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Abstract: 

Our aim with this study is to examine Swedish tabloid press and how football supporters of the 

Stockholm teams; Hammarby, AIK and Djurgården are represented. The method used in the 

study is Critical Discourse Analysis (CDA); Van Dijks model of micro and macro analysis. We 

have analyzed three different events for the three teams searching for how the textual language 

represents the team’s supporters and trying to find patterns for supporters in Stockholm. The 

result shows similarities between the tabloids using textual language dramatizing the supporters 

and the events due to theories explained in the essay.  

Keywords: Hooligans, Critical Discourse Analysis, Supporters, Representation, Identity, News 

Valuation  
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1.    Inledning 

Den 30 mars 2014 avled den 43-årige pappan Stefan “Myggan” Isaksson efter en misshandel 

samband med fotbollsallsvenskans premiärmatch mellan Helsingborgs IF och Djurgårdens IF 

(Wahlberg, 2014). Ett dödsfall som skakade om fotbollssverige. Att diverse våldshandlingar 

sker på och kring fotbollsarenan är ett faktum, men är det då direkt farligt för den besökande 

publiken att vistas kring en fotbollsarena? För att sätta sammanhanget i perspektiv så jämför 

vi med Bråvallas musikfestival 2015 där det begicks det vålds-, narkotika- och sexuella brott. 

Totalt 335 anmälda brott under de tre dygn som festivalen höll igång (ng.se). Är det då direkt 

farligt att besöka en musikfestival? 

Aftonbladet och Expressen, vars artiklar denna uppsats ska undersöka, är Sveriges två största 

webbtidningar och har bidragande opinionsbildning som effekt då cirka 63,5% av Sveriges 

befolkning under 2016 läst deras webbupplagor (dagensanalys.se). Flertal forskare betonar 

hur denna medierapportering om fotbollens supporter- och huligankultur är av intresse för 

forskning då fenomenet konstruerats samt rekontextualiserats och att det är i den medialt 

konstruerade bilden som politiker, beslutsfattare och allmänheten får sin uppfattning. 

Debatten kring det våld som försiggår kring fotbollsarenorna i Sverige fick ytterligare 

uppsving efter dödsmisshandeln av Stefan Isaksson 2014 där flera röster höjdes med 

sanktioner mot supporterkulturen.  

Vi ämnar undersöka hur rapporteringen och representationen kring Stockholms 

fotbollssupportrar ser ut där de valda artiklarna som analyseras kommer beröra just dessa. 

Vidare även hur viss nyhetsrapportering möjligen målar upp en bild av fotbollen i allmänhet 

och supporterkulturen i synnerhet som farlig för utomstående som egentligen inte är speciellt 

intresserade. Vi ämnar göra en kritisk diskursanalys, även kallat CDA (Critical Discourse 

Analysis), på totalt sex artiklar där vi fördjupar oss i hur texterna är uppbyggda och vilka ord 

samt strukturer som används. Vi kommer ställa oss frågan om några av de texter vi valt att 

analysera presenterar orsaker till varför och hur våldet är grundat och förankrat till 

fotbollsscenen; Alltså orsaker till våldets länk till fotbollen. För att diskutera de djupare 

problemen som finns, de bakomliggande faktorerna, istället för att möjligtvis bedriva 

sensationsjournalistik som endast nyttjar tidningarnas egna vinning. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att studera hur diskursen och representationen kring 

Stockholms fotbollssupportrar, tillhörande klubbarna AIK, Djurgården och Hammarby, ser ut 

i Aftonbladet och Expressen. Vi kommer att använda kritisk diskursanalys; Van Dijks modell. 

Målet är att se vilka ord och meningsuppbyggnader som ligger till grund för hur dessa 

fotbollssupportrar representeras. Vi vill särskilja orden “huligan” och “supporter”, precis som 

Andersson (2002) då det förstnämnda har en redan bestämd negativ konnotation. Detta gäller 

till viss del även ordet “supporter” då de ofta tas upp i samband med oroligheter runt 

fotbollen och precis det vi ämnar undersöka. I vår undersökning kommer vi endast att titta hur 

ordet “supporter” används och hur mening kring ordet formas. Detta kommer vi titta på hos 

tidningarna Aftonbladet och Expressen under tidsperioden 2016; Därför att tidsperioden ska 

vara så aktuell som möjligt.  

Frågeställningar: 

• Hur kan Stockholmslagens fotbollssupportrar representeras, tillhörande AIK, 

Djurgården och Hammarby i Aftonbladet och Expressen? 

• Finns det återkommande mönster i hur supportrarna representeras i tidningarna? I så 

fall vilka? 

• Representeras supportrarna olika beroende på de olika tidningarna? I så fall hur? 

1.2 Avgränsningar 

Vårt arbete kommer endast röra texten i de valda artiklarna; Alltså inga bilder. Texterna är 

tagna från webben och till dem finns oftast fler än en bild. Vi väljer att bortse bilder för att vi 

vill nå en djupare förståelse i det lexikala språket. En mer omfattande semiotisk analys, 

alternativt multimodal analys, skulle varit lämpad om man vill undersöka förhållandet mellan 

text och bild. Vi har valt att enbart analysera artiklar från kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen; Alltså inte morgon-/dagstidningar.  

1.3 Uppsatsen disposition 

I den första delen i vår uppsats presenteras inledning, syfte och frågeställningar samt 

bakgrund. I inledningen tar vi även upp det problem vi ämnar undersöka i uppsatsen. Efter 
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inledning kommer uppsatsens syfte och frågeställningar. Supporterkulturen med inblick i dess 

historia förklaras i bakgrundsavsnittet. I avsnittet “Tidigare forskning” tas det upp 

vetenskapliga artiklar och studier som är relevanta för vår studie och som vi hittar inspiration 

ifrån. Våra slutsatser kommer även kopplas till detta avsnitt med jämförelser. 

Sedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som är valda att använda för i uppsatsen. Vi 

förklarar också varför teorierna är relevanta för vår uppsats och återknyter dem sedan i 

diskussionsavsnittet. 

Nästa del i uppsatsen är metod, metodproblem och urval. I metodavsnittet förklaras metoden 

kritisk diskursanalys övergripande och diskuteras om varför den är vald att användas när 

artiklarna analyseras. Efter metodavsnittet följer potentiella metodproblem vi stött på under 

arbetets gång. Sedan diskuteras vårt urval och material; Hur vi valt de tidningsartiklar som 

analyserats. 

Den sista delen i uppsatsen är den som behandlar artikelredovisning, analys och diskussion, 

slutsatser. I kapitlet artikelredovisning presenteras artiklarna utifrån vald metod och vad de 

innehåller. I diskussionsdelen har vi, som tidigare nämnt, återkopplat de resultat vi funnit i 

studien till våra teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen. Slutsatser är där det 

på ett tydligt och konkret sätt besvarar våra forskningsfrågor.  

1.4 Bakgrund 

Andersson (2002), liksom vi, väljer att särskilja olika samlingsbegrepp gällande 

ordningsstörande individer inom fotboll. Begrepp som “huligan” och “supporter” bör åtskiljas 

trots deras kopplingar. Andersson använder sig av “publikuppträde” som definition av 

ordningsstörningar när kopplat till fotbollskultur (2002:13). 

Inom svensk historia har man sett att våldsincidenter kopplade till fotboll redan fanns i slutet 

av 1800-talet och har fortlöpt i takt med sportens allmänna ökning. Torbjörn Andersson har 

närmat sig detta fenomen, i Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 

1950 (2002), där han genomför en kvantitativ och kvalitativ analys av våldets historia 

relaterat till fotboll i Sverige (Andersson 2002:43). I avhandlingen noterade Andersson en 

lång historia med tydliga kopplingar mellan fotboll, våld, unga män och även alkohol 

(Andersson 2002:12). År 1996 blev det första publikbråket uppmärksammat i Sverige även 
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om det redan innan funnits krav i officiell svensk skrift om domaren ska skyddas mot 

spelarnas och publikens ogillande. Det skulle finnas en tryggare väg på arenan mellan 

omklädningsrummen och spelplanen då bråken och incidenterna, i samband med fotbollen i 

Sverige 1950, var upp till tre av fyra gånger riktade mot domare och spelare. Bara ett fåtal 

incidenter handlade då om oroligheter mellan lagens supportrar (Andersson 2002:569–570). 

Aage Radmann har i sin bok Huliganlandskapet skrivit om huliganism och supporterkultur i 

nordisk kontext och stödjer sin forskning i forskarkollegan Anderssons tidigare arbeten. 

Radmann beskriver även han den historiska diskursen i hur fotbollskulturen har tillkommit 

och debatterats i Sverige. Han menar att den negativa synen av vissa individer inom fotboll 

kan synas så tidigt som 1927 då de kallades “fotbollsligister” (Radmann 2013:24). Radmann 

(2013) härleder 1900-talets tidiga våldsrelaterade fotbollsincidenter till “lokalpatriotism”, 

begreppet är lika aktuellt i dagens debatt rörande ämnet, men då inträffade dessa händelser i 

de lägre liganivåerna och inte kring elitfotbollen. 

Den moderna supporterkulturen som vi känner igen den idag, med medföljande huligankultur, 

menar Radmann (2013) härleda från inköpet tv-sändningar av engelska ligamatcher 1969. 

Ordet “huligan” förekom för första gången i Sverige redan fyra år tidigare i Idrottsbladet i 

samband med en match mellan Liverpool och Manchester United. Och 1970 kunde man 

notera dessa omskrivna “huliganer” och “klacksupportrar” på de svenska läktarna. Början av 

70-talet blev starten på vad som skulle bli den moderna huliganismen i Sverige och 

erkännandet av huliganidentitet som innan inte fanns i landet (Andersson, 2010). 

Redan 1975 började man tala om våld i samband med idrott som ett samhällsproblem. Frågan 

gällde när dessa oroligheter ska ses som enskilda händelser i ett samhällssystem och inte som 

ett resultat av fotbollen. I en antologi publicerad och sammansatt av inrikesdepartementet fick 

representanter från departementet, justitiedepartementet, rikspolisstyrelsen, journalister, 

riksidrottsförbundet och andra idrottsförbund chans förmedla sin åsikt i frågan och föra en 

debatt i hur detta ska tas omhand med. Merparten av institutioner tog då på sig ansvar och 

erkände sina brister som kunde vara bidragande orsaker till varför det såg ut som det gjorde, 

alla förutom journalisterna (Radmann, 2013:27). 

2. Tidigare forskning  

I boken “Huliganlandsskapet: Medier, våld och maskuliniteter” (2013) redovisar författaren 

Aage Radmann delvis historiskt om hur medier har konstruerat och kontextualiserat idén om 
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den våldsamma supporterkulturen inom fotboll. De beskriver fenomenets ursprung i England 

och hur den präglades av faktorer gällande klass, maskulinitet och nationalitet under 1960-

talet. Under denna period, fram till ca 1980, blev det även mediernas roll att tonsätta den 

narrativa berättelsen om dessa supportrar i konstruktionen av “de andra”. Radmann (2013) 

menar att samhället fick, i denna rapportering, en fiende som inte ställde sig inom samhällets 

värderingar och normerna samt att skapandet av “den andra” gav legitimitet för en ökad 

kontroll runt fotbollsmatcherna. Medierna, menar Radmann, fick stor påverkan på samhällets 

syn av fotbollsrelaterad problematik eftersom forskarna inom området inte kunde komma 

överens om teorier angående ämnet och fokuserade istället på att dementera andras. Medierna 

fick utrymme att vara den kanal som styrde diskursen (Radmann, 2013:48). 

