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Abstract 

Sedan 2013 har fler och fler kvinnliga supporterföreningar bildats i Sverige. Dessa stöttar 

fotbollslag runtom i landet. I denna uppsats kommer fokus att ligga på de tre Stockholmslagen 

AIK, Djurgården, Hammarby och dess kvinnliga supportrar.  

 I vår uppsats undersöker vi hur stor representationen av kvinnliga supportrar är i tidningarna 

Aftonbladet och Expressen. Totalt har 37 artiklar från de båda tidningarna analyserats, detta 

har kompletterats med fyra kvinnliga fotbollssupportrar egen syn gällande den kvinnliga 

representationen i media. Undersökningsperioden sträcker sig från 31 mars 2013 till den 5 

november 2017, med ytterligare avgränsningar till de månader då Allsvenskan spelats under 

dessa år.  

Uppsatsen utgår bland annat från Aage Radmanns, Yvonne Hirdmans och Peter Dahléns 

teorier kring, genus-, media-, maskuliniteter- och idrott. Undersökningens artiklar analyseras 

genom en kvalitativ innehållsanalys med avstamp i Johanna Ledins och Ulla Mobergs 

dekonstruktionsmodell som kompletterats med Steinar Kvales och Svend Brinkmanns modell 

för kvalitativa forskningsintervjuer. 

Resultatet visar att kvinnliga supportrar till stor del varit exkluderade i rapporteringen. Den 

bilden bekräftas också av undersökningens fyra informanter. Men även att det i stor 

utsträckning varit manliga journalister som skrivit artiklarna som undersökts. Resultatet har 

även visat att det skrivs mycket om våld när supportrar nämns i Aftonbladet och Expressen. 

Nyckelord: journalistik, genus, fotboll, supporterskap. 
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1 Inledning 
 
Fotboll har länge varit en mansdominerad sport. Det var först på 1970-talet som den kvinnliga 

fotbollen började växa på allvar. Detta trots att kvinnor redan på 1800-talet hade spelat 

fotboll.1 Det var inte längre bara män från arbetarklassen som kollade på fotboll utan även 

kvinnor började följa sporten på TV.2 

I snart 50 år har kvinnor varit starkt bidragande till att sporten vuxit, trots det är känslan att 

kvinnliga åskådare och supportrar sällan nämns i media. När kvinnor väl nämns är det i form 

av kvinna och inte som supportrar. Detta är vår känsla av fenomenet och inte nödvändigtvis 

ett faktum. Vi är supportrar till fotbollslagen Hammarby och Djurgården och har båda upplevt 

att det går ett stort antal kvinnor på lagens matcher men att de kvinnliga supportrarna sällan är 

inkluderade i den journalistiska rapporteringen. Medias roll i detta blir därför viktig, för det är 

pressen som i de flesta fall förmedlar bilden av supportrar till allmänheten.  

Objektivitet och neutralitet är ideal som är starkt knutna till den svenska journalistkårens 

etiska regler. Där framförallt opartiskheten alltid varit en förutsättning för hela professionens 

legitimitet. En tredje aspekt inom journalistyrket, enligt svenska journalister, är 

publikorienteringen, att journalisterna vänder sig till sin publik och hela tiden kommer med 

nya idéer och framhäver det som är viktigt i nuet.3 En sådant aktuellt fenomen är i högsta grad 

feminism, vilket handlar om jämställdhet mellan könen. Det är här frågan om det går att 

uppfylla dessa ideal väcks. Det är här frågan om de kvinnliga fotbollssupportrarna syns i 

media eller inte. Samtidigt är det viktigt att nämna att även journalister bär på egna 

värderingar som kan påverka, uppfattningar som speglar det den enskilde journalisten sedan 

skriver. I synnerhet kan en negativ eller positiv bild av en supporter påverka den bild 

journalisten själv vill visa upp. Dock ska sägas att denna uppsats inte är ute efter att 

undersöka de svenska journalisternas ideal, vilket skulle vara en helt annan uppsats med ett 

annat syfte.  

 

                                                      
1 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fotboll, av Åke Andrén- Sandberg, 
publiceringsdatum okänt, hämtad 2017-12-05. 
2 Peter Dahlén, Sport och medier (Kristiansand: IJ-Forlaget, 2008), s, 314.  
3 Djerf-Pierre Monika & Wiik Jenny, ”Journalistiken och journalisterna”, i Lars Nord & Jesper Strömbäck (red.) 
Medierna och demokratin (Lund: Studentlitteratur 2012) s, 184. 
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1.1 Disposition  
 
Under kommande del kommer syfte och frågeställningar att presenteras. Därefter följer en 

bakgrundsdel med merfakta om den kvinnliga fotbollen, kvinnliga supportrar och 

supporterbegreppet diskuteras. Sedan presenteras vad som tidigare skrivits inom detta 

område, för att visa hur liknande metoder använts vid denna typ av forskning. Efter det 

redogör teorikapitlet om genus-, maskuliniteter- och sexualisering, från bland annat Hirdman, 

Kleberg och Radmann. Efterföljande avsnitt redovisar det material som använts och hur 

urvalet gått till och vilken metod som använts för att analysera materialet. Därefter följer 

resultatet och slutligen slutsatser och diskussion.  

2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida kvinnliga fotbollssupportrar till 

fotbollslagen Hammarby IF (HIF), Djurgårdens IF (DIF) och Allmänna idrottsklubben (AIK) 

är representerade i kvällspressen och hur de själva uppfattar sin representation i densamma. 

För att besvara våra frågeställningar använder vi en kvalitativ innehållsanalys med 

kvantitativa inslag. Till detta kommer kvinnliga informanter, varav två är supportrar till AIK, 

en till DIF och en till HIF att kommentera hur deras uppfattning ser ut kring den kvinnliga 

representationen i media. Vi har formulerat följande frågeställningar för att besvara 

uppsatsens syfte: 

 

• Hur ofta förekommer det att kvinnliga supportrarna skildras i Aftonbladet och 

Expressen? 

 

• Hur beskrivs fotbollsläktaren utifrån genus- och maskulinitets aspekter i Aftonbladet 

och Expressen? 

 

• Hur återspeglas föreställningar om genus och fotboll i de frågor som ställs till 

kvinnliga supportrar när det bli intervjuade av journalister?  

 

• Hur upplever de kvinnliga supportrarna själva att deras supporterskap representeras i 

Aftonbladet och Expressen 
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3 Bakgrund 
 
Som tidigare nämnts har vi själva ett fotbollsintresse som härstammar från fotbollsläktaren. 

När vi har gått på fotboll har vi sett att det har varit mycket kvinnor på matcherna som själva 

är aktiva på läktaren. I tidigare forskning läste vi om att kvinnor tittade på sport som sällskap 

till sina män.4 Vi har även själva läst hur kvinnliga fotbollssupportrar på sociala medier skrivit 

ut sin frustration om att media endast skriver om ”män i grupp”.5 Detta är en bakomliggande 

faktor till vår uppsatsidé. 

3.1 Supporter  
 

Denna undersökning handlar om en specifik del av supporterskapet, nämligen de kvinnliga 

supportrarna till de tre Stockholmslagen Hammarby IF (HIF), Djurgårdens IF (DIF) och 

Allmänna idrottsklubben (AIK) och deras representation i media.  

 

I vår uppsats är en supporter en person som understödjer en idrottsklubb. När vi granskar 

artiklarna gör vi inte skillnad på om man är medlem i någon av de tre officiella 

supporterföreningarna, någon annan gruppering eller inte. När de pluralistiska begreppen 

supportrar och fans används i en artikel räknas alla dit, män, kvinnor, tredje kön och personer 

som är organiserade i olika supportgrupperingar. I artiklarna görs det ingen skillnad i vem 

som är supporter och därmed kan inte vi heller göra det i vår undersökning. I vår 

undersökning förhåller vi oss till hur begreppen används av skribenterna till undersökningens 

artiklar.  

 

I vår andra del i undersökningen intervjuar vi fyra stycken kvinnliga informanter som är 

supportrar till DIF, HIF och AIK. I denna del av undersökning har det varit viktigt för oss att 

hitta personer som är engagerade kring dessa klubbar, att man åker på en del bortamatcher, 

går på de flesta hemmamatcherna och att de har tydligt uttryckt sympatier för något av lagen. 

                                                      
4 Carlsson Eric & Enbom Jesper ”Sportjournalistik” i Michael Karlsson & Jesper Strömbäck (red.) Handbok i 
journalistikforskning (Lund: Studentlitteratur 2015) s, 211.  
5 https://arstakex.wordpress.com/2017/05/27/media-traffar-ribban-fran-straffpunkten, av Årstakex, 
publiceringsdatum 2017-05-27, hämtad 2017-11-21. 
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De kvinnor vi valde stämmer in på dessa kriterier, det är också kvinnor som har en stor 

följarskara på sociala medier och har blivit ”kändisar” inom fotbollssfären i Stockholm. 

Kvinnorna har i flera år varit aktiva på sociala medier och de uttrycker åsikter om allt från 

olika lag till vilken spelare som var bäst i förra matchen och så vidare. 

 

3.2 Begreppsdefinitioner 

  
Följande begrepp används både i uppsatsen, av supportrar själva men även av de skribenter 

som skrivit de artiklar som behandlats i uppsatsen. Dessa är följande: 

Supporter = Understödjare, en (flera= supportrar) ivrig anhängare till en idrottsklubb, en idol 

eller dylikt.6  

Fan = (flera =fans) är ett alternativt ord till supporter. 

Bengal = Nödbloss  

Huligan = Ligist, bandit, buse, bov, våldsverkare, värsting, bråkmakare.7 

Tifo = Läktararrangemang där supportrar stöttar och hyllar sitt lag genom att kasta konfetti, 

visa banderoller och dylikt.8 

Pyroteknik = Fyrverkerier av olika slag 

Bränning = När man tänder ett flertal pyrotekniska pjäser av samma eller olika slag vid ett 

och samma tillfälle. I samband med tifo eller dylikt.   

Derby = En match mellan två rivaliserade lag från samma stad/ort. 

 

3.3 Supporterföreningar  

År 2013 och i början av 2014 började det komma fram fler och fler kvinnliga 

supporterföreningar som undergrupperingar till de större supporterföreningarna i Sverige. Till 

exempel, Blue Striped Ladies.9 Gulsvarta systrar10 och Malmö systrar11 för att välja några.  

Inom den svenska fotbollen är det vanligt att fotbollsföreningarna har organiserade 

supporterföreningar som stöttar lagen. AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF spelar i 

Sveriges högsta fotbollsliga, Allsvenskan, dessa tre lagen har några av de största 

                                                      
6 https://www.synonymer.se/sv-syn/supporter publiceringsdatum och författare okänd, hämtad 2017-12-19. 
7 https://www.synonymer.se/sv-syn/huligan publiceringsdatum och författare okänd, hämtad 2017-12-19. 
8 https://www.synonymer.se/sv-syn/tifo publiceringsdatum och författare okänd, hämtad 2017-12-19. 
9 https://bluestripedladies.wordpress.com/2013/09/01/113/ av Blue Striped Ladies, publiceringsdatum 2013-
09-01, hämtad 2017-11-21. 
10  https://twitter.com/GSystrar/status/921310581336010753 av Gulsvarta systrar, publiceringsdatum 2017-
10-20, hämtad 2017-11-21. 
11 http://www.malmosystrar.se, författare och publiceringsdatum Malmösystrar, hämtad 2017-11-21. 
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supporterföreningarna i Sverige, sett till antalet medlemmar. Dessa är Black Army (AIK), 

Järnkaminerna (DIF) och Bajen Fans (HIF).  

 

Järnkaminerna har en styrelse på nio personer varav tre av dessa är kvinnor.12 Bajen Fans har 

en styrelse på 13 personer varav sex är kvinnor13. Black Armys styrelse har ej svarat på hur 

vilka personer som sitter i dess styrelse, vilket heller inte framgår av Black Armys hemsida. 

Dock ska säga att Järnkaminerna och Bajen Fans styrelser visar att det finns ett kvinnligt 

engagemang och att de kvinnliga supportrarna har representanter på beslutsfattande nivå för 

lagens supportrar.  

 

3.4 Damfotbollens historia  
 
I början av 1900-talet började svenska damfotbollsmatcher att arrangeras. Vid 1900-talets 

början spelade kvinnor uppvisningsmatcher i fotboll dock skulle dröja innan damfotbollen 

blev accepterad som sport i Sverige. 1972 spelades det första riksmästerskapet i damfotboll 

och 1973 spelades Sveriges damer sin första landskamp i fotboll, därefter ökade intresset för 

damfotbollen i succesivt. 1984 tog Sverige EM-guld och fyra år senare startade den svenska 

fotbollsserien Damallsvenskan. 14 2016 fanns det drygt 349 717 aktiva fotbollsspelare över 15 

år, varav 99 951 var damer.15 

 

Det har funnits några damprofiler genom åren som bidragit till att öka damfotbollens status i 

Sverige bland annat Pia Sundhage, Hanna Ljungberg och Lotta Schelin. 

