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Abstract 
 
Titel: Vad menar medierna egentligen med en huligan? 

 

Författare: Ramo Holmbom & Stefan Larsson 

 

Kurs, termin och år: Journalistik GR (C) C-uppsats, ht-2018. 

 

Antal ord i uppsatsen: 10 729 

 

Problemformulering och syfte: Sedan tidigare har forskning haft svårt att definiera 

begreppet huliganism. Som förklaring har forskaren Aage Radmann bland annat kommit fram 

till att det är huliganism när medierna använder det begreppet. I undersökningen vill vi därför 

studera svenska mediers rapportering av fotbollshuliganism, vilket också är syftet. 

 

Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ fallstudie av 111 artiklar från 4 

tidningar och 5 incidenter mellan 2009 och 2018. Urvalet är strategiskt. 

 

Huvudresultat: Studiens resultat visar att andelen medier som väljer att beskriva studiens 

utvalda incidenter som huliganism är liten. Detta trots att tidigare forskning visar på att 

studiens incidenter i övrigt med ett flertal faktorer kan kopplas ihop med begreppet. Det har 

däremot varit problematiskt att definiera vad medier egentligen menar med en huligan och 

när begreppet används i nyhetsartiklar. 

Studien har kopplingar till sensationsjournalistik och vilka supportrar som nämns och 

skillnader mellan kvälls- och dagspress. Resultatet visar att en majoritet av artiklarna inte 

innehåller värdeord, att medierna i de flesta fallen nämner de mest våldsbenägna supportrarna 

och att kvällspressen skriver fler artiklar. I övrigt finns det inte några större skillnader 

gentemot dagspress. 

 

Nyckelord: “Huligan”, “Fotboll”, “Sensationsjournalistik”, “Fallstudie”, “Media”  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion och problemformulering  

I vår uppsats ligger fokus på att analysera hur svensk nationell papperspress väljer att gestalta 

fotbollshuliganism i samband med matcher i allsvenskan och Svenska cupen. Senast i 

september 2018 kastades en bengal mot en sittplatsläktare under derbyt mellan Hammarby 

och Djurgården. En fotograf skadades och Cmore tog beslutet att stoppa studiobevakning från 

Tele 2 Arena på grund av den bristande säkerheten. (Malmkvist 2018).  

 

Genom ett strategiskt urval, där vi valt ut studiens incidenter som analysenheter, analyseras 

svensk papperspress (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) 

utifrån olika incidenter som har inträffat mellan 2009 till 2018 genom en kvantitativ 

fallstudie. Utifrån dessa incidenter vill vi problematisera vilken roll fotbollshuliganismen får i 

medieinnehållet. 

 

Marsh och Frosdick (2011: 113) har sedan tidigare kommit fram till att medier är en 

huvudsaklig orsak för att förklara fotbollshuliganism. Vidare skriver de att brittisk press i 

synnerhet har en entusiastisk förhållning till rapporteringen av fotbollshuliganism. De väljer 

sensationella rubriker som kan beskriva huliganerna som “djur”, “vildar” och “tanklösa 

idioter”.  

 

I en studie (Nordin 2010: 14-18) framgår det också, utifrån fotbollssupportrars synvinkel, att 

mediernas bild beskrivs som överdriven, och att små händelser blir stora. En intervjuperson i 

Nordins studie lyfter också fram att vissa som utför huliganism vill ha uppmärksamhet, något 

de får när medier skriver om dem. Därför ansåg intervjupersonen i Nordings studie denna typ 

av rapportering som negativ.. Huliganerna får därmed bekräftelse när deras handlingar 

rapporteras i medier.  

Med detta som stöd motiveras att det finns ett forskningsmässigt intresse att se hur 

fotbollshuliganism gestaltas i svensk papperspress. 
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I tidigare forskning har Radmann analyserat papperspressen och de digitala mediernas bild av 

fotbollshuliganism utifrån ett dödsfall i samband med matchen Helsingborg-Djurgården 

2013. Där undersöker han vilka olika roller ny- och gammelmedia har i nyhetsrapporteringen 

av fotbollshuliganism (Radmann 2012: 117). I sin studie av nymedier, visar forskningen att 

det finns motsättningar till gammelmedias sätt att beskriva fotbollshuliganism. Här beskrivs 

huliganincidenterna som konstruerade av mediernas dramaturgi för hitta energi. Vidare 

beskrivs detta skapa en moralpanik för att vara på svenska fotbollsläktare. Vi anser att man 

kan gå djupare och studera vidare utifrån Radmanns studie.  

I studien kommer vi att analysera fem olika huliganincidenter och granska fyra olika medier, 

då endast papperspress och inte nymedia som i Radmanns fall. Med grund från dessa 

incidenter kan vi i stället se hur dessa fyra medier väljer att framställa huliganism utifrån 

studiens händelserna som är av olika karaktär.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk papperspress gestaltar 

fotbollshuliganism med koppling till spelgestaltning, i samband med fotbollsmatcher i 

Sverige mellan åren 2009 och 2018. 

1.3 Frågeställningar 
● Hur stor del av mediernas innehåll om fotbollshuliganism är sensationsjournalistik?  

● Hur ser papperspressens fördelning ut mellan rapportering om fotbollshuliganism och 

fotbollsmatchen i samband med huliganrelaterade incidenter? 

● Hur skiljer sig rapporteringen utifrån vilket år händelserna utspelade sig? 

● Hur skiljer sig kvälls- och dagspressens rapportering av fotbollshuliganism?  
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2. Bakgrund 

2.1 Genomgång av incidenter 
Studien består av fem olika huliganrelaterade incidenter under en nioårsperiod, från en 

händelse i april 2009 till en händelse i maj 2018. Dessa händelser har också fått olika typer av 

konsekvenser, bland annat en incident där en spelare skadas och en incident där supportrar 

attackerar motståndarsupportrar. Vi kände att det var mer intressant ur ett 

forskningsperspektiv att granska hur olika incidenter har rapporterats om genom en 

kvantitativ textanalys. 

 

Studiens första incident handlar om ett möte mellan IFK Göteborg och Djurgården där bråk 

mellan supportrarna ägde rum utanför arenan i april 2009. Nästa incident sker mellan samma 

lag men denna gång i Stockholm där planen stormades av IFK Göteborgs supportrar efter att 

klubben vunnit svenska cupen i maj 2013. Bengaler kastades in mot Djurgårdens klack. 

 

De två nästkommande incidenterna skedde under den allsvenska säsongen år 2016. I en 

match mellan Malmö FF och IFK Göteborg kastades en smällare in mot Göteborgs Tobias 

Sana, som har ett förflutet hos motståndarna Malmö. I Jönköping blir Östersunds målvakt 

Aly Keita attackerad av en supporter. Den sista matchen som ingår i studien är ett 

Stockholmsderby mellan Hammarby och AIK 2018. Ett bråk på läktaren utbryter mellan 

supportrarna vilket tvingar väktare och polis att ingripa. Alla dessa fem händelser kommer att 

studeras ur ett fotbolls- och huliganperspektiv även om de skiljer sig i den typ att vissa 

händelser sker utanför arenan och ingen händelse är den andra lik. Just därför vill vi jämföra 

dessa incidenter med hur studiens utvalda medier väljer att gestalta händelserna i 

papperspress. Hur ser rapporteringen ut kring efterspelet, vilka ord används och hur gestaltar 

medier huliganism.  

Vi är i studiens undersökning medvetna om att de utvalda tidningarna; Expressen, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet arbetar på olika sätt kring rapportering 

om sport. Därför har vi valt ut två kvällstidningar och två dagstidningar för att se om det finns 

några skillnader eller likheter i rapporteringen av dessa fem händelser.  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Gestaltningsteorin 
En av teorierna som ingår i studien är gestaltningsteorin. McQuail (2010: 557) menar att 

gestaltningsteorin kan delas upp i två delar. Den första handlar om hur journalister skapar och 

kontextualiserar nyheter, den andra handlar om effekterna av gestaltningen och hur publiken 

påverkas.  

Med gestaltningsteorin kommer vi utifrån studiens händelser kunna se vilken roll 

huliganismen får i samband med fotbollsmatcher i Sverige. 

 

Gestaltningsteorin anser vi för studien viktig utifrån där forskning i ämnet står i dag, och är 

av stor hjälp för studien. Som forskning tidigare har sagt (Radmann, 2012: 117), finns det en 

bild av att gammelmedier använder sig av dramaturgi som förvärrar händelser och ger ljus på 

huliganer som drivs av uppmärksamhet. Vi vill därför, som teorin säger, se hur dessa 

händelser sätts i sitt sammanhang av journalister och vilken verklighetsbild allmänheten är på 

väg att anta. Beroende av hur medier väljer att tolka och gestalta händelser med 

fotbollshuliganism involverat kan vi anta att publikens bild på huliganismen förstärks. I 

studiens mening går gestaltningsteorin ihop med sensationsjournalistiken, till exempel att 

man väljer att gestalta en händelse med ett inkastat föremål som en “skandal”. Vi anser att 

dessa typer av formuleringar kan ge publiken en orättvis bild av hur händelsen utspelade sig.  

 

Aage Radmann (2013: 13) har studerat supporterkulturen i Sverige sedan 

Europamästerskapet i fotboll arrangerades 1992 i Sverige. Han anser att hans forskning under 

åren visar att medierna har en stor och avgörande roll för hur huliganism gestaltas. Han 

menar att huliganismen vuxit sedan begreppet för första gången förekom i svensk 

papperspress år 1965.  

 

Genom att använda sig av sensationsjournalistik målas fotbollshuliganism upp som ett 

mycket större problem än vad det egentligen är, och lyfts upp som ett stort socialt problem. 

(Marsh & Frosdick 2011: 113). Vidare beskrivs att kritiker argumenterar för att mediernas 
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rapportering av huliganism har bidragit till problemet med huliganism. (Marsh & Frosdick 

2011: 114). 

 

Höglund (2005) beskriver också i boken: “En av grabbarna. En berättelse inifrån 

brödraskapet Firman Boys” mediernas påverkan på huliganismen. Här nämns bland annat hur 

medier påverkar firmors namnval utifrån vad som skrivits om dem, firmorna uppskattar också 

hur och när medier skriver om dem. Pseudonymen Johan höglund skriver: “Vi gillade 

rubrikerna och uppskattade hur medierna porträtterade oss som ett dödligt hot för publiken. 

