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Sammanfattning 
 

Idrott bidrar till välbefinnande och för med sig många positiva effekter på människor. Dock 

har idrotten även en baksida där fotbollen är speciellt drabbad av ordningsstörningar i form av 

slagsmål, hot och antändning av bengaliska eldar.  

Medier uppmärksammar och rapporterar om fotbollens problemområden och det går att läsa 

om dessa ordningsstörningar i kvällstidningarna.  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka i vilken utsträckning kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen rapporterar om bengaliska eldar i samband med allsvensk fotboll samt vad som är 

utmärkande i rapporteringen. Genom en kvantitativ innehållsanalys har studien sökt svar på 

vad som kännetecknar rapporteringen av bengaler i de båda tidningarna.  

 

Uppsatsen teoretiska ramverk består av tidigare presenterad forskning samt tre teorier med 

fokus på gestaltning och framställning. De tre teorierna är gestaltningsteorin (framing), 

kognitiva scheman och attributdagordning. Uppsatsens syfte samt frågeställningar tar avstamp 

i dessa tre teorier. 

 

För att genomföra en kvantitativ undersökning samlades 98 stycken artiklar in och kodades i 

ett kodschema i SPSS. Artiklarna hämtades från Aftonbladet och Expressen ifrån de fyra 

senaste fotbollssäsongerna 2011, 2012, 2013 och 2014. Resultaten i undersökningen visar på 

en ensidighet och att den information som rapporteras från Aftonbladet och Expressen är 

mycket lik varandra i sin framställning och gestaltning.  
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1. Inledning 

Idrott genomsyrar idag den kulturella offentligheten och är en del av en global nöjesmarknad. 

Medier har via berättelser i press, radio, tv och internet möjliggjort för idrotten att växa sig så 

stor som den är idag. Idrott har en stor kulturell, social, ekonomisk och ideologisk betydelse 

för dagens samhällsliv (Dahlén 2008:3).  

Hundratusentals människor vallfärdar till arenor runt om i Sverige varje fotbollsäsong. De 

flesta är där för fotbollsfesten och den villkorslösa kärleken till laget men till sportens 

skuggsidor hör hot, hat, våld och ordningsstörningar. Det fysiska våldet runt omkring 

fotbollen har den största inrapporterade brottsstatistiken tätt efterföljande av pyroteknik.  

Idag pågår en het diskussion kring pyrotekniken och om det är något som bör legaliseras eller 

inte. Många anser att pyrotekniken ska förbli illegal och att bengaler måste hållas utestängda 

från fotbollsarenorna men det finns också dem som anser att pyroteknik och bengaler bör 

legaliseras under ordnade former. Det pågår även en debatt kring om hur medier bidrar till att 

förstärka problematiken kring fotbollsrelaterade ordningsstörningar och om 

medieraporteringen är obalanserad. Medier och framförallt kvällspress anklagas för att måla 

upp en bild av kaos och krig kring fotbollen som av många inte anses stämma. Är det så att de 

fotbollsrelaterade problemen överdrivs för att media vill få dem att framstå som större än vad 

de i själva verket är exempelvis för att sälja lösnummer? (P1 Debatt 2015). Den här uppsatsen 

ämnar belysa en kombination av dessa två diskussioner. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen rapporterar om bengaliska eldar i samband med allsvensk fotboll samt vad som är 

utmärkande i rapporteringen.  

1.2 Frågeställningar 

Undersökningens huvudfråga ämnar svara på vad som kännetecknar Aftonbladets och 

Expressens gestaltningar av rapporteringen kring bengaler. 

 

Till huvudfrågan tillkommer underliggande frågor: 

- Hur mycket skrivs det om bengalproblematiken i de båda tidningarna? 
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- Finns det några utmärkande teman och aspekter inom rapporteringen som tidningarna 

fokuserar på? 

- Vilka aktörer förekommer i rapporteringen? 

- Hur benämner tidningarna de personer som bränner bengaler?  

2. Bakgrund 

2.1 Svensk supporterhistoria 

I slutet av 1960-talet började Sveriges Television sända Tipsextra som visade engelska 

ligamatcher. Stämningen och de engelska hejarklackarna blev förebilder för svenska 

supportrar i början av 1970-talet. Mindre grupper av supportrar började formera sig och 

samlas på bestämda platser på läktaren. Supportrarna översatte engelska hejarramsor till 

svenska eller gjorde om inhemska melodier. I Göteborg bildades 1973 den första 

supporterföreningen Änglarna och i mitten på 1970-talet kan man skönja de första 

klackbildningarna i Stockholm. Dessa uppstod utan eller med ringa kontakt med 

moderklubben. Flertalet klubbar har i dag supporterföreningar. Dessa organiserar bland annat 

resor till bortamatcher, ger ut tidningar, har egna hemsidor och tillhandahåller souvenirer. 

Supporterföreningarna är viktiga för klubbarna. Det är ofta supportrarna som köper 

matchtröjor och årskort och som ofta stått för publikökningen under senare år. Förutom sport 

på elitnivå erbjuder läktarkulturen och i synnerhet klacken även samhörighet, bekräftelse och 

en känsla av delaktighet (Eriksson 2013: 268). 

Samtliga fotbollsklubbar i Sverige står i arrangerandet av matcher i skyldighet till Svenska 

Fotbollförbundet (SvFF) att agera och upprätthålla bestämmelser som SvFF fastslagit. Detta 

gäller såväl för spelet på fotbollsplanen såsom klubbarnas ansvar i och omkring arenan. 

Arrangerande och gästande förening är ansvarig för sina supportrars uppförande i samband 

med match och den arrangerande fotbollsklubben står som skyldig att informera publiken om 

ordningsregler som är rådande inför och under match. Det är också arrangerande klubbs 

uppgift att se till att dessa regler följs och att god ordning upprätthålls bland supportrarna på 

arenan. Om supportar skulle bryta mot bestämmelserna kan föreningen, vars supportrar stör 

ordningen, tvingas betala skadestånd och i vissa fall böter till SvFF (Nordqvist 2008:43).   
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2.2 Supporterkultur 

Den goda supporterkulturen bygger på idrottens värdegemenskap och ligger som grund i hela 

kedjan från knatteidrott till elittävlingar på högsta nivå (Eriksson 2013:266). 

Supporterkulturen handlar främst om hundratusentals intresserade som följer svensk idrott på 

arenor och andra miljöer runt om i landet (Riksidrottsförbundet 2015). Publikens deltagande i 

matchen är betydelsefull och har en inkluderande effekt (Green 2009: 95).  

Supporterkulturen dras dock med en baksida som ofta och gärna diskuteras och debatteras i 

media. De vanligaste problemen i samband med allsvenska fotbollsmatcher är 

ordningsstörningar till följd av användandet av alkohol och andra droger, föremål som kastas 

in på plan, bråk inne på arenan, bråk utanför arenan, bråk till och från match, organiserade 

bråk, hot, trakasserier och pyroteknik (Nordqvist 2008: 22–30). Bengaler ses generellt som 

ordningsstörande och gemene man kopplar samman bengaler med huliganism. 

Fotbollsrelaterade ordningsstörningar är ett stort ämne att behandla och i diskussionen ryms 

många underliggande problem. Uppsatsen är därför inriktad på att belysa och analysera frågan 

kring bengaler och pyroteknik.  

2.3 Bengaliska eldar 

En bengalisk eld, som i vidare språk kallas pyroteknik, är en form av nödbloss som normalt 

används som larmutrustning på sjön. Bengaler antänds ofta vid fotbollsmatcher som ett 

läktararrangemang Vid antändning brinner en bengal/pyroteknikpjäs i starka färger och kan 

uppnå en temperatur på upp till 2 000 grader. Bengaler har syre i sig själv och går inte att 

släcka med vatten (Sydsvenskan 2014). Generellt anses pyroteknik som någonting farligt. 