 

Pia Sundhage var Sveriges före detta förbundskapten mellan åren 2012 till 2017. Hon nådde 

störst framgångar på 80-talet med Göteborgsklubben Jitex som spelare. Hon testade även 

vingarna som proffs i italienska klubben ROI Lazio. Hon har fått pris som årets tränare inom 

damfotboll och vunnit OS-guld med USA 2012.16 

 

                                                      
12 https://www.jarnkaminerna.se/styrelsen/, författare och publiceringsdatum okänt, hämtad 2017-12-05. 
13 http://www.bajenfans.se/om-bf/styrelse/, författare och publiceringsdatum okänt, hämtad 2017-12-05. 
14http://www.riksidrottsmuseet.se/Utstallningar/Tidigareutstallningar/RiksidrottsmuseetpaGloben/Damfotboll
enshistoria/, författare okänd, publiceringsdatum 07-06-2016, hämtad 2017-12-06. 
15 http://fogis.se/om-svff/ publiceringsdatum och författare okänd, hämtad 2017-12-19. 
16 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pia-sundhage publiceringsdatum och författare 
okänd, hämtad 2017-12-19. 
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Hanna Ljungberg är en Sveriges bästa anfallare genom tiderna. Hon har representerat 

Sunnanå IK och Umeå IK. Under tiden hon var i Umeå IK utvecklades dem till Sveriges bästa 

lag. 2002 vann hon skytteligan med 39 mål på 22 matcher. Hon var även en del av det 

landslag som 2003 tog VM-silver. Hon spelade 201 matcher för Umeå IK och gjorde 173 mål. 

I det svenska landslaget gjorde hon 72 mål på 130 matcher.17 

 

Lotta Schelin är idag fotbollsproffs i FC Rosengård i Malmö. Tidigare har hon varit 

fotbollsproffs i den franska fotbollsklubben Olympique Lyonnais. Hon är Sveriges bästa 

målskytt genom tiderna i svenska landslaget. Hon har hittills gjort 87 mål på 187 matcher. 

Hon har blivit utsedd till Sveriges bästa damfotbollsspelare fem gånger och därmed vunnit 

utmärkelsen Diamantbollen flest gånger.18 

 

Även om studien inte kommer att diskutera damfotbollen och dess representation i media är 

Pia Sundhage, Hanna Ljungberg och Lotta Schelin personer som lyckats göra sig ett namn i 

en starkt manlig förankrad sport.19Något som även ger en bredare förståelse till kvinnliga 

supportrars engagemang i en värld som liknar sporten fotboll, fast på läktaren bland 

supportrar, eftersom att både fotbollen och fotbollsläktaren är manliga domäner.20 

 

3.5 Feminismens fyra vågor 
 

Inom feminismen finns det något som brukar beskrivas som feminismens fyra vågor, dessa 

vågor beskriver feminismens historia. Den första vågen utspelar sig under det sena 1800-talet 

och det tidiga 1900-talet där fokus låg på frågan om rösträtt. Andra vågens feminism under 

det sena 1960- till tidiga 1970-talet där idén om jämställdhet fick genomslag vid sidan av 

kampen för lika rättigheter mellan kvinnor och män i så väl den politiska som den privata 

sfären. Den tredje vågens feminism, som växte fram i Sverige under 1990-talet, handlade 

frågan om jämställdhet, där män och kvinnors lika rättigheter kom att bli en viktig och 

                                                      
17 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hanna-ljungberg publiceringsdatum och 
författare okänd, hämtad 2017-12-19. 
18 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lotta-schelin publiceringsdatum och författare 
okänd, hämtad 2017-12-19. 
19 Dahlén, Sport och medier, s, 464 
20 Aage Radmann, Huliganlandskapet, medier, våld och maskuliniteter, (Malmö Högskola: Idrottsvetenskap, 
fakulteten för lärande och samhälle 2013) s,78. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/14426/2043_14426_Radmann_2.pdf?seq 
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dominerande diskussion i samhället.21 Journalistiken och de olika redaktionerna i Sverige har 

även de påverkats av de olika vågorna av feminism. I slutet av 60-talet i samband med den 

andra vågens feminism började röster att göra sig hörda angående situationen på de olika 

journalistiska arbetsplatserna i Sverige. Där det var få kvinnor på toppositioner bland de olika 

mediehusen. De var oftast begränsade till att göra mer mjuka nyheter och rapporterade om 

typiska kvinnofrågor så som barn och frågor om hushållet. Ett initiativ av fackliga 

organisationer inom Sveriges Radio och Sveriges Television påbörjades ett 

jämställdhetsarbete under 1975. Arbetet engagerade olika yrkesgrupper inom SR och SVT- 

Målet med arbetet var att uppnå jämställdhet mellan könen på redaktionerna.22  Den fjärde 

vågens feminism är omdebatterad på diverse debattsidor som Politism till exempel23. Det är 

en återkomst från det tidiga 2000-talets tillbakagång men istället för att ha varit en gemensam 

rörelse så har det idag blivit flera rörelser. Det som många är överens om är att stora delar av 

den fjärde vågen utspelar sig i andra forum så som internet istället för att samlas i andra 

feministiska rum, men det sker delade meningar i huruvida den fjärde vågen är en våg eller ej. 

4 Tidigare forskning  
 

Vi har haft flera forskningsområden som vi förhållit oss till i undersökningen. Det första 

forskningsläget är genusforskning och media. Hur sker den journalistiska rapporteringen om 

kvinnor, vad är det för skillnad mellan män och kvinnor i journalistiken, vilket kön är norm 

och hur påverkar genusordningen medias rapportering av kvinnor. 

Det andra forskningsläget handlar om sport och medier. Här har vi främst använt oss av Peter 

Dahléns bok Sport och medier. Í denna bok diskuterar Dahlén den låga status som 

forskningen kring sportjournalistik har. Även sociologen David Rowe talar om den låga status 

som idrottsforskningen har och hur detta påverkat representation av kvinnor i pressen. Dahlén 

presenterar forskning kring genus, manlighetsideal och kvinnoideal som finns i idrotten och 

som har påverkat medierapporteringen.  

 

Det tredje forskningsläget som vi förhållit oss till är det som finns om huligan- och 

supporterkultur i media. Vi använde oss av forskaren inom idrottsvetenskap vid Malmö 

högskola, Aage Radmanns, avhandling Huliganlandskapet, våld, medier och maskuliniteter. 

                                                      
21 Åkerblom Annika, När kvinnor fick rättigheter: Sverige 1700-2010: (Lund: Studentlitteratur, 2009), s. 9 
22 Kleberg, Madeleine, Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, (Stockholm: Högskoleverket 
2006), s. 15. 
23 http:/ /www.politism.se/genusfolket/del-3-feminismen-och-den-fjarde-vagen/ 
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Radmann beskriver hur rapporteringen kring fotbollens läktarkultur, både med eller utan 

våldsamma inslag, påverkar identifikationen av supportrarna själva.  

 

4.1 Genusforskning och journalistik 
 

Medieforskaren Madeleine Kleberg har skrivit den elfte delen i en serie om genusperspektiv 

som gavs ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Den elfte delen heter Genusperspektiv på medie-och kommunikationsvetenskap. I denna skrift 

behandlar Kleberg genusforskningen inom medie-och kommunikationsvetenskap. Kleberg 

menar att media är en väsentlig del i hur män och kvinnor framställs i vår omvärld, hur män 

och kvinnor ska vara24. Exempelvis tar Kleberg upp hur kvinnor representeras av 

utrikesjournalistiken, att det sker en exotifiering och att kvinnor framställs som om de är i en 

främmande miljö. Kvinnor på en främmande plats blir motsatsen till Sverige som är normen. 

Däremot är det inte intressant att rapportera om kvinnor om de inte blir ”de andra”.25 

 

Medieforskarna, Mia-Marie Hammarlin och Gunilla Jarlbro har skrivit boken Kvinnor och 

män i offentlighetens ljus. I denna bok diskuterar de skillnader mellan hur kvinnor och män 

har presenterats i media och vad det beror på. I boken ger författarna flera exempel, de jämför 

när Jonas Sjöstedt tillträdde som partiledare för Vänsterpartiet med när Annie Lööf blev 

partiledare för Centerpartiet. De menar att bevakningen skiljde sig mellan de båda 

partiledarna, hur media beskrev dem, vem som var mest kompetent och vem det var som 

skulle lyfta partiet i deras nya roller som partiledare26. Argumenten som lyftes mot Annie 

Lööf var, oseriös, ej trovärdig och okunnig. Hon beskrevs också som opålitlig och som en 

spontan flicka, medan Jonas Sjöstedt framställdes som en varm fadersgestalt och en trygg 

ledare.27  

 

För att få en överblick av hur relationen mellan genus och journalistik sett ut i ett historiskt 

perspektiv har vi använt oss av The gender of journalism, The structure and logic of the field 

in the twntieth century av medieforskaren Monika Djerf-Pierre. Den går igenom hur kvinnors 

representation på redaktioner har förändrats genom åren och ger en historisk kontext till 

                                                      
24 Kleberg, Genusperspektiv, s. 1. 
25 Kleberg, Genusperspektiv, s, 39-40. 
26 Hammarlin Mia-Marie & Jarlbro Gunilla, Kvinnor & män i offentlighetens ljus. (Lund: Studentlitteratur 2014) 
s, 93-98. 
27 Hammarlin & Jarlbro, Kvinnor och män, s, 66-69. 



13 
 

forskningen kring genus och media. Mellan åren 1900-1950 hade kvinnor inte tillgång till 

yrkets professionella organisationer, till exempel så var Publicistklubben en 

”gentlemannaklubb”28. Mellan åren 1950-1985 började den svenska välfärdsstaten att 

etableras och med det innebar att de mer traditionella könsrollerna löstes upp, att kvinnor i allt 

större utsträckning började jobba. 1950 arbetade 15.6 procent av kvinnorna, 1965 var 

siffrorna uppe på 36,7 procent29.  

 

Under 60-talet ändrades medielandskapet och 1969 arbetade 67 procent av alla journalister på 

någon tidning i Sverige. Antalet kvinnor i journalistiken ökade även under 60-talet men inte 

så fort. 1965 var 16 procent av journalisterna kvinnor. Att antalet kvinnor ökade i yrket om än 

långsamt gjorde att det blev vanligare med mjuka nyheter så som, föräldraskap och äktenskap, 

vilket även det förändrats, där kvinnliga journalister i dag skriver om både hårda och mjuka 

nyheter.30 

 

Under 70-talet skedde en radikalisering i hela Europa och även i Sverige. Det var 

demonstrationer och personer krävde lika rättigheter. Dessa strömningar i samhället letade sig 

även in i journalistiken. Jämställdhet på arbetsplatserna var viktiga för ett demokratiskt 

samhälle och antalet kvinnorna inom journalistiken ökade, 1978 var 29 procent av Sveriges 

journalister kvinnor.31 

 

Från 1985 och framåt benämner Djerf-Pierre tiden som ”the era of feminsim”. Trots att det 

har skett en markant ökning av kvinnor på redaktionerna under den här tiden, har det 

fortfarande inte ökat med kvinnor på chefspositioner. 2001 var fortfarande tre fjärdedelar av 

alla chefer män på redaktionerna i Sverige.32 Det finns en tydlig korrelation mellan status och 

män inom redaktionerna. Ett journalistiskt arbetsfält med hög status är den grävande 

journalistiken och den domineras av män.33 

 

                                                      
28 Monika Djerf-Pierre, The gender of journalism, (Nordicom review, jubilee 2007) s, 86. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/14426/2043_14426_Radmann_2.pdf?seq 
29 Djerf-Pierre, Gender of journalism, s, 87. 
30 Djerf-Pierre, Gender of journalism, s, 89. 
31 Djerf-Pierre, Gender of journalism, s, 91. 
32 Djerf-Pierre, Gender of journalism, s, 90-92. 
33 Djerf-Pierre, Gender of journalism, s, 93. 
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Det forskningen kring genus och media har visat är att normer kring genus påverkar både 

innehållet i media och vilka det är som producerar innehållet i media. Framförallt Mia-Marie 

Hammarlind och Gunilla Jarlbros undersökning visar hur olika representationen är mellan 

män och kvinnor i media när kvinnor är aktörer på manliga arenor.34  

 

4.2 Forskning om sport och media 
 
I Peter Dahléns bok Sport och medier presenteras mediesport som ett forskningsfält som 

länge har dragits med en låg status.35  Den låga status som forskningen kring medierad sport 

har tycks ofta ha berott på kultursociologiska förklaringar. Den ”seriösa” kulturen har oftast 

haft ett starkt fäste bland högutbildade människor med en starkt individualistisk 

självförståelse. Generellt står graden av ”sofistikering” i omvänd proportion till 

återhållsamheten i uppträdandet av fysisk kontakt. Med förankringen i det kroppsliga och 

folkliga med stort utrymme för känsloyttringar har tävlingsidrotten varit motsatsen till den 

kulturella eliten, därmed har forskningen kring sportmedier fått en låg status.36 

 