Som Radmann (2013) pekar på så har medierna haft stor påverkan på hur de rapporterar om 

fotboll och händelser relaterade till just sporten. Sådan rapportering har sedan legat som 

underlag för flera forskningsansatser och utgångspunkter med fokus på rekonstruktionen av 

supportrar. En av dessa är Garry Crawford som 2004 publicerade boken Consuming sport; 

Fans, sport an culture. Crawford (2004) för då diskussioner gällande sportintresserade 

konsumtionen av sport i allmänheten och hur den formar en diskurs. Crawford (2004) jämför 

tidigare forskares resultat inom mediekonsumtion som Adorno, Fiske och Hall. Adorno ser 

fans som maktlösa, utnyttjade och dominerade av ideologin, som samhällets ledare vill 

framhäva, när de konsumerar populärkultur. Stuart Hall ser däremot dessa konsumenter som 

potentiellt förmögna till att sätta sig emot den dominanta ideologin som produceras. John 

Fiskes teori ligger i linje med Halls men är mer utvecklad då han ser konsumentens förmåga 

att motsätta sig den dominanta ideologin som ett redskap för att sprida och stärka ett motstånd 

(Crawford 2004:27).   

Ramón Spaaij (2011) utvecklar iden om hur rapporteringen av sportrelaterade händelser under 

de senaste tjugo åren har präglats av sensationsjournalistik snarare än sakligt och informativt 

innehåll. Spaaij menar att rapporteringen om våld i relation till sport i populärpressen består 

till störst del av etiska frågor och moralpanik där supportrarna presenteras med starka 

värdeord för att passa den typen av tidningar (Spaaij 2011:126). Vidare så menar Spaaij 

(2011) även att kvällspressens journalistiska stil att rapportera om sådana händelser ofta är 

förutsägande. Man talar ofta om potentiella scenarion som kan utspelas, huvudteman, i 

artiklarna handlar om vad som kan ske och inte vad som har skett (Spaaij 2011:28). Medierna 

och deras rapportering spelar en avgörande roll i hur samhället upplever vissa saker som 
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sociala problem i samhället och genererar en oro. Detta är vad Spaaij (2011) hävdar skett i 

representationen av fotbollssupportrar eftersom rapporteringen och stigmatiseringen av dem 

har lett till ett visst förväntat beteende och förakt av den sociala grupp som går på matcherna 

(Spaaij 2011:127). 

Discourse & Society (2003) skriven av Bishop & Jaworski är en kritisk diskursanalys 

tillsammans med en multimodal analys som undersökt engelska tidningars reportage efter 

matchen mellan England och Tyskland under fotbolls-EM 2000. De undersökte där 12 

tidningar, varav sex stycken är tabloidtidningar och de andra sex är dagstidningar (Bishop & 

Jaworski, 2003:245). Turneringen arrangerades av Nederländerna och Belgien. Matchen 

mellan England och Tyskland var stökig då upp emot 500 engelsmän omhändertagits och 

tidningarna skrivit om händelserna som en skam för landet. Texten undersöker hur pressen 

skapar nationen som en homogent kollektiv samt hur de bygger upp en text under begreppen 

“Vi” och “Dem”; Som i sin tur är applicerbart på vår undersökning med distanseringen som 

görs mot supportrar där läsaren förknippar sig själv med begreppet “Vi” som skapas och 

motsätter sig då de som är “Dem”. På det sättet skapas ett synsätt och en moral; En 

marginaliserad bild skapad av pressen gentemot de som rubriceras som “Dem”. Med detta 

skapas stereotyper som i och med pressens förhållningssätt bibehålls med liknande artiklar 

(Bishop & Jaworski, 2003). Denna text beskriver mediekonstruktionen av identitet som vidare 

i vår undersökning är viktig att ha med sig.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel är avsett för de teorier vi anser viktiga för vårt arbete och kommande analysdel. 

3.1 Identitet  

Som Gripsrud (2002) menar så formar föreställda kollektiv ett förvånansvärt starkt band till 

människor man aldrig tidigare sett eller känner; Likt gemenskapen till en nation. Gripsrud 

menar att det finns två huvudtyper av identiteter; Den sociala och kollektiva identiteten samt 

den personliga identiteten. Han menar att det är genom de kollektiva sammanhang vi ingår i 

och genom andra människors uppfattningar om oss som skapar vår kollektiva identitet. Precis 

som vilken stad eller stadsdel vi kommer ifrån eller om vi är av manligt eller kvinnligt kön. 
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Som han vidare skriver i sin text är den geografiska tillhörigheten främst viktig för 

identifikationen med ett fotbollslag. Den bildar den kollektiva identiteten gentemot de andra 

på läktaren (Gripsrud, 2002:22). 

Ahmadi skriver i sin bok ”Ungdom, kulturmöten och identitet” (1998) om hur arbetarklassens 

kulturidentitet skapar gemensamma värderingar som är nödvändiga i skapandet av det egna 

jaget och individens identitet. De högre klassernas kultur är för elitistiskt och inte för ett 

kollektivt avseende (Ahmadi, 1998:58, Hills, 2002).  

Begreppet fankultur och identitet går hand i hand då antingen den kollektiva identiteten, som 

beskrivet ovan, bistår skapandet av specifik fankultur. Precis som fankulturen bistår personen 

i skapandet av sin identitet. När Jenkins (2006) skriver om fans beskriver han en baksida med 

den, eller snarare, konstaterar en viss aspekt som är applicerbar på supporterkulturen inom 

fotboll: 

”… Like cultural scavangers, fans reclaim works that others regard as ’worthless’ trash, 

finding them a source of popular capital. Like rebellious children, fans refuse to read by the 

rules imposed upon them by the schoolmasters. For the fan, reading becomes a kind of play, 

responsive only to its own loosely structured rules and generating its own kinds of pleasure.” 

(Jenkins, 2006:39). 

Citatet är applicerbart i den aspekten att kulturen på läktaren är skapta utifrån identifikationen 

med de andra i samma supporterkultur men även distanseringen utifrån omvärldens bild om 

just den. Där skapas det rebelliska i att stå för något annat som inte inkluderar omvärldens 

synsätt. 

Om man ska gå tillbaka i tiden; Till 1960- och 1970-talen var media med och konstruerade 

den nya ungdomsmentaliteten, tillsammans med ungdomarna själva. Gripsrud (2002) menar 

att ungdomens vägran att slå sig till ro som en vuxen växte fram samtidigt som allt fler 

ungdomar började studera vidare samt att möjligheterna till vad man kunde bli blev allt fler. 

Ungdomen fick mer pengar att röra sig med och arbetarklassungdomar bildade hotfulla gäng 

(Gripsrud, 2002:38). Dessa jämförelser kan dras med Aage Radmanns text (2013) där han 

konstaterar uppkomsten av de stökiga supportrarna som är mot den kommersialiserade 

fotbollen. Även hur ungdomsidentitet och den kollektiva identiteten kopplas samman med 

fankulturen presenteras i nästa kapitel. 
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Det Bishop & Jaworski (2003) skriver om, hur mediekonstruktionen av identitet sätter 

moraliska etiketter på de som faller under begreppet “Dem”, anses problematiskt. “Vi-och-

dem” skapar en normativ distansering efter hur pressen förhåller sig till “Dem”; I det här 

fallet supportar. Samtidigt som en kollektiv gemenskap, en kollektiv identitet, skapas och 

formas med hjälp av pressen då läsaren måste förhålla sig till den ena eller den andra sidan av 

begreppen. Då skapas stereotyper som marginaliseras utifrån de som identifierar sig med 

“Vi”. Det är författarens förhållningssätt som får läsaren att kognitivt identifiera sig med “Vi”-

sidan eftersom den inte vill förknippa sig själv som de bråkstakar som distanseringen görs 

emot; Alltså “Dem” (Bishop & Jaworski, 2003:267).  

3.2 Fankultur 

“(…) ’everyone knows what a ”fan” is, of course’. A fan is generally viewed as an ‘obsessed’ 

individual: someone who has an intense interest in a certain team, celebrity, show, band or 

similar.” (Crawford, 2004:19). 

Crawford (2004) menar att ordet ”supporter” alltid har haft en nedsättande ton och där en 

förklaring bygger på en person med ohygglig brist på sportslighet som specifikt vill att den 

ena sidan ska vinna över den andra. Sportintresserade, men speciellt fotbollsfans, har alltid 

haft en tendens att beskrivas som ”huliganer”. En vriden och partisk journalistisk behandling i 

populärpressen enligt Crawford (2004). Att vara något slags fan eller supporter, menar 

Crawford, är också att förknippa sig själv med till exempel en identitet; Oavsett om den är 

individuell eller kollektiv (Crawford, 2004:20, Ahmadi, 1998:58). 

Matt Hills beskriver i sin bok ”Fan Cultures” (2002) fans som de ideala konsumenterna för 

kulturindustrin men också hur fansen är specialister på den avsedda marknaden eftersom 

deras handlingar kan bli förutsedda och mer uppenbara. Men det finns ett problem i 

förutsägbarheten menar Hills (2002) och pekar på att fansens vilja att vara icke-kommersiella 

resulterar i att de blir svåra att hantera i en större marknad. Samma teori diskuteras av 

Radmann om hur den organiserade supporter- och huligankulturen formats genom missnöje 

över klubbarnas kommersialisering (Radmann, 2013:54). Hills (2002) menar vidare att de 

kapital som individer besitter, så att säga ekonomiska, kulturella och sociala, inte är 

slumpmässigt utvalda till oss utan kommer ur vilken klasstillhörighet vi befinner oss i. Till 

skillnad från de andra grupperna, i alla fall medelklassen, är arbetarklassen den mest 
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intressanta. Den skapar utrymme för en mer kollektiv spridning samt skapandet av identitet 

och profilering av jaget (Ahmadi, 1998). 

Gripsrud (2002) väljer att dela in de folkliga klassernas smak i ”ren” och ”barbarisk”. 

Kulturellt snobberi definieras som ”demonstrativt uppvisande av kulturellt kapital” som en 

har för lite av. Han menar att kulturellt kapital är en klar fördel. I det här avseendet skulle 

fotbollsmatcher anses som ett ”barbariskt” fenomen och alltså de tillhörande fansen som 

”barbarer” tillhörande arbetarklassen (Gripsrud, 2002:131). På den engelska fotbollsscenen 

har man sett, i och med fotbollens kommersialisering, ett större intresse från medelklassen 

(Crawford, 2004:30). 

Crawford (2004) frågar sig om vem eller vilka som kan legitimera vad ett ”fan” är för något, 

och vem eller vilka som inte kan. Vilket han menar är problematiskt att definiera. Han 

föreslår en annan, mer lönsam, väg i synen på fankulturen där den snarare kan ses som en 

individs sociala karriär i skapandet av identitet, tillhörighet och mening (Crawford, 2004:21). 

3.3 Nyhetsvärdering 

I ett arbete publicerat av diskrimineringsombudsmannen och författad av Marta Axner 

redogör hon för hur medier och dess rapportering fungerar. Vilka kriterier ska följas för att 

något ska tryckas eller publiceras samt vilken logik de faller under. Axner (2015) inleder med 

att skildra för hur medialiseringen i samhället har kommit att förändra mediernas roll i 

samhället genom tidigare forskning av Stig Hjarvard från boken En verden af medier: 

medialiseringen af politik, sprog, religion og leg (2008). Från att vara ett medel för andra 

institutioner som partier, organisationer, företag, med mera; Till att fungera som en egen 

institution styrd av sin egna logik. Samtidigt som medierna fick en ökad egen identitet så blev 

även andra institutioner mer beroende av dem för att nå ut till sina önskvärda mottagare 

(Axner 2015:22). Axner menar att institutionerna då hamnade i ett läge som gör att de måste 

anpassa sin kommunikation och publicering efter mediernas logik och värdegrunder.  