Farligast är okunskap kring pyrotekniken men om man vet hur det ska användas minskar 

riskerna. Alla pyrotekniska artiklar måste vara godkända i Sverige för att få användas 

(Eriksson 2013: 362). Det nuvarande illegala användandet av pyroteknik förorsakar klubbarna 

stora ekonomiska kostnader och användandet är förenat med höga risker i olika former så som 

brand, astmaanfall, panik på läktaren med bland annat klämskador som följd. Läget vad gäller 

att detektera pyroteknik är för närvarande sådant att adekvata tekniska metoder saknas. En 

fråga som diskuterats flitigt är om det går att förena supportrarnas ambition att stödja och 

skapa stämning, kontra riskerna med pyroteknik (Eriksson 2013: 361). 

2.4 Kvällspress 

Idag konkurrerar nyhetsjournalistik om nyheter, publikens uppmärksamhet och pengar. Detta 

är särskilt påtagande för kvällspressen som lever på att sälja lösnummer (Ekström & 
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Nohrstedt, 1996). För att locka läsare att köpa tidningarna anpassas ofta innehåll, löpsedlar 

och rubriker till det som säljer bäst och kvällspressen uppfattas som att vilja väcka 

uppmärksamhet, uppröra och underhålla. Ofta kritiseras kvällspressen för sin 

sensationsjournalistik, hårda vinklingar och andra gestaltningsmetoder (Hadenius & Weibull, 

2003).  

 

Aftonbladet och Expressen är de tidningarna som undersöks i uppsatsen. De två tidningarna är 

de största rikstäckande kvällstidningarna i Sverige och satsar stora resurser på sportnyheter. 

Både Aftonbladet och Expressen har genomfört satsningar på att dagligen leverera gedigna 

sportbilagor med sina utgåvor.   

 

Aftonbladet 

Aftonbladet är en rikstäckande obunden socialdemokratisk kvällstidning grundad 1830 av 

Lars Johan Hierta. Moderbolaget är Schibsted Sverige AB med huvudägare Schibsted ASA. 

Aftonbladets distributionskanaler är papperstidning, webb och mobil. Den 8.e maj 2000 

lanserades Sportbladet för första gången som daglig bilaga tillhörande tidningen. Innan 

lanseringen av Sportbladet ingick sporten i tidningens utbud (Aftonbladet 2015).  

 

Expressen 

Expressen som är en obunden liberal rikstäckande kvällstidning lanserade sin första 

papperstidning 1944 och ägs av Bonnier AB.  De tongivande idéerna och tankarna bakom 

Expressen kom från Albert Bonnier Jr och Carl-Adam Nycop. Expressens distributionskanaler 

är papperstidning, webb och mobil. Expressens sportbilaga Sporten lanserades 2001 och har 

huvudfokus på fotboll och ishockey (Expressen 2015). 

 

2.5 Material och avgränsning  

Nedan ges en kortfattad redogörelse för vilket empiriskt material som använts samt vilken 

tidsperiod som valts.  

 

Uppsatsen behandlar 98 stycken artiklar som samlats in för undersökningen och fördelar sig 

över fyra färdigspelade fotbollssäsonger. Avgränsningen gäller från och med säsongen 2011 

till och med säsongen 2014. Fördelningen av artiklarna på respektive tidning och år visas i 

tabellen nedan. 

http://www.allabolag.se/5565369500/Schibsted_Sverige_AB
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 Artiklar Expressen Artiklar Aftonbladet  

2011 5 15 Totalt: 20 

2012 4 6 Totalt: 10 

2013 6 14 Totalt: 20 

2014 17 31 Totalt: 48 

 Totalt: 32 Totalt: 66  

Tabell 2:1. Antalet artiklar fördelade på tidning. 

 

Uppsatsen behandlar rapportering om allsvenska spelmatcher, cupmatcher samt 

träningmatcher där minst ett av de medverkande lagen spelar i den allsvenska divisionen. 

Uppsatsen berör rapportering kring allsvensk fotboll då matcher som spelas på internationell 

nivå lyder under den europeiska fotbollsfederationen UEFAs regler vilka är annorlunda än de 

svenska. Att uppsatsen handlar om bengalfrågan beror på att den specifika frågan fått stort 

utrymme i media under de senaste åren och således är ett aktuellt ämne för diskussion. Att 

genomföra en undersökning om ett vidare område, som till exempel fotbollsrelaterade 

ordningsstörningar skulle bli för omfattande.  

3. Teori  

Avsnittet inleds med en kort framställning av Björn Erikssons utredning Mera glädje för 

pengarna för att sedan övergå i tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ramverk. Då 

uppsatsen är inriktad på mediers makt att påverka, mediers inflytande och effekter av medias 

rapportering lyfts tre teorier fram inom området. 

 

Mera glädje för pengarna 

Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 

lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Den 17 

november 2011 förordnades förre landshövdingen och före detta rikspolischefen Björn 

Eriksson till uppdraget. Utredningen har bedrivits i nära samråd med ett stort antal aktörer 

såväl inom idrottsvärlden som inom samhället i övrigt. I mars 2013 överlämnades den 

slutgiltiga utredningen ”Mera glädje för pengarna” till regeringen (Eriksson 2013:4). 

I utredningen ligger fokus på frågor som supporterkultur, arenasäkerhet, service och 

bemötande vid idrottsarrangemang samt på preventiva insatser. Frågan om pyroteknik och 
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bengaler har getts ett särskilt avsnitt i utredningen då detta enligt Eriksson blivit den 

dominerande frågan inom supporterproblematiken de senaste åren och anses som viktig bland 

supporterkretsar, fotbollsklubbar och Svenska Fotbollförbundet, SvFF (Eriksson 2013:21).  

Det nuvarande illegala användandet av pyroteknik förorsakar enligt Eriksson de allsvenska 

klubbarna stora ekonomiska kostnader och är förenat med stora publikrisker i olika former. I 

rapporten tar Eriksson ställning och menar att det dock inte är pyrotekniken i sig som är farlig, 

utan att det är själva okunskapen om hur pyroteknik ska användas som är farligheten. 

Erikssons utgångspunkt i pyroteknikfrågans vara eller inte vara är att tillåta visst legalt 

användande av pyroteknik under säkra former.  

I utredningen presenterar Eriksson förslag som ska ses som ledstjärnor för att komma till bukt 

med bengalfrågan. Bland annat anser han att en försöksverksamhet om att legalisera 

pyroteknik på några fotbollsarenor ska inledas. Dessa försök bör bli föremål för en 

professionell utvärdering, i den ingår det strikta ansvar arrangören har under matchen. 

Kampen mot illegalt användande av pyroteknik inne på läktarna bör intensifieras samt att 

förändra fotbollens bötessystem (Eriksson 2013:42).  

Eriksson lyfter dessutom fram att det är medier som bestämmer hur dagordningen för hur 

nyhetsflödet gestaltas. När det gäller huliganrapportering ses frågan alltid ifrån ett 

utifrånperspektiv med journalisters/skribenters egna glasögon (Eriksson 2013: 429–430). 

 

3.1 Tidigare forskning 

Huliganlandskapet medier, våld och maskuliniteter 

Aage Radmann, lektor i idrottsvetenskap, för i sin avhandling Huliganlandskapet medier, våld 

och maskuliniteter från 2012 diskussionen om media och huliganism. Här klargörs för att 

medias användning av begreppet huliganism försvårar förståelsen för begreppet genom att 

huliganismen inte förklaras eller kontextualiseras, utan används som ett alltomfattande 

begrepp. Ett begrepp som i media täcker in allt från verbalt och fysiskt våld, kastande av 

föremål, vandalisering av privat och offentlig egendom till smällare och pyroteknik (Radmann 

2012:101). Vidare refererar Radmann till Stuart Halls artikel The treatment of football 

hooliganism in the press skriven 1978 där Hall visar att kvällspressens beskrivning av 

huliganer har en ensidig framställning. Huliganerna beskrivs som vildar, barbarer och djur och 

att denna stigmatisering bidrar till att skapa negativa attityder hos allmänheten (Radmann 

2012:100). 