Dahlén går igenom fotboll och maskulinitet och vilka ideal som fotbollsspelare tillskrivs i 

media. Manliga fotbollsspelare tillskrivs oftast ideal som att de kämpar, biter ihop, och utför 

prestationer som är krävande både fysiskt och psykiskt. Medan kvinnliga fotbollsspelare 

oftast tillskrivs en form av sexualitet framförallt när det sker misstag på fotbollsplan. Kvinnor 

görs till sexuella varelser som oftast inte attraherar män, till exempel tillskrivs de 

homosexualitet.37 

 

I boken Sport, culture & media går författaren David Rowe igenom sociologiska aspekter av 

sportjournalistiken och hur den har påverkat vår bild av idrotten och idrottsutövare och vilken 

status och roll som sportjournalister har på redaktioner. Till exempel beskriver författaren hur 

sportjournalister tillskrivs epitetet ”klyschiga och att sportmedia är på en leknivå jämfört med 

övriga journalistiska discipliner.38 Även Rowe diskuterar kvinnliga idrottare och hur de 

sexualiseras. Vissa kvinnor framställs väldigt atletiska och blir oftast tillskrivna vackra 

attribut medan andra kvinnor blir avsexualiserade och hamnar i ett homosexuellt fack, precis 

                                                      
34 https://www.journalisten.se/nyheter/manliga-politiker-far-storre-utrymme-i-medier av Gunilla Jarlbro, 
publiceringsdatum 2014-06-17, hämtad 2017-12-06. 
35 Dahlén, Sport och medier, s, 17.  
36 Dahlén, Sport och medier, s, 18. 
37 Dahlén, Sport och medier, s, 466. 
38 David Rowe, Sport culture and the media, (Glasgow: Bell & Bain Ltd 2004) s, 38. 
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som Dahlén också skrev. Till exempel av fyra bilder som publicerades i det australienska 

magasinet Who Weekly på sidan 1 var två män och två kvinnor. En av bilderna var en 

actionbild på en manlig löpare. Den andra bilden på mannen var en bild på hans bröst och 

huvud medan bilderna på kvinnorna var i tajts där hela kroppen syntes. Kläderna var 

åtsittande över bröst och rumporna.39  

 

Mycket av den svenska forskningen om sportjournalistik rör oftast frågan sportjournalistik 

och genus, sportjournalistik och nationalitet. I antologin Handbok till journalistikforskning av 

Jesper Strömbäck och Michael Karlsson, tar kapitlet Sportjournalistik upp sportjournalistik 

och genus, vilket är författat av Jesper Enbom och Eric Karlsson. Mycket av forskningen har 

ofta kretsat kring icke-jämställda förhållanden på sportredaktioner eller om 

genuskonstruktioner i medierapporteringen av olika idrottsevenemang.40  Ett annat generellt 

mönster som finns inom medieforskning och genus är studier kring medieanvändning kopplat 

till sport och föreställningar kring genusnormer. Gifta heterosexuella kvinnors medievanor i 

sportsammanhang är tydligt kopplade till ”bekönat” arbete (städning, matlagning, tvättning 

barnpassning osv) visar en amerikansk studie. Mediekonsumtionen för de intervjuade 

kvinnorna utgjorde pauser i hemarbetet, snarare än att det fanns ett genuint intresse för 

sportjournalistik. För de intervjuade kvinnorna var det även ett sätt att socialisera med 

familjen.41 

 

4.3 Huligan och supporterkultur i media 
 
Aage Radmann är forskare inom idrottsvetenskap och lektor vid Malmö Högskola och 2013 

publicerade han avhandlingen Huliganlandskapet: medier, våld och maskuliniteter. Det är en 

avhandling vars syfte är att förstå hur den narrativa bilden av svenska huliganer och 

huliganismen skapas och återskapas i media. I avhandlingen tittar Radmann på hur 

maskulinitet framställs i huligannarrativet, som innebär den skapade huliganrollen, både av 

media och huliganen själv. Men även en snabb introduktion till begreppet huliganism, att det 

kan vara allt från feministiska musikgrupper i Ryssland till politiskt våld i Egypten och vilka 

konsekvenser huligannarrativet får i stort på hela supporterrörelsen. De resultat som Radmann 

kommer fram till i sin avhandling är att både nya medier och ”gammelmedia” stärker den 

                                                      
39 Rowe, Sport culture and the media, s,155. 
40 Carlsson Eric & Enbom Jesper, Sportjournalistik, s, 211. 
41 Carlsson Eric & Enbom Jesper, Sportjournalistik, s, 211-212. 
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kollektiva och individuella identiteten hos huliganer. Även de manliga ideal som råder bland 

huliganer återfinns i vissa delar av journalistiken, främst sportjournalistiken. Hans avhandling 

har givit ny kunskap och förståelse till hur huliganer och deras kultur får spridning i media 

och hur media påverkar det maskulina narrativet.42 

 

Centrum för idrottsforskning har satsat 1,8 miljoner kronor under en fyra års period 

till ett forskningsprojekt om det kvinnliga supporterlandskapet. Den som leder 

forskningsprojektet är Aage Radmann. Syftet med deras studie är att kartlägga, 

analysera och skapa förståelse för kvinnligt fotbollssupporterskap i en svensk 

kontext.43 Det finns dock ingenting publicerat material än gällande detta 

forskningsprojekt vad vi har kunnat hitta.  

5 Teoretiskt ramverk 
 

5.1 Genussystemet  
 
Vår uppsats har ett tydligt genusteoretiskt perspektiv, där vi framförallt använder oss av 

genusteoretikern Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. Hirdman är känd bland annat 

för att vara den som lanserade genusbegreppet och utvecklade genusteori som 

analysredskap.44 I Genussystemet- teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning från 1988 utvecklar Hirdman sin teori kring genussystemet som vi kommer att 

använda oss av. Könen har en ordningsstruktur som har blivit basen för det de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna. Den första logiken handlar om dikotomi, att hålla isär 

det som är manligt och kvinnligt och den andra logiken är hierarkin, att det alltid är mannen 

som är norm.45 I boken Gösta och genusordningen utvecklar hon den rådande genusordningen 

och hur den korrekta och rättrådige mannen som vill väl fortfarande applicerar ett förtryck 

gentemot kvinnor. Ett av genusordningens starkaste mönster är att se till att den isär hållande 

normen som skiljer manligt och kvinnligt från varandra fortsätter att verka. Hirdman brukar 

tala om att göra genus är att göra skillnad där skillnad inte finns och den skillnaden har i vår 

                                                      
42 Radmann, Huliganlandskapet, s, 12-14. 
43 https://centrumforidrottsforskning.se/sv/cif-satsar-pa-huliganforskning/ av Aage Radmann, 
publiceringsdatum 2014-12-10, hämtad 2017-12-13. 
44 http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/modern-politisk-historia/det-nordiska-
v%C3%A4lf%C3%A4rdssamh%C3%A4llet-under-1900-talet/yvonne-hirdman-1.27638 av Kjell Lundgren, 
publiceringsdatum 2013-10-15, hämtad 2017-12-04. 
45 Yvonne Hirdman, Genussystemet- teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, (Uppsala: 
Maktutredningen 1988), s, 7. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/41325?locale=sv 
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tid kommit att förläggas i genusorganet nummer ett: hjärnan. Det är där som HAN= 

MANNEN (MÄN) och att de utmärks av ett mer rationellt tänkande och tillskrivs det riktiga 

IQ. HON=KVINNAN (KVINNOR) tillskrivs EQ och tillskrivs ett större känslospann och en 

bättre förståelse för känslor.46 Hon utvecklar även hur metaforen kikaren påverkar 

genusordningen. I boken skriver hon att kikaren inte alls är en metafor utan faktiskt existerar. 

Det handlar om att männen har vänt kikaren och från att ha sett kvinnor på ett långt avstånd 

som väldigt små ”varelser” så har det istället blivit ”massa jättekvinnor som syns överallt och 

trampar på allt som männen har byggt upp”.47 

 

Man måste inse att den här kikaren verkligen existerar. Då först kan man börja förstå hur 

det kan komma sig att diskriminering mot kvinnor inte uppfattas som ett verkligt problem i 

moderna, demokratiska stater. Det är nämligen dessa blickar som förstorar eller förminskar, 

som legitimerar det moderna hyckleriet nummer ett: den demokratiska dubbelmoralen. 

Förminskningsblicken sveper bort alla de frågor som kvinnor anser vara viktiga, 

förstorningsblicken väcker fasa och kräver skydd.  

 

Så föds den nya dubbelmoralisten. >> I-princip -mannen<< - Gösta. Han är både rättrådig 

och kan rent av vara begåvad och han har förvisso inte något emot kvinnor- De ingår inte 

bara i såväl intim- som bekantskapskrets, de ska ha sin rätt också, fattas bara annat. Rätt 

definierad. Och det innebär att kvinnors handlande ska vara annorlunda än mäns 

handlade.48 

 

5.2 Sport och medier 
 
Den andra teorin som vi kommer att använda oss är en del av den tidigare genusteorin som vi 

presenterade. Den handlar om kvinnors sexualisering inom sportjournalistiken. Peter Dahlén 

diskuterar detta i sin bok Sport och medier. Det han diskuterar i boken är framförallt 

skillnaden mellan kvinnor och män när de utövar idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. 

När männen spelar fotboll är det viktigt att vara stark både fysiskt och psykiskt, att bita ihop 

och inte ge upp är attribut som ofta tillskrivs manliga idrottare. Skillnaden när kvinnor kliver 

in på planen sker det en sexualisering av idrottaren. Det är även vanligt att kvinnliga idrottare 

tillskrivs homosexualitet. Kvinnor inom i idrott blir ”de andra”.49 Dahlén lyfter även fram i 

boken att sportjournalistiken historiskt har präglats av en attityd där männen har dominerat 

                                                      
46 Yvonne Hirdman, Gösta och genusordningen, (Stockholm: Ordfront förlag 2007) s, 12-13. 
47 Hirdman, Gösta och genusordningen, s, 17-18.  
48 Hirdman, Gösta och genusordningen, s, 17-18. 
49 Dahlén, Sport och medier, s 464-466. 
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över kvinnorna. Till exempel vid friidrotts-EM 1938 så syntes enbart kvinnornas tävlingar i 

resultatnotiser medans männens tävlingar utgjorde en stor del av nyhetsinnehållet.50 Det är en 

norm som fortfarande finns och denna historiska fakta visar att kvinnor varit och i stor grad 

fortfarande är en andra klassens medborgare i idrottens värld. Tävling och 

karriärmöjligheterna för kvinnor inom idrotten är både färre och sämre, de får mindre resurser 

och får mindre uppmärksamhet i media.51 Det bidrar fortfarande till att kvinnan är på en 

manlig domän och är något unikt som inte riktigt hör hemma i den här världen. När kvinnliga 

idrottare inte är lika vanligt förekommande som män i media bidrar även det till att kvinnliga 

supportrar är ännu mer av ett unikum än kvinnliga idrottare.  

5.3 Supporterkultur och våld i media 
 
Den tredje teorin som vi kommer att använda oss av kommer från Aage Radmanns teorier i 

Huliganlandskapet, medier, våld och maskuliniteter om maskulinitetsnormer som han 

tillämpar på huligannarrativet i synnerhet och som är tillämpbart på supporterkulturen i 

allmänhet. Radmann beskriver hur den sociala identiteten spelar en avgörande roll för 

fotbollssupportrar generellt och för firmagrupper specifikt. Supportermiljön ger en stark 

känsla av tillhörighet oavsett om du är vanlig supporter eller huligan.52 Media bidrar till att 

öka den känslan av identitet och stärker oftast den gruppidentitet, samtidigt som personer 

utanför dessa sociala kontexter ofta stigmatiserar dessa grupper. I dag bidrar huliganerna 

själva genom sociala medier till att skapa en identitet samtidigt som traditionell media bidrar 

till en stigmatisering. Den hegemoniska maskuliniteten som finns kring huliganer återskapas 

även av media och då främst sportmedia som utgår från mannen och att det är mannen som är 

supporternormen. Han skriver att det finns en imaginär maskulinitet i dagens medielandskap 

som alla oavsett kön, klass, etnicitet och ålder förhåller sig till. Idrotten tillskrivs ett stort 

medialt värde inte minst genom att den förmedlar bilder av en form av autenticitet och äkthet. 

Inom sportjournalistiken finns det en maskulinitetsdiskurs som används när supportrar 

beskrivs oavsett om de är huliganer eller inte, något som media reproducerar53 

6 Metod  
 

6.1 Urval och avgränsningar  
 

                                                      
50 Dahlén, Sport och medier, s, 475. 
51 Dahlén, Sport och medier, s, 476. 
52 Radmann, Huliganlandskapet, s, 71. 
53 Radmann, Huliganlandskapet, s 104. 
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För att få svar på våra frågeställningar har två kvällstidningar med bas i Stockholm valts ut, 

dessa är Aftonbladet och Expressen, vilka har två av de största sportredaktionerna i Sverige. 

