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Världens industri Erik Niva boken PDF Den internationella toppfotbollen är i dag ett skenande maskineri, en

karusell där det sportsliga mer och mer blir en biprodukt av andra intressen hedgefonder och skalbolag,
gigantiska PR-projekt eller blodstänkta oljemiljarder. I takt med att stjärnspektaklet svävar allt högre och
snurrar allt fortare avlägsnar sig fotbollen mer och mer från sina rötter, från de lokalsamhällen den en gång

kom ifrån, från de människor som gav den dess grund och historia. VM-året 2018 blir det allt svårare att hålla
fast vid tanken på elitfotbollens samhällsnytta, på kraften som byggt broar och skapat gemenskap över

gränser. Men då var då och nu är nu och framöver kommer fotbollen likafullt fortsätta att engagera miljarder
människor: dess politiska betydelse lär inte minska, utan den kommer även i fortsättningen att vara den mest
effektiva barometern för att mäta trycket i städer och länder på väg att förändras. Texterna i Världens industri
beskriver på olika sätt denna brytningstid, skildrar den snabbt växande klyftan mellan den ena och den andra

fotbollen, mellan idrotten och industrin.

 

Den internationella toppfotbollen är i dag ett skenande maskineri, en
karusell där det sportsliga mer och mer blir en biprodukt av andra
intressen hedgefonder och skalbolag, gigantiska PR-projekt eller
blodstänkta oljemiljarder. I takt med att stjärnspektaklet svävar allt
högre och snurrar allt fortare avlägsnar sig fotbollen mer och mer
från sina rötter, från de lokalsamhällen den en gång kom ifrån, från
de människor som gav den dess grund och historia. VM-året 2018

blir det allt svårare att hålla fast vid tanken på elitfotbollens
samhällsnytta, på kraften som byggt broar och skapat gemenskap
över gränser. Men då var då och nu är nu och framöver kommer
fotbollen likafullt fortsätta att engagera miljarder människor: dess

politiska betydelse lär inte minska, utan den kommer även i



fortsättningen att vara den mest effektiva barometern för att mäta
trycket i städer och länder på väg att förändras. Texterna i Världens
industri beskriver på olika sätt denna brytningstid, skildrar den
snabbt växande klyftan mellan den ena och den andra fotbollen,

mellan idrotten och industrin.
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