7 

 

Radmann tar upp kopplingen mellan medier och idrott och hur dessa ömsesidigt förstärker 

och utvecklar varandra. Avhandlingen redogör för forskning på supporterskap och huliganism 

som genomförts under de senare åren där en gemensam nämnare är att media har en 

avgörande roll för förståelsen av idrotts- och fotbollslandskapet generellt. I Radmanns 

avhandling framställs forskningsresultat som visar på att media har varit med och påverkat 

bilden av huliganismen under lång tid (Radmann 2012:99). I ett nutidsperspektiv är 

medielandskapet kring huliganismen större än någonsin och en konsekvens av detta verkar 

vara att det är genom media allmänheten får sin bild och sin uppfattning om idrottsrelaterade 

våldsproblem. Huliganismen kontextualiseras och konstrueras genom framställningar i media 

och därför är mediepresentationen enligt Radmann viktig att analysera och förstå (Radmann 

2012:100). 

 

Medierna har alltså en nyckelroll i förståelsen av fenomenet huliganism. Inte minst är 

stigmatiseringen av fenomenet ett problem. Radmann betonar att media har en tendens till att 

skapa en moralisk panik som gör att många inte vågar gå och titta på fotboll i Sverige på 

grund av rädsla för våld. Enligt Radmann är de som är mest rädda för supportervåld de som 

aldrig har sett en match live (Radmann 2012: 69). 

 

3.2 Teoretisk ram 

3.2.1 Gestaltningsteorin  

 “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.” 

(Entman, 1993:52) 

 

Gestaltningsteorin (framing) anses vara en av de mest framträdande teorierna kring mediers 

effekt och beskriver hur någonting kan utformas eller gestaltas på ett särskilt sätt. Teorin 

grundar sig i att medierna inte beskriver verkligheten som den ser ut, utan skildrar en 

gestaltad bild av den och att människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, utan 

nyheternas bilder av den. En symbiosliknande relation utspelar sig mellan människor och 

medier; ju mer allmänheten sätter sig i beroendeställning till medierna för 

informationshämtning, desto mer mottagliga är allmänheten för påverkan från medierna.  
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Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, beskriver teorin 

utifrån tre grundstenar som är: 

1. Hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar människors 

uppfattningar av samma aspekter av verkligheten. 

2. Hur medierna, genom att gestalta verkligheten på vissa sätt men inte andra, 

reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologers sätt att betrakta 

verkligheten.  

3. Vad medierna innehåller och vad det i sig representerar (Strömbäck 2014:113). 

 

Nyheters motto har sagts representera en spegelbild av verkligheten och på så sätt förmedla en 

objektiv syn på densamma. Tanken att nyhetsmedierna endast speglar verkligheten finns det 

dock inget stöd för i forskningen. Verkligheten är obegränsad medan medierna är begränsade 

och nyhetsförmedlingen präglas av val som görs på redaktioner och av journalister. I 

journalisternas skapande av texter och nyheter väljs vissa aspekter ut för att framhävas vilket 

leder till att verkligheten gestaltas på ett särskilt sätt. Nyheter bör inte ses som en bild av 

verkligheten utan borde istället ses som rekonstruktioner eller gestaltningar av verkligheten. 

Dock finns en viss relation mellan nyheternas gestaltning av verkligheten och verkligheten i 

sig själv men styrkan i relationen bör ses som en empirisk fråga och inte som en absolut 

sanning (Strömbäck 2014:114).    

3.2.2 Kognitiva scheman 

Teorin om kognitiva scheman är nära besläktad med gestaltningsteorin. Grundtanken i teorin 

är att människominnet fungerar som ett nätverk där olika noder är sammankopplade och 

emotionellt laddade. Teorin handlar om hur människor reagerar, bearbetar och använder 

information. Ordet schema betyder ”översiktlig bild av något” och om schemat är kognitivt 

menas det tätt sammankopplade noder som bildar en ”översiktlig bild” av något. Med andra 

ord och enkelt uttryckt innebär det alltså ett sätt att organisera kunskap och minne (Strömbäck 

2014: 96). Utöver denna organisering av tankesättet styr också kognitiva scheman hur 

människor uppfattar saker omkring sig, sina förväntningar och om hur ny information tolkas. 

Människor kognitiva scheman leder således till att underlätta inhämtning av ny information 

och att tolkning av ny information präglas av tidigare kunskaper, erfarenheter och känslor 

(Strömbäck 2014: 96). Strömbäck förklarar detta genom ett politiskt exempel: Om en person 

har bilden av att politiker inte går att lita på – ett kognitivt schema som kopplar samman 
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politiker (en nod) med attribut (går inte att lita på) – är det sannolikt att personen inte tror på 

de vallöften som partierna ger när det närmar sig val. Detta trots att personen inte vet 

någonting om hur dessa politiker kommer att agera om de vinner valet. Trots att forskning 

visat på att politiker i regel går att lita på och håller sina löften är det bara en minoritet av 

folket som tror på det. Detta illustrerar att politiker i många människors kognitiva scheman är 

löftesbrytare. En sådan typ av förutbestämdhet gör människor mindre öppna för information 

som gör gällande att politiker går att lita på. Sammanfattningsvis kan sägas att människor är 

mindre öppna för ny information som strider mot deras kognitiva scheman än för information 

som bekräftar dem. (Strömbäck 2014: 97). 

 

Om människor överöses med skrivna texter om hur farligt det är att gå på fotbollsmatcher på 

grund utav huliganismen skapas det hos personerna kognitiva scheman baserat på den 

informationen. Om dessa personer sedan läser en artikel med ny information relaterade till 

fotboll och huliganism, exempelvis att faran att utsättas för våld på arenan är minimal, är 

risken stor att den informationen inte kan absorberas eller blir betrodd på grund utav att den 

nya informationen stöter sig med det kognitiva schema som redan finns skapat hos 

människorna sedan tidigare. Mönstret är helt enkelt för starkt för att brytas.   

3.2.3 Attributdagordning 

Attributdagordningen härstammar från dagordningsteorin och kan även kallas för 

dagordningsteorins andra nivå. Dagordningsteorins första nivå kan kortfattat beskrivas beröra 

de grundläggande tankarna kring att det finns ett orsakssamband mellan de frågor som får stor 

uppmärksamhet i media och de frågor som medborgarna tycker är viktiga. Ju mer 

uppmärksamhet en fråga får i media desto större är sannolikheten att människor tycker att det 

är en viktig fråga och vice versa. Vad som skiljer de båda nivåerna åt är att den första nivån 

svarar på frågan om vad medborgarna anser vara viktiga frågor medan den andra nivån 

handlar om hur medierna beskriver olika objekt och hur dessa uppfattas av medborgarna 

(Strömbäck 2014:101–107). Anledningen till att den andra nivån även kallas för 

attributdagordning förklaras genom att det med attribut avses egenskaper och kännetecken 

som är sammankopplade med olika objekt. För att få information mer påfallande och 

lockande appliceras olika attribut på objekt som framställs i exempelvis nyhetsartiklar. 

Attributen kan representera olika egenskaper och kännetecknande drag. Informationen vinklas 

för att passa den mediebild som önskas och anses vara tilldragande (Strömbäck, 2009).  



10 

 

När medierna ger vissa objekt och attribut stor uppmärksamhet, tolkar människor det som 

tecken på att vissa objekt och attribut är viktigare än andra. Medierna har inflytande på vad 

människor har åsikter om, hur de tänker kring och uppfattar saker i omvärlden. Medierna 

utövar makt över såväl dagordning så som människors tankar (Strömbäck 2014:108). 

 

4. Metod 

Nedan ges en beskrivning av vald metod, hur undersökningen genomförts samt en reflektion 

över eventuella problem med den valda metoden. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys är en systematisk, objektiv och kvantifierande analys av 

textinnehåll. Analysen ska ha tydligt definierade variabler, variabelvärden och ges en särskild 

kodning som bestäms innan mätningen genomförs. Detta så att kravet på objektivitet stärks. 