Människor respekterade och fruktade oss, speciellt utanför Stockholm” (Höglund, 2005: 104) 

 

Entman (1993: 52) menar på att gestaltning huvudsakligen handlar om urval och 

uppmärksamhet. Han anser att gestaltning handlar om att välja ut en sida av verkligheten och 

att få den mer uppmärksammad i texten. Det kan exempelvis handla om att föra fram ett 

specifikt problem. Vidare skriver Entman (1993: 53) att gestaltningen sedan ger ljus på delar 

ur en händelse, som uppmärksammar ämnet. Det leder i sin tur till att händelsen blir mer 

kännbar, meningsfull och ihågkommen hos publiken. En ökad uppmärksamhet ökar sedan 

sannolikheten för att mottagaren kommer uppfatta och inse mening med informationen och 

processa det. I slutskedet gör det att mottagaren lagrar det som ett minne av händelsen. 

Med grund i detta ska vi i undersökningen se hur papperspressen prioritering ser ut av 

placeringar och uttryck i artiklarna från studiens utvalda incidenter. 

 

Vidare skriver Strömbäck och Nord (2013: 123) att journalistiska gestaltningar handlar om 

vilken fakta som uppkommer i texter, vem får uttala sig och vilka källor nämns samt vilka 

värdeladdade ord artiklarna innehar. Vi kan anta att det i dagens rubriker om huliganism 

förekommer ord som (skandal, chock, idioter, dumhet). Detta kan leda till att läsaren drar 

förutfattade meningar av händelsen innan läsaren har tagit del av själva brödtexten. Frågan är 

om medier i så fall ger en rättvis bild av en händelse med huliganism involverat. Genom att 

undersöka rubriker och dess utformning och sedan jämföra dem med innehållet i resterande 

delen av artikeln, vill vi undersöka om det finns några sådana tendenser.  
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Området sensationsjournalistik är central för studien. Strömbäck och Nord (2017: 4) har 

analyserat hur svensk press rapporterat kring de fyra olika debatterna 2002, 2006, 2010 och 

2014. Fokus ligger på sensationsjournalistik där deras resultat visar att det blir vanligare att 

medierna gestaltar politik som skandaler, samtidigt som andelen sakgestaltning sänks. Vidare 

förklarar de att fler väljare bestämmer sig för vilket parti man ska rösta på ju närmare 

valdagen kommer. Eftersom att nyheterna minskar i sakgestaltning sjunker 

informationsmöjligheten och detta kan leda till att människor är mindre informerade vid 

valdagen. Vi vill undersöka om medier via sensationsjournalistik kring huliganincidenter 

agerar likvärdigt. Det innebär att den neutrala publiken som inte varit närvarande under 

matchen eller tagit del av bilderna, riskerar att bli felinformerade om vad som egentligen skett 

om medierna väljer att fokusera mer på skandaler än sakgestaltning.  

 

Ghersetti (2000: 11) menar att det är svårt att förklara och definiera begreppet sensation. Hon 

anser att det finns forskare som använder sensationsjournalistik i samma kolumn som 

underhållningsjournalistik, skvaller- eller kvällstidningsjournalistik. Hon antyder att det är 

journalistik som handlar om människor som avviker från förväntat beteende. Typisk 

sensationsjournalistik är när medier prioriterar nyheter om sex, olyckor, kriser eller sport före 

nyheter som berör samhället. 

 

Ghersetti (2000: 12) lyfter i sin studie fram några enskilda händelser som påverkat olika 

mediers rapportering i olika länder. Hon koncentrerar sig på nyheter som får ovanligt eller 

extremt mycket uppmärksamhet, men där nyhetsmediernas gestaltning av händelserna kan 

diskuteras, framför allt mediernas saklighet och relevans. I studien kan vi använda oss av 

samma tankesätt. Hur formar medierna sina nyheter i förhållande till vad som egentligen 

skedde. Fick till exempel incidenterna mer eller mindre plats i tidningen beroende på hur 

matchen gick och utspelade sig. 
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3.2 Teori om medielogiken 
 
För att kunna förstå eventuella skillnader mellan olika tidningar kommer vi också använda 

oss av teorin om medielogiken. Det innebär hur mediers innehåll beror på vilket innehåll som 

passar dess format, organisation, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet (Esser 

2013: 166-167). Vidare menar de att det är nyhetsmedierna och deras behov som styr 

rapporteringen snarare än verkligheten. Denna teori är viktig för oss i analysen för att se vilka 

skillnader som kan finnas mellan olika medier. Ett exempel på det i studien, är att vi tar i 

beaktande att Svenska Dagbladet inte har någon egen sportsida.  

 

Bengtsson (2001: 67) menar på att journalister alltid har en möjlighet att påverka innehållet i 

sina texter. Det kan handla om utrymme, ämnesval och redigering. Tillsammans med sina 

chefer väljer de exempelvis vinkel, tonläge och vilka som får komma till tals. Genom 

journalisternas makt finns ofta möjligheten att påverka vilket område som är värt att studera. 

Bengtsson nämner också att journalisterna själva tonar ner den maktroll de besitter. Han 

menar däremot att journalisterna själva inte håller med om detta trots att det står klart att 

journalisterna faktiskt har makt över innehållet. Detta är applicerbart på de incidenter som 

ingår i studien. Vi instämmer med att journalisterna har makten över journalistiken, därmed 

också makten och ett ansvar hur man till exempel väljer att gestalta artiklar. Det kan handla 

om vilka värdeord de väljer att använda och hur man väljer att beskriva händelser. Med 

studien vill vi undersöka eventuella samband och olikheter mellan hur dagstidningar och 

kvällstidningar väljer att rapportera om huliganincidenter. Vi ska undersöka om det finns 

skillnader på journalisternas berättande beroende på vilken tidning de skriver för. 

 

Bengtsson (2001: 75-79) delar upp medielogiken i olika områden: tid, utrymme, tillspetsning, 

personifiering och polarisering. I journalisters vardag är tiden knapp och i dagens arbete ska 

nyheter publiceras så fort som möjligt vilket kan leda till misstag, exempelvis att fel saker 

publiceras eller sägs framför kameran. Vi ska undersöka om det sker inom artiklar med 

huliganism inblandat, risken för misstolkning från läsaren kan finnas. I delen polarisering 

beskriver Bengtsson det som att konflikter alltid är intressanta. Dessa texter uppmanar till 
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aggression och känslor. En artikel om hur en spelare attackerats av en inspringande huligan 

rör upp känslor och lockar samtidigt till läsning. 

 

Ur en politisk synvinkel beskriver Esser (2013: 170) att medielogiken handlar om mediernas 

format för hur information är organiserat, hur det framställs och vilken betoning den har. Det 

kan således förklaras som en del av nyhetsbevakningen och tolkningen av sociala, kulturella 

och politiska fenomen. Medielogik liksom politisk logik består av en kombination av olika 

beståndsdelar där de mest framstående är professionalisering, kommersialisering och tekniska 

förändringar. Dessa tre beståndsdelar kan antas ha en påverkan när det kommer till att skapa 

nyheter, både på individ och institutionsnivå inom journalistisk verksamhet.  

 

Vad det gäller de tekniska förändringarna beskriver (Esser, 2013: 170) att en bidragande 

orsak till bevakningen av fotbollshuliganism har sin grund i att det är en lättåtkomlig 

bevakning. Det eftersom att flertalet av händelserna sker i samband med produktionsbolagens 

direktsändningen av fotbollsmatcher. Det är alltså ett nyhetsinnehåll som kommer direkt till 

medierna och inte behöver sökas upp, vilket underlättar bevakningen. 

 

Vad det gäller kommersialiseringen anser vi att det finns en större del som också kan kopplas 

ihop med studiens del om gestaltning och sensationsjournalistik. Eftersom att vi kan anta att 

det är viktigt för medierna att kunna sälja sitt material vill vi undersöka i fall sannolikheten 

också ökar för att medierna tär på gränserna vad det gäller hur de uttrycker sig. Det kan till 

exempel ha påverkan på vilka rubriker som är normaliserat att sätta.  

 

Hjelseth (2006: 3-4) skriver också att kommersialiseringen av fotboll inte är något nytt 

fenomen, utan något som har pågått i över 100 år men har ökat i en högre takt sedan 

1990-talet när fotboll blev professionaliserat. Under denna tid växte också 

spektakuläriseringen fram. Det är en dimension för att förklara kommersialiseringen, som hör 

ihop med modernisering, professionalisering och internationalisering inom fotbollen 

(Hjelseth, 2006: 12). 

 

 
 
 
 

11 



Esser (2013: 155-156) beskriver också hur demokratin till stor del påverkas av mediernas sätt 

att vilja vara formad. Han beskriver att medier och dess kommunikation har synnerligen stor 

betydelse för tillfälliga samhällen med grund i att ha ett avgörande inflytande på och 

konsekvenser för politiska institutioner, politiska aktörer och enskilda medborgare. Det har 

också lett till att politiska aktörer har blivit tvungna att acceptera mediernas inflytande och de 

regler som medierna skapar.  

Även här finns det paralleller som är värda att fundera över inom fotbollshuliganism. Hur 

självständiga är medier och hur konsekvensfria är de utifrån vad som skrivs. Forskning har 

sedan tidigare kommit fram till att mediernas sätt att skriva påverkar eller till och med kan 

vara en huvudorsak till fotbollshuliganism (Radmann, 2013: 13). 

3.3 Teori om förstärkningsspiral  
För att förstå vilka konsekvenser mediernas sensationsjournalistik får för huliganismen 

kommer vi att använda oss av Stuart Halls teori om en förstärkningsspiral, som Marsh och 

Frosdick (2011: 115) beskriver i sin studie. Utifrån teorin menar de att något som rapporteras 

på ett överdrivet sätt kan få en effekt att förvärra problemet. De beskriver 

förstärkningsspiralen som att om samhället kommer tro att ett fenomen som till exempel 

fotbollshuliganism hotar och växer kan det leda till panik.  

 

Effekten av förstärkningsspiralen har varit särskilt synlig i medias täckningen av 

fotbollshuliganism sedan mitten av 60-talet. Mediernas teknik för att “redigera för påverkan” 

är central för Stuart Halls teori. Användningen av starka rubriker, gärningsmannaprofiler och 

krigsliknande bilder bidrar och överdriver händelser. (Marsh & Frosdick 2011: 116).  

Ett sådant exempel nämner Tsoukala (2009: 90). Det var inför EM i fotboll 1988 som 

tidningen The Observer beskrev mästerskapet som: “The International Hooligan 

Championship”. Tsoukala skriver också att flera andra tidningar rankade de värsta 

huliganerna i papperstidningarna inför mästerskapet. Utifrån vad Höglund (2005: 104) menar 

är det tydligt att just denna form av uppbyggande och dramatiserande av huliganism förvärrar 

problemet och triggar i gång huliganer. 
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3.4 Förklaring av begreppet huliganism 
Forskningen visar att definitionen av begreppet huliganism är svårfångat. Radmann (2012: 

100-101) skriver att “mediernas användning av begreppet försvårar förståelsen eftersom att 

huliganismen inte förklaras eller sätts i något sammanhang, utan används som ett 

allomfattande begrepp som skall täcka allt från pyroteknik till masslagsmål.” 

