan vi vet vilken vision och plan 
Minute Media har för TPT kan vi inte veta säkert hur utvecklingen kommer se ut. 
 Personligen tror jag att de behöver hitta ett sätt at få läsarna att söka sig till deras 
kanaler självmant, och ofta. Och för att nå dit tror jag att frekvensen på innehållet de 
publicerar måste bli högre. Man ska vilja gå in flera gånger om dagen för att se om det 
kommit något nytt. TPT måste hitta ett sätt att inte behöva förlita sig på att 
intervjuobjekten med sina stora följarbaser delar innehållet. De måste få alla sina texter 
att bli lästa, inte bara bombnedslagen som när Kevin Durant avslöjade i en text att han 
var klar för The Warriors eller när Kobe Bryant meddelade att han skulle avsluta sin 
karriär.  
 En annan lösning skulle givetvis vara att börja ta betalt i form av prenumerationer. 
Men då gäller det verkligen att få upp frekvensen för att läsarna ska känna att det är värt 
att betala varje månad, då räcker det inte med 1-2 publiceringar per dag. 

I en andra intervju med Sebastian Alvarado (se bilaga nedan) frågade jag honom om 
hans syn på försäljningen och vad det kan innebära för framtidens TPT. Han var positivt 
inställd till förändringen och såg en stor potential i att utveckla innehållsproduktionen för 
honom och hans team. Det verkar som att fokus kommer att ligga på rörlig produktion i 
framtiden, och Sebastian nämner samarbetspartners som både Netflix och Fox Sports. 
Vad gäller de skrivna texterna kommer Minute Media att kunna tillgodose en helt annan 
distributionsmöjlighet, menar Sebastian. Idag får de inte tillräckligt med trafik på sina 
artiklar och de hade själva inte förutsättningarna för att driva trafiken framåt.  

EN SVENSK VERSION? 
 
En av mina funderingar inför den här rapporten var huruvida det skulle gå att dra igång 
en liknande satsning i Sverige. Jag inbillade mig att det krävdes stora idrottsprofiler som 
Derek Jeter och investmentbolag som drömde om miljoner och ytterligare miljoner i 
räckvidd för att kunna rättfärdiga investeringen. Men efter min konversation med 
Sebastian Alvarado fick jag en mer hoppfull bild av en eventuell satsning i Sverige. Han 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-21/derek-jeter-s-players-tribune-agrees-on-sale-to-minute-media
https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019


tror absolut att idrottsvärlden är tillräckligt stor, att atleterna är tillräckligt många, och att 
intresset för kvalitetsinnehåll är tillräckligt stort för att en sån sajt skulle flyga. 

Det som behövs är egentligen tre saker. 

– Pengar. Dels för att kunna investera i en plattform, löner och alla kringliggande 
kostnader i lokaler och liknande, men också för att kunna göra en marknadspush och 
skapa en hype kring satsningen. Kanske skulle man redan från start, med tanke på att 
Sverige är en mindre marknad, använda sig av en premiumfunktion för att direkt börja 
täcka upp för kostnaderna. 
– Relationer. Avgörande för att satsningen över huvudtaget ska bli framgångsrik, eller 
ens bli av, är att atleterna känner en tillit till sajten och det nya varumärket. Utan 
kontakter och goda relationer med atleterna eller deras agenter kommer det bli svårt att 
hitta de där historierna som sticker ut eller berör. 
– Storytellers. Utan duktiga skribenter är den här typen av sajter ingenting, även om 
atleterna ibland skriver sina texter själva. Man behöver hitta skribenter som är villiga att 
lägga sina egon åt sidan för att i stället ge plats åt berättelsen och innehållet. 

Efter mina år som sportjournalist har jag en överväldigande förståelse för hur många 
berättelser det finns i sportens värld. Och Sverige är inte annorlunda på något sätt. Jag 
tror att det går att starta en liknande satsning i Sverige där atleternas historier får stå i 
fokus. Med rätt personer, rätt plattformar och lite jävlar anamma tror jag att en sådan 
plattform kan vara framgångsrik även i vårt lilla land.  