Den kvantitativa innehållsanalysen ska också ha en generaliserbarhet som betyder att 

undersökningens resultat även ska vara giltiga under bredare villkor (Neuendorf 2002:1–ff).  

Två andra viktiga begrepp inom den kvantitativa innehållsanalysen är validitet och reliabilitet. 

Validitet svarar för hur bra eller relevant data representerar det undersökta fenomenet. 

Validitet kan förklaras som giltighet, det vill säga om frågan mäter det den är avsedd att mäta 

(Johannessen & Tufte 2002: 47). Reliabilitet svarar för hur tillförlitligt fenomenet som 

undersöks är. Om flera forskare kommer fram till samma resultat är det ett uttryck för hög 

reliabilitet och undersökningen anses tillförlitlig (Johannessen & Tufte 2002:28). 

 

Valet av en kvantitativ ansats gjordes för att kunna ge en mätbar och verifierbar redogörelse 

av innehållet i insamlade artiklar. Den kvantitativa metoden anses lämplig att tillämpa 

eftersom undersökningen ämnar göra ett större material tillgängligt för analys. Den 

kvantitativa ansatsen rör sig från det enskilda till det generella, vilket görs genom att via 

variabler ställa standardiserade frågor till det innehåll man vill analysera (Ekström & Larsson 

2010:119). 

 

Ett problem med den kvantitativa innehållsanalysen kan för forskaren vara att upprätthålla ett 

objektivt synsätt och att inte låta personligt politiska, moraliska eller kulturella värderingar 

styra. Forskaren ska vara saklig, fördomsfri och opartisk och inte låta egna uppfattningar och 
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känslor dominera. En förutsättning är att forskaren kan förhålla sig kritisk, konfrontera och 

ifrågasätta sina egna uppfattningar samt överge dessa uppfattningar om forskningsresultatet 

visar annat än förväntat (Johannessen & Tufte 2002:18). 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 

Mitt empiriska material består av ett utplock av totalt 98 stycken artiklar i databasen 

Mediearkivet Retriever där sökordet bengal* angavs som fritext. Tidsperioden som ligger till 

grund för undersökningen är de senast färdigspelade fotbollssäsongerna: 2011, 2012, 2013 

och 2014. En allsvensk fotbollssäsong startar vanligtvis i slutet av mars/början på april och är 

slut sent i oktober. För att gardera att ingen artikel hamnade precis utanför 

undersökningsperioden på grund av förlängd säsongstid, exempelvis vid uppehåll för EM och 

VM-turneringar, har en viss marginal adderats. En säsongs söktid sträcker sig således i 

uppsatsen från den 15 mars till den 30 november. Artiklarna är hämtade från tryckta texter och 

texter publicerade på webben från kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. De artiklar 

som valts ut är de som haft ett tydligt huvudtema med rapportering om bengaliska eldar i 

fokus. De artiklar som valdes att sållas bort var texter som exempelvis refererade spelade 

matcher där bengalbränning nämndes i förbifarten. 

 

En fritextsökning på ordet bengal* under perioden 110315- 111125 gav ett utslag på totalt 60 

stycken artiklar i Aftonbladet och 38 stycken artiklar i Expressen. Samtliga artiklar lästes 

igenom och 20 stycken uppfyllde sökkriterierna. De artiklar som valdes bort hade som skrivet 

ovan ett annat huvudfokus än rapportering om bengalbränning. På samma sätt samlades de 

övriga artiklarna in från de återstående säsongerna. Säsongen 2012 gav ett resultat på totalt 10 

artiklar där 6 stycken var publicerade i Aftonbladet och 4 stycken i Expressen. Från säsongen 

spelad 2013 samlades totalt 20 stycken artiklar in där Aftonbladet stod för 14 stycken artiklar 

och Expressen för 6 stycken. Från den sista undersökta säsongen 2014 samlades 48 stycken 

artiklar in. Aftonbladet stod här för 31 stycken av totalen och Expressen för 17 stycken. 

En totalundersökning inom området har alltså genomförts då undersökningen behandlar 

samtliga artiklar under den givna perioden enligt de sökkriterier som angetts. 

 

Ordet bengal* valdes som ensamt sökord i fritextrutan för att få en så ren och klar sökning 

som möjligt. Ett annat ord som också används flitigt vid rapportering om bengaliska eldar är 

pyroteknik. Ordet valdes dock inte som sökord eftersom att då ordet pyroteknik förekom i 

artiklarna förekom också alltid ordet bengal. Bengal anses som anses mer vedertaget för 
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området och då ordet pyroteknik dessutom genererade stora mängder artiklar med annat 

innehåll än pyroteknik i samband med fotboll (exempelvis vid antändning av fyrverkerier på 

nyårsafton) exkluderades det vid undersökningen. Efter att samtliga artiklar lästs igenom 

upprättades ett kodschema (se bilaga 1) där data från artiklarna kodades i IBM SPSS för 

analys.    

4.3 Metodkritik 

För att undersökningen ska anses så tillförlitlig som möjligt har skapandet av kodschemat 

ägnats mycket tid. Variabler och dess variabelvärden har vägts mot varandra, testats, 

preciserats, och reviderats till dess att validiteten och reliabiliteten ansetts vara hög. Om inte 

detta arbete för att stärka reliabilitet förts hade uppsatsens kunnat ses som tillfälligt bristande. 

Detta då kodningen genomförts av en person och inte fler. För att motverka detta finns som 

komplettering till kodschema en instruktion med förklaringar till de variabler och 

variabelvärden som kan behöva ytterligare definiering (se bilaga 2).  

 

Svårigheter vid kodandet av de insamlade artiklarna var att vissa artiklar inte hade ett 

uppenbart huvudtema eller en uppenbar huvudaspekt. Något som dels kunde bero på 

artiklarnas otydlighet eller att det förekom flera huvudteman eller huvudaspekter. Då detta 

inträffade valdes det tema eller aspekt som gavs mest utrymme i texten. När det fanns 

svårigheter att definiera vilket tema eller aspekt artiklarna hade lästes de igenom flera gånger 

vid olika tillfällen till dess att klarhet om hur de skulle kodas fanns. Upprepade pauser och 

längre uppehåll gjordes mellan gångerna och processen genomfördes till dess att samma 

resultat i kodningen uppnåtts fler än två gånger.  

 

5. Resultatredovisning och analys 

5.1 Resultat 

I de tre univariata tabellerna nedan redogörs undersökningens viktigaste resultat från hela 

urvalet av insamlade artiklar, 98 stycken. Tabellerna 5.1, 5.2 och 5.3 visar den totala 

fördelningen av resultaten utifrån de givna variablerna. Här visas resultatet från de enskilda 

variablerna (univariat analys) där resultat presenteras i förekommen frekvens och procentsats.  
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Tabellen 5.1 nedan visar att de huvudteman tidningarna Aftonbladet och Expressen mest 

frekvent skriver om vid rapportering av bengaliska eldar är artiklar rörande ”våldsamheter” 

samt artiklar rörande ”ny lagstiftning”. Dessa två huvudteman når båda en siffra på över 30 

procent vilket totalt uppgår till över 60 procent av tidningarnas totala rapportering om 

bengaler under den givna tidsperioden. Efterföljande tema om ”säkerhet” når en betydligt 

lägre procentsats på 13,3 procent. Det överlägset vanligaste sättet, utslaget på båda 

tidningarna, att rapportera om bengaler är genom nyhetsartiklar efterföljt av krönikor (tabell 

5.2).   

 

Tabell 5.1: Textens huvudtema. Antal och procent. 

 

Tabell 5.2: Texttyp. Antal och procent. 