De två tidningarna skriver ofta om AIK, Djurgården och Hammarby. Anledning till andra 

stockholmsbaserade tidningar, som Dagens Nyheter eller Svenska dagbladet, valts bort är för 

att Aftonbladet och Expressen har mest spridning av sitt material i hela Sverige54. 

 

Sökningar har gjorts i Mediearkivet (Retriever) för att hitta artiklar, detta då Retriever är 

nordens största databas för analys, mediebevakning och information om affärer. Alla artiklar 

som går i print i Sverige finns i Retrievers databas och vi har valt att analysera Expressen och 

Aftonbladets material från den avgränsande perioden inom vårt ämne. Vi visste att artiklar för 

vår undersökning skulle finnas på Retriever men kanske inte via en sökmotor därmed var 

Retriever det bästa alternativet för oss i denna uppsats.  

 

Tidsperioderna som valts för att avgränsa resultatet av sökningarna har varit de datum som 

Allsvenskan har spelats från 2013 fram till slutet av årets säsong, 2017. Exakta datum är den 

31 mars 2013 till den 3 november 201355, den 30 mars 2014 till den 2 november 201456, den 5 

mars 2015 till den 31 oktober 201557, den 3 april 2016 till den 6 november 201658 och den 1 

april 2017 till den 5 november 201759.  

 

Anledningen till att vi har valt att börja med året 2013 var för att det var då som en del 

kvinnliga undergrupperingar till de stora supporterorganisationerna började bildas. Kvinnorna 

tog en större del på läktaren och började synas mer med flaggor med egna motiv därför blir 

det logiskt att den undersökta perioden är mellan 2013 till den Allsvenska säsongens slut år 

2017.  

 

                                                      
54 https://www.dagensanalys.se/2016/08/svenska-internetlistan-sveriges-storsta-tidningar-pa-natet/ av Mikael 
Karlsson, publicerad 2016-08-02, hämtad 2017-11-22. 
55 https://www.allsvenskan.se/tabell/arkiv-2013/ författare okänd, publiceringsdatum 2013, hämtad 2017-11-
22. 
56 https://www.allsvenskan.se/tabell/arkiv-2014/ författare okänd, publiceringsdatum 2014, hämtad 2017-11-
22. 
57 https://www.allsvenskan.se/tabell/arkiv-2015/ författare okänd, publiceringsdatum 2015, hämtad 2017-11-
22. 
58 https://www.allsvenskan.se/tabell/arkiv-2016/ författare okänd, publiceringsdatum 2016, hämtad 2017-11-
22. 
59 https://www.allsvenskan.se/tabell/arkiv-2017/ författare okänd, publiceringsdatum 2017, hämtad 2017-11-
22. 
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Sökorden som användes i Retriever var följande: Supportrar AND (AIK* OR Djurgården* 

OR Hammarby) och Fans AND (AIK* OR Djurgården* OR Hammarby) det totala antalet 

träffar efter dessa sökningar, med ovanstående datum, blev då 260 under ”tryckt press”, från 

Aftonbladet och Expressen. Valet av begreppen ”fans” och ”supportrar” bygger på att dessa 

ord är könsneutrala vilket ökar uppsatsens validitet och reliabilitet i sökningen och dess 

resultat.  

 

Sedan har artiklar vilka handlar om andra sporter än fotboll, matchreferat och artiklar som 

inte kopplar samman begreppen fans och supportrar till AIK, Djurgården och Hammarby 

gallrats bort. Detta för att artiklar med mer information om ämnet ger chans till en bredare 

analys. Totalt har 37 artiklar analyserats, varav 17 redovisats i uppsatsen (Exempelartikel i 

Bilaga 1). 

 

6.2 Kvalitativ textanalys  
 
En kvalitativ textanalys används för att göra mer nyanserade och djupare tolkningar av en 

text. En viss kvantifiering kan göras med hjälp av denna metod, som i denna undersöknings 

fall, hur många kvinnor som syns i de texter som analyserats. Men att endast kvantifiera kan 

innebära att det väsentliga av innehållet i texten kan missas60. 

 
För en vetenskaplig undersökning med en hög reliabilitet krävs det att alla artiklar läses på 

samma sätt. Genom en kvalitativ textanalys närmar sig forskaren materialet systematiskt. För 

att göra en kvalitativ textanalys används frågor som stöd. Detta görs för att bryta ner texten, 

utan att förlora helhetsbilden. Tillvägagångsättet går under namnet dekonstruktion 

(dekonstruktionsmodell) vilket går ut på att ifrågasätta det som står i en text61. Vi har 

inspirerats av den modell som Johanna Ledin och Ulla Moberg presenterar i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap för att analysera uppsatsens material, men har anpassat den till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Det finns ytterligare frågor från Ledin- och 

Mobergs modell som inte tagits med då dessa inte är relevanta för att svara på uppsatsens 

frågeställningar. Istället har frågemodellen kompletterats med två frågor som bättre besvarar 

frågeställningarna. Följande frågor från Ledin och Mobergs modell använde vi oss av för att 

analysera de utvalda artiklarna: 

                                                      
60 Bergström Göran & Boréus Kristina, Textens mening och makt, (Lund: Studentlitteratur 2017), s.50. 
61 Ledin Johanna & Moberg Ulla, ”Textanalytisk metod”, i Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.) Metoder i 
kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur 2013) s, 160.  
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• Vad händer i texten? 

• Vad handlar texten om och vad påstår den? 

• Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika deltagare – explicit och implicit? 

• Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare?62 

• Är texten positiv eller negativ?  

• Nämns kvinnor eller män i texten?  

 

6.3 Intervju som forskningsmedel och frågeguide 
 
För att få en fördjupad bild av kvinnliga supportrars representation i media, har fyra aktiva 

kvinnliga fotbollssupportrar intervjuats från de tre lagen AIK, Djurgården och Hammarby. 

Avsikten med att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju är att kunna förstå hur, ur 

den intervjuades perspektiv, ett ämne ser ut i dennes vardag63. Den metod som använts vid 

intervjutillfällena kommer från Steinar Kvale och Svend Brinkmanns bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Ur denna bok har punkter utformats som mall för att intervjuerna ska 

vara så objektivt- och etiskt korrekta som möjligt. Detta höjer även uppsatsens validitet och 

reliabilitet. Mallen är även till för att hjälpa de som intervjuas med komma ihåg tidigare 

händelser, för att på så sätt kunna diskutera ämnet i fråga i större utsträckning. Med hjälp av 

modellen undviks ledande frågor, vilka oftast bygger på det den som intervjuar vill få fram, 

istället finns frågorna där som stöd och behövs inte följas strikt under intervjun. Nedan följer 

den mall som vi efterföljt vid intervjuerna: 

• Använd typiska innehållskategorier i specifika minnen för att locka fram ledtrådar (det 

vill säga pågående aktiviteter, platser, personer, andra människors och egna känslor) 

• Ge intervjupersonen tid att minnas och försäkra om att det är normalt att inte komma 

ihåg saker på en gång utan att en behöver tid för att tänka efter.64 

• Inledande frågor. Handlar ofta om att personen som intervjuas får berätta om egna 

erfarenheter, vilken relation personen har till ämnet och brukar ofta ge rika 

förklaringar på den intervjuades viktigaste aspekter av fenomenet. 

• Uppföljandefrågor. Sådana frågar kan antingen ifrågasätta det intervjupersonen har 

sagt, alternativt att få personen att utveckla något intressant denne har sagt.65 

                                                      
62 Ledin Johanna & Moberg Ulla, Textanalytisk metod, s, 160-161. 
63 Brinkmann Svend & Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur 2014) s.41.  
64 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s, 66. 
65 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s, 176-177. 
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• Strukturerade frågor. Om intervjun börjar ta sig ifrån det aktuella ämnet kan 

strukturerade frågor ta intervjun tillbaka på rätt spår genom att hövligt avbryta den 

intervjuade personen.  

• Tystnad. För att undvika att göra intervjun till ett förhör genom att bara ställa frågor 

kan tystnad få intervjuobjektet att själv utveckla något utan att en fråga ställs.66 

• Tolkande frågor. Innebär att intervjuaren formulerar om ett svar för att få ett 

förtydligande på att denne förstod vad som menades med vad som sagt tidigare, 

exempel ”Du menar alltså att…”67 

 

Kontakten med intervjupersonerna togs via de sociala medierna Twitter och Messenger som 

är det sociala mediet Facebooks chattfunktion, men även via mejl. Totalt kontaktades elva 

kvinnor som är aktiva supportrar vilket syns i deras sociala medier, där de uttrycker tydliga 

supporteråsikter och har många följare. Av dessa elva svarade fyra tidigt att de kunde ställa 

upp, vilka sedan blev våra informanter. Även en kvinna till var villig att ställa upp, men vid 

det laget hade allt material samlats ihop och vi valde att gå vidare med de intervjuer vi redan 

hade genomfört.  

 

Under intervjuerna talade intervjupersonerna själva om sina erfarenheter. Inledningsvis låg 

fokus på deras egna supporterskap, där de själva fick chans att kort berätta om hur de blev 

supportrar, om de mött motstånd från egna supportrar och hur de ser på supporterkulturen 

som något manligt, vilket bygger på deras egna erfarenheter. Därefter fortsatte intervjuerna 

med huvudämnet om hur kvinnliga supportrar syns i media, deras egna uppfattningar kring 

detta, exempel på när de får synas i media och varför de syns just då. 

 

Intervjupersonerna har blivit informerade om att deras intervju är konfidentiell, vilket gör att 

det inte på något sätt ska vara möjligt att för någon att kunna avslöja vem den anonyma 

intervjupersonen är68. Intervjupersonerna har även blivit informerade om uppsatsen syfte och 

upplägg. I intervjuerna har vi blivit tvungna att ta hänsyn till personernas anonymitet genom 

att välja bort en del citat som hade stärkt vår uppsats men som hade kunnat avslöja en 

informants identitet. Informanterna är personer som är förhållandevis kända inom 

Stockholmsfotbollen med bland annat tusentals följare på deras sociala medier. Därför har det 

                                                      
66 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s, 177. 
67 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s, 178. 
68 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s, 109. 
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varit extra viktigt för oss att låta intervjupersonerna vara anonyma. Vi har bland annat fört en 

diskussion kring citat där våra informanter nämnt varandra, citat som vi har valt att ta bort 

med hänsyn till anonymiteten. Citaten har även blivit tvättade och därför har svordomar, 

felaktiga meningar och talspråk tagits bort för att istället ersättas med ett mer formellt och 

korrekt språk. De tvättade citaten har sedan godkänts av informanterna själva. Informanterna 

har hela tiden haft rätten att dra tillbaka citat och medverkan i undersökningen. 

 

Kvinnliga supportrar och deras relation till media var inte något som vi ansåg var ett känsligt 

ämne. Våra informanter har en viss typ av kändisskap och har även figurerat i etablerad 

media, därför var det självklart för oss att intervjuerna skulle vara konfidentiella eftersom vi 

inte vill att våra informanter ska hamna i en offentlig debatt ofrivilligt. Enligt våra 

informanter har det funnits inslag på läktaren där kvinnliga supportrar varit tvungna att hävda 

sin rätt att vara där gentemot manliga supportrar. Genom att låta våra informanter vara 

anonyma har denna utsatthet undvikits vilket kunnat sätta de i problematiska situationer med 

andra supportrar. 

 

Innan vi skickade citaten till informanterna så transkriberades hela intervjuerna, men då 

transkribering inte är en helt neutral handling så har ett systematiskt arbetssätt använts för att 

öka studiens reliabilitet.69 Här har vi delat upp oss och transkriberat två intervjuer var. Under 

transkriberingen har vi suttit bredvid varandra för att direkt kunna diskutera något som varit 

oklart i en intervju, för att på så sätt förstå det som sagts. Detta har även gjorts direkt efter 

intervjuerna, då chansen att minnas reflektioner man själv har gjort under intervjun är lättare 

och om något har varit svårt att förstå, har det inspelade materialet alltid kunnat lyssnats om 

av oss båda70.  

 

6.4 Metoddiskussion  
 
Rörande denna undersöknings reliabilitet så har ett konsekvent och systematiskt arbetssätt 

används vid både text- och intervjuanalyser. Ett medvetande finns kring att vår egen 

förförståelse kan ha påverkat utfallet av analyserna.71 

 

                                                      
69 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s, 225. 
70 Larsåke Larsson, Intervjuer, i Mats Ekström och Larsåke Larsson (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap, 
(Lund: Studentlitteratur 2013), s, 69. 
71 Bergström Göran & Boréus Kristina, Innehållsanalys, s, 88. 
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En annan typ av analys som kunnat användas är en kvantitativ innehållsanalys och hade 

istället kunnat räknat ord på de artiklar vi fick fram i Retriever. Exempelvis hade man kunnat 

kvantifiera hur många gånger orden kvinna och tjej dyker upp i artiklarna. Denna typ av 

metod är alltså att föredra om när målet är att påvisa generella drag utifrån det material som 

undersökts72. Men då denna uppsats intresse inte bara handlar om kvinnor nämns i media, 

utan även hur de nämns i media, skulle en sådan analys inte vara tillräcklig om hur det 

kvinnliga supporterskapet tas upp. 