SLUTORD 

Jag har under tio månaders tid försökt få till ett möte med VD:n Jeff Levick, eller någon 
annan i ledande position på företaget men utan framgång. En slutsats som känns rimlig 
att dra är att hela försäljningssituationen antagligen är anledningen till att de högre 
cheferna dragit sig tillbaka och inte var villiga att ställa upp på en intervju med mig på 
hela sommaren. Men bara för att den här undersökningen inte blev som jag tänkt mig 
tänker jag inte ge upp. Jag hoppas kunna få en intervju med någon an dem en dag, där 
jag får chansen att ställa frågor kring de etiska aspekterna och om affärsidén verkligen 
gick ut på att skapa viraler, och höra deras plan för att få räckvidd och ekonomi hos The 
Players’ Tribune att växa i framtiden. 
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+1 (607) 341 5029 
brian.moritz@oswego.edu 

Sebastian Alvarado 
Senior Producer and Content Development, The Players’ Tribune 
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salvarado@theplayerstribune.com 
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BILAGA - INTERVJUER 

Intervju Sebastian Alvarado 

Hur lång eller kort tid kan en skriven artikel ta att producera? 
– Vissa kan ta många många månader, vissa kan gå på en dag. 
– När Ada Hegerberg vann guldbollen 2018 och ombads av prisutdelaren på scen att 
”twerka”, då fick vi tag på henne direkt för att vi råkade ha en av våra kollegor på galan. 
Så vi gjorde en intervju och så publicerade den väldigt tätt inpå händelsen. Men det är 
ju ett extremfall, när det går så snabbt. Sedan finns det exempel där det tar år. En atlet 
kanske skrivit hos oss och sedan bibehåller man relationen och efter en lång tid känner 
atleten sig bekväm med att berätta något annat, väldigt starkt, som han eller hon vill 
prata om.  

Hur ser du på de journalistiska dilemman som kan uppstå i en sån här process. Finns 
det en journalistisk problematik kring att låta atleten stå som avsändare? Kan ni ställa 
kritiska frågor? 
– Jag kan bara berätta ur mitt perspektiv, jag har ju mitt sätt att se på det. Jag gör 
många av våra intervjuer, nästan de flesta av våra stora fotbollsintervjuer. Min stil som 
intervjuare, som jag tror passar bra i det här sammanhanget, är att jag är där för att 
ställa frågorna och få dem att berätta storyn. Jag går inte in där med en åsikt, eller en 
agenda. För oss är storyn i fokus. 
– Med det sagt så granskar ju vi jättemycket innan vi ens går in och gör en story. Om det 
ligger någon ”skit” där bakom hos atleten, så måste vi ju ställa frågor om det. Säg att 
det finns en fotbollsspelare som vi vet har gjort lite grejer som inte varit så snygga. Han 
kanske inte varit dömd för någonting, men det finns ändå där. Då ställer vi oss frågan 
om det är rätt att göra storyn med spelaren. 
– Och där vi bestämmer oss för att göra storyn så är vi tydliga mot spelaren eller 
agenten att vi måste ställa frågor om ”skiten”. Vi är ju helt tondöva om vi går in och gör 
en intervju och undviker att ställa frågor kring det.  
– Men det är ofta i de där frågorna vi får folk att öppna upp sig. Och för mig handlar det 
om att förstå vad beteenden och tankar kommer ifrån. Vad ligger till grund för det som 
hänt. Vi ställer absolut kritiska frågor, men inte på ett ifrågasättande sätt. Vi vill inte 
pusha dom till någonting.  
– Ibland säger vi nej till att skriva storyn helt, om spelaren gjort någonting vi känner att 
vi inte vill blanda oss in i. Det finns ingen som är så stor att vi känner att vi inte kan 
tacka nej. Sedan kan vi ha tackat nej av andra anledningar. Det kan har varit någon 
agent som hör av sig och säger att de vill ändra på spelarens image med hjälp av en 
artikel från oss. Men det är inte vårt jobb, då är det inte intressant. 

Om någon hör av sig och säger att ”jag har läst er artikel, och det här är inte sant”? 
– Jag har inte varit med om det om jag ska vara helt ärlig. Vi har en hel redaktion som 
granskar och faktakollar allting som skrivs. Ibland drar intervjuer iväg. Jag har gjort 
några helt galna intervjuer, nån som berättade att personen blev knarksmugglare och 
satt i fängelse och gjorde massa andra grejer. Vi var ju tvungen att kolla upp allting. Men 
vi går inte in med en agenda och försöker sätta dit nåt. 



– Men självklart skulle vi stå till svars för det, även om vi kanske inte agerar som en 
traditionell redaktion i andra aspekter. 