 

Vidare i undersökningen visas i figur 5.3 att ”framställandet av förbättringsåtgärder” med 34,7 

procent är det överlägset högsta resultatet rörande tidningarnas rapportering kring 

bengalartiklars huvudaspekt. På en andraplats med 20,4 procent återberättas det om 

”inträffade händelser”. Ett mer jämt resultat över fördelningen av de resterande 

huvudaspekterna förekommer sedan.    
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Figur 5.3: Textens huvudaspekt. Antal och procent. 

 

Tabell 5.4 nedan visar resultat på vem/vilka som oftast får komma till tals i skrivna texter vid 

rapportering om bengaler. Nedanstående tabell visar resultatet för textaktör 1, det vill säga den 

aktör som först får komma till tals i artikeln. Siffrorna visar att det är ett jämnt resultat på 34,7 

procent mellan fotbollsklubbar och den enskilde skribenten. 

 

 

Figur 5.4: Vem/vilka får komma till tals, textaktör 1. Antal och procent. 

 

Nedan presenteras resultaten från de bivariata korstabellerna. Det vill säga sambandet mellan 

två variabler. Resultaten från de univariata totaltabellerna ovan presenteras alltså mer 

ingående för hur resultatet fördelade sig i förhållande till respektive tidning. Korstabellerna 

visar resultaten i frekvens och procentsats. 

 

Att utläsa från resultatet i tabellerna nedan är att av 98 stycken insamlade och kodade artiklar 

är 66 stycken publicerade i Aftonbladet och 32 stycken i Expressen. Aftonbladets totala mängd 
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artiklar uppnår således till drygt dubbelt så många som Expressen. I tabell 5.5 visas att 

Aftonbladet rapporterar mest frekvent om artiklar med huvudtemat ”ny lagstiftning” på 30 

procent medan det vanligaste huvudtemat i Expressen är ”våldsamheter” som uppnår 38 

procent. Differensen mellan tidningarnas två mest frekventa huvudteman är mer jämn i 

Aftonbladet än i Expressen. I Aftonbladet skiljer det 1,5 procentenheter mellan huvudtemat 

”ny lagstiftning” och ”våldsamheter” medan det i Expressen skiljer 6,2 procentenheter. 

Huvudtemat ”Ny lagstiftning” uppnår jämnast resultat i undersökningen sett till resultatet från 

de båda tidningarna. Aftonbladet och Expressen visar upp procentsatser som ligger mycket 

nära varandra. Aftonbladets rapportering handlar till 30 procent om detta huvudtema och i 

Expressens artiklar återfinns huvudtemat i 31 procent av artiklar som handlar om bengaliska 

eldar.  

 

Figur 5.5: Textens huvudtema fördelat på tidning och procent. 

 

I figur 5.6 nedan går att utläsa att det i Aftonbladet, med 29 procent, är vanligast att 

huvudaspekten i artiklarna handlar om ”Framställning av förbättringsåtgärder”. Detta är även 

gällande i Expressen med 47 procent. Tidningarna skiljer sig åt i vad som är den näst 

vanligaste huvudaspekten. Aftonbladet visar tre huvudaspekter med samma procentsats: 

”Betonar det illegala”, ”Endast rapportering om inträffad händelse” och ”Attityd till nya 

lagförslag”. Samtliga av dessa på 17 procent. Expressen har en given andraplacering vilken är 

”Endast rapportering om inträffad händelse” med 28 procent. Resterande huvudaspekter 

uppvisar samtliga en låg procentsats som ingen uppnår högre än 9 procent.  
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Figur 5.6: Textens huvudaspekt fördelat på tidning och procent. 

 

 

I figur 5.7 nedan kan utläsas att resultatet från båda tidningarna avseende vem som får komma 

till tals i artiklarna som textaktör 1 har ett relativt jämt resultat i toppen. De två vanligaste 

textaktörerna som först får komma till tals i artiklarna är fotbollsklubbarna och skribenten. 

Aftonbladet uppvisar en siffra på 36 procent i de fall skribenten oftast kommer till tals och 

Expressen uppvisar i samma fråga en siffra på 31 procent. I 35 procent av artiklarna från 

Aftonbladet kommer en fotbollsklubb oftast till tals. I Expressen är den siffran 34 procent.    

I de fall en textaktör 2 kommer till tals (se bilaga 3 figur 14) är det även här vanligast att detta 

är en fotbollsklubb. En jämn fördelning mellan tidningarna kan ses då det gäller polisens och 

myndigheters yttrande som textaktör 1 där Aftonbladet har en ansats på 14 procent och 

Expressen 16 procent. Expressen har inga artiklar där supportrar eller 

supporterklubb/organisation får komma till tals varken som textaktör 1 eller 2. Aftonbladet 

visar upp en låg siffra på 6 procent.  
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Figur 5.7: Vem/vilka får komma till tals, textaktör 1 fördelat på tidning och procent. 

 

Figur 5.8 visar att det vanligast förekommande är att tidningarna väljer att inte nämna 

bengalbrännare vid någon särskild benämning. I Aftonbladet lämnas bengalbrännarna 

epitetlösa i 44 procent av artiklarna och i Expressen i 41 procent av fallen. Kategorin ”annat” 

blev den näst vanligaste benämningen och resultaten i denna kategori varierade stort. Ingen 

benämning var den andre lik. Exempel på benämningar var här: ”bengalkillar”, ”idioter”, 

”ynglingar”, ”en ond minoritet” med flera. Av de givna variabelvärdena är det vanligast att 

både Expressen och Aftonbladet benämner bengalbrännare som ”supportrar”. För Expressen 

är siffran här 22 procent och för Aftonbladet 14 procent.  

 

Figur 5.8: Benämning på bengalbrännare fördelat på tidning och procent. 
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5.2 Analys  

Av de totalt insamlade 98 artiklarna var utfallet på hur många artiklar som publicerats för 

varje säsong ojämnt. Säsongerna 2011, 2012 och 2013 visade på betydligt lägre siffror än 

antalet artiklar från år 2014. En förklaring till detta utfall skulle kunna vara att bengalfrågan 

blivit mer aktuell under den senast färdigspelade säsongen. Kanske skulle Björn Erikssons 

rapport ”Mera glädje för pengarna” kunna vara en bakomliggande faktor. Säsongen 2012 visar 

allra lägst siffror i de båda tidningarna och det resultatet skulle antingen kunna tolkas som att 

det just den säsongen var ”lugnare” på läktaren med mindre antändningar av bengaler eller att 

medier under det året ansett att någon annan fråga är mest intressant att rapportera om i 

dagordningen. Värt att notera är att det år 2012 arrangerades en EM turnering i Polen och 

Ukraina och 2014 en VM turnering i Brasilien vilket skulle kunna haft effekt på 

rapporteringen om den allsvenska fotbollen. Det är dock dessa säsonger som uppvisar lägst 

respektive högst rapportering i antalet publicerade artiklar. Huruvida detta skulle ha en 

påverkan på medierapporteringen om bengaliska eldar skulle kunna undersökas i vidare 

studier.  

 

Den totala datainsamlingen från Aftonbladet resulterade i fler artiklar (66 stycken) än i 

Expressen (32 stycken) vilket kan bero på olika faktorer. Dels kan det röra sig om en större 

och mer populär sportbilaga, fler journalister och en större sportredaktion eller att Aftonbladet 

har större benägenhet till att skriva sensationsnyheter och anser att frågan är viktigare att 

skriva om eftersom den i sådant fall skulle locka fler läsare. Detta i enlighet med 

gestaltningsteorins idéer om att medier sprider och reproducerar ett visst sätt att betrakta 

verkligheten genom egna tankar och föreställningar kring det betraktade fenomenet. 

 

Som presenterats i resultatredovisningen är det populäraste huvudtemat att rapportera om 

”våldsamheter” tätt efterföljt av ”ny lagstiftning” utslaget på båda tidningarna. 