Marsh och Frosdick (2011: 28) upplevde det lika svårt att använda begreppet huligan och 

konstaterar följande i sin bok: ”/.../ we find ourselves in the interesting position of writing a 

book about something we’re not sure what to call.”  

 

Den bild av en huligan som vi kommer utgå ifrån överensstämmer med Aage Radmann 

(2012:101), som menar på att huliganism är huliganism, när medierna väljer att beskriva ett 

fenomen med det begreppet. Samtidigt kan vi instämma med Priks (2009: 20) som 

konstaterar att det ofta kan vara alkohol, frustration och ilska inblandat.  

 

Emma Poulton (2005) har gjort en studie för att se vad engelsk press ofta utmärker som 

fotbollshuliganism. För att söka svar på denna fråga har Poulton gjort en förklarande 

textanalys från mediebevakningen av huliganincidenter under VM i Frankrike år 1998 och 

EM i Belgien och Nederländerna år 2000. I sin forskning hänvisar Poulton (2005: 28) till 

Stuart Halls forskning från 1978. Hall (1978: 14) beskriver mediernas rapportering om 

fotbollshuliganism som brutal, kortfattad och förenklat. Utifrån en jämförelse med Halls 

studie skriver Poulton att det har skett vissa förändringar i mediernas agenda kring 

fotbollshuliganism.  

 

Poulton (2005: 42) menar i sin forskning på att det är dags att kliva ifrån fotbollssupportrar 

som en homogen grupp. Hon skriver också att mediernas rapportering ofta väger över att till 

att det är minoriteten, alltså de som vandaliserar under fotbollsmatcher, som får den största 

mediala uppmärksamheten. Detta medan de vanliga fotbollssupportrarna, som endast går till 

arenan för att se matchen inte får någon medial uppmärksamhet överhuvudtaget och skriver 

följande: /../ “the hooligan   element   should   not   be   allowed   to   dominate   the   media 
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coverage of English football supporters in the way they currently do, so over-shadowing the 

non-violent  majority.” (Poulton 2005: 42). 

Poulton menar på att om man gav alla grupper lika stor utrymme så skulle det ge en mer 

representativ bild av engelsk fotbollskultur, i stället för att måla upp alla som potentiellt 

farliga eller hotande. Utifrån denna slutsats finner vi ett intresse för att se om samma fenomen 

upprepar sig även i dag. 

 

Krøvel och Roksvold (2012: 172) menar också att det är svårt att göra en klar skillnad på en 

vanlig fotbollssupporter och en huligan. De delar upp supportrarna i tre grupper och menar på 

att rättsväsendet, medier och huliganerna gör samma sak. 

Grupp A, som inte alls slåss och som sköter sig. 

Grupp B, som vanligtvis inte slåss eller söker slagsmål, men som vid konfrontation vid 

speciella tillfällen kan söka sig till våld. 

Sista gruppen kallas C som till nästan hundra procent är män. Denna grupp kategoriseras som 

den värsta och dessa medlemmar är villiga att slåss för sitt lag och sin grupp. 

Denna uppdelning kommer vi också att resonera kring för att se vilka grupper av supportrar 

som syns mest i medierna i samband med studiens utvalda fotbollsmatcher. 

Mikael Priks (2009: 16) skriver att det finns två typer av huliganism; organiserad och 

oorganiserad. Den första handlar om att huliganerna bestämmer plats för att göra upp, det kan 

ofta ske i samband med matcher. Oorganiserad huliganism handlar om mer impulsiva 

händelser när exempelvis föremål kastas in på planen. 

 

I en annan av Radmanns studier (2013: 21) refererar han till sociologen Eric Dunning som 

förklarar begreppet huliganism. Huliganism kan vara allt från fysiskt till verbalt våld, 

vandalisering av privat och offentlig egendom, föremål som kastas in eller när pyroteknik 

används. I sammanfattningen framgår det också att det också klassas som huliganism vid 

bråk utanför arenorna mellan olika supportrar.  

 

Detta antagande ger stöd till studiens tänkta forskning eftersom vi valt ut flera olika 

incidenter, inte bara incidenter på arenan utan även händelser som sker utanför arenan. 
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Forskningen är vidare relevant eftersom vi anser oss se på huliganism på samma sätt och 

antyder att det finns många typer av handlingar som infaller kring begreppet huliganism.  

 
Anders Gren (2009: 3) är i sin forskning överens med flera tidigare nämnda forskare att 

begreppet huligan är svårt att definiera. Gren ger oss en utvecklad syn på huliganism, som i 

denna studie håller isär huligan och supporter. En huligan kan precis som en supporter vara 

intresserade av både fotboll och framför allt en klubb. Men skillnaden enligt Gren är att en 

huligan ser matcher eller en kärlek till en klubb som ett tillfälle eller motivering att 

uppsåtligen skapa oordning eller söka konflikter. Enligt Gren är en supporter i stället en 

person som endast riktar intresse till matchen och sin klubb, och han väljer inte heller att 

kategorisera en högljudd berusad supporter som en huligan.  

Detta även om alkohol ofta kan vara inblandat i huliganism (Priks 2009: 20).  

Vi är av samma uppfattning och hänvisar till Krøvel och Roksvolds teori om A, B och 

C-grupperna av supportrar som vi nämnt tidigare i studiens kapitel om tidigare forskning.  

3.5 Fotbollshuliganismens historia 

Ordet huligan myntades i Sverige för första gången år 1965 i tidningen Idrottsbladet i 

samband med matcher som spelades i England (Radmann, 2012: 99). United minds 

undersökte i en rapport allmänhetens relation till dagens fotbollssverige. Den visar att 28 

procent har negativa associationer till fotboll som huliganer och bråk. (Beric, Wennström, 

2016: 4).  

 

Förutom i Sverige har det gjorts en hel del forskning om relationen mellan mediernas 

rapportering och fotbollshuliganismen utomlands. Rob Steen (2016: 267) undersökte bland 

annat rapporteringen i samband med Heyseltragedin, när 39 människor dog efter att 

Liverpoolsupportrar tog sig till läktaren med Juventussupportrar under Europacupfinalen 

1985. I sin forskning utgick Steen från ett dussintal noggranna analyser gjorda av kända 

sociologer, som nästan alla anklagade journalister för att både överdriva och förvärra 

problemet med huliganism. 
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När det kommer till forskningen inom de Skandinaviska länderna har ett flertal forskare 

belyst kopplingen mellan medier och idrott och på vilket sätt dessa två påverkar varandra.  

Några av de skandinaviska forskarna inom detta område är (Helland 2003, Dahlén 2008). 

Helland (2003: 11-14) beskriver i sin bok hur just fotbollsplanen har kommit att bli den plats 

där relationen mellan medier och sport har blivit som starkast. Vidare skrivs att relationen 

mellan sport och medier har stor påverkan på idrott, medier, ekonomi, kultur och politik. Tre 

centrala begrepp som Helland nämner är sportifiering, medialisering och kommersialisering. 

Dessa begrepp beskriver tre processer ur ett historiskt perspektiv som hänger tätt ihop. 

Begreppet sportifiering beskriver en process som leder till att ökat fokus på bland annat 

konkurrensen, en process som gör sporten till en social institution.  

 

Med medialisering innebär en process när sport och medier blir en förutsättning för varandra. 

Med begreppet kommersialisering menas i detta sammanhang en process där den sportsliga 

verksamheten blir underlagd ekonomisk och affärsmässig hänsyn som skapar en grund för 

den kommersiella marknaden. Detta är något som kan gälla idrottare, idrottsorganisation men 

även massmedier. Dessa tre begrepp och hur de hör samman kommer vi att undersöka och 

hänvisa till i studiens analys. Detta för att undersöka om vi kan se en koppling som visar på 

detta täta sammanband mellan fotboll och medier. 

 

En stor del av forskning på supporterskap och huliganism i de skandinaviska länderna har 

också gjorts under de senaste året. Några förekommande punkter i tidigare forskning är att 

medier har en avgörande roll för förståelsen av idrotts- och fotbollslandskapet över lag. 

Anders Gren (2009: 2) menar att brott ofta är den slags typ som debatteras och ges mest 

massmedieutrymme eftersom det gestaltar ett otryggare och mer osäkert samhälle. Angående 

huliganism stärks detta av att en stor del av huliganerna är yngre män som gjort det som en 

hobby att ägna sig åt det i grupp i ett fotbollsrelaterat sammanhang.  

 

Radmaan har sedan tidigare studerat supporterkulturen under flera år. I hans studie (2013: 16) 

Huliganlandskapet – Medier och maskuliniteter skriver han att Heyseltragedin ledde till att 

medier avhumaniserade supportrar. De ansågs som kriminella och inte en del av det civila 

samhället. 
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4. Metod  

4.1 Kvantitativ fallstudie  
I studien kommer vi att gör en kvantitativ fallstudie av huliganrelaterade händelser mellan 

åren 2009 och 2018. Utifrån studiens karaktär, frågor och material anser vi denna metod som 

lämpligast för undersökningen. Anledningen till det är att vi anser att det är ett bra verktyg 

för att beskriva förekomsten och utrymme av olika kategorier i studiens material. Det vi 

undersöker kan handla om hur ofta en kategori förekommer, eller hur stort utrymme något får 

i för studiens analysenheter (Esaiasson, 2017: 198). Exempel på detta är i studien hur många 

gånger värdeord används, hur många gånger ordet huliganism förekommer eller hur 

fördelningen ser ut mellan nyheter om matchen och incidenter i samband med studiens 

utvalda händelser.  

 

Studien vi gör är beskrivande, vilket innebär att vi undersöker hur gestaltning av 

fotbollshuliganism ser ut och inte varför det ser ut som det gör. Syftet är därmed att göra en 

detaljerad beskrivning av en företeelse i dess sammanhang men även jämföra olika incidenter 

med varandra. (Denscombe 2014: 56). 

 

Denscombe (2014: 57) skriver att det finns olika möjligheter i en fallstudie. Man kan göra en 

beskrivande studie, förklarande studie eller jämförande studie men hänvisar även till fler 

alternativ. Det ger stöd till valet av fallstudie som är en beskrivande studie om 

huliganrelaterade incidenter och hur de framställs i svensk papperspress.  

 

Informationen kan också användas för att förstå de bakomliggande faktorerna till det som 

beträffats genom fallstudien (Denscombe, 2014: 95). Detta är däremot inte aktuellt för oss 

eftersom vi fokuserar på den beskrivande delen och inte den förklarande.  

Valet av beskrivande studie gör att vi kommer får svar på frågor som var, när, hur, vem och 

vilka som exempelvis finns i artiklarna om fotbollshuliganism. (Esaiasson 2017: 37). 