 

Med detta sagt kommer resultatet av undersökningen gälla de artiklar som analyserats och den 

information de fyra informanterna delat med sig av. Vilket betyder att andra artiklar och andra 

informanter möjligtvis kan bära på annan information, vilket skulle leda till ett annat resultat. 

Andreas Ekström är supporter till Djurgårdens IF och David Despotovic är supporter till 

Hammarby IF. I och med att båda skribenterna är supportrar till de klubbar som analyseras 

kan egna värderingar påverka ett kommande resultat och som på förhand kan innebära en del 

problematik. Men genom ett systematiskt användande av objektiva källor till 

värderingsmaterial undviks subjektiva värderingar från skribenternas egna håll. Att ständigt 

föra dialog när materialet valts ut, när intervjuer transkriberats och när material analyserats 

gjorts i förebyggande syfte. Detta arbetssätt kallas för att ”dubbelkoda” och används för att 

undvika att egna värderingar legat bakom hur materialet tolkats. Detta höjer reliabiliteten och 

intersubjektiviteten, vilket innebär att alla som bedömer materialet gör det på samma sätt.73 

 

Det finns fördelar med att vi har tidigare kunskap inom området. Det minskar risken för 

feltolkningar av begrepp och meningar i de texter och intervjuer som analyserats. Begrepp 

och sammanhang kan även ändras över tid, vilket en kvantitativ studie inte kan värdera då 

variabler räknas istället för att värderas. Då behövs en god genre och diskurskännedom.74 

Detta för att det inger ett större förtroende men även ger tillträde till en värld som kan vara 

svår för forskare att nå.  

 

6.5 Möjligheter och begränsningar 
 

                                                      
72 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.) Metoder i 
kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur 2013), s.119. 
73 Bergström Göran & Boréus Kristina, Innehållsanalys, s, 89. 
74 Bergström Göran & Boréus Kristina, Innehållsanalys, s, 88. 
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Undersökningens material och möjligheter är stora, artiklar och intervjuer i samverkan med 

varandra kan ge en stor möjlighet att förstå kvinnliga fotbollssupportrars representation i 

media och vilka effekter det får för de kvinnliga supportrarna. 

 

Å andra sidan kan materialet dels påverkas av de intervjuade kvinnornas egna supporterskap 

och inställning till ämnet. Den avgränsade perioden för de undersökta artiklarna är fyra år och 

därmed blir det svårt att diskutera det kvinnliga supporterskapet historiskt, vilket skulle kunna 

ge en bredare bild av hur ett kvinnligt supporterskap representation i kvällspressen har varit 

och hur det har förändrats över tid. Vårt material är begränsat till Stockholm, de kvinnliga 

supportrarna hejar på Stockholmslag och bor även i Stockholm. Aftonbladet och Expressens 

redaktioner är även de Stockholms baserade. Detta gör att vi inte har möjligheter att dra 

generella slutsatser för kvinnliga supportrars representation i media i övriga delar utanför 

Stockholm i Sverige. 

 

7 Resultat och Analys 
 

7.1 Artiklar  
 

I detta avsnitt kommer de artiklar som redovisas att delas upp i olika teman som bygger på 

vad artiklarna från Aftonbladet och Expressen primärt har handlat om.  

 

7.1.1 Könsneutrala artiklar 
 

14 av 37 artiklar från undersökningen var könsneutrala, vilket innebär att det inte fanns något 

uttalat kön i artiklarna och de begrepp som skribenterna använde sig av var supportrar och 

fans. Nedan följer sex artiklar som exemplifierar detta: 

 

 

Aftonbladets första artikel heter ”Sluta svartmåla hela supporterkulturen”75 och är skriven av 

Björn Enjebo den 18 april 2015. Detta är en debattartikel där Enjebo för en kritik mot de som 

kritiserar fotbollssupportrar. Han menar att denna debatt förs av människor som egentligen 

inte har koll på fotboll. Han tar upp att andra medier sprider rykten om att ett stort problem 

bland fotbollssupportrar är att dessa kallar varandra för ”horor”. Vilket Enjebo själv anser 

                                                      
75 https://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/sport/article20643718.ab av Björn Enjebo, 
publiceringsdatum 2015-04-18, hämtad 2017-12-06. 
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vara en lögn. Han menar dock att Sverige har ett stort problem med sexism, homofobi och 

rasism på läktarna, men menar att andra journalister förmedlar detta budskap på ett felaktigt 

sätt. Att dessa jobbar emot supporterrörelsen istället för att identifiera det riktiga problemet. 

Detta är något som enligt honom görs år efter år av vad han kallar ”folk som inte vet vad de 

pratar om”. Problemet är även att ”folk” tror att alla som går på fotboll är huliganer, men så är 

det inte menar Enjebo utan att de flesta ”varken slåss eller bränner bengaler” och att ämnet 

bör tas på allvar med en riktig research. Slutligen säger han att det är de ”extrema” som ”får 

sätta etikett på hela supporterrörelsen”.  

 

Följande artikel är skriven av Per Bohman och heter ”Perfekt inför ett hett derby”.76 Artikeln 

publicerades den 11 september 2017 i Aftonbladet. Artikeln handlar om hur bra supportrarna 

var på läktarna under derbyt mellan Hammarby och AIK. Aftonbladet ger plus från ett till fem 

utifrån hur bra Tifo, Jämnhet, Högsta ljudvolym, Variation och Storlek var från AIK:s och 

Hammarbys supportrar under matchen. Totalt sett fick AIK:s supportrar fler plus än vad 

Hammarbys fick. Bohman tycker alltså att AIK vann det han kallar ”kampen på läktaren”. I 

artikeln kommer ingen person till tals, varken man eller kvinna. Supportrar och fans nämns 

utan något kön. Artikeln handlar mer om ljudnivån och hur supportrarna hjälpte till för att 

skapa en bättre stämning under derbyt. Artikeln visar en positiv sida av åskådarna på läktaren, 

där ord som ”folklig” och ”kollektiva ramsor” nämns.  

 

Nästa artikel heter ”Tack, Bajen”77 och är skriven av Patrik Brenning och blev publicerad i 

Aftonbladet den 10 april 2017. Brenning beskriver i denna artikel hur Hammarbys supportrar 

traditionsenligt marscherar från Medborgarplatsen i Stockholm till sin hemmaarena, Tele2 

Arena. Men i år var det något speciellt menar Brenning, det visar enligt honom ”Ett 

långfinger till den eller de som försökte ta vår frihet.” Han syftar då på det terrorattentat som 

drabbat Stockholm dagarna innan Hammarbymarschen. Han tackar alla Hammarbysupportrar 

och stockholmare som tagit sig till denna marsch och menar att just detta år handlade om 

                                                      
76 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920170911b2eeb5adc31428b358ef3f8bcf697
e7d&serviceId=2 av Per Bohman, publiceringsdatum 2017-09-11, hämtad 2017-12-11. 
77 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05734920170410e181dec4b7c7da93e68e3d10490c29b9&
serviceId=2 av Patrik Brenning, publiceringsdatum 2017-04-10, hämtad 2017-12-12. 
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mycket mer än fotboll. Att supportrarna visade en samhörighet inte bara för sin egen stad utan 

för livet.  

 

Artikeln ”Publikfesten” av Daniel Kristoffersson från Expressen var en artikel som handlade 

om hur supportrarna var efter ett derby, Djurgården mot Hammarby. Det var ett mittuppslag 

med en bild på båda lagens tifon. Det var bara en artikel tillsammans med en betygsartikel. 

Flera spelare ifrån båda lagen blir citerade i artikeln. Djurgårdens spelare Kenneth Höie och 

Emil Bergström beskriver fansen med citaten ”Synd att vi inte kan ge dem en seger” och 

”sedan hejar de på oss genom hela matchen”. Kenneth Höie sade i artikeln ”Vi har alltid 

jättebra stöd från våra fans och det är bara synd att vi inte kan ge dem en seger”. Därefter 

kommer en betygsartikel på samma mittuppslag om tifo, volym, sång och uthållighet. 

 

I en artikel med rubriken ”Läktarfajten”78 gav skribenten Daniel Kristofferson supportrarna 

från Hammarby och AIK betyg på hur bra det hade varit på läktarna under derbyt. Han gjorde 

det utifrån variablerna Tifo, Ramsor, Volym och uthållighet. Denna typ av artikel har varit 

vanliga i undersökningen. Artikeln var helt könsneutral, där ord som ”Hammarbys grönvita 

supportrar och AIK:s supportrar användes.  

 

Artikeln ”Obasi om:”79 av Oskar Månsson i Expressen, handlade om varför AIK-spelaren 

Chiendu Obasi valt att komma tillbaka till AIK. I artikeln uttalade sig Obasi själv om sin 

kärlek till alla AIK-supportrar, hur det berörde honom på djupet och att han kommer göra allt 

i sin makt på planen för att göra supportrarna rättvisa. Denna artikel beskrev supportrarna 

positivt och hur de påverkat Obasi som spelare så mycket att han valde att representera AIK 

ännu en gång. Obasi talade även en del om sin karriär och den resa han gjort i sitt fotbollsliv.  

 

 

7.1.2 Våld i fokus 
 

Av de undersökta artiklarna har 14 stycken handlat om supportrar och våld, dessa artiklar fick 

mycket utrymme och var oftast längre. Både om olika händelser där det blivit stökigt kring 

                                                      
78 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910201704187b987e50bdf7308bad708d56021e
ff45&serviceId=2 av Daniel Kristoffersson publiceringsdatum, 2017-04-18., hämtad 2017-12-12. 
79 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0509102017081355f6eb5caaaf7b34f5849818a03c85b4&se
rviceId=2 av Oskar Månsson, publiceringsdatum 2017-08-13, hämtad 2017-12-20. 
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matcher, men även debattartiklar som var emot huliganer och våld i koppling till AIK, 

Djurgården och Hammarby. Majoriteten av artiklarna tog även upp att det var män som var 

huliganer i de flesta fall. Även artiklar som inte tog upp kön, men bråk och stök har oftast 

skrivits efter den manliga diskursnormen som Aage Radmann menar existerar.80 Artiklarnas 

innehåll stämmde också väl överens med den forskning som har bedrivits kring media och 

huliganism av Radmann.81 Huligannarrativet och den beskrivning Radmann ger kring detta 

går applicera på artiklarna nedan som reproducerar detta narrativ, bland annat genom att 

beskriva huliganerna som stökiga män i grupp. Totalt 15 artiklar har handlat om våld varav 

fem följer nedan:  

 

 

Första artikeln heter ”Förslaget: Porta alla 08-fans”82 och är skriven av Henrik Lundgren 

och publicerades den 27 oktober 2014. Artikeln handlar om hur Elfsborgs IF:s ordförande 

Bosse Johansson (Ett svenskt fotbollslag, som likt AIK, DIF och HIF spelar i Allsvenskan) 

vill stänga ute ”Stockholmsfans” från Elfsborgs matcher. Detta efter att Djurgårdssupportrar 

kastat en smällare mot en brandman under matchen mellan Elfsborg och Djurgården. Detta 

har hänt ett antal matcher då Stockholmslagen varit på besök hos Elfsborg i Borås. Han 

menade att det endast är en liten del av supportrarna som håller på med att kasta smällare och 

tända bengaler. Han förklarade även i artikeln att legal pyroteknik är fel väg att gå då det, 

enligt honom, endast är ett fåtal av alla supportrar och åskådare som gillar detta på svenska 

fotbollsmatcher. Johansson nämnde även i artikeln att straffen för de som gör sådant måste 

skärpas och ses över och att det är först då man kan få bukt med problemet. I slutet av artikeln 

nämner skribenten Lundgren att en person (djurgårdssupporter) gripits av polis då denne ska 

ha pekats ut av sina egna supportrar. Det skulle visa sig vara en man som sedan åtalades.  

 

Artikeln är skriven till stockholmssupportrar och involverade parter i händelsen. En dålig sida 

av supportrar är det som gestaltas. I artikeln är det en man som intervjuas, i form av Elfsborgs 

ordförande. Den enda supportern som nämns vid kön är mannen som blivit åtalad.  

 

                                                      
80 Aage Radmann, Huliganlandskapet, s, 78.  
81 Aage Radmann, Huliganlandskapet, s, 102-105, 112.  
82 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201410277dad4e9bc2126d2d383c08c00301
8ebc&serviceId=2 av Henrik Lundgren, publiceringsdatum 2014-10-27, hämtad 2017-12-08. 
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Nästa artikel heter ”Laul: Det finns inga försvar. Inga motiv som samhället eller idrotten kan 

acceptera”83och den publicerades den 18 oktober 2016 i Aftonbladet. Artikeln var skriven av 

Robert Laul och är fortsättning till artikeln ”En skam för oss”.84 Han skrev om att ännu en 

allsvensk match, ur hans perspektiv, är förstörd. Laul menade att istället för att skriva om 

fotboll satt han och skrev om hur Djurgårdssupportrar hoppat in på planen och kastat 

pyroteknik. Han förstod sportchefen Bosse Anderssons besvikelse emot de egna supportrarna. 