Rapporteringen om bengaler upplevs ha en negativ klang i media eftersom det nästan inte 

finns några positivt skrivna och positivt vinklade artiklar. Det illegala och stökiga väljs hellre 

att lyftas fram. Texterna och bengalfrågan ska uppfattas som negativ och att bengaler i sin tur 

bidrar till stök och oroligheter. Tidningar ska visserligen återberätta och rapportera om 

inträffade händelser, men av utfallet i undersökningen att döma där våldsamheter är den 

största kategorin kan rapporteringen ses som aningen ensidig. Att tidningarna i så hög 

utsträckning publicerar bilder på brinnande bengaler som huvudmotiv i kombination med 



19 

 

exempelvis maskerade människor förstärker den skrämmande bilden av bengalerna. Våld 

väcker dock reaktioner och även ett visst intresse hos människor. Vad som kan konstaterats är 

att något som väcker uppmärksamhet också är ekonomiskt gynnsamt och därför väljer 

tidningarna att skriva om ämnet. Radmann för resonemanget kring mediers ensidiga 

framställning och hur den framställningen i sin tur kan skapa negativa attityder hos 

allmänheten till det rapporterade ämnet. Att våldsamheter kopplas samman med fotboll kan 

inte ses som positivt för sporten då våldsamheter står farligheter av olika slag. Kanske är det 

därför inte så konstigt att Radmann visar på att det finns en rädsla hos allmänheten att besöka 

fotbollsarenor vid matchtillfällen. I enlighet med Strömbäcks tankar kring gestaltningsteorin, 

och att det inom nyhetsrapportering väljs ut vilka aspekter som ska framhävas och vilka som 

inte lyfts fram, samt Radmanns resonemang om ensidig framställning ger resonemanget stöd. 

  

I resultatredovisningen finns det ett resultat som förvånade mig allra mest. Detta är resultatet 

från hur media benämner dem som bränner bengaler. Det vanligaste är att tidningarna inte 

benämner bengalbrännarna vid något särskild epitet över huvudtaget. Jag hade här förväntat 

mig en högre siffra för variabelvärden ”huliganer” då jag inledningsvis hade en tes om att 

medier gärna drar alla bengaleldare över en kam och likställer dem med att vara barbariska 

vildar och vill inpränta kognitiva scheman hos allmänheten. Så visade sig inte vara fallet 

eftersom den vanligaste benämningen är att inte benämna dem alls vid något särskilt namn. 

Kanske skulle det kunna vara så att ordet huliganer (attribut) helt enkelt inte skapar den bild 

som media vill förmedla? Detta skulle också kunna tyda på att skribenter vill gardera sig 

själva och inte kategorisera för mycket för att på så vis anses vara mer subjektiva och mindre 

generaliserande. Enligt Strömbäck är en låg användning av attribut ett tecken på en neutral 

och saklig presentation av nyheter. Jag hade trott att genom ett tydligt överlägset utfall och 

med gestaltningsteorins grund kunnat se att tidningarna generaliser bengaleldare och placerar 

dem i tydliga fack avseende hur de benämns och att tidningarna på så vis bidrog till att 

förstärka en verklighet som inte alltid är sann. Med resultatet som framkommit i 

undersökningen kan inte detta stärkas utan snarare förkastas.   

 

Efter genomgång av samtliga artiklar är det tydligt att det finns två ”läger” såväl bland 

supporterkretsar kontra förbund och fotbollsklubbar som i media. Rapporteringen ses å ena 

sidan relativt entydig med budskapet om att bengalerna är farliga och ska stoppas och å andra 

sidan som någonting som måste tas upp för diskussion för eventuella lagändringar och möjlig 

legalisering. Då det gäller legaliseringsfrågan är det främst krönikörerna som är framträdande. 
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Krönikörerna anses ofta kunniga inom sitt område och kritiseras sällan från supporterkretsar. 

Efter genomgång av artiklarna kan det ses ett mönster om att supportar oftare riktar kritik mot 

förbund, intresseorganisationer eller mot den egna fotbollsklubben än vad de gör mot 

krönikörer. Kanske är det därför krönikor har en sådan stor plats i dagens rapportering. Från 

resultatredovisningen kan just tydas att nyhetsartiklar och krönikor är de två texttyper 

Aftonbladet och Expressen använder sig allra mest frekvent av vid rapportering om bengaler.     

 

Undersökningen kan visa tydliga siffror på att det är mycket sällan supportar får komma till 

tals och uttala sig i artiklar. Aftonbladet visar på en mycket låg procentsats på endast 6 

procent, och Expressen har överhuvudtaget inga artiklar där supportar eller deras 

supporterorganisationer får uttala sig. Att inte alls, eller att väldigt sällan, låta en grupp få 

komma till tals anser jag sammanfalla i enlighet med gestaltningsteorin utgångspunkter. 

Upplevelsen är att genom ett utestängande och genom att ”tysta ner” denna grupp och 

samtidigt lyfta fram en annan grupp (skribenten själv och fotbollsklubbar) selektivt välja vad 

som ska gestaltas och vad som inte ska lyftas fram. Då supportar sällan får komma till tals 

skönjas dessutom en ensidighet i vart information och åsikter kommer ifrån. Informationens 

objektivitet skulle således kunna ifrågasättas.  

Att de oftast är skribenten själv som får komma till tals kan förklaras genom den höga 

förekomsten av andelen krönikor bland de insamlade texterna. Vad som förstås i resultatet är 

att både Aftonbladet och Expressen ser krönikor som ett betydelsefullt inslag i sportbilagorna. 

Krönikören framhåller sina egna tankar och erfarenheter, ger en personlig vinkling till 

artiklarna samt lyfter de frågor som oftast är av stort intresse för allmänheten.  

Att fotbollsklubbar framträder ofta i medier kan kopplas samman med de mest framträdande 

huvudaspekterna i undersökningen ”framställning av förbättringsåtgärder” och attityd till 

legalisering”. Fotbollsklubbarna har ett intresse av att framföra förslag på förbättringar och att 

ta ställning till illegal pyroteknikbränning eftersom antändandet kan leda till höga böter. En 

annan aspekt sett till att fotbollsklubbarnas ofta får komma till tals i de undersökta tidningarna 

skulle kunna vara att för klubbarna vill bidra till att försöka motverka bengalernas 

avskäckande effekt på publiken.  

 

Rubrikerna för varje artikel skrevs ned och lästes igenom. (se bilaga 4) för att få en generell 

bild om hur Aftonbladet och Expressen vill fånga läsaren. Erikssons menar att media 

stigmatiserar bengalproblematiken genom att använda sig av starka ”krigsrubriker” och jag är 

mycket benägen att hålla med. Rubrikerna var överlag väldigt dramatiska och 
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sensationsinriktade. I Aftonbladet skriver man exempelvis såhär: ”Så ska de stoppas”, 

”Illdådet i Göteborgsderbyt” och ”Nära en tragedi”. I Expressen är tongångarna likadana: 

”Här brinner läktaren”, ”Våldsmännen” och ”Nioåring träffades”. Visst förekommer andra 

rubriker med mindre negativ klang men vanligast förekommande är rubriker som exemplen 

ovan.     

 

6. Slutsatser och diskussion 

Huvudfrågan i uppsatsen var att svara på vad som kännetecknar Aftonbladets och Expressens 

gestaltningar av rapporteringen kring bengaler. Uppsatsen ämnade också svara på frågorna om 

hur mycket det skrivs om bengalproblematiken i de båda tidningarna, om det finns några 

utmärkande teman och aspekter inom rapporteringen som tidningarna fokuserar på, vilka 

aktörer som förekommer i rapporteringen samt hur tidningarna benämner personer som 

bränner bengaler.  

 

Det som sammanfattningsvis kännetecknar Aftonbladet och Expressens gestaltningar av 

rapportering kring bengaler är att den rapporterade informationen är ensidig. Det sätt som 

texter om bengaler framställs på är mer eller mindre densamma i de undersökta tidningarna. 