Medialisering beskrivs av Hjarvard (2008) som ett samlingsbegrepp och förklaring till hur 

flera olika tekniska utvecklingar i det globala och senmoderna samhället sett ut. Viss kritik 

riktas mot Hjarvad i hans användande av begreppet medielogik som kritikerna menar inte 

bara har en entydig förklaring. De menar att det inte kan sägas finnas bara en logik som går 

att applicera på alla sorters medier. Men Hjarvards huvudidé med sin teori är inte hur aktörer 
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inom media kommunicerar utan också att vad de kommunicerar påverkas av vilket medium 

de kommunicerar genom. Som i sin tur även påverkar aktörerna själva (Axner 2015:22) 

I boken Reading Tabloids, författad av Sofia Johansson (2007), ges en bild av varför 

kvällspressen har kommit att bli det den är idag. Johansson (2007) menar den fått sina 

karaktäristiska drag på grund av en digitalisering och ökad konkurrens på marknaden då de 

behöver producera mer nyheter i snabbare fart och samtidigt locka läsare för att genom 

reklam finansiera tidningen. Dessa karaktäristiska drag är sensationalisering, fokus på 

individers privatliv, en otydlighet mellan nöje och nyheter samt ett omfattande användande av 

bilder. Kvällspressens journalistiska stil, menar Johansson (2007), är mer riktad för en 

arbetarklass medans de mer kvalitativa tidningarna riktar sig mot en elit där innehållet ska 

hålla ett högre nyhetsvärde (Johansson 2007:31–35).  

Att nyhetsvärderingen om avvikande samhällsmönster ligger högt hos både läsare och 

medierna, framförallt hos kvällspressen, är inte någon ögonöppnare och har varit känt sedan 

länge. Medieforskaren Håkan Hvitfelt (1985) har i sin teoretisering av nyhetsvärdering 

strukturerat en lista om tio punkter med olika kriterier för att en nyhet ska nå ett högt värde. 

Hvitfelt menar att punkt ett är att en artikels värde ökar ju mer den behandlar; 1) politik, 

ekonomi samt brott och olyckor (Axner 2015:23) 

I boken “Crime and Media” behandlar Yvonne Jewkes (2004) kringliggande orsaker till hur 

och varför avvikande beteenden, som brottsrapportering, produceras och konsumeras i den 

utsträckning den gör. Hon, liksom inom annan forskning av agenda setting, bekräftar att en 

nyhet kan konceptualiseras och vinklas positivt eller negativt beroende på vilket perspektiv 

händelsen behandlas utifrån. Inte minst när det handlar om brottsrapportering som i 

allmänhetens ögon förväntas vara en sann rapportering av verkliga fakta. Men Jewkes (2004) 

menar att så inte är fallet eftersom att när nyheter om brott väl publiceras så följer den 

markant olika mönster från brott i verkligheten, samt att utsträckningen som det rapporteras 

om är helt olik från den officiella statistiken av brott (Jewkes, 2004:37). 

Jewkes (2004) fortsätter och beskriver att när organisationerna som rapporterar om nyheter 

väl väljer vad som ska publiceras sitter de inte och kryssar av de ovannämnda kriterierna för 

vad som gör bra nyhetsstoff eller talar ihop sig om vilken vinkel de ska ta. Det sker snarare 

intuitivt hos journalisterna då de är del av en hegemonisk maktstruktur i samhället vars 

nyhetsintressen är tydliga, samt att de delar samma kulturideologiska värderingar mellan sig 
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själva och publiken (Jewkes, 2004:38). Jewkes (2004) menar att resultatet av denna 

värderingscirkel är en normalisering av specifika intressen och en förvrängning av 

verkligheten där nyheter eller tolkningar som inte ligger i linje med tidningens eller 

majoritetens intressen avvisas. 

I takt med en stigande kommersialisering och mer marknadsdrivna nyhetsbyråer så har 

strukturen av ägandeskap även ändrats. Jewkes (2004), likt Johansson (2007), ser detta som 

en anledning till att nyhetsrapportering i större utsträckning blivit mer påskyndad och 

vinstdriven. Journalisterna har strängare deadlines för att tillfredsställa tidningens intressenter 

och högre krav på att stimulera läsare genom att rapportera det ordinära som extraordinärt. 

Sensationalisering av ordinära händelser kan då ligga nära till hands för att göra 

rapporteringar mer lockande (Jewkes, 2004:39). 

3.4 Representationer 

Genom textanalytiska metoder kan man belysa vilka representationer som tar sig i uttryck. 

Johanna Ledin och Ulla Moberg (2010) menar att texter, bestående av tecken som skapar 

betydelse och konstruerar en textvärld, aldrig är en direkt avspegling av verkligheten. Dock är 

processen av att framställa världen i språklig form en verklig, aktiv handling med högst 

verkliga konsekvenser. Textvärlden som produceras är ett ställningstagande och avspeglas i 

hur vi uttrycker oss, men sker i ett sammanhang med olika inramningar och perspektiv som 

kommer att påverka “världen” som förmedlas (Ledin & Moberg, 2010:153). 

I textens omloppsbana så hamnar den till slut hos mottagaren som genom olika referensramar 

skapar en egen bild av textinnehållet. Ledin och Moberg (2010) hävdar att det är i denna 

sluttamp som textens mening skapas och är en konsekvens av hur något representeras med 

hjälp av tecken, ord och former som skribenten valt. 

Viktigt att notera när en gör textanalys i mål att se vilka representationer som tas uttryck är att 

ha klart för sig vad som räknas som representation, var den börjar och slutar. Hanna Fenichel 

Pitkin (1972) syftar i sin bok “The concept of representation” att representation är ett 

välanvänt koncept för olika grupper och institutioner när de vill säkra vilken roll de tilldelas i 

allmänhetens ögon. Till exempel företag som har en representant som ska spegla företaget i 

medier eller ett parti som ska spegla landet (Pitkin, 1972:5). Detsamma gäller 
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supporterklubbar när de väljer ut individer som de känner representerar klubben bra i 

intervjuer och uttalanden. 

I boken “Cultural representation and signyfying practices” diskuterar Stuart Hall (1997) 

konceptet och teorin om representation närmare och går stegvis igenom vad det är och hur 

representation fungerar. Hall öppnar med idén om att representera något är att producera 

mening genom att symbolisera något (Hall, 1997:16). Hall (1997) tar korset inom den kristna 

tron som exempel för att förklara hur mening uppstår när symboler organiseras och sätts inom 

olika kontexter. Ett kors består egentligen bara av två ihopspikade plankor, men när korset 

sätts i den kristna kontexten symboliserar den en tro och guds son, ett koncept vi sen kan sätta 

i ord och bilder.   

Produktionen av mening för objekt genom språk, menar Hall (1997), ske genom ens förståelse 

av ett ord som ett koncept. När vi ser ett objekt, till exempel en lampa, tänker vi ”lampa” vars 

ord har genom vår livstid fått ett innehavande koncept. Ordet står för och representerar 

konceptet (Hall, 1997:16). Det är genom denna process som Hall (1997) menar ger oss 

förmågan att förmedla och förstå saker som världen, människor och objekt samt även uttrycka 

komplexa tankar om dem för andra människor. Men för att förstå varandra gäller det att man 

delar samma konceptuella karta. Det är delandet av samma ”karta” som ger betydelse åt att 

”bestå i samma kultur” (Hall, 1997:18). Vi måste även kunna representera och utbyta mening 

vilket vi gör genom språk. När gemensamt språk och konceptuell karta finns har vi de bästa 

förutsättningarna för att förmedla en önskvärd mening. Tillsammans bildar de ett 

meningssystem för vår kultur (Hall, 1997:18). 

Hall (1997) menar att kulturella praktiker är viktigt för meningsskapandet i grupper. Det är 

personerna i grupperna som ger mening till människor, objekt och händelser som i sig själva 

inte har någon direkt mening. Inom en viss kontext skapad av gruppen kan då objekt få 

mening i relation till personerna och grupperna. Hall (1997) fortsätter och hävdar att det är i 

hur vi känner, tycker och pratar om saker som ger något en mening; Alltså hur vi 

representerar dem. Ett hem blir ett hem när vi presenterar det som ett hem och inte ett objekt 

bestående av trä och spik. Producerandet av mening hävdar Hall (1997) sker genom flera 

olika processer eller praktiker som utgör ett kulturellt kretslopp. Meningsskapande ger i sin 

tur oss en känsla av vår egen identitet, med vilka vi tillhör och vilka vi är. Idén om mening är 
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således nära knuten med frågan hur kultur används för att markera och behålla identitet i en 

grupp. 

När representation väl sker i text finns det olika sätt att betrakta ansvaret i att representera 

något eller någon. Pitkin (1975) menar att en majoritet av forskare anser att den som 

representerar ska göra det som är bäst för de som bestämmer för att bevara ordning och 

struktur. Men att den även ska följa sina riktlinjer och visdom då den personen är utvald att ta 

beslut utefter sina erfarenheter. En minoritet ställer sig dock emot detta och ser hellre att den 

som utför en representation ska reflektera korrekt och efter de önskningar och åsikter som den 

representerade gruppen besitter. Allt annat är ett förlöjligande av sann representation. Pitkin 

ställer sig frågan ifall svaret kan finnas någonstans mellan dem båda (Pitkin, 1975).  

3.5 Teorisammanfattning 

De ovanstående teorierna är väsentliga för vårt arbete. Teorierna är viktiga för förståelsen 

kring hur nyheter skapas utifrån det som sker kring fotbollen, hur supportrar ser och är sedda 

samt hur identitet är viktigt för individerna. Detta kapitel gör ett försök att konkretisera 

teorierna.  

3.5.1 Identitet 

Kapitlet behandlar hur identitet skapas och bibehålls på en läktare. Samhörigheten på samma 

läktare gentemot andra, från början okända, människor skapar en kollektiv identitet. Även 

genom hur media skapar supportrarnas identitet. Gemensam identitet är viktigt i alla sociala 

avseenden. Att känna samhörighet och identifikation gentemot medmänniskor, runt omkring 

på läktaren, klubben, sporten eller spelarna. Teorin är viktig för att förstå hur identitet skapas 

kring supportrar och hur det bland annat skapas med hjälp av medier. 

3.5.2 Fankultur 

Fankultur och identitet går hand i hand då fankultur skapas med hjälp av sin identifikation 

gentemot det som idoliseras. Kapitlet beskriver hur fankultur skapats ur ett klassperspektiv 

och hur vissa grupper inom fankulturen grundar sig i missnöje kring kommersialiseringen i 

fotbollen. Som Crawford (2004) tar upp, att fankultur kan ses som individens sociala karriär, 
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avser både kapitlen om identitet och fankultur. Teorin avser att bredda kunskaper om 

supportrar. 

3.5.3 Nyhetsvärdering 

Stig Hjarvard är en av forskarna som betonar vikten i att förstå vad medieaktörer 

kommunicerar och inte enbart hur det kommunicera. Vad är det som gör att en nyhet har högt 

värde hos läsaren? Hos lokaltidningar finns även en delad kulturideologi, liknande den vid 

representationer, mellan sändare och mottagare och Yvonne Jewkes (2004) menar att detta 

leder till att journalisten har lättare att veta vad som anses ha högt nyhetsvärde hos läsaren. 

Teorier angående nyhetsvärdering hjälper oss i förståelsen om hur och varför något 

rapporteras om.  

3.5.4 Representationer 

Vid produktion av en textvärld, som forskare hävdar aldrig är en direkt avspegling av 

verkligheten, så produceras samtidigt en högst verklig konsekvens då mottagaren avkodar 

texten och skapar en världsbild. Denna teori lämpar sig i vårt arbete då vi har analyserat 

lokala tidningar där sändare och mottagare delar kultur och språk. Teorin blir relevant för oss 

i det avseende att urskilja segment som påverkar hur supportrar representeras i tidningarna. 

4. Material och metod 

I denna del kommer vi förklara och diskutera för vilken metod som vi ämnar använda i 

uppsatsen. Även metodproblem kommer diskuteras samt vilket material och urvalsmetod vi 

ska använda oss av. 

4.1 Metod  

I studien används en komparativ kritisk diskursanalys för att i stort tittar på hur Stockholms 

fotbollssupportrar representeras i kvällspressen; Aftonbladet och Expressen. Men vi har även i 

åtanke att se efter om de representeras på olika sätt i de olika tidningarna. Metoden kritisk 

diskursanalys och Van Dijks modell beskrivs som ett verktyg att analysera dominerande och 

underliggande sociala strukturer i samhället (Van Dijk, 1993). Fokus kommer enbart liggapå 

texten i artiklarna och en semiotisk analys av medföljande bilder lämnas helt ute. Det 
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diskursanalytiker tittar på är hur texter återger ideologi, dominans och struktur samt vilka 

verktyg som används. Van Dijks modell består av två delar i analysen; Micro och Macro.  