Studiens kodschema (Bilaga 1) är baserat på studiens syfte och frågeställningar. 
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Via ett strategiskt urval har vi valt att studera fem incidenter av olika karaktär. Alla incidenter 

kan kopplas till svenska mediers rapportering om fotbollshuliganism. 

Händelserna kommer vi att undersöka utifrån studiens medier: Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet, från första till den sjunde dagen efter att incidenten 

inträffat. Vissa av medierna väljer att publicera olika utgåvor för olika orter, exempelvis 

Aftonbladet som gör en utgåva för Borås, en för Stockholm innerstad och en för hela 

Stockholm. När vi tvingas välja dessa typer av editioner väljer vi alltid editionen för 

Stockholm gällande Aftonbladet. Samma fall gäller vissa av Dagens Nyheters 

tidningsutgåvor där det finns olika editioner, till exempel DN3, DN4 eller DN5. Här har vi 

alltid valt DN4 eftersom flertalet editioner för samma dag finns att välja mellan. 

4.2 Analysenheter och studiens fall 
Studiens analysenheter är de fem incidenterna som följer nedanför detta stycke som alla 

skedde mellan åren 2009 och 2018. Anledningen till att vi valt dessa incidenter är för att vi 

vill se hur spridningen av nyheter skiljer eller liknar sig beroende på olika fall av 

fotbollshuliganism. Vi anser att det finns fördelar med att ha färre typer av incidenter av olika 

karaktär. Vi kan i så fall granska händelserna djupare och inte generalisera till en större 

population. Det är också till studiens fördel att använda en mängd data från olika incidenter 

och inte från ett enda fall (Denscombe 2007: 37). 

 

Det som kan upplevas som svårt inom en fallstudie är att definiera fallets gränser. Det innebär 

att vara klar över vilken data som ska ingå i undersökningen eller inte (Denscombe, 2014: 

104). Utifrån vad forskning sedan tidigare har kommit fram till är de incidenter som ingår i 

fallstudien också inom ramen för incidenter kopplade till huliganism och därmed mediernas 

rapportering om dem. Detta även om incidenterna i sig är av olika karaktär, men det är också 

det som vi vill studera. 
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Incidenter: 

Match:              Incidentens karaktär  Datum: 

IFK Göteborg-Djurgården  Bråk utanför arena 11 april 2009 

Djurgården-IFK Göteborg  Stormade planen  26 maj 2013 

Jönköping södra - Östersund             Spelare attackerad 15 augusti 2016 

IFK Göteborg-Malmö FF             Smällare kastades in  27 april 2016 

Hammarby-AIK  Bråk på läktaren  20 maj 2018 

 

4.3 Förklaring av empirisk studie 
Vi kommer att studera hur studiens utvalda medier väljer att rapportera om incidenterna 

genom att analysera vad som skrevs i papperstidningarna. Hur stor omfattning och utrymme 

fick incidenterna i papperspressen och skilde sig rapporteringen beroende på tidning och 

incident. Genom en textanalys vill vi kunna beskriva vad som uppmärksammas mer än annat.  

4.4 Diskussion av forskningsdesign 
I undersökningen skrev vi ut artiklarna som relaterar till studiens incidenter eller matcherna 

som är kopplade till incidenterna. Med anledning av detta finns det i undersökningen med 

material som till största del eller till fullo handlar om fotbollsmatchen. Valet att göra detta är 

främst för att återkoppla till studiens andra frågeställning: “Hur ser papperspressens 

fördelning ut mellan nyheter om fotbollshuliganism och fotbollsmatchen i samband med 

huliganrelaterade incidenter?”  

 

I undersökningen kommer vi att studera fall som har ett tidsspann på nio år. I och med det 

kommer vi att studera om vi ser några skillnader under tidsperioden 2009-2018. Detta 

kommer vi att i ett senare tillfälle att återkoppla till i studiens diskussionsdel. 

 

Därefter kollade vi hur många artiklar som publicerats om matchen eller incidenten dagen 

efter incidenten till och med den sjunde dagen. Med hjälp av studiens kodschema (Bilaga 1) 

analyserade vi varje enskild artikel och fick svar på studiens variabler. Kodschemat har vi 
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skapat för att kunna få svar på studiens frågeställningar. Vi har bland annat konstruerat 

variabler som; vilken tidning har skrivit artikeln, vad är det för typ av artikel, om ordet 

huligan nämns i rubrik eller brödtext, om incidenterna nämns på tidningens eller 

sportavdelningens förstasida och hur länge nyhetsrapporteringen av studiens incidenter är 

aktiv för papperspressen för studiens tidningar. Antalet värdeord i brödtext och ingresser 

samt rubriker och artiklarnas karaktär undersöks också i studien. Med värdeord menar vi ord 

till exempel: skandal, chock, attack, idioter, kaos. När karaktären studeras lägger vi in en 

egen tolkning för att kunna avgöra vilken karaktär artikeln har. Med positiv menar vi till 

exempel att: Trots incidenten så skriver tidningen om vanliga supportrar som stod upp för 

laget. Negativ: Tidningen skriver att huliganerna förstörde matchen. Neutral: Tidningen 

skriver inte hur mycket huliganer förstörde matchen eller hur supportrarna stod upp för laget, 

utan skriver enbart vad det var som hände. (Bilaga 2) 

 

Den process som blev viktig för oss, för att kunna dra korrekta slutsatser är 

operationaliseringen av de teoretiska begreppen och att skapa ett kodschema som möjliggör 

en väl fungerande undersökning.  

4.5 Begreppsvaliditet och extern validitet 
I processen i skapandet av studiens kodschema kommer vikten av validiteten att spela en 

särskild roll. Där är viktigt för studiens kvantitativa innehållsanalys att frågorna vi ställer till 

innehållet får de svar som vi frågade om.  

 

För att kunna uppnå detta blir det för oss också viktigt att operationalisera studuens teoretiska 

begrepp till mätbara indikatorer. Det innebär till exempel att om vi ska mäta förekomsten av 

huliganism i tidningsartiklar, så måste vi vara klara över vad vi menar med huliganism. 

Utifrån studiens kodschema, anser vi ge oss goda förutsättningar till en hög reliabilitet och att 

kunna säga något om mediernas rapportering av fotbollshuliganism med ett djup. 

4.6 Kodschema 
Enligt (Esaiasson 2017: 201) är det viktigt att definiera vad som ska vara analysenheter i en 

studie. Vidare ska man också bestämma vad som är variabler och variabelvärden tidigt, innan 
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man skapar ett så kallat kodschema. I studiens fall blir analysenheterna studiens incidenter, 

variablerna blir frågorna och variabelvärdena blir alltså svaren som variablerna kan anta, se 

kodschema (Bilaga 1). 

 

I undersökningen kommer vi endast analysera rubrik, ingress och brödtext i artiklarna, 

därmed inte bilder, mellanrubriker, underrubriker eller frågor. När vi räknar antal rader som 

är incident- och matchrelaterade räknas alltså inte bildtexter eller faktarutor. 

 

Skapandet av ett kodschema grundar sig i hur svenska medier väljer att framställa huliganism 

i papperspress. Innan vi började med kodningen gjorde vi en pilotstudie där vi med ett 

preliminärt kodschema analyserade en incident som inte tillhör någon av studiens utvalda 

incidenter. Utifrån pilotstudien insåg vi att vi behövde omformulera frågeställningarna och 

konkretisera variablerna och variabelvärdena. Genom att smalna av variablerna blev det 

också lättare och tydligare att analysera artiklarna på ett effektivt och korrekt sätt.  

 

Efter att vi kodat studiens fem incidenter, som ingår i undersökningen, valde vi även att koda 

om varandras artiklar, så kallat interkodartest för att uppnå högsta möjliga reliabilitet och 

validitet. (Esaiasson 2015: 202). Vi märkte efter testet att vi båda fick fram näst intill samma 

resultat, därmed kände vi att kodschemat var pålitligt.  

4.7 Insamling av data 
Vi skrev ut artiklarna från varje incident för att genomföra studiens textanalys. Vi tittade 

bland annat på förstasidan i tidningen samt förstasidan på sporten om huliganicidenterna 

nämns där samt rubriker i artiklarna. Eftersom vi är två som skriver uppsatsen tillsammans, 

delade vi upp artiklarna som skrivits om incidenterna och kodade vardera lika många antal 

artiklar.  

 

Ett problem som vi stötte på var att två incidenter saknade tidningsutgåvor under röda dagar. 

På grund av detta saknar vi data från dessa två dagar, vilket kan vara värt att nämna. Efter att 

vi kodat alla artiklar sammanställde vi resultaten i frekvenstabeller. Det gjorde att vi kunde se 

hur frekvensen ser ut för varje variabelvärde. Med hjälp av frekvenstabellerna var det sedan 
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möjligt för oss att föra in datat i diagram, för att på ett tydligare sätt presentera studiens 

resultat. 

 

Utifrån studiens resultat anser vi att kodschemat, frekvenstabeller och diagram svarar på 

studiens frågeställningar och syfte. Kodschemat formade vi utifrån studiens frågeställningar 

och bröt ner de olika frågeställningarna till konkreta frågor för att på ett tydligt sätt kunna 

koda studiens artiklar.  

Exempel är den ena frågeställningen: Hur ser papperspressens fördelning ut mellan nyheter 

om fotbollshuliganism och fotbollsmatchen i samband med huliganrelaterade incidenter.  

Frågorna i kodschemat blev hur många matchrelaterade respektive incidentrelaterade rader 

som finns i artikeln, vilket vi också redovisat i figur 5 i resultat- och analyskapitlet. 

Därigenom fick vi svar på vad respektive tidning fokuserade på i artiklarna. En annan 

frågeställning var hur rapporteringen skiljer sig mellan kvälls- och dagspress. I kodschemat 

jämförde vi frågor som till exempel om värdeord används i artikeln, om ordet huligan  

förekommer för beskriva studiens incidenter och hur många artiklar som skrevs av kvälls- 

eller dagspress vilket vi visar i resultat- och analyskapitlet. 

 

Vid vissa fall väljer medierna att fullt fokusera på incidenten, vid den andra incidenten ligger 

fokus mer på fotbollsmatchen vilket också visar hur de olika medierna väljer att framställa 

fotbollshuliganismen beroende på fall.  
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5. Resultat och analys 
 

5.1 Skillnader mellan dags- och kvällstidningar 

Figur 1: Antal artiklar som dags- respektive kvällspress skriver per incident 
 

● I följande diagram presenterar vi skillnader mellan kvälls- och dagspress utifrån hur 

många artiklar som vardera medietyp som publicerats. Detta med återkoppling till 

studiens fjärde frågeställning. 