Både Aftonbladet och Expressen moraliserar över bengalerna och gestaltar dem generellt som 

någonting farligt som bör stoppas trots att diskussionen om legalisering är levande. Det 

framgår från resultatredovisningen tydligt vem/vilka som ges utrymme att få komma till tals, 

nämligen skribenten själv och fotbollsklubbar. Artiklarnas huvudtema och huvudaspekt är mer 

eller mindre densamma i båda tidningarna med fokus på förbättringsförslag och frågor kring 

legalisering. Aftonbladet och Expressen rapporterar helst om bengaler i form av nyhetsartiklar 

och krönikor och skriver sällan om bengalbrännarna vid särskilda benämningar. Att 

tidningarna skulle vara lika varandra i rapporteringen var visserligen förväntat men jag hade 

trott mig få se en större spridning i både huvudtema och huvudaspekt. Tidningarna skiljer sig 

dock åt vad gäller antalet artiklar som publiceras. Aftonbladet är här den tidning som 

publicerar allra mest. 

 

Något som vore intressant skulle vara att genomföra en komparativ studie och undersöka hur 

andra tidningar än Aftonbladet och Expressen rapporterar om bengalbränningar. Kan det 

exempelvis vara så att det är just kvällstidningarna som mest frekvent rapporterar och skildrar 



22 

 

våldsamma händelser, medan det i morgontidningars skrivs mest om säkerhetsfrågor? Att 

genomföra en kvantitativ studie under en längre tidsperiod skulle också kunna vara intressant 

för att tydligare kunna se mönster och dra generella slutsatser kring hur rapporteringen om 

bengaler sett ut över tid. 

Vad som händer med eldandet av bengaler avseende legaliseringen och rapporteringen kring 

frågan i framtiden återstår att se. I dagsläget är det illegala bengalbrännandet mer 

förekommande än det legala. Oavsett vilken väg utvecklingen tar tror jag att medier och stora 

delar av allmänheten kommer ha svårt att acceptera bengaler som ett sätt att fira 

fotbollsframgångar på de svenska arenorna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema 

 

1) ID-nummer 

 

2) Tidning 

1. Aftonbladet 

2. Expressen 

 

3) Publiceringsdag  

 

4) Typ av text 

1. Nyhetsartikel 

2. Ledare 

3. Krönika 

4. Reportage 

5. Debattartikel 

6. Notis 

7. Insändare 

8. Annan 

 

5) Placering i tidningen 

1. Sportsida 

2. Allmän nyhetsplats 

3. Annan 

 

6) Artikelrubrik 

 

7) Artiklarnas huvudtema 

1. Våldsamheter 

2. Ny lagstiftning/nya lagförslag 
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3. Säkerhet 

4. Rättsliga åtgärder 

5. Ekonomiska kostnader 

6. Publikreaktion 

7. Spelarreaktion 

 

8) Artiklarnas huvudaspekt 

1. Betonar det illegala 

2. Endast rapportering om inträffad händelse 

3. Framställer förslag på lösningar/förbättringar 

4. Attityd till legalisering 

5. Kritik mot förbund/intresseorganisation 

6. Myndigheters agerande 

7. Bengaler som stämningshöjare 

 

9) Textaktör 1 

1. Supportrar/Supporterklubb/Supporterorganisation 

2. Publik 

3. Förbund/intresseorganisation  

4. Fotbollsklubb 

5. Polisen/myndighet 

6. Politiker 

7. Skribenten  

8. Annan 

 

10) Textaktör 2 

1. Supportrar/Supporterklubb/Supporterorganisation  

2. Publik 

3. Förbund/intresseorganisation  

4. Fotbollsklubb 

5. Polisen/myndighet 

6. Politiker 

7. Skribenten  
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8. Annan 

 

11) Benämningsnamn på bengalbrännarna 

1. Supportrar 

2. Huliganer 

3. Klack 

4. Fans 

5. Nämns ej 

6. Annat 

 

12) Bild till texten 

1. Ja, där bengaler är huvudmotiv 

2. Ja, med annat huvudmotiv 

3. Nej 
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Bilaga 2. Instruktioner för kodning 

Nedan ges instruktioner för de variabler och variabelvärden som kräver mer ingående 

förklaring.  

 

ID-nummer 

Det löpnummer artiklarna har i kodningen. 

 

Tidning 

I vilken tidning artikeln publicerats. 

 

Publiceringsdag  

När artikeln publicerats (ååmmdd). 

 

Typ av text 

I vilket format texten skrivits. 

  

Placering i tidningen – Vart i tidningen artikeln återfinns. 

Sportsida 

Allmän nyhetsplats – Inrikes eller utrikesnyheter. 

Annan – All annan placering. 

 

Artikelrubrik 

Artiklarnas rubriker i löpande text. 

 

Artiklarnas huvudtema- Textens generella tema. 

Våldsamheter 

Ny lagstiftning/nya lagförslag 

Säkerhet 

Rättsliga åtgärder 

Ekonomiska kostnader 

Publikreaktion 

Spelarreaktion 
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Artiklarnas huvudaspekt – Textens specifika aspekt. 

Betonar det illegala 

Endast rapportering om inträffad händelse 

Framställer förslag på lösningar/förbättringar 

Attityd till legalisering 

Kritik mot förbund/intresseorganisation 

Myndigheters agerande 

Bengaler som stämningshöjare 

 

Textaktör 1 – Vem/vilka som först kommer till tals i artikeln. 

Supportrar/Supporterklubb/Supporterorganisation – (SFSU) 

Publik 

Förbund/intresseorganisation (RF, SvFF, Sef) 

Fotbollsklubb 

Polisen/myndighet 

Politiker 

Skribenten  

Annan 

 

Textaktör 2 – Vem/vilka som får göra det andra uttalandet i artikeln. 

Supportrar/Supporterklubb/Supporterorganisation (SFSU) 

Publik 

Förbund/intresseorganisation (RF, SvFF, Sef) 

Fotbollsklubb 

Polisen/myndighet 

Politiker 

Skribenten  

Annan 
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Benämningsnamn på bengalbrännarna – Tidningarnas benämning  

Supportrar 

Huliganer 

Klack 

Fans 

Nämns ej 

Annat 

 

Bild till texten 

Ja, där bengaler är huvudmotiv 

Ja, med annat huvudmotiv 

Nej 
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Bilaga 3. Tabeller 

 

 

 

Tabell 1: Benämning, antal och procent. 

 

 

Tabell 2: Förekomst av bild, antal och procent. 

 

 

 

Tabell 3: Artikels placering i tidning, antal och procent. 

 

 

Tabell 4: Vem kommer till tals, textaktör 2, antal och procent. 
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Tabell 5: Förekomst av bild fördelat på tidning. Antal och procent. 

 

 

 

Tabell 6: Artikels placering fördelat på tidning. Antal och procent. 

 

 

 

Tabell 7: Vem kommer till tals, textaktör 2, fördelat på tidning. Antal och procent. 