• Macroanalysen och den tematiska strukturen består av analys av textens huvud- och 

delteman, rubrik och ingress, samt hur texten förstås och är uppbyggd. Hur textens 

olika delar är strukturerade, ju viktigare tema i texten ju högre i textens hierarki. Den 

schematiska strukturen av text består av berättarkonventioner, alltså vilka som 

kommer till tals, textens aktörer och källor. Vad som förmedlas i rubriken och 

tillhörande ingress. Vilka resonemang kring konsekvenser eller orsaker presenteras 

utifrån journalisten, samt/eller de aktiva aktörerna. 

• Microanalysen anger genom vilka meningsuppbyggnader, ord och mening i text som 

samspelar med underliggande ideologisk struktur. Alltså vilka ord händelsen beskrivs 

utifrån och vilka ord man skulle kunna använda istället (Van Dijk 1993:280, Berglez 

2008:275).   

Den kritiska diskursanalysens främsta fokus ligger i att belysa samhälleliga problem på ett 

kritiskt sätt snarare än att bidra till den specifika teorin eller paradigm (Van Dijk, 1993:2). 

Kritisk diskursanalys kan endast bidra till kritiska och politiska analyser om användningen av 

språket i texter analyseras på korrekt sätt och där produktionen av dominerande samt orättvisa 

faktorer i samhället (Van Dijk, 1993:279). 

Van Dijk (1993) menar att kritisk diskursanalys är den svåraste metoden med hänsyn till 

invecklade relationer mellan text, social kognition, makt, samhälle och kultur. Social makt är 

baserad på individen som håller den, vars makt i sin tur framstår ur dennes status, 

grupptillhörighet, utbildning eller kunskap. När Van Dijk skriver om makt, skriver han också 

om hur makt är kontroll. En kontroll över sociala undergrupper i samhället; Till att påverka 

undergruppernas uppfattning om specifika ämnen (Van Dijk, 1993:254). 

I arbetet är det viktigt att klargöra för vidare förståelse om journalister som maktbevarande 

och opinionsledare för de undergrupper som finns i samhället. Det är journalisternas status 

och specifika kunskap som driver särskild diskurs kring ämnen och besitter kontroll i vad 

gäller att forma åsikter. Det är även viktigt att poängtera människors tolkningar av 

textproduktion som är baserade på tidigare erfarenheter, händelser eller fördomar (Van Dijk, 

1993:258). 
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Det viktigaste med kritisk diskursanalys, enligt Van Dijk (1993:259), är att detaljerat belysa, 

förklara och kritisera hur dominerande diskurser påverkar allmänhetens attityder, tolkningar 

och kunskaper om ämnen. Efterföljande mål är att göra sig av med dessa strukturer som 

legitimerar de dominerande faktorerna inom textproduktion (Van Dijk, 1993). Attityder i 

diskursers medietexter som bejakar läsarens attityder. Dessa attityder framkommer ur ämnen 

som skapas utifrån textförfattarens egna förkunskaper och attityder kring diskursen. Ämnen 

som textförfattarna inte har stora kunskaper om kan därför bli missvisande och 

generaliserande vad gäller beteenden kring undergrupper i samhället. Moralpanik uppstår i 

text och vi får en missvisande och oärlig bild kring diskurser (Van Dijk, 1993:263). Detta fall 

supporterkulturen som alltför ofta blandas mellan positiv eller negativ benämning eller till och 

med huliganism. Berglez (2008) menar att språket i nyhetsartiklar är strukturella företeelser 

och inte slumpartade och om man i sin tur förstår det skrivna och tar till sig materialet 

anammar man sedan den givna samhällsstrukturen (Berglez, 2008:273). 

4.2   Metodproblem 

Det krävs en balans mellan teori och språkanalys när man gör en kritisk diskursanalys, vilket 

en bra studie gör enligt Berglez. Texten förlorar sitt vetenskapliga värde om man endast 

plockar ut element som bara bekräftar sina egna ideologikritiska tolkningar (Berglez, 

2010:285). 

Studien kommer endast kunna innefatta slutsatser utifrån det valda materialet och kommer 

inte kunna sättas i ett större perspektiv. Den kommer inte kunna peka på hur Stockholms 

fotbollssupportrar representeras i andra tidningar och kommer endast kunna dra slutsatser av 

artiklarna, vars händelser är kopplade till den specifika händelsen. Vi ser inte detta som ett 

problem för vår studie då vi genom resultatet kan jämföra diskursen mellan de olika 

tidningarna; Aftonbladet och Expressen. Då kan man möjligtvis kan peka på mönster som kan 

förekomma i en mer generaliserbar undersökning.  

4.3 Urval och material 

De fotbollsklubbar som är relevanta för undersökningen är de tre stora stockholmsklubbarna; 

Hammarby, Djurgården och AIK. Vi har valt dem då dessa klubbar, inte bara är några utav de 

största i Sverige utan också för att hålla undersökningen och dess analys på en geografiskt 

lokal nivå. Vad gäller analysen har vi valt att avgränsa oss till kvällspressen; Aftonbladet och 
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Expressen. Där tror vi kunna hitta mönster för vår analys då dessa tidningar är potentiellt 

drivna av sensationsjournalistik. Fokus kommer ligga på totalt sex artiklar för att bearbeta 

dessa på ett så kvalitativt sätt som möjligt. 

Tre lag, två artiklar per lag varav en från Aftonbladet och en från Expressen. De tre 

presenterade Stockholmslagen är valda på grund av viljan att dels hålla undersökningen på en 

sådan geografisk lokal nivå som möjligt samt klubbarnas kulturella värde i staden. Först 

valdes 25 artiklar ut som ansågs lämpade för vår undersökning som vi hittade då vi använde 

oss av specifikt sökord på respektive tidnings hemsida. Sökordet var klubbnamnet 

tillsammans med ordet “supporter”; Exempelvis “AIK supporter” eller “Djurgården 

supporter”. De 25 artiklarna rörde specifika händelser där ordet ”supporter” användes 

frekvent och där händelserna var omskrivna i pressen. Dessa händelser rörde alla möjliga 

genrer på artiklarna; Exempelvis avbrutna matcher, våldshandlingar eller artiklar där vi ansåg 

begreppet “supportrar” använts på ett diffust sätt. Dessa händelser gällde de valda lagens 

supportrar under 2016; Som är den tidsperiod vi valt att analysera. Detta för att hålla en 

tidsaktuell betoning i arbetet. Sedan valde vi sex av dem artiklarna som vi ansåg vara bäst 

lämpade för vår analys rörande tre specifika händelser; En händelse per lag. Vi ansåg dessa 

händelser mest lämpade då de rapporterades om i båda tidningarna och följde en likartad 

struktur; Längd på artiklarna, medelstora händelser samt tonen i artikeln sett till begreppet 

“supporter”. 

Vi använde oss av ett målinriktat urval för att välja artiklar som var mest lämpade för vår 

studie enligt oss (Bryman, 2011:350). 

Valda händelserna var av medelstor karaktär för att kunna öka undersökningens 

generaliserbarhet (Bryman, 2011:350). 

En annan anledning till valet att analysera Aftonbladets och Expressens artiklar är på grund av 

att deras webbtidningar är de största i Sverige (dagensanalys.se) och har störst spridning. 

Samtliga analyserade artiklar är publicerade och hämtade från webben. Artiklarna berör tre 

specifika händelser som har koppling till något av Stockholmslagen och alla händelser ägde 

rum under 2016. Alltså är händelserna fortfarande aktuella. 

4.4 Aftonbladet  



	

	 22	

Aftonbladet är en sjudagarstidning som grundades 1830 av Lars Johan Hierta. 1996 tog det 

norska medieföretaget Schibstedt över tidningen och sitter kvar som ägare än idag. Deras 

räckvidd uppmättes 2016 till 3,5 miljoner via tryckta tidningar, mobilsajt och webbsajt enligt 

Tidningsstatistik AB (ne.se). De har även en omfattande sektion med 

sportjournalistik.  Aftonbladet är en uttalat “obunden socialdemokratisk” tidning 

(aftonbladet.se). 

4.5 Expressen 

Expressen grundades 1944 som motvikt till det tyskvänliga Aftonbladet av främst två 

personer; Albert Bonnier Jr och Carl-Adam Nycop. Tidningen drivs att AB Kvällstidningen 

Expressen som är dotterbolag till Bonnier AB. Redaktionen ligger i Stockholm (ne.se). 

Tidningen är uttalat liberal och har, liksom Aftonbladet, en sektion med enbart 

sportjournalistik (expressen.se). Sedan 2015 redovisar inte Expressen sin upplaga (ne.se). 

	

5. Artikelredovisning 

I detta redovisas artiklarnas struktur genom Van Dijks modell om macro och micro (Van 

Dijk, 1993:280). Sedan kommer försök att jämföra hur det ser ut mellan de två olika 

kvällstidningarna presenteras, tillsammans med en mer djupare analys av artiklarna som sedan 

presenteras i kapitlet Analys och diskussion. Lagen och dess artiklar presenteras i 

bokstavsordning; Alltså först AIK, sedan Djurgården och sedan Hammarby.  

5.1 AIK - Per Bystedt blir vald till ny ordförande 

De första artiklarna kopplat till AIK handlar om när Per Bystedt blir nyvald som ordförande i 

AIK:s styrelse och hur han rökt “fredspipa” med olika grupper.  

5.1.1 Aftonbladet 
Publicerad den 15 december 2016.  

Artikeln “Per Bystedt om sina möten med AIK:s firma” är skriven av Per Bohman och är 

även den baserad på en intervju i samband med att Per Bystedt skulle väljas in som ny 
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ordförande i klubben. Artikeln handlar om hur Per Bystedt ser på att han “rökt fredspipa” med 

personer som anses dåliga i sammanhanget. 

Rubriken lyder “Bystedt om firman: ‘Vi pratade om konflikterna’” vilket förklarar en del om 

vad artikelns huvudtema innebär. Här berättas att dialog har förekommit men om man inte har 

insikt förstår man nog inte vad “firman” innebär. Ingressen går, som nästan alltid, in mer på 

djupet om vad artikeln kommer att handla om. Att Per Bystedt bekräftar de uppgifter som 

journalisten presenterar för honom och det finns ett uttalande med i ingressen: 

“– Vi träffades och tog en kopp kaffe och pratade AIK och konflikterna vi hade 2008–2010, 

säger Bystedt.” 

Denna artikels huvudtema handlar om hur och varför han har haft en dialog med vissa 

personer. Deltemat i artikeln handlar om det faktiska medlemsmötet som äger rum samma 

kväll; Där Per Bystedt förväntas väljas in som ny ordförande. Fokus läggs alltså mer på de 

samtal Per Bystedt haft med vissa personer, snarare än det faktum att han kan väljas in som 

ordförande i fotbollsklubben. Knappt fyra rader i artikeln presenteras bakgrundsfakta till Per 

Bystedts senaste sejour i klubben mellan 2005 och 2010, samt att han samma kväll kan väljas 

in som ny ordförande. Resterande artikeln bygger på vad som anses vara huvudtemat. 

Ett stycke i texten har rubriken “Firmans fredspipa”. Stycket ger bakgrundsinformation till 

vad en “firma” i detta sammanhang innebär och presenterar ett utdrag från “Firman Boys” 

hemsida där de konstaterar att de rökt fredspipa med Per Bystedt. Utdraget publicerades under 

februari 2016: 

"Vi har även rökt fredspipa med tidigare styrelseordföranden och storägaren Per Bystedt. Vi 

ser Per som en potentiellt viktig spelare inom klubben, om det blir redan i år eller i framtiden 

får tiden utvisa men vi är övertygade om att Per har AIK:s bästa för ögonen och att vi alla 

har lärt oss en del av de stökiga åren mellan 2004–2010". 

Den enda aktiva aktören i artikeln är Per Bystedt medans de passiva aktörerna är Firman Boys 

och de som benämns som “klubbens risksupportrar”. 