 

 
Figur 1: Antal artiklar fördelat på kvälls- och dagstidningar. 
Kvällstidningar: 75 Dagstidningar: 36 Totalt antal (n): 111 
 
I figur 1 med alla artiklar inräknade, kan vi se att kvällstidningarna totalt skriver fler artiklar 

om alla incidenter, och om varje enskild incident jämfört med dagstidningarna. Oavsett om 

det skrivs om incidenten eller matchen skriver kvällstidningarna fler artiklar. Delar vi upp i 

bara incidenterna kan vi se att det skiljer sig mest i antal artiklar mellan kvälls- och 

dagstidningar i incident 1, incident 2 och incident 4.  
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Kvällstidningarna skrev 14 artiklar och dagstidningarna skrev fyra artiklar gällande incident 

1. Om incident 2 skrev kvällstidningarna 19 artiklar och dagstidningarna åtta artiklar. 

Incident 3 blev den minst omskrivna där kvällstidningarna tillsammans bara skrev åtta 

artiklar och dagstidningarna fyra artiklar vilket gör att detta också blir den incident där antalet 

artiklar skilde sig minst mellan kväll- och dagstidningar. Incident 4 blev i sin tur den mest 

omskrivna där kvällstidningarna tillsammans skrev 23 artiklar och dagstidningarna skrev 14 

artiklar. Kvällstidningarna skrev elva artiklar om incident 5 samtidigt som dagstidningarna 

skrev sex artiklar.  

 

Att både kvälls- och dagstidningarna skrev mest om incident 4 antar vi har att göra med att en 

smällare kastades in mot IFK Göteborg spelare Tobias Sana. Det resulterade i att matchen av. 
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5.2 Fotbollshuliganism och sensationsjournalistik 

Figur 2: Antal gånger som incidenterna nämns på tidningarnas förstasida eller 
sportdelens förstasida, för varje incident per dag. 
 

● I följande diagram presenterar antal gånger som incidenterna förekommer på 
tidningens eller sportdelens förstasida. Detta med återkoppling till gestaltningsteorin. 
 

 
Figur 2: Antal gånger som incidenterna nämns på tidningarnas förstasida och 
sportens förstasida och förändringen mellan den första och den sjunde dagen.  
Totalt antal gånger som incidenterna nämns på förstasidorna (n): 21 
 

Det vi ser i figur 2 är hur många gånger studiens incidenter nämns på Aftonbladets, 

Expressens, Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets förstasida eller sportdelens förstasida. 

Utifrån diagrammet kan vi se att incident 1 och 3 inte nämns någon gång på förstasidorna 

under den sjudagarsperiod som vi har studerat. Dessa händelser var ett bråk utanför arenan i 
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samband med matchen IFK Göteborg och Djurgården 2009 och ett läktarbråk under matchen 

mellan Hammarby och AIK under 2018. 

För övriga incidenter ser vi att på dag 1 så nämns incident 2 tre gånger, incident 4 fem gånger 

och incident 5 fyra gånger. Dag två nämns incident 2 tre gånger, incident 4 tre gånger och 

incident 5 en gång. Dag tre är den sista dagen som någon av studiens incidenter nämns på 

förstasidorna, och det är incident 4 som förekommer på två förstasidor. 

 

Incident 4 nämns totalt sett mest frekvent på förstasidorna. Incidenten handlar om att en 

smällare kastats in mot en spelare vilket ledde till att matchen avbröts. Vi kan anta att 

händelsens karaktär är det som är anledningen till att denna incident syns mest på 

förstasidorna.  

 

Ghersetti (2000: 11) har i tidigare forskning kommit fram till att sensationsjournalistik 

handlar om när medier prioriterar nyheter om bland annat olyckor, kriser eller sport.  

Vad vi kan se i figur 2 är att tidningarna tillsammans i tre av fem incidenter någon gång 

nämner incidenterna på sin förstasida eller sportens förstasida.  

 

Utifrån gestaltningsteorins första del (McQuail, 2010: 557) handlar teorin om hur journalister 

skapar och kontextualiserar nyheter. Utifrån att forskning (Radmann, 2012: 117) sedan 

tidigare har kommit fram till att medier uppmärksammar händelser som är kopplade till 

huliganism visar studiens resultat att tre av fem incidenter, alltså en majoritet, någon gång 

nämns på tidningarnas förstasida. 

 

Teorin om medielogiken (Esser, 2013: 166-167) grundar sig bland annat i vad som passar 

tidningens format och behov av uppmärksamhet. Med hjälp av denna teori anser vi oss kunna 

förklara varför incident 1 och 3 inte uppmärksammas på samma sätt som övriga incidenter. 

Matchen i samband med incident 1 slutade med en 6-0 vinst för IFK Göteborg, som gjorde att 

matchen tog stort medieutrymme i tidningen dagen efter. För att förklara incident 3 skedde 

denna incident samma dag som Sverige tog VM-guld i hockey. 

Varje tidning kan ha ett visst maxantal sidor som kan fyllas, och det kan vara en orsak till att 

dessa incidenter inte blev prioriterade. 

 
 
 
 

26 



Figur 3: Antal rubriker som innehåller värdeord för att beskriva incidenterna 
 

● I följande diagram presenteras antal värdeord som förekommer i artiklarnas 

rubriker. Här har forskning sedan tidigare kommit fram till att värdeord används för 

att beskriva incidenter kopplade till huliganism. Med värdeord menar vi ord till 

exempel: skandal, chock, attack, idioter, kaos. 

 
Figur 3: Antal gånger som det finns värdeord i rubriker för att beskriva samtliga 
studiens incidenter. 
Antal nej-svar: 78 Antal ja-svar: 33 Antal svar (n): 111 
 
I figur 3 ser vi hur många gånger värdeord nämns eller inte nämns i Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rubriker för att beskriva studiens incidenter för alla 

incidenternas sjudagarsperioder. 

 

Nej-svaren, alltså att det i artiklarnas rubrik inte finns något värdeord i rubriken, uppgår till 

78. Det kan jämföras med ja-svaren som uppgår till 33. I figuren ser vi att Aftonbladet totalt 
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har 13 artiklar med värdeord i rubriken och 25 artiklar utan värdeord. Expressen har 12 

stycken artiklar med värdeord i rubriken och 25 artiklar utan värdeord. Dagens Nyheter totalt 

har 4 artiklar där värdeord förekommer i rubriken och 18 stycken utan värdeord. Svenska 

Dagbladet har totalt fyra artiklar där värdeord förekommer i artiklarnas rubrik och tio artiklar 

utan. Gemensamt för kvällstidningarna är att de väljer att skriva värdeord i rubriken i cirka 30 

procent av alla artiklar, vilket kan jämföras med dagstidningarna som har ett medelvärde på 

22 procent. 

 

Tidigare forskning (Hvitfelt, 1989: 34) har sedan tidigare skrivit att kvällspress dramatiserar i 

större utsträckning samtidigt som det sakliga tar mindre utrymme. Den studien styrker 

undersökningen utifrån detta faktum.  

 

Marsh och Frosdick (2011: 113) har sedan tidigare kommit fram till att medier är en 

huvudsakliga orsak för att förklara fotbollshuliganism. De menar att framför allt brittisk press 

har ett intresse av att rapportera om fotbollshuliganism. I brittisk press kan beskrivningen av 

huliganism vara sensationella rubriker där ord som “djur”, “vildar” och “tanklösa idioter” 

förekommer. 

 

Det vi kan se i figur 3 är att det är vanligast för samtliga tidningar att inte använda värdeord i 

artiklarnas rubriker för att beskriva studiens incidenter. Det som också visas är däremot att 

det är vanligare att kvällstidningarna (Aftonbladet och Expressen) använder värdeord i 

rubrikerna, jämfört med dagstidningarna (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet). 

Även här kan vi göra kopplingar till gestaltningsteorin och hur journalister väljer vilka ordval 

de gör när de skriver. Exempel på värdeord som vi har sett från tidningsartiklarna som vi 

kodat är; skandal, chock, kaos och idiot. 

 

Stuart Halls teori om en förstärkningsspiral (Marsh & Frosdick 2011: 115-116) har en 

koppling till att medier använder värdeord och rapporterar om händelser på ett överdrivet sätt 

och på så sätt också förvärrar problemet. Här ingår bland annat krigsliknande bilder men 

också starka rubriker. Utifrån denna teoretiska ingång kan denna typ av rapportering leda till 

att människor kommer tro att fenomenet fotbollshuliganism hotar. 
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Figur 4: Antal ingresser och brödtexter som tillsammans innehåller värdeord för att 

beskriva incidenten 

 
● I följande diagram presenteras antal värdeord som förekommer i ingress och 

brödtext. Detta som en jämförelse med figur 3, och även har med koppling till tidigare 

forskning som visar på att det förekommer värdeord. Med värdeord menar vi ord till 

exempel: skandal, chock, attack, idioter, kaos. 

 

 

Figur 4: Antal gånger som det finns värdeord i ingress och brödtext för att beskriva 
samtliga studiens incidenter. 
Antal nej-svar: 51 Antal ja-svar: 60 Antal svar (n): 111 
 

I figur 4 visas antalet ingresser och brödtexter som tillsammans innehåller värdeord för att 

beskriva endast incidenten från Aftonbladets, Expressens, Dagens Nyheters och Svenska 

Dagbladets artiklar. 
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Till skillnad från figur 3 kan vi här i stället se att det är vanligare att värdeord används i 

ingress och brödtext. I figur 4 kan man se att Aftonbladet har 20 artiklar där värdeord 

förekommer i ingress och brödtext och 18 artiklar där det inte förekommer. Expressen har 22 

artiklar där värdeord förekommer och 15 artiklar där värdeord inte förekommer. Dagens 

Nyheter har 11 artiklar där värdeord förekommer och 11 artiklar där värdeord inte nämns. 

Även Svenska Dagbladet har samma antal artiklar där värdeord förekommer och inte 

förekommer, det vill säga sju artiklar. Expressen är den tidning som använder mest värdeord, 

sammanlagt 59 procent av tidningens artiklar innehåller värdeord.  

 

Om vi jämför kvällstidningarna med dagstidningarna för sig ser vi att Aftonbladet och 

Expressen tillsammans skrev fler artiklar om varje utvald incident men använder sig också 

mer av värdeord än Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kvällstidningarna har totalt 42 

artiklar där värdeord förekommer och 33 artiklar där värdeord inte förekommer. 

Dagstidningarna har samma antal artiklar där värdeord förekommer som inte, 18 stycken 

artiklar i vardera stapel. Kvälls- och dagstidningarna har minst 50 procent som innehåller 

värdeord, och kvällstidningarna skriver flest artiklar där värdeord förekommer, 54 procent. 

 

Vidare skriver Strömbäck och Nord (2013: 123) har i tidigare forskning beskrivit gestaltning 

utifrån detta och menar bland annat på att journalistiska gestaltningar handlar om vilken fakta 

som uppkommer i texter, och vilka värdeladdade ord artikeln innehar.  