Ser TPT sig som en journalistisk redaktion? Kallar ni er för journalister?  
– Nej, vi sätter nog inte en sån titel på oss, i all fall inte jag. Vi gör ju mycket av vad en 
journalistisk redaktion gör, och det är nästan lite av den gamla skolan, sättet vi arbetar. 
Då handlade det bara om storyn och personen i fråga, riktiga personporträtt. All fokus 
lades på personen.  
– Nu är journalister profiler själva, de ska bygga upp sina varumärken, de ska ha stora 
sociala plattformar och deras åsikter ska synas hela tiden, de måste få fram sin expertis. 
Och där är vi väldigt annorlunda. Vi måste lägga våra egon helt åt sidan. 

Får ni säga att det är ni som skrivit en viss text? 
– Ja, det får vi väl men det är inte så att vi sitter och berättar vilka vi gjort och inte. 
– Vi har några otroligt duktiga skribenter som skulle kunna gå och jobba på vilken 
redaktion som helst och säkert tjäna dubbla pengarna. Men det är en speciell grej vi gör, 
och vi bryr oss verkligen om den tillräckligt för att sätta våra egon åt sidan. Våra namn 
syns inte, vi får ingen cred.  

Ni köptes nyligen upp av Minute Media, vad innebär det för The Player’s Tribune i 
framtiden? 
– Det händer saker inom digital media hela tiden. Och för oss, vi är storytellers, det är 
det vi gör väldigt bra. Vi skapar innehåll. Vi är ingen tech-plattform, vi är ingen 
distributionsplattform på det sättet. Det är väl ingen som kan säga att vi är jättenöjda 
med våran sajt i sig, vår plattform. Den är rätt utdaterad och har inte all funktionalitet 
som den borde ha. Så det är de två grejerna vi känner att vi behöver kompletteras på. 
Bolaget som köpt upp oss är ett tech-bolag i grunden. Och en bra plattform med 
avancerade multimediaeffekter kan ta storyn till en ny nivå. 
– Titta på hur New York Times jobbar, när de jobbar med sina multimediagrejer. De 
kompletterar med foto, video, ljud och grafiska effekter. Där ser jag en stor potential för 
oss. Det ger ju oss kreatörer helt andra förutsättningar. 
– Den andra delen är distribution. Våra storys blir stora för att de är starka, men all 
världens media plockar från våra historier och skapar sina egna headlines. Visst, vi får 
lite brand awareness men det gör ingenting för vår business egentligen. Vi behöver få 
bättre distribution i våra egna kanaler där det mesta kommer tillbaka till oss, inte till de 
andras sidor.  

Hur tjänar ni pengar? 
– En del kommer från sponsrat innehåll. Det kan vara lite lurigt, det finns de som vill 
samarbeta med oss för att få ut en glorifierad PR-story. Och det är inte intressant för 
oss. Vi behöver göra vårt eget innehåll fullt ut. Men vissa är mer progressiva och förstår 
det. Vår logga ska synas, vårt innehåll ska synas. Sedan har vi en del licensierat innehåll, 
en del med olika distributionspartners och så har vi har gjort några events. 
– Men det gäller att hitta alternativa sätt att tjäna pengar på. Vissa skapar en 
premiumtjänst eller hittar andra ställen att tjäna pengar på, till exempel events och 
föreläsningar. 
– För oss är det intressant hur till exempel Netflix och Amazon Prime börjat bevisa att 
även långt format funkar. Man söker mer och mer kvalitetsinnehåll, många av dem har 



gått in och satsat stort på port och betalat för produktioner och innehåll. Så det är ju 
intressant för oss. När vi gör en story eller en första intervju får vi så mycket, då kan vi 
se att detta har potential att vara en film, en dokumentär, en serie. Vi gjorde en ganska 
nyligen på Fox Sports, med en basebollspelare i ett koncept vi har, ”Letter to my 
Younger Self”. Vi hade redan storyn och den blev så stark så vi gjorde en timmes 
dokumentär som gick på Fox Sports. 
– Även de som sitter på rättigheter som har en premium-modell de behöver fylla med 
innehåll, de kan inte bara leva på livesändningarna. Där ser vi en möjlighet för att få in 
vårt innehåll som ett komplement till liveinnehåll. Den typ av konversationer har vi. Det 
är en tuff bransch men det finns stora möjligheter och idrott satsas det mer och mer på. 
Men man måste reagera snabbt och justera sina modeller.  