Vidare i microanalysen kan man peka på, utifrån journalistens textbehandling, att han nämner 

Firman Boys vid tre olika benämningar; “Firman”, “supportergrupp” och “risksupportrar”. 

Med den tidiga förklaringen i texten vad en firma innebär klingar det fel att ha olika 
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benämningar då det blir en diffus tolkning av vad som egentligen är vad. Är en 

supportergrupp och en “firma” samma sak? 

5.1.2 Expressen.  
Publicerad den 17 december 2016.  

Expressens artikel “Jag har rökt fredspipa med ganska många” är skriven av journalisten Noa 

Bachner och är precis som den tidigare artikeln baserad på en intervju med den då nyvalde 

ordföranden Per Bystedt. Artikeln handlar om hur han ser på sin framtid som ordförande i 

AIK men ger även bakgrund och frågor till händelser som utspelade sig under hans förra 

sejour i klubben. 

Textens huvudtema är att Per Bystedt är vald till ordförande i AIK, trots de turbulenta åren för 

åtta år sedan. Den vaga rubriken “Per Bystedt: Har rökt fredspipa med ganska många” säger 

inte mycket om huvudtemat men det förklaras närmare i ingressen. Det sekundära temat i 

artikeln är hur Per Bystedt fick utstå kritik från supportergrupperingar som ville konfrontera 

honom. Mycket vikt läggs i samtal med personer som representerar företag, AIK eller olika 

grupperingar. 

“- Jag har rökt fredspipa med ganska många inom AIK. (...) Flera supportergrupperingar var 

jävligt förbannade där och då.” 

Den schematiska strukturen visar sig genom rubriken och ingressen i en artikel. Den något 

svaga rubriken berättigar inte textens huvudtema. Utan den förklaras ganska kort i ingressen 

som beskriver varför intervjun går till.  

Den enda aktiva aktören som framkommer i artikeln, som uttalar sig, är Per Bystedt. Det finns 

passiva aktörer som namnges i artikeln som vilka är AIK:s tränare Rikard Norling, 

huliganfirman Firman Boys, arenaägaren Lagadère Sports and Entertainment och Jonas 

Galotta ägare av företaget Sports Revenue Group. Andra passiva aktörer som inte namnges är 

supportergrupper. Inga av de passiva aktörerna uttalar sig i artikeln. 

I mikroanalysen, där man tittar på vilka lexikala val som gjorts, pekar journalisten på att “hot” 

ska enligt rapporter förekommit mot Per Bystedt från supportrar i samband med ett 

medlemsmöte i november 2008. Vilket sedan dementeras. 
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“- Inga hot förekom. Det har jag dementerat, det där blev jag väldigt irriterad på.” 

En del som är värd att påpeka utifrån journalistens förhållning är att han benämner Firman 

Boys som en “gruppering”, snarare än som en “supportergruppering”. Men sedan i Per 

Bystedts kommentar till en oannonserad fråga påpekar han att “Flera supportergrupperingar 

var jävligt förbannade där och då”. Men sett till journalistens förhållningssätt ses inte Firman 

Boys som en “supportergruppering”. Vad är egentligen orsaken? Är det ett aktivt val att inte 

benämna Firman Boys som huliganer? 

Något som går att belysa även för den intervjuade i artikeln, i det här fallet Per Bystedt, är att 

precis som journalisten väljer att distansera sig mellan supportrar och huligan. I och med det 

skapas ingen generalisering som möjligtvis kan bedrivas för ordet “supporter” och vad de har 

för betydelse i olika sammanhang. Per Bystedt svarar; 

“- Man har setts genom åren, på matcher, på krogen, på medlemsmöten, de flesta har man 

träffat oavsett om de tillhör supportergrupp X, Y eller Z eller är aktieägare.” 

Här skapas möjligheten att göra en egen bedömning av vad “X, Y eller Z” innebär för olika 

genrer av supportergrupper, om det nu finns olika genrer och om man kan göra en sådan 

distansering supportergrupperna emellan. Kan till exempel supportergruppen som defineras 

som “X” vara vad som anses som en snäll supportergrupp eller vad som skulle kunna likna i 

en huliganfirma; Om man kan kalla en huliganfirma för supportergrupp. 

	

5.2 Djurgården - Djurgården vs. Hammarby 

Artiklarna kopplat till Djurgården handlar om hur ett U21-derby mot Hammarby på 

Stockholms Stadion under hösten 2016 avbrutits efter bråk på läktaren och utanför arenan. 

5.2.1 Aftonbladet 
Publicerad den 11 oktober 2016. 

U21-derbyt mellan Djurgården och Hammarby som avbröts får rubriken: “Match avbröts efter 

bråk” och har samma titel som rubrik. I ingressen ges ytterligare information om att det är en 
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U21-match mellan lagen och att den spelats på Stockholms Stadion. Där finns även ett 

uttalande från polisens Eva Nilsson om att två poliser skadats lindrigt. 

Artikelns huvudtema är att matchen har avbrutits och att bråk både innanför och utanför 

arenan förekommit. Artikelns delteman handlar om en grupp barn från fotbollsföreningen IFK 

Haninge befunnit sig på arenan där det inträffade skedde och hur de avbrutit sin vistelse i 

rädsla. 

“– Vi har har åkt därifrån nu. Vi var där för att de skulle få titta lite teoretiskt på fotboll och 

se det som en kul grej. Så vi, några föräldrar och ledare åkte med för att titta, säger han på 

väg hem efter att matchen avbrutits.” - Thomas Grufman 

 

Artikel har tre stycken aktiva aktörer; Eva Nilsson och Kjell Lindgren, båda vid 

Stockholmspolisen, och Thomas Grufman, ledare i ett av IFK Haninges pojklag. I det första 

stycket ges bakgrundsinformation om händelsen samt hur många personer som blivit 

omhändertagna av polisen. Det finns även ett uttalande från Eva Nilsson som berättar hur 

polisen tolkat händelsen och att det ska varit konfrontation på läktaren samt rökutveckling. En 

ambulans uppges ha kallats till platsen. Resterande text av artikeln handlar om deltemat. Det 

vill säga om hur Thomas Grufman, som är ledare för IFK Haninges pojklag födda -07, 

kommenterar kring händelsen. 

 

“– Vi märkte ganska snabbt att det var en hel del personer där som normalt sett kanske inte 

går på en U21-match.” 

Thomas Grufmans kommentarer kring händelsen berättar om att de vid intervjuns tillfälle åkt 

iväg från arenan och att de inte tänkt vända tillbaka trots att matchen återupptagits. Att det 

hade varit mellan 150–200 personer som sprungit över läktaren för att söka konfrontation och 

hur kritisk aktören är mot säkerheten kring matchen. 

“– Vi fick tränga oss ut mellan poliserna. Det är det emotionella. Vi tog med småpojkar för 

att kolla på fotboll och så sätter de här firmorna igång. De har säkert kommit överens 

innan.” 

Till microanalysen kan vi konstatera att ordet “supportergrupper” används för att beskriva 

dem som konfronterade varandra. Betydelsen av det är något vi kommer återkomma till i 
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diskussionsdelen. Artikeln ger, även i denna, konstaterandet av att “maskerade män (...)” 

utfört vissa handlingar. Thomas Grufman menade, som beskrivet i citatet ovan, att de fick 

“tränga” sig ut “mellan poliserna” och att det var det “emotionella”.  

5.2.2 Expressen 
Publicerad den 11 oktober 2016. 

“Skandalscener under Djurgårdens U21-derby mot Hammarby” är skriven av Kevin Carlsson 

och Mattias Tengblad. Rubriken lyder “Skandalscener under Dif-Hammarby-derbyt” där man 

får information att någonting hänt i samband med ett derby mellan de två lagen. I ingressen 

går författarna djupare in i vad som hänt, att poliser skadats lindrigt och att maskerade män 

skapat oro både på och utanför arenan. Även att det gällde ett U21-derby lagen emellan. 

Längst ner i artikeln ges en rad av information om att matchen återupptogs efter en kvarts 

avbrott. 

(U21-lag är Allsvenskans juniorserie där de som är födda 1996 eller senare tillåts spela. Fem 

överåriga spelare tillåts (svenskfotboll.se)). 

Det förekommer en del aktiva aktörer i artikeln. Dessa är: Djurgårdens sportchef Bosse 

Andersson, Cmore kommentatorn Anders Fredriksson, Polisens informatör Eva Nilsson och 

ett anonymt vittne. Passiva aktörer i artikeln är fotbollsdomaren som tvingades avbryta 

matchen och icke namngivna supportergrupper som påstods skapa detta “oro”. 

“- Det är supportergrupper som stökar med varandra där. Vi var ju på plats med anledning 

av matchen och det var så vi upptäckte vad som hände, säger Eva Nilsson, informatör vid 

polisens regionledningscentral.” 

Artikelns huvudtema handlar om hur vissa “supportergrupperingar” skapat, vad 

journalisterna, kallar för “skandalscener”. Delteman i artikeln hittar vi i beskrivelsen om hur 

vissa aktörer uttalar sig om händelsen och att domaren fick utrymma planen. Domaren som är 

passiv aktör. Det som fokuseras på i artikeln placeras i de aktörers uttalanden som uttalar sig 

om hur tråkigt denna händelse, och händelser som denna, är. Ingen bakgrundsinformation till 

vad U21 är eller något om dessa “supportergrupperingar” anges i artikeln.  
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I microanalysen av denna artikel kan man peka på några meningar som vi anser 

problematiska. Dels i ingressen och uttalandet från det anonyma vittnet som beskriver hur 

“maskerade män” skapat oro och hur de sprang. Men hur vet man om personerna i fråga är 

män, om de är maskerade? 

“- Jag såg hur maskerade män sprang från Stadion mot musikhögskolan, de kastade saker 

omkring sig och sedan kom polisen, säger vittnet.” 

Den andra problematiken ser man i Djurgårdens sportchef Bosse Anderssons uttalande: 

“– Det blev rörelse på läktaren där supportergrupperna rörde sig mot varandra efter att 

Hammarby gjort mål. Det är ju en U21-match på stadion, så det är svårt att förutse sådana 

här saker, att vi ska ha beredskap för den här typen av händelser, säger Andersson. 

– Det hör så klart inte hemma på en fotbollsarena. Det tror jag att alla fotbollsvänner håller 

med om.” 

 

Här beskriver Bosse Andersson hur supportergrupperna rört sig mot varandra, antagligen 

någon form av konfrontation. I den andra uttalandet konstaterar han sedan att sådana 

konfrontationer inte hör hemma på en fotbollsarena, vilket alla “fotbollsvänner” påstås vara 

överens om. I det här sammanhanget, kan då inte supportergrupper ingå, i vad som beskrivs 

som “fotbollsvänner”? Är då supportergrupper dessa vänners motpoler; Alltså fiender? 

 

5.3 Hammarby - Malmö vs. Hammarby 

Den tredje artikelgruppen som berör Hammarby handlar om hur personer blir omhändertagna 

i samband med Hammarbys bortamatch mot Malmö hösten 2016. 

5.3.1 Aftonbladet 
Publicerad den 6 november 2016. 

Aftonbladets rapportering av händelsen fick rubriken “Polis bröt armen i fotbollsbråk” och en 

medföljande underrubrik “över 100 personer omhändertagna”. I ingressen beskrivs händelsen 

mer i detalj och läsaren lär sig att det handlar om ett bråk orsakat av fotbollssupportrar på 

Möllevångstorget i centrala Malmö. En polis uppges ha skadats och brutit armen. Polisens 



	

	 29	

presstalesman Ewa-Gun Westford citeras och beskriver hur “de har ställt till det rejält” och att 

det var ett “rejält slagsmål”. Hon förklarar även att det var en isolerad händelse som polisen 

snabbt fick kontroll över och att bråket inte ska ha påverkat allmänheten. 

Första stycket efter ingressen rör bråket på Möllevångstorget vilket även i relation med 

polisens skada utgör huvudtemat. Rubriken lyder “inga misstänkta än” och i underliggande 

brödtext förmedlas det att majoriteten av de inblandade supportrarna ska vara från Stockholm 

men att inga specifika personer är misstänkt för brott men att polisen jobbar på det enligt Ewa 

Gun Westford. 