Som en jämförelse med figur 3 ser vi att det är vanligare att värdeord förekommer i ingress 

och brödtext än i rubriken. Som en teoretisk ingång utifrån Nord och Strömbäcks del om 

gestaltningsteorin, kan vi se att journalisterna inte erbjuder läsarna referensramar i rubriker 

genom att använda en överhängande andel värdeord som senare inte motsvaras av vad som 

skrivs i artikeln, utan tvärtom.  

 

Bengtsson (2001:67) menar att journalister alltid har möjlighet att påverka och styra 

innehållet i artiklar. De bestämmer vilken vinkel, tonläge och vilka värdeord som ska 

användas i en artikel. I teorikapitlet om medielogiken skriver vi att vi håller med Bengtsson 

om hans syn på journalisternas möjlighet att styra journalistiken och innehållet. Vi skriver 

också att vi hoppas kunna se samband och olikheter i hur kvälls- och dagstidningarna väljer 
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att uttrycka sig. I figur 4 ser vi att kvällstidningarna väljer att använda värdeord i majoriteten 

av sina artiklar samtidigt som dagstidningarna har samma antal med värdeord som utan.  

 

Bengtsson (2001:75-79) säger också att texter som berör konflikter alltid lockar till intresse 

från läsarna och att dessa typer av artiklar uppmanar till känslor. Exempel är incident 2 när 

Göteborgssupportrar stormar planen efter att laget vunnit Svenska Cupen mot Djurgården. En 

bengal kastades upp mot Djurgårdens supportrar på läktaren som svarade med att riva sönder 

stolar och kastade ner på dessa mot Göteborgssupportrar. Tidningarna uttryckte det som en 

stor skandal och en konflikt mellan lagen steg och debatten om vem som var ansvarig pågick 

mellan krönikörer, politiker och förbund. Utifrån vad tidigare forskning visar finns det ett 

samband mellan att ju fler värdeord som nämns i en sådan typ av artikel desto mer påverkas 

och berörs läsaren.  
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Figur 5: Antal rubriker, ingresser och brödtexter som tillsammans innehåller ordet 

huligan för att beskriva incidenten 

 
● I följande diagram presenteras antal gånger begreppet huligan förekommer i 

artiklarnas rubriker. Här har tidigare forskning (Radmann, 2012:101) kommit fram 

till att huliganism är huliganism när medierna använder det begreppet. 

 

Figur 5: Antal gånger som ordet huligan nämns i ingress, brödtext eller rubrik för att 
beskriva studiens samtliga incidenter. 
Antal nej-svar: 98 Antal ja-svar: 13 Antal svar (n): 111 
 
I figur 5 visas antalet ingresser, brödtexter och rubriker som tillsammans per artikel 

innehåller ordet huligan för att beskriva studiens incidenter från Aftonbladets, Expressen, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 

I figur 5 kan vi se att det är med klar majoritet, 98 nej mot 13 ja, som det är fler gånger som 

ordet huligan inte nämns. För Aftonbladet kan vi se att det är tre artiklar som har ordet 

 
 
 
 

32 



huligan i artikeln och 35 som inte har det. För Expressen kan vi att det är åtta artiklar som 

nämner huligan jämfört med 29 som inte gör det. 

På Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan vi se att både dessa tidningar endast en gång 

vardera nämner huligan i en artikel, och där Dagens Nyheter inte gör det i 21 artiklar och 

Svenska Dagbladet i 13. Totalt kan vi se att det inte är någon tidning som nämner begreppet 

huligan i fler än 27 procent av sina artiklar (Expressen). 

 

Väljer vi att studera kvällstidningarna och dagstidningarna ser vi att Aftonbladet och 

Expressen tillsammans använder begreppet huligan i 11 av artiklarna och dagstidningarna gör 

det i två artiklar.  

 

I kapitlet teori och tidigare forskning har vi tidigare nämnt Radmann (2012:101) som anser 

att huliganism är huliganism när medierna väljer att beskriva ett fenomen genom att använda 

begreppet, något vi utgick från som teoretiska ingång till studien. Efter undersökningens 

kodning av artiklarna och sammanställningen genom frekvenstabellerna har vi fått fram ett 

annat resultat. I figur 5 ser vi att ordet huligan nämns i 13 av 111 artiklar. Vi anser däremot 

att det är huliganism vid alla fem incidenter, alltså fler gånger än när tidningarna väljer att 

nämna huliganism. Detta med stöd av Gren (2009: 3) som i sin forskning skriver att en 

huligan bland annat ser en match som ett motiv för att medvetet söka och konflikter. Denna 

typ av beteende förekommer i alla studiens fem incidenter. 

 

Incident 5 är den incident där huligan nämns flest gånger, i 5 av 17 artiklar. I den incidenten 

blev Östersunds målvakt Aly Keita attackerad av en inspringande supporter. Händelsens 

karaktär kan göra att medierna också ser allvaret i händelsen och därmed väljer att använda 

begreppet huligan fler gånger. I incident 1 sker ett bråk utanför arenan där familjer flyr efter 

en match där IFK Göteborg besegrade Djurgården med 6-0. Expressen beskriver i artikeln att 

en person låg blodig på marken samtidigt som han fick sparkar, trots det väljer tidningarna att 

inte beskriva incidenten med begreppet huliganism. Expressen och Dagens Nyheter skriver 

varsin artikel om incidenten. Övriga två tidningar rapporterar endast om händelser med 

kopplingar till matchresultatet.  
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Eftersom att det inte finns någon röd tråd för när medier väljer att beskriva händelser med 

begreppet huliganism eller inte, instämmer vi med tidigare forskning som har upplevt 

problem med att beskriva en tydlig definition av vad medier menar med huliganism.  

 

5.3 Mediernas innehållsfördelning mellan match och incident 

Figur 6: Andelen artiklar som innehåller incident- respektive matchrelaterat material 
 

● I följande diagram presenterar vi hur stor del av rapporteringen som handlar om 

incidenten jämfört med fotbollsmatchen i samband med studiens utvalda incidenter. 

Detta med återkoppling till studiens andra frågeställning. 

 
Figur 6: Andelen artiklar som innehåller incident- respektive matchrelaterat material. 
Andelen är uträknat ifrån alla artiklar från alla incidenter i studien, där vi räknat 
spaltrader som har respektive tema.  
Antal spaltrader (n): 9590 
 

I figur 6 kan vi se den procentuella skillnaden mellan hur stor del andel av spaltraderna i 

studiens artiklar som handlar om fotbollsmatchen eller incidenten som inträffade i samband 

med matchen. 
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I cirkeldiagrammet kan vi se att det ungefär är en tredjedel av studiens material som handlar 

om fotbollsmatchen och två tredjedelar som handlar om incidenten. Eftersom vi i studien valt 

att studera alla artiklar som är kopplade till studiens incidenter, finns det flera artiklar som 

enbart handlar om fotbollsmatchen. Ett exempel är incident 1, en match där IFK Göteborg 

vann mot Djurgården med 6-0. Tidningarna rapporterade då betydligt mer om matchen än 

incidenten.  

 

Valet att studera alla artiklar har också gett oss möjligheten att se hur medier väljer att skriva 

om incidenten och prioritera mellan incident och match. 

 

Att hitta förklaringar till varför tidningarna väljer att skriva mer om studiens incidenter än om 

matchen kan vi se tendenser till genom Grens (2009: 2) forskning. Han menar att brott ofta är 

den slags typ som debatteras och ges mest medieutrymme. En tendens till detta syns i 

rapporteringen om studiens incidenter eftersom flera av incidenterna omskrivs även flera 

dagar efter att händelsen inträffat (se figur 2).  

 

I tidigare forskning har Entman (1993: 52) beskrivit att gestaltning i huvudsaklig mening 

handlar om urval och uppmärksamhet. Vid de tillfällen som det skrivs mer om matchen kan 

vi anta att detta spelar in, och blir för oss den teoretiska ingång vi tillsammans med 

medielogiken använder oss av för att förstå varför medier ibland skriver om studiens 

incidenter och ibland inte gör det. 

 

Ett exempel när en incident inte får lika mycket uppmärksamhet som vi tror att den annars 

skulle få är i incident 3. Förutom att matchen mellan Hammarby och AIK hade stor betydelse 

för utgången i den allsvenska tabellen, hade Sverige samma dag som incidenten skedde tagit 

VM-guld i hockey. Hockeyn var sedermera något som tog mycket utrymme i tidningen den 

21 maj 2018. Med återkoppling till figur 2 är det intressant att poängtera att det var just 

incident 1, som var en av två incidenter som aldrig fanns med på varken tidningarnas eller 

sportdelens förstasida. 

 
 
 
 

35 



 

 

Figur 7: Antal artiklar som har en positiv, negativ eller neutral karaktär 

 
● I följande diagram presenteras antal artiklar som har en positiv, negativ eller neutral 

karaktär. Med positiv menar vi till exempel att: Trots incidenten så skriver tidningen 

om vanliga supportrar som stod upp för laget. Negativ: Tidningen skriver att 

huliganerna förstörde matchen. Neutral: Tidningen skriver inte hur mycket huliganer 

förstörde matchen eller hur supportrarna stod upp för laget, utan skriver enbart vad 

det var som hände. (Bilaga 2) 

 

 
Figur 7: Antal artiklar som har en positiv, negativ eller neutral vinkel. Antalet är 
uträknat ifrån alla artiklar från alla incidenter i studien, där vi tolkat karaktären utifrån 
studiens kodschema. 
Antal positiva: 15 Antal negativa: 69 Antal neutrala: 27 Antal artiklar (n): 111 
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I figur 7 kan vi se hur många artiklar från respektive artiklar som har en positiv, negativ och 

neutral vinkel. I diagrammet framgår det att det är en majoritet av artiklarna som har en 

negativ vinkel, 69 av 111 artiklar. Antalet artiklar med positiv vinkel är 15 av 111. Dagens 

Nyheter har dessutom ingen artikel med positiv karaktär. 

 

Ser vi tidning för tidning skriver Aftonbladet 9 positiva, 24 negativa och 5 neutrala artiklar. 

Expressen skriver 4 positiva, 23 negativa och 10 neutrala artiklar. 

Dagens Nyheter skriver 0 positiva, 12 negativa och 10 neutrala artiklar. Till sist så skriver 

Svenska Dagbladet 2 positiva, 10 negativa och 2 neutrala artiklar. 

Viktigt att nämna även för detta diagram är att vi har kodat alla artiklar som finns kopplade 

till både incidenten och matchen. Vid ett flertal tillfällen handlar de som har en positiv vinkel 

om fotbollsmatchen. Det gör att det är ytterst få artiklar som handlar om studiens incidenter, 

som också har en positiv karaktär.  