Går en liknande grej att göra i Sverige eller krävs den amerikanska stjärnglansen? 
– Jag har helt ärligt rätt dålig koll på Sverige. Självklart är det en mindre marknad, allt 
beror på vad man har för ambition och slutmål. Sedan gäller det att hitta rätt modell. 
Men det går säkert. Svenskar konsumerar ju mycket sport och är säkert beredda att 
betala för bra innehåll. Det finns ju redan mycket bra innehåll i Sverige. 
– Sedan kan det på ytan se ut som att det är en relativt lätt process. Det är jäkligt 
mycket svårare än det ser ut. Det är en jätteprocess för att få till våra produktioner så 
som vi gör. Hela vägen från tillgång till idrottarna, till att de litar så mycket att de bjuder 
hem en och sitter hemma med oss i fem timmar och pratar, till det redaktionella arbetet. 
Det är en komplex modell och det är mycket som ska klaffa. Men det är klart att det går. 
– Jag tror inte att det behövs den amerikanska stjärnglansen, så länge man lyckas med 
storytellingen. 



Intervju John Scott 

Vad visste du om The Player’s Tribune innan du fick din historia publicerad? 
– Jag hade ingen aning om att de existerade. Jag hade aldrig läst någonting därifrån, jag 
visste inte vad det var. 

Hur initierades samarbetet? 
– Jag blev kontaktad av dem via min agent som sade att ”du borde göra det här”, och 
jag litade på honom och sade att ”vi kör”. All Star-matchen var en så stor grej just då, 
och de ville se om jag var villig att berätta min story. Jag hade inte riktigt pratat om den 
offentligt tidigare. 

Hur såg processen ut från första kontakt till publicering? 
–Den var bra, dom låter atleten styra det mesta. De ringde och frågade vad jag kunde 
tänka mig att prata om, vad jag kunde tänka mig att dela. Och de låter atleten göra så 
mycket eller så lite som de vill. De sade ”du kan skriva hela artikeln om du vill, eller så 
pratar vi över telefon och så skriver vi den och så får du godkänna den”. Jag är en 
ganska hands-on kille, jag skulle säga att jag skrev 90 procent själv. Jag sade ”låt mig fila 
på den” och sen skickade jag den till dem. De tittade på texten, flyttade runt lite så att 
historien skulle flyta bättre och så skickade de tillbaka. Så gjorde vi typ två-tre gånger 
innan vi fick den färdiga artikeln. Och det där gick på bara några dagar, vi ville få ut den 
snabbt eftersom det var så aktuellt.  

Hur många var inblandade från The Player’s Tribune? 
– Jag hade bara kontakt med en kille.  

Upplevde du någon gång att de ville gå i en riktning med texten som du inte riktigt 
kände dig bekväm med? 
– Nej, inte alls. Kanske var det bara min historia, men det var rätt tydligt från början vilken 
riktning vi skulle gå. Jag ville prata om NHL och kanske försöka röra om lite med 
kontroversiella berättelser, men de pushade mig inte för mycket. 
– De frågade om jag var bekväm med att prata om olika ämnen och så kunde jag säga 
att ”nej, ditt vill jag inte gå” och så slutade den konversationen där.  

Sade dom någonsin nej till något du föreslog att ha med? 
– Nej, aldrig.  

Fick du vara med och bestämma vilka bilder som skulle användas? 
– De skickade vilja bilder de ville använda och frågade om jag var okej med dem och det 
var jag. Jag hade ingen input på bilderna. 

Ändrades din uppfattning om The Players Tribune under arbetet och nu efteråt? 
– Ja, absolut. Det är en väldigt cool idé. Vi kan göra en intervju med en reporter och de 
kan välja ut citat och vrida på dina ord och använda det de vill för att få sina rubriker och 



klickbeten. Det är ett sätt för atleten själv att få ut sin historia utan att den blir 
superkorrigerad eller omvinklad. 

Hur går ordet hos dina kollegor? 
– Jag har aldrig träffat någon som inte gillar sajten. De publicerar inte artiklar som bryter 
ner människor, de är oftast väldigt positiva och sätter atleten i en bra dager. De 
attackerar aldrig atleten. Så om man inte gillar den är det nog något fel på dig. 
– Den andra artikeln var rolig att göra. Jag fick åka till deras kontor i New York och göra 
en fotografering, se deras coola kontor, träffa några andra atleter, bland annat Isiah 
Thomas (basketspelare), det var coolt. Jag tror att den artikeln blev deras mest klickade 
då, men det har säkert ändrats.  

Skulle du kunna tänka dig att skriva en till med dem? 
– Ja, det skulle jag. Men ingen vill höra från mig längre, haha.  