“Vi håller på att sortera ut på platsen, det ena från det andra, så det har vi inte svar på än.” 

Enligt vittnen ska supportrarna sen ha transporterats iväg i polisbussar. 

I rapporteringen skiftar beskrivningen av polisen skada de gånger det tas upp. I rubriken 

framgår det att polisen bröt armen under incidenten men beskrivs i ingressen som att enbart 

“uppges” ha brutit armen. När Ewa-Gun Westford sen citeras angående skadan ska det 

“troligtvis” röra sig om ett benbrott. Som läsare framgår det aldrig ifall polisen faktiskt ska ha 

brutit armen, vilket det påstås i rubriken, och någon uppföljning erbjuds inte. 

Det sekundära temat i artikeln rör en incident dagen innan där ett bråk mellan 

fotbollssupportrar av Malmö FF och Hammarby ska ha utbrutit efter att “maskerade 

Hammarby-huliganer stormade” en restaurang vid samma torg. Rubriken är “igår stormades 

restaurang” Det ska ha rört sig om 40 personer som började slåss utanför en restaurang 

medans gäster fick gömma sig i köket och efteråt omhändertogs 12 personer av polisen. 

Artikeln avslutas med vittnen till händelsen som berättar för aftonbladet om “huliganer som 

var blodiga i ansiktet”. I detta stycke benämns våldsaktörerna som “huliganer” vilket de inte 

gjorde i rapporteringen av händelsen dagen efter; På Möllevångstorget. 

Det finns endast en aktiv aktör som kommer till tals i artikeln vilken är polisens presstalesman 

Ewa-Gun Westford. Incidenten beskrivs enbart av Westford och andra aktiva aktörer 

förekommer inte. Inga bakomliggande orsaker till varför eller hur bråket uppkom går inte 

heller att utläsa i artikeln. 

På macronivå, vilket är den övergripande bild vi skapar av vad det är för text man läser och 

analyserar, förstås texten som saklig, opartisk och utan egen vinkling eller önskvärd 
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förmedling av mening. Sedan i microanalysen kan vi urskilja lexikala ordval och meningar 

som kan användas för att göra artikeln mer sensationell. Till exempel hur artikeln skriver ut 

att huliganerna var “blodiga” i ansiktet och att de “stormade” restaurangen. I analys och 

diskussionsdelen kommer vi titta närmare på detta. 

5.3.2 Expressen 
Publicerad den 6 november 2016. 

Händelsen får i Expressen rubriken “Stökigt inför MFF- Hammarby -100 omhändertagna”. 

Där finner vi huvudtemat som berör incidenten där 100 personer ska ha skapat oroligheter på 

Möllevångstorget i Malmö för att sedan ha omhändertagits av polis. I ingressen får man 

förklarat att det handlar om 100 supportrar som då omhändertagits av polis. Eventuellt ska 

även en polis ha brutit armen i samband med händelsen och polisens presstalesman Ewa-Gun 

Westford meddelar till journalisten att: 

“Det tydde på det när han åkte iväg till sjukhuset i alla fall” 

I första stycket efter ingress behandlas händelsen på Möllevångstorget när 100 personer, vilka 

Westford titulerar “bajenfans” i ett senare uttalande, kom till torget blev det oroligheter och 

omhändertogs av polis då de skjutsades iväg. I artikeln står det även: 

“Det ska ha uppstått bråk på platsen och i tumultet har en polis skadats, troligtvis brutit 

armen.” 

I sista stycket i ingressen framgår ett sekundärt tema som är att polisen rustar eftersom de 

befarar en planinvasion, vilket tas upp senare i artikeln och således sist i den hierarkiska 

ordningen. Ewa-Gun Westford är den enda aktiva aktör som alltså kommer till tals i artikeln. 

Sen finns det andra passiva aktörer som den skadade polisen och supportergruppen som ska 

ha bråkat.   

Det sekundära temat, som även hamnar längre ned i den hierarkiska ordningen i ingress och 

artikeln, är att “enligt uppgifter rustar polisen för en planinvasion”. Detta eftersom att polisen 

känner på sig att det kommer bli oroligheter efter matchen. Ewa-Gun Westford förklarar detta 

med: 

“Med tanke på att vi känner att temperaturen har stigit kan det bli något efter matchen.” 
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Den andra underrubriken lyder “Fyra bussar med supportrar” och syftar då till de fyra bussar 

med supportrar som anlände till Möllevångstorget där de släpptes av. När supportrarna 

släpptes av ska det sedan ha uppstått bråk och oroligheter runt torget. Exakt vad som ska ha 

skett under “tumultet” framgår dock inte och vem eller vad som ska ha orsakat det är outtalat 

i artikeln. Ewa-Gun Westford menar dock: 

“Grunden är att det kom fyra bussar till Malmö med supportrar. Då har man släppt av dem 

runt Möllevången och de var väl uppeldade, säger Ewa-Gun Westford.” 

Ett deltema i artikeln tas upp som handlar om lördagskvällen innan där det uppstod ett bråk 

utanför en restaurang i närheten av Möllevångstorget. Polisen kopplar händelsen till 

fotbollsmatchen. Incidenten tas endast upp i två rader i artikeln. 

Den sista underrubriken behandlar uttalandet om att polisen rustar sig eftersom de befarar en 

planinvasion. Ewa-Gun Westford har inte kommenterat de uppgifterna om att de rustar upp 

nån speciell polisinsats men hon säger att polisen förbereder sig för eventuellt bråk efter 

matchen. 

”Med tanke på att vi känner att temperaturen har stigit kan det bli något efter matchen. Men 

vi är inte där än, nu vill vi att matchen ska komma igång. Det ska bli fotbollsfest, det är sista 

matchen inför hösten och vi hoppas på det absolut bästa.” 

I microanalysen hittar vi i ingress och första brödtext om polisens skada som aldrig bekräftas 

utan beskrivs bara med lösa antaganden som att det ”tyder på” eller ”eventuellt” är en bruten 

arm. Sedan även i den andra underrubriken “Uppgifter: befarar planinvasion” finns en del att 

peka på. Först och främst på ordet “uppgifter”. Vilka är dessa uppgifter och var kommer de 

ifrån? Samt huruvida dessa “uppgifter” skulle hålla någon högre validitet kan man som läsare 

inte utläsa. I artikeln förekommer flera fall av antaganden som inte bekräftats vilket vi ser viss 

problematik i och som vi närmare kommer diskutera i senare analys och diskussionsdel.  

	

6. Analys och diskussion 

Under detta avsnitt kommer artiklarna som presenterats i ovanstående kapitel analyseras i 

relation till den tidigare forskning och teorier som presenterats. Målet är att sammanställa 
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artiklarna i förhållande till teorierna för att belysa och förstå de faktorer som hjälper oss svara 

på vår frågeställning. 

Även om merparten av artiklarnas rubriker innefattar ord som “bråk”, “storbråk”, 

“fotbollsbråk”, “skandalscener” och andra ord med starka konnotationer så anser vi den mest 

uppseendeväckande rubriken vara från Aftonbladet angående bråket på Möllevångstorget i 

Malmö; “Polis bröt armen i fotbollsbråk”. Rubriken blir intressant eftersom att när man läst 

artikeln aldrig får helt klart för sig ifall polisen verkligen bröt armen. En förväntad mening av 

artikeln framkommer direkt för att generera läsare genom sensations- och chockjournalistik. 

Språkbehandlingen i texten präglas av påståenden med ord som “uppges” och “troligtvis”. 

Detta ligger i linje med Spaaijs (2011) teorier om hur populärpressens rapportering gällande 

fotbollsrelaterade händelser de senaste decennierna varit starkt sensationella och innehållit 

förutsägande element. Journalisterna har i vårt material ofta lagt fram eller hänvisat till 

uttalande om potentiella faror i allmänhet och mot samhället. 

Det syntes även i Expressens rapportering om samma händelse där deltemat, som presenteras 

i ingressen och förklaras med ingående i slutet, är att “Uppgifter: polisen befarar 

planinvasion” och “rustar” för detta. I det stycket finns mycket att notera. Först och främst på 

ordet “uppgifter”. Vilka är dessa uppgifter och var kommer de ifrån? Samt huruvida dessa 

“uppgifter” skulle hålla någon högre validitet kan man inte utläsa. Man kan se detta som ett 

exempel på hur man som journalist fångar intresset hos läsaren med lösa ställningstaganden. 

Att polisen sen “befarar planinvasion” ger även ordet “uppgifter” mindre värde i sitt 

sammanhang. Polisen kan ha föraningar om att det kan ske en planinvasion, men någon 

förankring i faktiska fakta om supportrarna kommer göra detta framgår inte. 

Underrubrikerna i artikeln anser vi också tyda på sensationsjournalistik eftersom rubrikerna 

lyder “Fyra bussar med supportrar” i det avseende att den använder ordet “bussar” som ett sätt 

att förmedla mängden av supportrar på ett sensationellt sätt. Som mottagare av artikeln får 

man bilden av hela busslass med “uppeldade” supportrar som väller ut på Möllevångstorget. 

Att supportrarna anlände i bussar må vara faktaenligt, men att sätta det som en rubrik tror vi 

beror på en journalistisk teknik för att väcka starka bilder hos läsaren. 

Mediers rapporteringar spelar en högst avgörande roll i hur samhället upplever saker som 

sociala problem eller inte. Och den journalistiska stil som utgör stora delar av rapporteringen 

vi tagit del av runt just supportrar är en stigmatiserad och föraktfull bild. De fokuserar främst 
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på brott, som enligt Hvitfelt (1985) har högst nyhetsvärde hos läsare, och rapporterar om 

incidenterna på ett ensidigt sätt där supportrarna sällan kommer till tals.   

Noterbart, gällande de aktörer som förekommer i de analyserade artiklarna, är att de enda 

aktiva aktörerna som förekommer är personer av högre rang. Alltså olika personer inom 

klubbarnas ledningar, olika poliser, ögonvittnen eller liknande. Kategorin tillhörande de 

passiva aktörerna hittar vi, gemensamt för alla artiklar, de omnämnda supportergrupperna 

eller supportrar. Något som påvisar problematik då det skapar distansering där de utvalda, 

aktiva aktörerna kommenterar de passiva; De problematiska aktörerna. Den journalistiska 

hållningen gentemot supportrarna blir därför en vinklad bild. De blir därför djuriska i sitt 

beteende och normbrytande; “Vi-och-dem” (Bishop & Jaworski, 2003). Bilden journalisterna 

presenterar är: “Här är Vi; de civiliserade, det här är rätt. Där är Dem, vildarna, 

regelbrytarna”. 

Problematiken framstår i ett perspektiv där de omnämnda supportrarna aldrig kommer till tals. 

Svårigheter finns möjligen i att göra en sådan intervju. Men viljan till just det måste finnas. Vi 

anser att det inte är mer än rätt att låta läsarna höra allas sidor, orsaker och verkan till de 

situationer som omnämns. Det blir alltid i så fall lätt att peka på de problemen som uppstår 

och de som skapar dem utan att ha vetskap kring dess bakgrunder; Varför uppstår problemet? 

En fråga som, sett till analysen, aldrig framkommer i artiklarna. De må vara bråkstakar. Men 

någonstans måste motiv finnas till deras handlingar. Något som kan sättas i perspektiv om 

man tittar på Aftonbladets artikel rörande Per Bystedt; 

“Firmans inställning till Bystedt, som tillslut sparkade Norling, var direkt fientlig (...)”. 

Att firmans inställning gentemot artikelns enda aktiva aktör var “direkt fientlig” konstateras. 

Dock presenteras ingen anledning till hur eller vad som gjorde deras inställning till fientlig. 