 

Enligt Radmann (2012:117) använder sig papperspress av dramaturgi som förvärrar händelser 

och ger ljus på huliganer som drivs av uppmärksamhet. Utifrån detta kan artiklar som innehar 

negativa vinklar göra att fler människor kommer då naturligt se negativt på läktarkulturen och 

vad vi kan se i diagrammet är det just negativa vinklar i majoritet utifrån tolkningen av 

artiklarna.  

 

I sin tur har Höglund (2005: 104) beskrivit att huliganer och firmor uppskattar artiklar som 

skrivs om dem. I artiklar som ingår i studien beskrivs huliganer ibland som kriminella och 

brottsverkare. Med grund i det Höglund nämner kan huliganer uppskatta dessa negativa 

vinklar papperspress väljer att skriva, just för att antingen de själva eller deras gärningar blir 

omnämnda.  
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 Figur 8: Vilka supportrar som medierna nämner 

 
● I följande diagram presenteras antal gånger varje typ av supporter nämns i 

artiklarna. Detta med återkoppling till Krøvel och Roksvolds (2012: 172) uppdelning 

av fotbollssupportrar enligt en A-B-C modell. Möjliga kombinationer är A, AB, ABC, 

B, BC, C, AC, ingen. 

● Förklaring av Krøvel och Roksvolds grupper: 

Grupp A, som inte alls slåss och som sköter sig. 

Grupp B, som vanligtvis inte slåss eller söker slagsmål, men som vid konfrontation 

vid speciella tillfällen kan söka sig till våld. 

Grupp C är till nästan hundra procent är män. Denna grupp kategoriseras som den 

värsta och dessa medlemmar är villiga att slåss för sitt lag och sin grupp. 

 

Figur 8: Antal gånger som supporter A, B, C, Ingen eller någon kombination av dem 
nämns i artiklarna. Antalet är uträknat ifrån alla artiklar från alla incidenter i studien. 
A: 1 A, B: 0 A, B, C: 24 B: 0 B,C: 2 C: 43  
A, C: 5 Ingen: 36 
Totalt antal (n): 111 
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I figur 8 ser vi hur många artiklar från respektive tidning som nämner supporter A, B. C, 

ingen eller någon kombination av dessa. I diagrammet framgår det att den supporter som 

omnämns av tidningarna flest gånger är supporter C följt av att ingen supporter nämns. 

Supporter B följt av supporter A är den grupp som det enskilt omnämns minst antal gånger av 

medierna. 

Om vi ser till varje enskild tidning ser vi att Aftonbladet nämner supportergrupp C flest 

gånger (15) följt av ingen (13). Supportergrupp A, AB, B och AC nämns aldrig. 

Expressen nämner supportergrupp C flest gånger  (13) följt av ingen (11). Supportergrupp 

AB, B, BC nämns aldrig. 

Dagens Nyheter nämner supportergrupp C och ingen flest gånger (9). Supportergrupp AB, B, 

BC och AC nämns aldrig. 

Svenska Dagbladet nämner supportergrupp C flest gånger (6) följt av ingen (3). 

Supportergrupp AB, ABC och BC nämns aldrig.  

 

Som vi tidigare nämnt har vi analyserat artiklarna utifrån Krøvel och Roksvolds fördelning av 

A, B och C-supportrar (2012: 172). Supportergruppen C som nämns flest gånger 

kategoriseras som den värsta och dessa medlemmar är villiga att slåss för sitt lag och sin 

grupp. I flera artiklar nämns själva händelsen, en återblick på hur händelsen utspelade sig. 

Detta är den största orsaken att supporter C nämns. Även vid artiklar med polisiärt innehåll 

framkommer ofta en beskrivning av supporter C. Detta styrker i sin tur bedömningen om att 

alla utvalda incidenter är huliganincidenter även om media inte väljer att nämna begreppet, 

vilket vi redovisat i figur 5.  

Grupp C beskrivs i artiklarna påverka läktarkulturen så att A-supportrar räds för att gå på 

vissa matcher.  

Enligt Mikael Priks (2009: 16) finns två typer av huliganism; organiserad och oorganiserad. 

Den första handlar om att huliganerna ses utanför arenan för att slåss. Oorganiserad 

huliganism handlar om mer impulsiva händelser då exempelvis föremål som mynt och flaskor 

kastades in på planen vilket vi kan se i exempelvis incident fyra när en smällare kastats in på 

fotbollsplanen. Den incidenten tillsammans med incident 5 är de mest omskrivna och även de 

två incidenter där grupp C förekommer flest gånger.  
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I tidigare forskning skriver Poulton (2005: 42) att de som vandaliserar under fotbollsmatcher, 

också är den grupp som får mest medialt utrymme och uppmärksamhet.  

Poulton menar på att om man gav alla grupper lika stor utrymme skulle det ge en mer 

representativ bild av engelsk fotbollskultur, i stället för att måla upp alla som potentiellt 

farliga eller hotande. Utifrån Poulton kan det även ge en mer representativ bild av svensk 

fotbollskultur om medierna gav alla grupper samma utrymme. 

 

Jämför vi kvälls- och dagstidningarna kan vi utläsa att Aftonbladet och Expressen 

tillsammans nämner supportergruppen C 28 gånger. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

nämner supportergrupp C 15 gånger. För de två olika tidningarna Gemensamt följs de också 

åt då det kategori Ingen nämns näst flest gånger, 24 gånger för kvälls och 12 gånger för 

dagstidningarna.  
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6. Slutsats  

 

I detta kapitel fokuserar vi på studiens slutsats genom att sammanfatta studiens resultat och 

koppla ihop dessa med studiens tidigare forskning och syfte. Studiens syfte är: att undersöka 

om och i så fall hur svensk papperspress framställer fotbollshuliganism i samband med 

fotbollsmatcher i Sverige mellan åren 2009 och 2018.  

 

Utifrån resultat- och analyskapitlet har vi fått fram att svensk papperspress framställer 

fotbollshuliganism på olika sätt, beroende på incident och tidning. Vi ser att incidenter som 

sker på arenan omskrivs mer än exempelvis incident 1, där incidenten sker utanför arenan. 

Genom att förhålla sig till studiens syfte ser vi också att tidningarna väljer att rapportera om 

huliganism på olika sätt där kvällstidningarna skriver fler artiklar men även fler värdeord än 

dagstidningarna. I det här kapitlet ska vi nu sammanfatta vad de olika resultaten betyder. För 

att göra det kommer vi att börja med att ge ett direkt och konkret svar på studiens 

frågeställningar. 

 

● Hur stor del av mediernas innehåll om fotbollshuliganism är 

sensationsjournalistik? 

 

För att studera graden av sensationsjournalistik har vi i undersökningen kollat på hur frekvent 

värdeord förekommer, begreppet huliganism används och hur artiklarna med koppling till 

incidenterna prioriteras i papperstidningen. 

Det vi kan se gällande värdeord är att det inte är särskilt vanligt att det används i rubriker för 

att till exempel locka till läsning. Väl inne i artikeln är det mer förekommande och det är ofta 

som matchen beskrivs som en skandal i ett tidigt skede av artikeln. 

 

Vad det gäller prioritering har vi kollat på hur vanligt det är att studiens incidenter omnämns 

på tidningens eller sportdelens förstasidor. I studien kan vi se att 3 av 5 incidenter nämns på 

 
 
 
 

41 



flera förstasidor både dag ett och två. Den tredje dagen är det enbart incident 4 som nämns på 

två förstasidor.  

Utifrån detta, med ett avstamp i gestaltningsteorin om hur medier rapporterar om fallet 

fotbollshuliganism, kan vi alltså säga att incidenterna till en början ofta är väl prioriterade, 

särskilt inom kvällspress, för att sedan inte alls vara tillräckligt intressanta under slutskedet 

under en sjudagarsperiod. Detta instämmer med Ghersetti (2000: 12) och de kopplingar som 

hon gör till medias rapportering och sensationsjournalistik. 

 
 

● Hur ser papperspressens fördelning ut mellan nyheter om fotbollshuliganism och 

fotbollsmatchen i samband med huliganrelaterade incidenter? 

 

Utifrån studien kan vi se att ungefär två tredjedelar (65%) av det material som ingår i 

undersökningen handlar om de incidenter som studiens undersökning utgår ifrån. Det betyder 

således att ungefär en tredjedel (35%) handlar om fotbollsmatchen.  

 

Utifrån detta kan vi se att det är vanligt att medier tappar fokus på vad som händer på själva 

fotbollsmatchen och riktar i stället allt sitt fokus på annat. I vissa tidningar som vi läst har vi 

märkt av att det inte framgått något om matchen efter att ha läst tidningen.  

Det som är viktigt att poängtera är däremot att vissa incidenter (1 och 3) i stället till stor del 

handlar om matchen. Vid dessa tillfällen har det i vår mening skett något spektakulärt 

fotbollsmässigt eller att det för fotbollslagen har stått mycket på spel. 

 

Även här kan vi göra kopplingar till gestaltningsteorin som i fallet av rapporteringen av 

fotbollshuliganism, tillsammans med tidigare forskning (Radmann, 2012: 117), sedan tidigare 

har kommit fram till medier väljer att skriva mycket om huliganismen. Detta förklarar 

därmed studiens resultat. 
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● Hur skiljer sig rapporteringen utifrån vilket år händelserna utspelade sig? 

 

Med en återkoppling till studiens tredje frågeställning, vad det gäller skillnader som 

eventuellt skulle kunna finnas beroende av vilket år incidenten inträffat, kan vi inte se några 

sådana tendenser i studien. Det skiljer sig varken mellan enskilda år eller i sin helhet under 

hela tidsperioden. För att återkoppla till metoddelen där vi skriver att vi vill studera om det 

finns några skillnader i mediernas rapportering under åren så kan vi se att det rapporteras på 

samma sätt kontinuerligt. Händelserna får samma typ av rubriksättning och gestaltning, 

oberoende vilket år incidenten sker och vi kan därför inte se några skiljaktigheter mellan 

tidningarnas rapportering. 

 

Med en återkoppling till Strömbäck och Nord (2017: 4) som har analyserat hur svensk press 

rapporterat kring de fyra olika debatterna 2002, 2006, 2010 och 2014. Deras resultat visar att 

det blir vanligare att medierna gestaltar politik som skandaler, samtidigt som andelen 

sakgestaltning sänks. Denna utveckling är inte enhetlig med rapporteringen av 

fotbollshuliganism utifrån studiens resultat. 

 

● Hur skiljer sig kvälls- och dagspressens rapportering av fotbollshuliganism?  

 

För att undersöka vilka skillnader som finns mellan hur kvälls- och dagspress rapporterar har 

vi bland annat valt frågor som; antal värdeord och begreppet huligan förekommer och vilken 

typ av supporter som nämns. 

 

Utifrån studiens resultat kan vi här se att värdeord förekommer oftare i kvällstidningarnas 

rubriker vilket vi även ser ett liknande resultat kring i ingress och brödtext. 