 

 

Tabell 8: Texttyp fördelat på tidning. Antal och procent. 
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Tabell 9: Benämning på bengalbrännare fördelat på tidning. Antal och procent. 
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Bilaga 4. Rubriker 

 

1 Aftonbladet- 11/04/05- Niva: Bedrövande trist på planen-party i publiken 

2 Aftonbladet- 11/04/06- Succé-serien 

3 Aftonbladet- 11/04/06- Försenad avspark och flera avbrott- efter bengaler på läktar 

4 Aftonbladet- 11/04/11- Supporterkulturen-vad är den värd? 

5 Aftonbladet- 11/04/14- Fansen: tillåt bengaler, Förbundet: absolut inte 

6 Aftonbladet- 11/04/26- Stämmer sina fans 

7 Aftonbladet- 11/05/10- Laul: Blåvitt spelade inte vackert med imponerande effektivt 

8 Aftonbladet- 11/05/11- Illdådet i Göteborgsderbyt 

9 Aftonbladet- 11/05/25- Jesper Jansson rasande på fansen: Får vara nog nu 

10 Aftonbladet- 11/05/25- Laul: Det här är ett stort steg för svensk fotboll 

11 Aftonbladet- 11/06/24- Gais fick böta 75,000 kronor för bengaler: ”I Stockholm blir det 

25,000" 

12 Aftonbladet- 11/09/20- Spelarna visste att det skulle brinna 

13 Aftonbladet- 11/10/24- Sex skadade-av knallskott 

14 Aftonbladet- 11/10/31- Planstormning & bengaler-nu kan domen bli hård 

15 Aftonbladet- 11/11/25- Det här övertygar inte, förbundet 

16 Aftonbladet- 12/04/12- Robert Laul: Hårdare straff är ingen garanti för någonting 

17 Aftonbladet- 12/04/13- AIK kan tvingas spela inför tomma läktare 

18 Aftonbladet- 12/05/22- ...och Gais tackar för hjälpen: "Fick andas lite" 

19 Aftonbladet- 12/05/22- Sänktes av egna fansen 

20 Aftonbladet- 12/09/20- Inför ett förbud mot maskering 

21 Aftonbladet- 12/09/25- Vägrade lyda order-MFF tackade fansen trots bengaler: "Det handlar 

om respekt" 

22 Expressen- 11/05/10- Här brinner läktaren 

23 Expressen- 11/05/25- En ekonomisk smäll för MFF-kan stämma huliganerna 

24 Expressen- 11/06/18- MFF: Straffet är rättvist 

25 Expressen- 11/07/31- Planen mot huliganerna 

26 Expressen- 11/09/21- Rituella supportrar 

27 Expressen- 12/04/13- Fördes till sjukhus efter brand på norra ståplats 

28 Expressen- 12/05/22- Hyséns ilska på fansen 

29 Expressen- 12/08/09- Os i Götet 

30 Expressen- 12/09/17- Domare vill se över bengalreglerna 
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31 Expressen- 13/01/29- Förbudet mot pyroteknik kan hävas: "Känner spänningarna" 

32 Aftonbladet- 13/05/25- Är verkligen ett päron värre än bengaler? 

33 Aftonbladet- 13/10/04- Bengalisk eld ger ingen glöd 

34 Aftonbladet- 14/10/30- Hög tid att lagen tar sitt ansvar 

35 Aftonbladet- 14/11/08- Vattenkanoner för att släcka bengaler 

36 Aftonbladet- 13/03/21- Så ska de stoppas 

37 Aftonbladet- 13/04/05- Vädjan från AIK: Skippa bengalerna 

38 Aftonbladet- 13/05/27- Göteborg: "Vi är nöjda med hur vi skötte det" 

39 Aftonbladet- 13/05/27- Laul: Det är en kriminell handling av en feg usling 

40 Aftonbladet- 13/05/27- Nära en tragedi 

41 Aftonbladet- 13/05/28- Förbundet går fritt från straff 

42 Aftonbladet- 13/06/01- Slog något slags trötthetsrekord 

43 Aftonbladet- 13/09/13- Polisen testade pyroteknik på Friends: "Ett första steg i rätt riktning" 

44 Aftonbladet- 13/09/13- Laul delar ut veckans L 

45 Aftonbladet- 13/09/30- Finslipade taktiken vid bengalavbrottet: "Det blev faktiskt en effekt" 

46 Aftonbladet- 13/10/01- Huliganspaning 2 

47 Aftonbladet- 13/12/10- Nu kan bengalbränning bli tillåten i Sverige: "Krävs en försäkring" 

48 Aftonbladet- 14/01/26- Andersson: En katastrof för fotbollen 

49 Aftonbladet- 14/01/26- Svaret på hånet 

50 Aftonbladet- 14/01/27- Skyldiga jagas - med 475 kameror 

51 Aftonbladet- 14/01/27- Bosse: "Slår på den som ligger" 

52 Aftonbladet- 14/03/16- Rubrik finns ej 

53 Aftonbladet- 14/03/22- Böter för miljoner, nu väntar ändring 

54 Aftonbladet- 14/04/01- Segui: Han ville kramas 

55 Aftonbladet- 14/04/01- Klubbarna nekar: 'Har inte ramlat ner någon bengal' 

56 Aftonbladet- 14/04/01- Nioåring träffades av bengal 

57 Aftonbladet- 14/04/08- Smugglade in bengaler - i bh:n: 'Gömmer på ställen man inte vill söka' 

58 Aftonbladet- 14/05/09- HIF rasar mot MFF - och bengalerna 

59 Aftonbladet- 14/05/27- Reducerade - då vädjade MFF till fansen att sluta "fira" 

60 Aftonbladet- 14/06/30- Malmö FF först ut med bengaltester 

61 Aftonbladet- 14/06/30- Stort steg mot bättre klimat 

62 Aftonbladet- 14/09/28- Snart händer en katastrof 

63 Aftonbladet- 14/09/29- Om det går att få in droger på ett fängelse går det nog att få in bengaler 

64 Aftonbladet- 14/09/29- Bank: AIK-supportrarnas eldande var en medveten och utstuderad 

provokation 

65 Aftonbladet- 14/09/29- Eldade bengal i polisbussen 

66 Aftonbladet- 14/09/30- Släpp loss bengalerna... men låt de bli lagliga först 
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67 Aftonbladet- 14/10/16- Nu måste vi stoppa de livsfarliga bengalerna 

68 Aftonbladet- 14/10/18- Sjögren: Bland det mest naiva och skadliga jag läst... 

69 Aftonbladet- 14/10/18- "Ett fucking tomtebloss" 

70 Aftonbladet- 14/10/27- Förslaget: Porta alla 08-fans 

71 Aftonbladet- 14/10/29- Va? 

72 Aftonbladet- 14/11/14- Kommer bli kaos 

73 Aftonbladet- 14/11/14- Är en massa hittepåregler 

74 Aftonbladet- 14/11/29- Klartecken för bengaler 

75 Aftonbladet- 14/11/14- Laul: Finns bara två lösningar – men ingen känns trolig 

76 Aftonbladet- 14/11/14- Så säger allsvenska klubbarna om rådets strategier 

77 Expressen- 13/05/27- Här spårar festen ur 

78 Expressen- 13/05/28- Nu hotar de anmäla förbundet 

79 Expressen- 13/05/31- Bengaler stoppade matchen 

80 Expressen- 13/07/20- Pyroteknik på läktare kan bli lagligt - test ska utreda hur farliga pjäserna 

81 Expressen- 13/11/27- Bajen straffas inte-om detta händer nästa år 

82 Expressen- 14/01/26- Planen stormades-premiären bröts 

83 Expressen- 14/04/01- Nioåring träffades 

84 Expressen- 14/04/03- Våldsmännen 

85 Expressen- 14/04/18- Efter bengalbränningarna - Gais supportrar hotas av vräkning 

86 Expressen- 14/05/02- 12 årig bollkalle hotad under derbyt 

87 Expressen- 14/09/29- Hedlund dundrar mot AIK-bengalerna: "Idioter som gillar sånt" 

88 Expressen- 14/10/11- Där rök publiken 

89 Expressen- 14/10/26- Är det så viktigt att bränna bengaler? 

90 Expressen- 14/10/27- Elfsborg vill porta fansen från AIK och Djurgården 

91 Expressen- 14/10/27- "Det får stå för Elfsborg" 

92 Expressen- 14/10/29- Drabbade brandmannen: "Konstant tjut i öronen" 

93 Expressen- 14/11/14- Förbundets nya plan för att få bort den illegala bengalbränningen - 

hårdare 

94 Expressen- 14/02/06- Insändare, dagens SMS 

95 Expressen- 14/05/26- Har fotbollen inte lärt sig något? 

96 Expressen- 14/06/22- Insändare, dagens SMS 

97 Expressen- 14/06/27- Insändare, dagens SMS 

98 Expressen- 14/07/11- Svenska fotbollsfans, lär er av VM! 