Noterbart är även hur journalisterna bemöter supportrarna i vad de väljer att kalla dem för, 

vilket vi upplever är diffust. “Supportrar”, “risksupportrar”, “grupperingar” är några exempel 

på benämningar på nyhetsartiklarna. Inget av begreppen är direkt felaktiga, men beroende på i 

vilken kontext de sätts får de olika mening. Som utomstående och ointresserad till själva 

ämnet skulle textens mening nog kunna innebära en fel bild av situationen. I både 

Aftonbladets och Expressens ingress till artikeln rörande händelsen kopplat till matchen 

mellan Malmö och Hammarby skrivs det att “100 fotbollssupportrar har omhändertagits (...)”. 

Vi anser att det finns problematik att använda ordet “fotbollssupportrar” i den kontexten, även 
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om det är precis det dem är. Är sammanhanget systematiskt och återkommande kan man peka 

ut faktorer som gör den generella uppfattningen om fotbollssupportrar, bland utomstående, till 

negativ. Svårigheten blir att separera det faktum att exempelvis alla fotbollssupportrar inte 

skapar problem på ett eller annat sätt; Vilket en generell uppfattning kan bli om man 

benämner alla supportrar, de som skapar problem och de som inte gör det, under samma 

kategori. Det blir då lättare i sammanhanget att kollektivisera alla fotbollssupportrar, eller alla 

supportrar, som dåliga eller problemskapare precis som Bishop & Jaworski (2003) beskriver i 

sin text.  

Förslagsvis borde forskare och journalister hitta en gemensam benämning till dem som är 

grundare till problemen för att kunna separera de som är problemskapare och de som inte är 

det. Ordet “huligan” finns där, men är i vårt anseende ett ord som slängs ut i alla möjliga olika 

supporterrelaterade situationer. Men om det skulle kunna utföras föreslår vi till vidare 

forskning inom ämnet. 

Genomgående i analysen av artiklar så märktes ett spritt ordval i benämningarna av supportrar 

och fotbollsintresserade och i det ligger en problematisk bild i att allt för många grupper, 

kopplade till fotboll, blir likställda med våldsbejakande personer och huliganism. Däribland 

supporter och fans som i sig inte innefattar något våldsamt. Medierna kontextualiserar, 

stigmatiserar och kollektiviserar en alldeles för stora skara av människor och i sin 

rapportering sker en vriden förväntning och föraktfull samhällssyn på de som går på fotboll. 

En mer koncis begreppsanvändning och bredare bakgrundsförklaring till incidenterna skulle 

säkerligen ge fotbollskulturen en tydligare, nyanserad och mer verklighetsförankrad bild av 

den.   

 

7. Slutsats 

I detta avsnitt kommer det kortfattat och konkret redogöras för hur vårt arbete svarar på 

frågeställningarna. 

Hur representeras Stockholms fotbollssupportrar i kvällspressen? 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att journalister använder diffusa benämningar och 

begrepp för att beskriva supportrarna och deras handlingar. Det skapas ofta en 
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generaliserande bild över hur fotbollssupportrar handlar som sedan blir en oklar 

representation. Det man väldigt sällan tar upp är hur individer agerar och istället 

kollektiviseras fotbollssupportrarna; Buntas ihop till en massa som handlar på samma sätt.  

Finns det återkommande mönster i hur supportrarna representeras i tidningarna? I så fall 

vilka? 

Genomgående i vår analys av artiklarna så märktes ett spritt ordval i benämningarna av 

supportrar och fotbollsintresserade. Vi ser en problematisk bild i att allt för många grupper, 

kopplade till fotboll, blir likställda med våldsbejakande personer och huliganism. Däribland 

ord som supporter och fans som i sig inte innefattar något våldsamt. Medierna 

kontextualiserar, stigmatiserar och kollektiviserar en alldeles för stora skara av människor och 

i sin rapportering sker en vriden förväntning och föraktfull samhällssyn på de som går på 

fotboll. Som diskuterat i det tidigare kapitlet skulle en mer koncis begreppsanvändning och 

bredare bakgrundsförklaring till incidenterna skulle säkerligen ge supporterkulturen en 

tydligare, nyanserad och mer verklighetsförankrad syn på den. 

Representeras fotbollssupportrar olika i de olika tidningarna? I så fall hur? 

Någon skillnad i hur supportrarna representerades i Aftonbladet kontra Expressen kunde inte 

utläsas. Båda tidningarna använder sig av lösa uttryck. De båda beskriver supportrar ut efter 

sensationell hållning där antaganden och spekulationer i händelserna målas upp som 

sanningsenliga. Händelserna behandlas likartat och struktur samt hierarkisk ordning föreföll 

likartat med starkt spekulativa inslag. Benämningarna på supportrarna skiftade i samtliga 

artiklar och de var alltid passiva där de inte lämnades utrymme för dem att komma till tals. 

Vilket får konsekvenser för hur de representeras.    
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8. Eventuella åtgärder 

I efterhand reflekterar vi över undersökningens validitet då vi använt oss av ett målinriktat 

urval (Bryman, 2008:350). Istället hade vi kunnat använda oss av ett bredare urval för att få 

ett mer generellt och övergripande resultat. Även en kombination av kritisk diskursanalys och 

multimodal analys hade varit lämpad för det webbmaterial som vi undersökte; Då med ett 

större omfång av artiklar samt tillhörande bilder. På detta vis skulle en förståelse om en större 

geografisk eller samhällelig diskurs inom ämnet nås.   

Vi lägger förslag till vidare forskning som kan innefatta en större, kvantitativ undersökning, 

som kartlägger en större mängd artiklar och hur dessa representerar supportrar. 
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Bilagor: 
 
Här kommer alla analyserade artiklar att presenteras i sin helhet. Artiklarna är 

presenterade i bokstavsordning som i kapitlet ”Artikelredovisning”.  

 
Bilaga 1: AIK - Aftonbladet 
 
Bystedt om firman: ”Vi pratade om konflikterna” 
 
– Vi träffades och tog en kopp kaffe och pratade AIK och konflikterna vi hade 
2008-2010, säger Bystedt.  
 
I kväll väntas Per Bystedt röstas in som ny ordförande för AIK FF och AIK AB. 51-
åringen är valberedningens förslag. Det blir i så fall en comeback för Bystedt, som 
dessutom äger 18 procent av aktierna i AIK Fotboll AB, efter att ha varit ordförande 
2005-2010.  
I slutet av den senaste sejouren hamnade Bystedt i konflikt med 
supporterorganisationerna kring AIK. Ett av de viktigaste skälen: när det tidigt under 
2008 läckte ut att Bystedt tänkte sparka omtyckte Rikard Norling från tränarposten 
vände sig flera supporterorganisationer, däribland AIK:s firma, mot ordföranden 
 
Firmans ”fredspipa” 
Firman består av ett hundratal personer som slåss mot andra klubbars huliganer i 
AIK:s namn. Firmans inställning till Bystedt, som till slut också sparkade Norling, var 
direkt fientlig fram till att han lämnade ordförandeposten våren 2010. 
I februari 2016 dök det upp en oväntad text på samma firmas hemsida: Vi har även 
rökt fredspipa med tidigare styrelseordföranden och storägaren Per Bystedt. Vi ser 
Per som en potentiellt viktig spelare inom klubben, om det blir redan i år eller i 
framtiden får tiden utvisa men vi är övertygade om att Per har AIK:s bästa för ögonen 
och att vi alla har lärt oss en del av de stökiga åren mellan 2004-2010. 
Därefter har gruppen också öppet deklarerat att de står bakom Bystedt som ny 
ordförande för AIK. 
”Inte överens om allt” 
Sportbladet hörde av sig till Bystedt för att ställa ett par frågor om hans relation till 
AIK:s firma. 
Firman i AIK beskrev tidigare under våren att de "rökt fredspipa" med dig. Vad 
innebär det? 
– Att vi träffades och tog en kopp kaffe och pratade AIK och konflikterna vi hade 
2008-10. Vi hade inte haft någon kontakt sedan dess. ”Fredspipa” betyder inte att 
man nödvändigtvis är överens om allt, men att man kan konstatera att man kan lägga 
historien bakom sig. Jag har tagit en kaffe med många andra i klubben också.  
Var det nödvändigt för att du skulle kunna få en officiell roll i klubben igen? 
– Ingen aning, men ska man jobba i en stor idrottsförening bör man nog röka 
fredspipa med de flesta. Jag har inte strävat efter att "komma tillbaka”, men när jag 
fick frågan av valberedningen om jag kan tänka mig att ställa upp så har jag sagt att 
det kan vara roligt och intressant, man bara om det finns ett brett stöd bland 
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medlemmar och supportrar för det. Vi får se om det finns det. 
 
Dialog med risksupportrar 
AIK har sedan flera år tillbaka valt att ha en kommunikativ snarare än konfrontativ 
inställning till föreningens risksupportrar. Klubben upplever att problemen blir färre 
om de försöker föra en dialog med alla supportrar, även de våldsbejakande. En linje 
som även Bystedt verkar hålla sig till. 
Hur ser du på den typen av informella samtal med supportergrupper? 
– Tror bara det är bra om man pratar med varandra. Men det bör inte vara några 
hemligheter. Jag har till exempel alltid mina möten på stan eller öppet på mitt kontor. 
 
 
Bilaga 2: AIK - Expressen 
 
Per Bystedt: "Har rökt fredspipa med ganska många" 
 
Det är morgonen efter AIK:s extrainsatta medlemsmöte, och klubbens nye 
ordförande Per Bystedt är avslappnad. Det har gått åtta år sedan en turbulent 
höst i AIK blev början till slutet för honom här förra gången, men nu är han 
tillbaka. 

- Det där berömda mötet i Råsundaskolan var egentligen väldigt bra, säger 
han. 
 
Det har gått lite mer än tolv timmar sedan ungefär 530 medlemmar röstade ja till att 
välja 51-åringen som ordförande AIK för andra gången när vi ses i centrala 
Stockholm. Förra gången kom Bystedt in via en roll som styrelseledamot, 
ordförandeposten i AIK Fotboll AB hade han mellan 2005 och 2009, innan han 
lämnade 2010. 
När han försvann hade det stormat rejält något år tidigare, även runt flera andra i 
klubben, framför allt i samband med beslutet att avskeda Rikard Norling. 
Då som nu är frågan om det allsvenska lagets hemvist central, kort efter Bystedts tid 
beslutades om en flytt till Friends. 
Den nya AIK-basen inleder vårt samtal med att redogöra länge och väl för processen 
som ägde rum när AIK letade efter ett nytt hem, innan han kommer in på frågan i 
dag. 
  