Laul fortsätter med att skriva följande:  

”Jag vet inte om det spelar någon roll exakt hur våldsmän resonerar, det finns 

ändå inga försvar, inga motiv som idrotten eller samhället kan skriva under 

eller acceptera.” 

Våldsmän är ett begrepp som dyker upp i detta citat, men då personerna varit maskerade är 

svårt att säkerställa att det enbart är män som deltagit i detta.  

Laul fortsätter sedan med att skriva att han själv blivit kallad ”horunge” i det sociala mediet 

”Twitter” för det han skrivit om händelsen. Han menar att det inte går att skylla på någon 

annan än våldsmännen själva, som han kallar de. Han skriver sedan följande:  

”Om 20 maskerade män bestämmer för sig att avbryta en fotbollsmatch 

kommer de alltid att kunna göra det, om de är tillräckligt beslutsamma” 

 

Den fjärde oktober 2013 publicerades krönikan ”Duckar för huliganfrågan”85 av Anna 

Friberg i Expressen där hon skrev att de inte diskuterade huliganfrågan och att AIK:s 

dåvarande ordförande Johan Segui kramat en maskerad supporter i SVT:s program 

Morgonsoffan. Ett program som varje måndag har en Sportpanel som diskuterar veckans 

sport. Anna Friberg tycker att Morgonsoffan bör diskutera hur Hammarbyfansen hade 

attackerat Gais-fans (ett fotbollslag från Göteborg), att det har eldat bengaler på Borås arena 

och att AIK:s ordförande marscherat tillsammans med maskerade fans. Hon undrade varför de 

                                                      
83 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201610181daa05c90bacd4cde21227ec8ef97
794&serviceId=2 av Robert Laul, publiceringsdatum 2016-10-18, hämtad 2017-12-12. 
84 http://web.retriever-
info.com.till.biblextern.sh.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920161018064db4a696c1
01740ec02d4ba5fa68e4&serviceId=2 av Per Bohman, publiceringsdatum 2016-10-18, hämtad 12-12-2017. 
85https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910201310043de98693269bebb1ef7144190fd3
3f48&serviceId=2 av Anna Friberg, publiceringsdatum 2013-04-10, hämtad 2017-12-12. 
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inte diskuterade om huliganproblematiken, vad politikerna ska göra åt det växande 

huliganproblemet och varför de inte gör något åt saken. Hennes krönika är först och främst en 

kommentar till programmet men hon går även åt huliganproblematiken.  

 

I den osignerad ledaren ”Sluta ursäkta fotbollskaoset”86  från Expressen den 30 september 

2015 står det hur undfallenheten gentemot fotbollsvåldet är direkt stötande och att klubbarna 

måste ställas till ansvar för den urspårade supporterkulturen. I ledaren beskrivs det hur 

”svartklädda män skanderade hora i tunnelbanevagnar”. Därefter används bara begreppet fans 

av skribenten. Genom att tidigt fastställa att det är män som skriker ”hora” blir även begreppet 

fans än mer manligt laddat. Ledaren blir därmed manlig. Sedan skriver skribenten om 

brinnande bengaler som försenar matcher, det leder till att man som läsare kan tro att det bara 

är män som eldar bengaler.  

 

I ledaren ”Sverige har inte råd med huliganer”87 av Karin Pihl i Expressen den 4 oktober 

2016. Hon skrev att det var grupper av män som året innan hade terroriserat och omvandlat 

hela Gullmarsplan till anarki. Det kommer redan i andra stycket. Därmed blir tonen i artikeln 

att det är män som stökar, bråkar och skanderar könsord.  Det är den enda gången som hon 

använder sig av begreppet män eller man. Därefter använde hon sig enbart av orden huliganer 

eller våldsverkare. Det blir manligt kodade ord eftersom hon inleder texten tidigt med att det 

är män som bråkar och stökar.  

 

7.1.3 Kvinnorna får inte vara med 
 

Av de totalt 37 artiklarna från Aftonbladet och Expressen handlade endast två om kvinnliga 

supportrar. Den ena artikeln handlar om de tre supportrar som driver Hammarbybloggen 

Årstakex. Den andra artikeln handlar om supportern Lena Gustafsson Wiberg och hennes roll 

i Djurgårdens IF.  I boken Kvinnor och män i offentlighetens ljus av Mia-Marie Hammarlin 

och Gunilla Jarlbro diskuterar författarna hur det är att vara kvinnor på manliga domäner, 

precis som supportrarna i artiklarna. I boken exemplifieras detta med hur kvinnliga politiker 

får olika frågor av journalister jämfört med deras manliga kollegor. Till exempel beskriver 

                                                      
86  https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050911201509309243d6a6ae3ab878fe59a8159ec0f
f33&serviceId=2 av okänd, publiceringsdatum 2015-09-30, hämtad 2017-12-12. 
87 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910201610043f8e5b1b8550f608a9612851751ab
c06&serviceId=2 av Karin Pihl, publiceringsdatum 2016-10-04, hämtad 2017-12-13. 
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Hammarlin och Jarlbro i boken hur Annie Lööf fick frågor av reportrar kring hur det var att 

vara mamma och vara nytillträdd partiledare för Centerpartiet.88 En annan politiker som har 

tillskrivits kvinnliga egenskaper framför hennes politiska är Socialdemokraternas före detta 

partiledare Mona Sahlin. Tidningarna fördjupade sig mer i hennes privata liv än i hennes 

politiska arbete och ibland framstod hon som ett ”vimsigt fruntimmer och slarvig mamma”. 

Hon blev på grund av detta tvungen att försvara sig genom att säga att hon inte var en slarvig 

mamma.89 En kvinna på en manlig arena, är alltid en kvinna istället för, som i denna 

undersöknings fall, vara en supporter. Detta är något som syns i de två artiklarna som 

handlade om kvinnor, vilka följer nedan: 

 

I en artikel vid namn ”Kennedyrkarna, möt trion bakom Årstakex inför årets viktigaste match 

för Hammarby”.90 från den andra november 2014 intervjuas personer bakom 

Hammarbybloggen Årstakex, det är Mia Lindberg, Anna Wester och Pernilla Olsson. De 

intervjuas med vinkeln att de är väldigt olika personer men deras supporterskap gör att det 

förenas och har blivit vänner och hur det kommer sig att de började med bloggen Årstakex. 

Till att börja med i intervjun handlar den om deras supporterskap, att åka på bortamatcher och 

hur det är att förlora på arenan Stora Valla i Degerfors mot Degerfors IF. Tidigt i intervjun 

blir Cecilia introducerad. Det är Mias Lindbergs dotter och hur det är att ha med sig ett barn i 

klacken. I artikeln hänvisar reportern till att hon har skrivit mycket kring hur det är att ha barn 

och gå på match med barnet på bloggen. Efter det leds intervjun in på något som heter BUS 

(Bajens unga supportrar). Från att ha varit intervjuade i egenskap av att vara supportrar som 

driver en välläst blogg handlar intervjun om barn och att det inte är farligt att gå på fotboll. 

Artikeln handlar delvis om hur det är att vara kvinna och supporter än att enbart vara 

supporter.  

 

Nästa artikel är skriven av Oskar Månsson och heter ”Hemligheten bakom tifosuccén”.91 

Datum för publicering var 17 april 2015 i Aftonbladet. Det är ett kort reportage om en kvinna 

som heter Lena Gustafsson Wiberg. Hon hejar på Djurgården och blir intervjuad i stora delar i 

                                                      
88 Hammarlin & Jarlbro, Kvinnor och män i offentlighetens ljus, s, 62-72. 
89 Hammarlin & Jarlbro, Kvinnor och män i offentlighetens ljus, s, 91-93 och 102-106. 
90 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020141102fc92257de829cbb8261d2c773c0fb
9fe&serviceId=2 av Ludvig Holmberg, publiceringsdatum 2014-11-02, hämtad 2017-12-13.  
91 https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article20639080.ab/promo av Oskar 
Månsson, 2015-04-17, hämtad 2017-12-12. 
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artikeln. Wiberg fungerar som kontaktperson klubben och supportrarna. Hon får förklara 

varför hon gör så mycket för Djurgården och vad Djurgården som klubb betyder för henne. 

Hon förklarar även att media enligt henne förmedlar en dålig bild av fotbollssupportrar, vilket 

skribenten själv inte håller med om. Wiberg själv beskriver att ”Det har varit mycket svarta 

rubriker där man fokuserar på det negativa när man skriver om supportrar”. Men hon menar 

även att det ligger lite i supportrars natur att ha en negativ inställning mot media.  

 

7.1.4 Manlig dominans  
 

Det som har varit tydligt i vår undersökning är att män får ett större utrymme när det kommer 

till att uttala sig om fotboll och läktarkulturen. Oavsett om det har varit bråk eller något annat 

som har skett. 32 av 37 artiklar är skrivna av manliga journalister som i stor utsträckning har 

vänt sig till andra män för intervjuer eller kommentarer. Något som stämmer överens med 

Yvonne Hirdmans forskning om genussystemet, det är mannen som är norm.92Journalisterna 

utgår ifrån mannen som norm och låter männen komma till tals vilket gör att de kvinnliga 

supportrarna osynliggörs och utesluts.93 Det leder till att den manliga dominansen blir väldigt 

stor. Nedan följer de artiklar som stämmer väl överens med och exemplifierar genussystemet: 

 

”Så styr Firman Boys i klubben”94  av Robert Laul i Aftonbladet den 10 april 2013. Firman 

Boys är till att börja med ett ”supporternätverk”, som Laul beskriver det, som stödjer AIK. 

Laul skriver om det ”Uppdrag granskning” avslöjat att Firman boys ska ha infiltrerat AIK:s 

styrelse. Här förklaras en hel del händelser som Uppdrag granskning tagit upp om hur Firman 

Boys haft sina medlemmar med i AIK:s styrelse för att på så sätt styra klubben inifrån och hur 

strategin sett ut för att nå denna position, detta med att en Firman Boys medlem valts in i 

styrelsen år 2009. I artikeln nämns ord som ”grabbarna” vilket syftar till medlemmar i Firman 

Boys. Många har valt att, enligt Laul, inte kommentera vad som hänt inom klubben under 

denna tid för att man var rädd för att bli hotad av Firman Boys, då dessa även figurerat inom 

organiserad brottslighet. Det talas om ”Män som är villiga att slåss i både Firmans och Hells 

Angels namn.”  

 

                                                      
92 Hirdman, Genussystemet, s, 7.  
93 Hirdman, Gösta och genusordningen, s, 16-17. 
94 https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/aik/article16571842.ab av Robert Laul, 
publiceringsdatum 2013-04-10, hämtad 2017-12-07. 
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Nästa artikel har rubriken ”Black Army om strippan: ´Klockrent´”.95 Den är skriven av Niklas 

Eriksson. Artikeln tar upp en händelse där AIK-supportrar från AIK:s supporterklubb ska ha 

hyrt en strippa för att underhålla resenärerna på vägen till en bortamatch. Det förekommer 

inte av texten om det är en manlig eller kvinnlig strippa, men av språket är det underförstått 

en kvinnlig strippa. Black Armys pressansvarige Daniel Wilhelmsson ska ha kommenterat 

händelsen i Expressen med ordet ”klockrent” han ska även ha sagt: ”något måste man ha att 

roa sig med”. Wilhemsson ska sedan ha sagt ”Är det en buss full av polare där alla är över 18 

år, varför inte”. Längre ner i artikeln säger Wilhelmsson att ”Jag har svårt att se att det skulle 

hända på en Black Army-resa. Det finns så många olika åldrar, och både killar och tjejer”. 

Vilket betyder att det förekommer kvinnliga supportrar på dessa bortaresor, men denna 

mening kommer väldigt långt ner i artikeln. Åter igen är det manliga supportrar som är i fokus 

och återigen nämns supportrar i ett negativt sammanhang. Där endast män har uttalat sig i det 

specifika fallet.  

 

Följande artikel är skriven av Robert Laul den 28 september 2014 och har rubriken ”Snart 

händer en katastrof”.96 Detta är en granskning av Aftonbladet där Laul tar upp flera händelser 

där bengaler varit inblandade vid problem med svenska supportrar. Han förklarade hela 

historien om hur svenska lag, främst Djurgården börjat att bränna bengaler på 1990-talet efter 

att ha inspirerats av italienska supportrar. Han tar även upp den kritik som riktats mot 

bengalbränning och att de flesta ledare, spelare och supportrar är emot detta och ställer frågan, 

varför bränner ändå vissa bengaler? Något som han menar själv är väldigt svårt att svara på 

och att en lösning på problemet är komplex. För när polisen agerat direkt har ofta stort tumult 

utbrutit och när man inte har agerat har en del människor kommit till skada till följd av 

bengalbränning.  