 

När det kommer till vilket supporter som nämns finns det inga överhängande skillnader 

mellan kväll- och dagspress. Den grupp av supportrar som däremot nämns betydligt flest 

gånger är C, ABC eller Ingen. Utifrån studiens resultat går det därmed inte i denna del att 

säga att kvälls- eller dagspress, procentuellt sett utifrån hur många artiklar som skrivit, 

dramatiserar mer än den andra.  
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Utifrån gestaltningsteorin och hur medier med koppling tidigare forskning (Hvitfelt 1989: 34) 

kan vi finna förklaringar som också pekar i riktningen att kvällspress dramatiserar i en större 

utsträckning.  

 
 

7. Slutdiskussion 

 
Ser vi på studien och möjligheterna till en vidare forskning hade det varit intressant att göra 

en kvalitativ studie. Studien hade i så fall fokuserat på att höra vad begreppet huliganism 

betyder och hur det framhävs ur ett journalistiskt perspektiv, att genom öppna frågor intervjua 

journalister och tidningar. Frågorna skulle kunna grundas på hur de väljer att formulera sig 

och vad gör att begreppet förekommer i vissa artiklar och ibland inte. Hur ser den etiska fråga 

ut och framför allt varför ser prioriteringen ut så pass olika beroende på incident.  

 

Arbetsprocessen har genom uppsatsens gång enligt oss gått planenligt. Det vi upplevde som 

problematiskt var att hitta en klar bild av hur fenomenet huliganism beskrivs. I teori- och 

tidigare forskningskapitlet har vi refererat till ett antal forskare som gemensamt beskriver 

begreppet som svårförklarat. Därmed valde vi att strukturera upp efter Krøvel och Roksvolds 

supporteruppdelning (2012: 172). Det gjorde att vi släppte Radmanns resonemang om att det 

är huliganism när medierna väljer att förklara begreppet (2012: 101) när studiens data 

analyserats. 

 

En annan studie man skulle kunna använda samma incidenter men exempelvis bara analysera 

antingen kvälls- eller dagstidningarna och med en bildanalys studera hur huliganismen 

framhävs. Det var också en studie som vi förde en diskussion om men vi ville fördjupa oss i 

texterna för att se hur de olika tidningarna valde att rapportera om huliganismen och ser en 

bildanalys som en framtida studie. 
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9. Bilagor 

9.1 Kodschema 
1. Inom vilket nyhetsområde nämns artikeln? 
1.1. Nyheter 
1.2. Sport 
1.3. Debatt 
1.4. Kultur 
1.5. Nöje 
1.6. Familj 
1.7. Ledare 
 
2. Vad är det för typ av artikel? 
2.1. Nyheter 
2.2. Sport 
2.3. Debatt 
2.4. Kultur 
2.5. Nöjes 
2.6. Familj 
2.7. Krönika 
2.8. Ledare 
2.9. Insändare 
2.10. Notis 
 
3. Vilken tidning har skrivit artikeln? 
3.1. Aftonbladet 
3.2. Expressen 
3.3. Dagens Nyheter 
3.4. Svenska Dagbladet 
 
4. Används värdeord i artikeln för att beskriva incidenten? 
4.1. Ja 
4.2. Nej 
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5. Vilken typ av supporter nämns i artikeln? 
5.1. A 
5.2. AB 
5.3. ABC 
5.4. B 
5.5. BC 
5.6. C 
5.7. CA 
5.8 Ingen 
 

 
6. Finns det ett värdeord i artikelns rubrik för att beskriva incidenten? 
6.1. Ja 
6.2. Nej 
 
7. Nämns ordet huligan i artikelns brödtext, ingress eller rubrik? 
7.1. Ja 
7.2. Nej 
 
8. Vilken huvudsaklig karaktär har artikeln? 
8.1. Positiv 
8.2. Negativ 
8.3. Neutral 
 
9. Hur stor andel matchrelaterade rader finns i artikeln? 
0% - 100% 
 
 
10. Hur stor andel incidentrelaterade rader finns i artikeln? 
0% - 100% 
 
11. Vad nämns som huvudorsaken till incidenten i artikeln? 
11.1 Smällare  
11.2 Spelare attackerad av supporter 
11.3 Framgår ej 
11.4 Fotbollslag förlorade 
11.5 Fotbollslag vann 
 
 
12. Vad nämns som huvudkonsekvens till incidenten i artikeln? 
12.1 Matchen avbröts 
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12.2 Matchen pausades 
12.3 Person gripen 
12.4 Framgår ej 
12.5 Rädsla 
12.6 Supporter skadade 
12.7 Skadar svensk läktarkultur 
12.8 Spelare skadad 
12.9 Polisiär utredning 
12.10 Utredning om matchfixning 
12.11 Brandman skadad 
12.12 Person skadad 
12.13 Spelare går till motattack 
12.14 Bråk mellan supportrar 
12.15 Matchresultatet påverkas 
 
 
13. Hur många dagar efter incidenten publicerades artikeln? 
13.1. 1 
13.2. 2 
13.3. 3 
13.4. 4 
13.5. 5 
13.6. 6 
13.7. 7 

 
14. Omnämns incidenten på sportens förstasida? 
14.1. Ja.  
14.2. Nej. 
 
15. Omnämns incidenten på tidningens förstasida? 
15.1. Ja 
15.2. Nej 
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9.2 Kodinstruktioner 
 
1. Inom vilket nyhetsområde nämns artikeln? 
I en tidning finns det flera olika nyhetsområde. Det är Nyheter, sport, debatt, kultur, 
nöje, familj. Variabelvärdet som kan antas är dessa nyhetsområden. 
 
2. Vad är det för typ av artikel? 
Här vill vi kolla vilken typ av artikel som är mest förekommande i samband med 
studiens incidenter. Variabelvärdet som kan antas är; Nyhetsartikel, sportartikel, 
krönika, ledare, debatt, insändare, notis. 

 
3. Vilken tidning har skrivit artikeln? 
I studiens undersökning kollar vi på tidningarna; Aftonbladet, Expressen, Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet. Variabelvärdet som kan antas är dessa tidningar. 
 
4. Används värdeord i artikeln för att beskriva incidenten? 
Här kollar vi om det finns något värdeord i artikelns ingress eller brödtext. Med 
värdeord menar vi ord som till exempel: Skandal, chock, attack, idioter, kaos.  
Dessa ord kan ofta förvärra eller överdriva händelsen och är typisk för 
sensationsjournalistik. Variabelvärdet som kan antas är; Ja eller Nej 
 
5. Vilken typ av supporter nämns i artikeln? 
Här undersöker vi vilken supporter som nämns i artikeln och utgår ifrån Krøvel och 
Roksvold (2012; 172) och deras uppdelning av supportrar. 
Variabelvärdet som kan antas är; A,B,C eller ingen 
 
6. Finns det ett värdeord i artikelns rubrik för att beskriva incidenten? 
Här kollar vi om det finns något värdeord i artikelns rubrik. Med värdeord menar vi 
ord som till exempel: Skandal, chock, attack, idioter, kaos. Dessa ord kan ofta 
förvärra eller överdriva händelsen och är typisk för sensationsjournalistik. 
Variabelvärdet som kan antas är; Ja eller Nej 
 
 
7. Nämns ordet huligan i artikelns brödtext, ingress eller rubrik? 
Här undersöker vi i fall ordet huligan nämns. 
Variabelvärdet som kan antas är; Ja, Nej 
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8. Vilken karaktär har artikeln? 
Vi lägger här in en egen tolkning för att kunna avgöra vilken karaktär artikeln har.  
Det kan till exempel vara: 
Positiv: Trots incidenten så skriver tidningen om vanliga supportrar som stod upp för 
laget. 
Negativ: Tidningen skriver att huliganerna förstörde matchen. 
Neutral: Tidningen skriver inte hur mycket huliganer förstörde matchen eller hur 
supportrarna stod upp för laget, utan skriver enbart vad det var som hände. 
Variabelvärdet som kan antas är; Positiv, neutral, negativ 
 
 
9. Hur många matchrelaterade rader finns i artikeln? 
Här läser vi artikeln och räknar antal rader i artikeln som har en koppling till 
fotbollsmatchens händelser. Det kan till exempel handla om att någon gjorde mål, 
byttes in eller fick friläge. Om det i artikeln nämns andra matcher, situationer eller 
exempelvis spelare som kopplas till matchen i artikeln räknar vi även in dessa i 
matchrelaterade rader. 
Variabelvärdet som kan antas i procent är : 0-100%,  
 
10. Hur många incidentrelaterade rader finns i artikeln? 
Här läser vi artikeln och räknar antal rader i artikeln som kan en koppling till den 
incident som utspelade sig i samband med matchen. Det kan handla om att smällare 
kastades in, supportrar sjöng något illa om spelare eller domare, eller tumult efter 
matchen. Om det i artikeln nämns andra incidenter eller händelser som kopplas till 
huvudincidenten räknar vi även in dessa i incidentrelaterade rader. 
Variabelvärdet som kan antas i procent är : 0-100%.  

 
11. Vad nämns som orsaker till incidenten i artikeln? 
Här läser vi artikeln och noterar vad som den utger som orsak till incidenten.  
Det kan till exempel handla om att smällare kastades in, någon sprang in på planen, 
eller bråk på eller utanför arenan. Eller att ett lag vann/förlorade vilket gör att 
supportrar springer in på planen.  
Variabelvärdet som kan antas är: Smällare, Spelare attackerad av supporter, Framgår 
ej, Fotbollslag förlorade, Fotbollslag vann. 

 
 
 
12. Vad nämns som konsekvens till incidenten i artikeln? 
Här läser vi artikeln och noterar vad som den utger som konsekvens till incidenten. 
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Det kan till exempel handla om att matchen pausade, avbröts eller att laget döms till 
böter. 
Variabelvärdet som kan antas är: Matchen avbröts, Matchen pausades, Person gripen, 
Framgår ej, Rädsla, Supporter skadade, Skadar svensk läktarkultur, Spelare skadad, 
Polisiär utredning, Utredning om matchfixning, Brandman skadad, Person skadad, 
Spelare går till motattack, Bråk mellan supportrar. 

 
13. Hur många dagar efter incidenten publicerades artikeln? 
Här kollar vi hur många dagar efter incidenten artikeln vi läser är publicerad. 
Variabelvärdet som kan antas är; 1-7. 

 

14. Omnämns incidenten på tidningens förstasida? 
Finns det något omnämnt om incidenten på tidningens förstasida.  
Variabelvärdet som kan antas är; Ja eller nej. 

 

15. Omnämns incidenten på sportens förstasida? 
Finns det något omnämnt om incidenten på sportens förstasida.  
Variabelvärdet som kan antas är; Ja eller nej. 
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