"Måste se om vårt hus" 
- Det finns ett beslut från medlemmarna om att utreda arenaalternativ. Det beslutet 
ska vi självklart verkställa. Vi kan inte lägga all vår framtid i händerna på ett annat 
företag. Vi måste se om vårt hus, säger han. Han anser att en arena som man "äger 
på ett bra sätt" är ett av flera sätt att ta upp kampen med Malmö FF i toppen av 
allsvenskan, men att den ambitionen bygger på mer än så. 
- Vi måste vara smartare och hitta våra egna metoder för att komma ikapp. Det har ju 
till exempel Ajax lyckats med på 1970-talet, att med mindre resurser än andra 
prestera bra sportsligt. Där är Rikard Norling viktig, han är en nytänkare och 
innovatör. Vi har en väldigt bra ungdomsverksamhet som sitter nära 
elitverksamheten, där till exempel Alexander Isak har kommit fram. Vilken fantastisk 
unik situation för honom? 17 år och mitt i det här. Det är jätteviktigt att vi alla gör det 
bra om han nu ska säljas, som det ryktas om. 
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- Sammanfattningsvis har vi väldigt goda förutsättningar att utveckla en AIK-metod 
vid sidan av betydelsen av pengar. 
Vilka är Rikard Norlings största styrkor som tränare? 
- Passion och innovation. Jag gillade det jättemycket hos honom när vi var samtidigt i 
klubben förra gången, framför allt uppskattade jag hans vilja att hela tiden vilja 
förbättra sig och tänka nytt. Han vill utveckla laget och sig själv. 
Har ni hörts nu? 
- Vi har skickat ett par sms till varandra nu. Båda säger typ: ”Vad kul, vad konstigt det 
blev förra gången”. Alla menade nog väl när det begav sig. Jag förstår samtidigt att 
medierna vill ha storytelling, att det är bättre om det är jag mot Rikard. 
Hade svårt att föreställa sig comeback 
Direkt efter torsdagens medlemsmöte på Solna gymnasium berättade Bystedt att han 
hade haft svårt att föreställa sig en comeback i AIK. När turbulensen var som mest 
påtaglig förra gången, i november 2008, mötte han en grupp upprörda medlemmar i 
aulan på Råsundaskolan. 
Men tvärtemot en del rapporter om hot som figurerade då menar han att det 
stannade vid hetska diskussioner. 
- Inga hot förekom. Det har jag dementerat, det där blev jag väldigt irriterad på. Det 
var ett jäkla ljugande i anonyma inlägg på forum, baktaleri och förtal "en masse", 
men inget sådant. Och jag drog ingen gråtvals. Det var hård stämning, folk hade en 
annan uppfattning och var förbannade. Däremot kände jag frustration inför det 
anonyma på internet, alla ”troll”. Det går inte att försvara sig mot, det var stressande, 
man har som privatperson ingen kanal för det, säger Bystedt. 
Trots den stressen ville du komma tillbaka. 
- Om det blir likadant nu igen är det ett tecken på att det finns tydlig misstro. Då 
kommer jag inte att bita mig fast. Jag kommer att ha örat mot rälsen mycket bättre 
den här gången. Men jag står för det vi gjorde, jag gjorde mitt bästa i realtid, även om 
jag i efterhand självklart inser att vissa saker kunde ha gjorts annorlunda. 
- Men det här berömda mötet i Råsundaskolan var faktiskt väldigt bra. Det är ett av 
de bästa supportermöten jag har haft, trots alla meningsskiljeaktigheter. Jag tror inte 
att någon på det mötet höll med mig, det var hård men bra stämning. Det gick aldrig 
över styr, det var inga hot, det var starka känslor men det var helt okej. En bra 
blandning av supportrar var där. 
Vad händer om Rikard Norling inleder nästa säsong med åtta raka förluster? 
- Då pratar man med Rikard, förstås. Förlorar man åtta matcher i rad, på riktigt, och 
ligger på sista plats, då har man väl haft ganska många mänskliga samtal med 
sportledningen för att ta reda på vad som händer och hur man kan hjälpas åt. Men 
det blir en fråga man bör vara förberedd på, och i så fall får diskutera i tillsammans, 
styrelse och ledning för att få en bra process kring. 
 
 
Bilaga 3: Djurgården – Aftonbladet 
 
Match avbröts efter bråk 

 
En fotbollsmatch på Stockholms stadion mellan Djurgårdens och Hammarbys 

U21-lag fick avbrytas efter bråk mellan supportergrupper. 
Två poliser har skadats och en person har gripits som anförare till våldsamt 
upplopp. 
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– Man har kastat saker och jagat varandra, säger Eva Nilsson vid 
Stockholmspolisen. 
 
Matchen började klockan 18 men fick strax därefter avbrytas efter bråk mellan 
supportergrupper. Polisen har avlägsnta 13 personer som uppträtt störande och en 
person har gripits som anförare till det våldsamma upplopp som inträffade före 
matchen. 
– De försökte konfrontera varandra och det upptäckte vår kommendering, som fick 
tillkalla lite mer folk för att få ordning och reda. Det var rökutveckling av något slag 
och rörelse på läktaren. En av de här konfrontativa grupperna har lämnat området 
frivilligt och nu ska det vara lugnt där, säger Kjell Lindgren vid Stockholmspolisen 
strax före klockan 19. 
Två poliser har skadats och flera polisbilar har fått plåtskador. Minst en ambulans 
skickades till platsen. 
Hamnade mitt i bråket 
Efter några minuters uppehåll kunde matchen återupptas. 
Thomas Grufman, 47, ledare i ett av IFK Haninges pojklag, hamnade mitt i 
fotbollsbråket. Med sig hade han ett 20-tal spelare födda 2007 och deras syskon. 
 
– Vi har har åkt därifrån nu. Vi var där för att de skulle få titta lite teoretiskt på fotboll 
och se det som en kul grej. Så vi, några föräldrar och ledare åkte med för att titta, 
säger han på väg hem efter att matchen avbrutits. 
"Gick fem–tio minuter" 
Han anade tidigt oråd. 
– Vi märkte ganska snabbt att det var en hel del personer där som normalt sett 
kanske inte går på en U21-match. 
– Sedan gick det fem–tio minuter av matchen och Hammarby gjorde 1–0. Då var det 
som ett startskott. 150–200 supportrar började springa över läktaren. Några var 
också ute på löparbanorna men vände tillbaka. 
Då tog de vuxna i sällskapet pojkarna och gick mot utgångarna. I tumultet tappade 
de bort varandra. 
– Vi fick tränga oss ut mellan poliserna. Det är det emotionella. Vi tog med småpojkar 
för att kolla på fotboll och så sätter de här firmorna igång. De har säkert kommit 
överens innan. 
Kritisk mot säkerheten 
Thomas Grufman är kritisk till säkerheten på arenan. Enligt honom fanns det bara ett 
fåtal vakter och poliser på plats. 
– Jag tycker att det är genant för svensk fotboll. Nu var det tur att vi inte hamnade 
rakt i det. Då vet man inte vad som hade hänt, säger han. 
Gänget övervägde aldrig att gå tillbaka när matchen återupptogs. 
– Absolut inte, jag har barn här som sitter och är jätteskärrade. 
 
 
Bilaga 4: Djurgården - Expressen 
 
Skandalscener under Dif-Hammarby-derbyt 
  Mejla  
Derbyt mellan Djurgårdens och Hammarbys U21-lag fick avbrytas tillfälligt. 
Maskerade män skapade oro först utanför arenan – och sen på läktarna. 
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Två poliser skadades lindrigt under kaoset och flera polisbilar fick plåtskador, 
meddelar polisen. 
 
Klocka 18 startade U 21-matchen mellan Djurgården och Hammarby på Stockholms 
stadion. 
Vittnet berättar att hon stod på busstationen vid Musikhögskolan och klev sedan på 
4:ans buss. När bussen börjat röra på sig och kommit ett stycke på Valhallavägen 
såg hon flera män som sprang från Stadion. 
- Jag såg hur maskerade män sprang från Stadion mot musikhögskolan, de kastade 
saker omkring sig och sedan kom polisen, säger vittnet. 
- Sedan kom civila polisbilar med blåsljus dit. 
Domaren utrymde planen 
Efter stökiga scener på läktaren bestämde domaren sig för att tillfälligt bryta 
matchen. 
Alla spelare fick utrymma planen. 
– Det är väldigt tråkigt att det ska hända, säger C Mores kommentator Anders 
Fredriksson i sändningen. 
Polisen bekräftar oroligheterna utanför Stockholms stadion. 
- Det är supportergrupper som stökar med varandra där. Vi var ju på plats med 
anledning av matchen och det var så vi upptäckte vad som hände, säger Eva 
Nilsson, informatör vid polisens regionledningscentral. 
Bosse Andersson: "Hör inte hemma här" 
Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är på plats på läktaren för att se derbyt. 
– Det blev rörelse på läktaren där supportergrupperna rörde sig mot varandra efter 
att Hammarby gjort mål. Det är ju en U21-match på stadion, så det är svårt att 
förutse sådana här saker, att vi ska ha beredskap för den här typen av händelser, 
säger Andersson. 
– Det hör så klart inte hemma på en fotbollsarena. Det tror jag att alla fotbollsvänner 
håller med om. 
  
Matchen återupptogs efter en kvarts uppehåll. 
 
 
Bilaga 5: Hammarby – Aftonbladet 
 
Polis bröt armen i fotbollsbråk 
Över 100 personer omhändertagna 
      
100 fotbollssupportrar har omhändertagits efter ett 
större bråk på öppen gata i centrala Malmö. 
En polis har skadats – och uppges ha brutit armen. 
– De ställde till det rejält runt Möllevångstorget, det var ett rejält slagsmål, 
säger polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford. 
 
Polisen larmades till Möllevångstorget i centrala Malmö vid 12.30. Ett stort bråk hade 
startat efter att tre busslaster med Hammarby-supportrar släppts av där inför 
eftermiddagens match mot Malmö FF. 
Polisen fick gå in och stävja det. 
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– I det här tumultet skadades en polisman, troligtvis ett armbrott, säger polisens 
presstalesperson Ewa-Gun Westford. 
Ingen misstänkt än 
100 personer har nu omhändertagits på platsen – majoriteten supportrar från 
Stockholm – och polisens insats pågår. Bråket ska i övrigt inte ha påverkat 
allmänheten. 
– Vi har inga rapporter om det. Det här var en isolerad händelse som vi snabbt fick 
kontroll på, säger Ewa-Gun Westford. 
Vittnen berättar för Aftonbladet hur mängder av personer transporterats iväg från 
Möllevångstorget i polisbussar. I nuläget är ingen specifik person misstänkt för brott. 
– Vi håller på att sortera ut på platsen, det ena från det andra, så det har vi inte svar 
på än. 

Hur många av de omhändertagna kommer att få gå på match i dag? 
 
– Det är inte säkert att det blir så många. Det vet vi inte heller än, säger Ewa-Gun 
Westford. 
Polisen har många resurser på plats inför matchen, som har avspark på Swedbank 
Stadion klockan 15. 
I går stormades restaurang 
Oroligheterna inför matchen började redan på lördagskvällen. 
Vid 20-tiden omhändertogs minst 12 personer efter att maskerade Hammarby-
huliganer stormat en restaurang, även då vid Möllevångstorget. 
Gäster fick gömma sig i köket medan drygt 40 personer började slåss utanför. 
Vittnen berättade för Aftonbladet om huliganer som var blodiga i ansiktet. 
 
 
Bilaga 6: Hammarby - Expressen 
 
Supportrar i storbråk – 100 omhändertagna 
 
100 supportrar har omhändertagits av polis på Möllevången – och en polis har 
eventuellt brutit armen. 
– Det tydde på det när han åkte iväg till sjukhus i alla fall, säger Ewa-Gun 
Westford vid Skånepolisen. 
Enligt uppgifter rustar polisen eftersom man befarar planinvasion. 
VET DU MER? TIPSA KVÄLLSPOSTEN! 
Polisen har rustat intensivt inför dagens fotbollsmatch mellan Malmö och Hammarby. 
Redan två timmar innan avspark blev det oroligt på Möllevången. 100 personer har 
omhändertagits av polis och ska skjutsas iväg. 
– Det är hundra Bajenfans, säger Ewa-Gun Westford vid Skånepolisen. 
– De kommer inte få möjlighet att se matchen. 
Det ska ha uppstått bråk på platsen och i tumultet har en polis skadats, troligtvis 
brutit armen. 
– Det tydde på det när han åkte iväg till sjukhus i alla fall, säger Ewa-Gun Westford. 
Fyra bussar med supportrar 
Exakt vad som har försiggått på platsen är ännu oklart. 
– Grunden är att det kom fyra bussar till Malmö med supportrar. Då har man släppt 
av dem runt Möllevången och de var väl uppeldade, säger Ewa-Gun Westford. 
Redan under lördagskvällen uppstod bråk på Möllevången, som även det kopplas till 



	

	 46	

fotbollsmatchen. 
– Det var bråk på en krog här i Malmö, säger Ewa-Gun Westford. 
Uppgifter: befarar planinvasion 
Enligt uppgifter rustar polisen inför fotbollsmatchen – eftersom man befarar en 
planinvasion för att störa guldfirandet. 
Ewa-Gun Westford har inte kommenterat de uppgifterna, men säger däremot att man 
förbereder sig på eventuellt bråk även efter matchen. 
– Med tanke på att vi känner att temperaturen har stigit kan det bli något efter 
matchen. Men vi är inte där än, nu vill vi att matchen ska komma igång. Det ska bli 
fotbollsfest, det är sista matchen inför hösten och vi hoppas på det absolut bästa, 
säger hon. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 