 

I artikeln får sex män uttala sig, dessa är supportrar, ordföranden/direktörer i någon klubb, 

spelare och poliser. Den enda kvinnan som får uttala sig kommer från rikspolisstyrelsen. Hon 

fick svara på vad hon tycker om polisens syn på hur man hanterar supportrar, och menar att 

polisen har rätt i att en lägre toleransnivå mot supportrar när det kommer till bland annat 

bengalbränning.  

                                                      
95 https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/aik/article16522240.ab av Niklas 
Eriksson, publiceringsdatum 2013-04-02, hämtad 2017-12-07. 
96 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0573492014092836467465d978a592953cf6021155
3dba&serviceId=2 av Robert Laul, publiceringsdatum 2014-09-28, hämtad 2017-12-11. 
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Det som är intressant med denna artikel, likt föregående, är att man sällan ger supportrar 

något kön. Å andra sidan är de flesta som intervjuas eller som får kommentera något män. 

Som i denna artikel där sex av sju intervjupersoner alltså är män.  

 

Följande artikel är skriven av Simon Bank och publicerades 28 augusti 2017 i Aftonbladet, 

”Ett grått & trött derby”.97 I artikeln gick Bank igenom hur spelet var i matchen.  Han 

menade att det varit en dålig match vilket är lätt att förstå redan i rubriken. Han tog tidigt upp 

hur supportrarna varit på plats redan 45 minuter innan matchen började. Han beskrev även hur 

stämningen gick upp och ner på läktarna beroende på vad som hände i matchen, när det blev 

mål åt ena eller andra hållet så tände publiken till.  

 

Efter att ha förklarat vad som hänt under matchen tog Bank upp att det handlade mer om 

supportrarna i denna match än om själva spelet. Även om detta fick en liten del i det stora 

hela så skriver Bank så här om händelsen:  

 

”Vad är ett derby egentligen? En kamp om skryträttigheter för alla, ett komplex för 

Djurgården, ett hål i tiden för AIK, en chans att leka cowboys och indianer för en viss 

kategori supportrar (de sprang av sig i paus den här gången). Särskilt mycket fotboll var det 

hur som helst inte den här gången.” 

 

Det intressanta med detta är orden cowboys och indianer, då dessa bygger på stereotyper om 

vissa människor. Framförallt cowboys tyder direkt på något manligt. Att det alltså bara varit 

män som bråkat, något som kan ifrågasättas då några av dessa varit maskerade. Vilket syns på 

ett klipp som publicerats på YouTube.98  

 

I artikeln ”45 Hammarbyprofiler-en gemensam kärleksförklaring till Söderstadion”99 från den 

23 juni 2013, skrev Cecilia Edström, Lovisa Giertta och Oskar Lund från Expressen om hur 

                                                      
97 http://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05734920170828fc6b2065c6b50db3c4f8d3a5bad61
8f3&serviceId=2 av Simon Bank, publiceringsdatum 2017-08-28, hämtad 2017-12-11.  
98 https://www.youtube.com/watch?v=opuy95tQ2qY av Kristian Flordal, publiceringsdatum 2017-08-28, 
hämtad 2017-12-11. 
99 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020130623c3ee9d98651d2199fae029bf0e2c7
a66&serviceId=2 av Cecilia Edström, Lovisa Giertta och Oskar Lund, publiceringsdatum 2013-06-23, hämtad 
2017-12-12. 
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en del spelare tillsammans med supportrar diskuterat Söderstadions betydelse för alla 

iblandade parter i Hammarby. Totalt får 45 stycken Hammarbyprofiler lämna en kommentar 

kring Söderstadion. Att det är manliga fotbollsspelare som representerat Hammarby är 

naturligt då det är Hammarbys herrlag som spelade på Söderstadion. Av de 45 intervjuade 

profilerna är 41 före detta spelare eller klubbikoner och fyra stycken är supportrar som även 

är kända för allmänheten. Så som Jan-Ove Waldner (bordtennislegend), Jonas Karlsson 

(skådespelare), Magnus Carlsson (sångare) och Mikael ”Äpplet” Appelgren 

(bordtennislegend). Av alla profiler som blev intervjuade var alla män, till exempel hade man 

kunnat välja att intervjua Izabella Scorupco, känd skådespelerska och Hammarbysupporter. 

Det finns även personer som varit engagerade inom klubben väldigt länge, till exempel 

Yvonne Werner som har hejat på Hammarby i hela sitt liv. Hon har arbetat sedan 2001 som 

matmor på Årsta IP och lagat mat till Hammarbys spelare.100 Det är två exempel på profiler 

som Expressens journalister hade kunnat välja att intervju. 

 

Den 13 april 2015 publicerades artikeln ”Nu börjar jakten på att vara bäst i Stockholm”101. I 

denna artikel intervjuades Järnkaminernas ordförande Viktor Adolfsson men även Tommy 

Fagerberg, skribent på Hammarbys Svenskafans-sida. Artikelns vinkel var att jakten på vilket 

lag som skulle bli bäst i Stockholm var inledd och fakta kring den derbyhistorik som finns i 

Stockholm. Artikeln behandlar inte supportrar utan att supportrar har fått uttala sig om det 

sportsliga. 

  

Expressen vände sig till Viktor Adolfsson är förståeligt då han är ordförande i Djurgårdens 

största supporterförening. Därför hade det varit förståeligt om Expressen hade vänt sig till 

någon på motsvarande position inom Bajen fans, en ordförande eller någon annan i styrelsen. 

Vid den här tidpunkten var bland annat Sandra Gaye, som i dag är ordförande för Bajens fans, 

vice ordförande. Istället lät man en Svenskafans-skribent uttala sig i frågan. En svenska fans-

skribent är en supporter som skriver ideellt för Hammarbys Svenskafans-sida och har därmed 

inga officiella uppdrag som Sandra Gaye exempelvis hade och fortfarande har.  

 

                                                      
100 www.gronvitaprofiler.se/37-Werner/ av Grönvita profiler, publiceringsdatum 2014-02-04, hämtad 2017-12-
18. 
101 https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/nu-borjar-jakten-pa-att-vara-bast-i-stockholm/ av Carl-
Fredrik Eriksson, publiceringsdatum 2015-04-13, hämtad 2017-12-12. 
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7.2 Intervjuanalys: de kvinnliga supportrarnas egen uppfattning om mediernas 
bevakning 
 
Förutom att ta reda på huruvida kvinnliga supportrar representeras i Aftonbladet och 

Expressen har fyra kvinnliga informanter själva förklarat sin syn på deras egen representation 

i media. Överlag tycker de fyra informanterna att de är underrepresenterade sett till hur många 

kvinnor som faktiskt går på fotboll. Under denna rubrik kommer fem teman att tas upp, vilka 

alla varit centrala vid intervjuerna.  

 

7.2.1 Begreppsproblematik  
 
Tre av fyra informanter menar att begrepp som supportrar eller fans har en manlig underton. 

Den fjärde informanten tyckte inte det alls och motiverade det med att man är supportrar om 

man hejar på ett lag och inte om man är man eller kvinna eller något tredje kön. Dock menar 

även den fjärde informanten att en kvinnlig supporter i media ofta gestaltas som ett unikum. 

Att det står för kvinnor som vill skapa kvinnokraft, så för informanten själv är ordet supporter 

könsneutralt men gestaltningen av en supporter kan variera.  

 

De tre övriga som tyckte att supportrar och fans är något manligt i media, menade att det 

oftast skrivs negativt om supportrar och att det oftast är män som är delaktiga i det negativa.  

 

”Media gillar nog den stereotypen av en supporter, att en supporter är lika 

med en huligan och en huligan är lika med en arg man.” – Informant 1 

 

”Idrott och fotboll är skapat av män för män. Det är så det är i grund och 

botten. Män har gått på fotboll och kvinnor har varit hemma. Det gäller även 

för hela sporten fotboll. På samma sätt har inte kvinnor gått på fotboll som 

männen har gjort, vilket gör att den bilden har hängt med.” – Informant 2 

 

”Vi nämns inte alls som supportrar skulle jag vilja säga. När det är stökigt 

skrivs det om det och då är det bara män, det står aldrig att det är kvinnor 

som är med. Vi försvinner bakom alla män. […] Vi är ju färre men det är inte 

så att vi inte finns överhuvudtaget.” – Informant 3 
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7.2.2 Inkluderade samtidigt exkluderade  
 
Under intervjuerna förklarade kvinnorna sin egen delaktighet inom Black Army, 

Järnkaminerna, Bajen Fans, men även hur dessa supporterföreningar är representerade i media 

och huruvida kvinnliga supportrar syns som en del av supporterföreningarna. Här var alla fyra 

informanter överens om att de får vara mer delaktiga inom de egna supporterleden jämfört 

med hur mycket plats de får i media. Å andra sidan nämnde alla fyra att det även förekommit 

en del situationer inom supportergrupperna där de behövt hävda sig för att de är kvinnor.  

 

”Det handlar nog inte om att man inte är välkomnad i media, det handlar om 

att media är totalt ointresserade om tjejer går på fotboll.” – Informant 2 

 

”Det var en situation med en kvinnlig supporter som blev slagen, då syntes 

hon i media för att hon var tjej och inte för vad som hände. De hade nog 

struntat i det om hon var man. Då utnyttjas vi för att de [media] ska få fram 

sin poäng att det är farligt att gå på fotboll.” – Informant 3 

 

”Jag tycker att det alltid ska vara så himla speciellt när det en tjej i media och 

jag tycker att det vore skönt om vi gick vidare från den grejen.” – Informant 4 

 

”Nu nämns man inte ens i media, man är inkognito. Men i våra gäng inom 

föreningarna kan alla hänga tillsammans, tjejer och killar.” – Informant 1 

 

7.2.3 Medialt fokus på negativitet 
 
Något som samtliga informanter talat om i intervjuerna var synen på hur våld alltid framhävs i 

media och att det positiva med supporterskap sällan tas upp. Då alla informanter hävdar att 

det endast är män som står för våldet kring fotbollsmatcher exkluderas kvinnorna automatiskt. 

Å andra sidan menar de alla att det skulle vara en större chans för kvinnliga supportrar om det 

skulle börja rapporteras mer om det positiva med hela supporterkulturen, så som härliga 

sånger, engagemang, kärleken till sitt lag och fina kulisser.  

 

”Det känns väl som att det enbart är män det syftas på. I media i huvud taget 

vinklas det mycket när det är negativa saker som händer, där är det ju väldigt 

mycket manligt och inget kvinnligt.” – Informant 2 
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”Jag känner nog inte till någon tjej som är med i Firman (Firman Boys= 

huliganfalang till AIK) det är inte en plats för brudar, jag tror inte att någon 

är sugen på det heller. Våldsdelen är så jäkla liten del men det är alltid den 

media förstorar upp och så ser det alltid ut.” – Informant 4 

 

”Det kanske inte är så roligt att läsa om det inte hänt något, det är därför 

huliganer får synas, för det händer något. […] Egentligen gör det inget att de 

inte skriver om oss, men problemet är att det bara är en negativ bild som 

sprids till de som inte går på fotboll då. Och då försvinner vi.” – Informant 3 

 

7.2.4 Sociala medier  
 
Något som varit positivt för alla informanter är den öppning sociala medier har givit de. 

Samtliga informanter ser sociala medier som en plats där de kan synas och förmedla sina 

budskap, men främst visa för andra att kvinnliga supportrar finns. För informanterna är det 

även viktigt att visa att det inte är farligt att gå på fotboll. Det är främst plattformar som 

Twitter och Instagram som informanterna använder sig av. För att synas mer utåt har de fått ta 

alternativa vägar istället för att synas i traditionella media: 

 

”Sociala medier kan hjälpa oss att skapa en medvetenhet att vi finns. Så som 

situationen ser ut liksom, för att uppmärksamma problem som man sedan kan 

hoppas att traditionella medier kan ta upp och se. Traditionella medier är 

ingenting för oss som vi kan använda oss av, medan sociala medier är där vi 

syns och hörs, och det är genom våra sociala medier som folk kontaktar oss.” 

– Informant 2 

 

”Sociala medier är grymt, jag använder det mycket. Mycket för att skrika, 

vara mer högljudd, […] Många tjejer är smarta på sociala medier, de vet hur 

de ska få följare. Killar behöver inte det, det behöver inte bevisa sig.” – 

Informant 1 

 

”Det behövs mycket nytt. Bland annat att supporterbilden normaliseras och 

där är sociala medier bra, det har haft en jättebra inverkan.” – Informant 4 
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7.2.5 I första hand kvinnor i andra hand supportrar 
 
Informanterna menar även att när de väl nämns i pressen är det för att de är kvinnor 

primärt och supportrar sekundärt. Det är frågor som handlar om typiska kvinnofrågor 

så som hur det är att vara mamma och supporter av journalisterna vid de tillfällen de 

blivit intervjuade. Den bilden som media förmedlar får även en effekt på allmänheten, 

två av fyra informanter påpekade att personer som inte går på fotboll frågar dem om 

det är farligt och hur de vågar att gå på fotboll. 

 

”Man vänder sig oftast till kvinnor när det handlar om kvinnofrågor, så är det 

ju” – Informant 4 

 

”Det är ju som när den där Bajentjejen blev nedslagen av polisen. Då blev det 

ju en stor grej av det i media för att hon var tjej och på fel plats. Inte för att 

hon är fotbollssupporter.” – Informant 1 

 

”Ofta känns som att de [media] vill ta med en bara för att. De hade hellre 

intervjuat en kille men vi tar dig för du är tjej. […] Jag tror att i många fall blir 

man kvoterad in, liksom vi måste ha en tjej, vi tar henne.” – Informant 2 

 

”På jobbet kan de fråga om jag är rädd och om det inte är farligt, de tycker att 

jag är konstigt som tycker det är kul att gå på match. Jag tog faktiskt med mig 

tjejerna från jobbet på match, för att visa att det inte är så farligt som media 

framställer det” 

8 Slutsats och diskussion  
 
I vår slutsats och diskussion kommer vårt syfte och våra frågeställningar att besvaras. Detta 

med hjälp av de analyser och det resultat vi kommit fram till, men även genom att applicera 

det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen vi har använt oss av. Dispositionen i 

detta kapitel kommer att vara uppbyggt utifrån våra frågeställningar, där en frågeställning i 

taget besvaras.   
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8.1 Hur ofta förekommer det att kvinnliga supportrarna skildras i Aftonbladet och 
Expressen? 
 
Resultatet av vår undersökning visar att det är ovanligt att kvinnor skildras när 

supporterkultur diskuteras i Aftonbladet och Expressen. 

 

I Aftonbladets artiklar under den studerade perioden hade endast en artikel fokus på en 

kvinna. I de övriga var det män som blivit omnämnda eller intervjuade. I Expressen är det 

likadant, i endast en artikel blev kvinnliga supportrar intervjuade. Det betyder att av 37 

artiklar handlar endast två om kvinnliga supportrar. Sju av Aftonbladets 17 artiklar berörde 

manliga supportrar och fyra av Expressens totalt 20 berörde manliga supportrar. Resterande 

artiklar använde sig bara av begreppen supportrar eller fans.  

 

I undersökningen kunde vi se att en majoritet av artiklarna var könsneutrala men att det kan 

uppfattas som manliga eftersom i artiklarna använder sig journalisterna av begreppen 

supporter och fans, som delvis är manligt kodade ord, Radmann beskriver i sin avhandling om 

den manliga diskursnormen som påverkar medias rapportering kring fotbollsarenor, 

supporterkulturen, huligannarativet.102 Tre av fyra informanter uppfattade begreppen som 

manliga, den tidigare forskningen i samverkan med informanterna gör att vi tror att artiklarna 

kan uppfattas som manligt laddade även om de inte skriver ut specifika kön i artiklarna. 

 

Vår tolkning av det resultatet är att kvinnliga supportrar inte är väl representerade i 

Aftonbladet och Expressen. Den manliga diskursen som Aage Radmann diskuterar i sin 

avhandling blir direkt avgörande för om de artiklar som ej har ett uttalat kön uppfattas som 

manliga och därmed inte representativa för kvinnliga supportrar.  

 

Vår undersökning kunde visa att fyra av 37 artiklar var skrivna av kvinnor eller delvis skrivna 

av kvinnor. I valet av intervjupersoner är det män som har valt att prata med män. Det är även 

något som våra informanter upplever, att män talar med män. Detta kan diskuteras i termer av 

i Hirdmans teorier om genussystemet.103 Fotbollen är en manlig domän där manlighetsnormen 

är väldigt stark, det är mannen som är norm och därför vänder man sig till män som manlig 

journalist. Ett tydligt exempel på detta är Expressens ”införartikel” om derbyt mellan 

                                                      
102 Radmann, Huliganlandskapet, s, 78. 
103 Hirdman, Genussystemet, s, 7-8. 
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Hammarby och Djurgården. I den artikeln intervjuades Viktor Adolfsson som är ordförande 

för Järnkaminerna. Hammarbys representant blir inte någon från styrelsen i Bajen fans där det 

finns kvinnor på beslutsfattande poster, det blir en person som skriver för Hammarbys 

Svenskafans-sajt. Det är problematiskt att jämställa en person som har ett offentligt uppdrag 

och är ordförande för en förening med tusentals medlemmar, med en Svenskafans-skribent 

som arbetar ideellt. Det hade varit mer korrekt att intervjua någon ur Bajen fans styrelse och 

då i synnerhet ordföranden eller vice ordföranden då de sitter på motsvarande post som Viktor 

Adolfsson. Trots att en kvinna har blivit vald att representera tusentals Hammarbysupportrar 

blir hon inte intervjuad i Expressen utan det blir en person som inte har något 

förtroendeuppdrag utan skriver om Hammarby på sin fritid. 

 

8.2 Hur beskrivs fotbollsläktaren utifrån genus- och maskulinitets aspekter i 
Aftonbladet och Expressen? 
 

Fotbollsläktaren beskrevs i bland som något negativt, en plats för våld och huliganism. Dock 

ska sägas att det även nämns som något folkligt och positivt i 14 artiklar. Det skrevs inte i 

någon artikel om både det negativa och positiva med supportrar, utan det var det ena eller det 

andra. I samband med matcher där det skedde stök och bråk lyfter media fram huliganer. De 

supportrar vi intervjuade menade att det är män som är huliganer, och att det är också så det 

beskrevs i de artiklar som analyserats. I undersökningens artiklar kan man se att det var män 

som beskrevs som huliganer.104  

 

Enligt Aage Radmann stärker media huligannarrativet av att det är män som bråkar och 

slåss.105 Media använder sig även kraftiga adjektiv när man beskriver stökiga situationer. I 

artikeln ”Sluta ursäkta fotbollskaoset” skrevs det bland annat om hur svartklädda män skrikit 

”hora” i tunnelbanan. Genom att använda sådana starka uttryck förstärker mediabilden av att 

huliganer är stökiga män vilket är något som stämmer och som våra informanter upplever. 

Rapporteringen kring huliganismen med starka uttryck förstärker den enskilda huliganens 

identitet.106  

 

                                                      
104  https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057349201410277dad4e9bc2126d2d383c08c00301
8ebc&serviceId=2 av Henrik Lundgren, publiceringsdatum 2014-10-27, hämtad 2017-12-11. 
105 Radmann, Huliganlandskapet, s, 78-79. 
106 Radmann, Huliganlandskapet, s, 102. 
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När Aftonbladet och Expressen skriver om den positiva delen av supporterkulturen så som 

tifo, stämning och folkfest så beskrivs detta som något positivt skapat av supportrar. Då är 

artiklarna könsneutrala, men våra informanter känner sig trots detta inte representerade då de 

befinner sig på en manlig domän och mannen är norm. Detta stämmer väl överens med 

Hirdmans teori om genussystemet, där genussystemet andra logik är att mannen är norm.107 

 

8.3 Hur återspeglas föreställningar om genus och fotboll i de frågor som ställs till 
kvinnliga supportrar när det bli intervjuade av journalister? 
 

De kvinnliga supportrar vi har intervjuat upplever att kvinnor generellt inte får samma frågor 

som män när de blir intervjuade. I vår undersökning visar de två artiklarna som handlade om 

kvinnor, tillsammans med den uppfattning våra informanter har, att det finns vissa tendenser 

till att dessa upplevelser stämmer. Det skulle dock behövas ett större underlag för att bekräfta 

denna bild.  

 

I intervjun med den kvinnliga djurgårdssupportern Lena Gustafsson Wiberg108 i Aftonbladet, 

intervjuas hon i form av kontaktperson mellan supportrarna och klubben (SLO). Under hela 

artikeln ställs relativt neutrala frågor och hon intervjuas för sitt arbete som SLO och inte som 

supporter eller kvinna. I intervjun blir hennes arbete det viktigaste och som det vinklas på. 

Det vinklas inte på att hon är en kvinna i en manlig domän. Det kan bero för att hon har tagit 

ett par kliv upp i den stege som genussystemet innebär. 

 

Den andra artikeln om kvinnliga supportrar är uppdelad i tre delar, första delen handlar om 

hur de tre kvinnorna möttes och hur det är att vara supporter till Hammarby, den andra delen 

handlar om hur det är att vara mamma och fotbollssupporter. Några frågor skrivs inte ut i 

artikeln men av citaten går det att utläsa att hon har fått frågor som rör om det är farligt eller 

inte. Ett citat är, ”Men det är i allra högsta grad ofarligt”. En annan av de tre kvinnorna 

berättar även om föreningen Bajens unga supportrar och att de har varit med och arrangerat 

                                                      
107 Hirdman, Genussystemet, s,7. 
108 https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article20639080.ab/promo av Oskar 
Månsson, 2015-04-17, hämtad 2017-12-12. 
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bortaresor för barn, för att visa att det inte är farligt med fotboll. Den sista delen handlar om 

att det ska bli kul att gå på Hammarbys sista match 2014.109 

 

Detta stämmer väl överens med forskningen och teorierna som både Yvonne Hirdman, 

Gunilla Jarlbro och Mia Hammarlin presenterar i sina respektive böcker. Kvinnor på manliga 

domäner får andra frågor och blir tilltalade på ett annat sätt än vad män blir.110,111 Våra 

informanter upplever också att detta är fallet, men vi har även sett att det kan vara annorlunda, 

som i artikeln med Lena Gustafsson Wiberg. Samtidigt ska sägas att hon inte bara är 

supporter utan arbetar för Djurgården, i första hand. Detta kan bidra till att hon inte blir 

intervjuad som kvinna utan för sin funktion som en kontaktperson mellan supportrar och 

klubb.  

8.4 Hur upplever de kvinnliga supportrarna själva att deras supporterskap 
representeras i Aftonbladet och Expressen? 
 

De fyra informanterna upplever att de är kraftigt underrepresenterade i relation till att det är 

ett stort antal kvinnliga supportrar som går på fotbollsmatcher. De upplever även, att när de 

väl intervjuas, blir de det i form av kvinnor i första hand och som supportrar i andra hand. På 

grund av den manlighetsnorm som finns kring fotboll och supportrar blir genussystemet 

aktuellt eftersom kvinnliga supportrar, likt kvinnliga fotbollsspelare, är på en felaktig 

domän.112 Kvinnliga supportrar tillskrivs, enligt informanterna, ”mammarollen” exempelvis. 

Informanterna menar att de inte får några frågor om det sportsliga utan huruvida det är att 

vara mamma och gå fotboll och om det är farligt att gå på fotboll, med mera. När kvinnliga 

supportrar framställs som kvinnor i första hand i media påverkar det utrymmet som de får 

inom fotbollens sfär.  I Madeleine Klebergs Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap diskuteras ett liknande exempel men om kvinnor i näringslivet, ett 

ökat utrymme i media ökade även antalet framgångsrika kvinnor i näringslivet.113 

 

Enligt Peter Dahlén är det alltid den manliga idrottaren som är den normgivande måttstocken, 

vilket även gäller för supportrar. De kvinnliga idrottarna har ofta varit osynliga i media, den 

                                                      
109 https://web.retriever-
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091020141102fc92257de829cbb8261d2c773c0fb
9fe&serviceId=2 av Ludvig Holmberg, publiceringsdatum 2014-11-02, hämtad 2017-12-13.  
110 Hirdman, Genussystemet, sid 7 
111 Jarlbro & Hammarlin, Kvinnor och män i offentlighetens ljus, s, 62-72. 
112 Dahlén, Sport och medier, s, 466. 
113 Kleberg, Genusperspektiv, s, 18 
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strukturen appliceras även på kvinnliga supportrar, vilket bidrar till ett osynlighetsgörande.114 

Det gör att kvinnliga supportrar inte kan stärka sin ställning som supportrar, enligt Klebergs 

teori, om de inte får synas eller nämnas i media.  

 

8.5 Vidare forskning 
 

Flera av uppsatsens informanter har nämnt sociala medier som en plattform där de får 

synas. Det skulle vara intressant att se huruvida kvinnliga supportrar har en större 

spridning på sociala medier än i traditionella medier men också göra en jämförande 

studie mellan kvinnliga och manliga supportrar i sociala medier, med fokus på vilka 

som spridning och vilka effekter detta får för supporterskapet. 

 

Denna undersökning skulle kunnat ha gjorts med hjälp av andra tidningar eller andra 

medier och med fokus på ett annat geografiskt område i Sverige, istället för 

Stockholm. Det skulle vara intressant att titta på mindre Allsvenska klubbar som inte 

får lika stor uppmärksamhet i media och som inte har lika mycket publik på 

matcherna. Är det samma sak att vara kvinnlig fotbollssupporter till dessa lag, 

skillnader och likheter mellan klubbarna i Stockholm och de mindre ute i landet.  

 

En kvantitativ metod skulle även kunnat ha använts, men då med ett större antal 

artiklar där nyckelord som kvinna, man och supporter används som variabler. För att 

få reda på ett mer exakt resultat i hur många artiklar som kvinnor förekommer i 

jämfört med män. Då hade det varit passande att kolla på ett större material, inkludera 

till exempel all tryckt press i Sverige. 
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114 Dahlén, Sport och medier, s, 475. 
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