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English abstract:  
The purpose of this essay is to investigate two Swedish, national newspapers and their 

depiction of football related violence. Through a critical discourse analysis this essay aims to 

illuminate the discourse practices that are being reproduced in media and also how the 

discourses have changed over time. The essay analysis articles around two casualties in 

Sweden (2002 & 2014) that are a direct result of football violence. 

The material contains of twenty-four analyzed articles from Aftonbladet and Expressen. 

A critical discourse analysis has been used for both the theoretical framework and method, 

with Fairclough’s three-dimensional model as analytical tool. 

 

The result shows that both Aftonbladet and Expressen depict football violence through a wide 

perspective and describes the problem with the help of multiple agents that have varied 

experience on the subject. The main discourses that have been distinguished have been 

named; The discourse of responsibility, The discourse of amendment and The discourse of 

security. Another less recurrent discourse that have been distinguished is the discourse of the 

victim. In the analysis it is manifested that the order of discourses has changed over time and 

that some discourses have been more or less established. 
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Begreppsammanfattning 
SvFF – Svenska fotbollsförbundet 

Fotbollsexperter – Ordet ”expert” används flitigt i sportsammanhang, inte minst i fotboll. 

Någon tydlig definition av ordet är dock svår att ställa. Med fotbollsexpert menas; de som 

anses ha större kunskap och bättre förståelse för sporten, lagen och spelarna. Experterna 

brukar i regel bestå av före detta fotbollsspelare, journalister, tidigare anställda hos SvFF eller 

andra som på ett eller annat sätt varit involverade i sporten. 

Firmor – En firma är benämningen på en grupp/gäng som ägnar sig åt huliganism för ett 

specifikt lag. Exempel på firmor i Sverige är till exempel Wisemen (IFK Göteborg), Firman 

boys (AIK) och DFG (Djurgården).  
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1.0 Inledning  
Nationalsporten, så marknadsför svenska fotbollsförbundet (SvFF) fotbollen i Sverige. 

Ishockeyförbundet och bandyförbundet håller troligtvis inte med om att fotbollen är den mest 

kulturellt förankrade sporten i Sverige eller den sport som har tydligast koppling till den 

svenska identiteten (Sveriges Radio 2018). Debatten mellan vilken sport som representerar 

Sverige mest kan pågå för alltid mellan olika idrottsutövare men vad vi kan fastställa är att 

fotbollen är den största sporten, både när det gäller utövare och publiksiffror (rf.se). Hos 

många personer ligger fotbollen varmt om hjärtat och det finns de som gråter när deras lag 

förlorar, liksom jublar när deras lag vinner. Sedan finns det de som uttrycker hat och 

aggressivitet dels när deras lag vinner och dels när de förlorar.  

 

Det fotbollsrelaterade våldet i Sverige är ett växande problem och varje år vid premiären av 

allsvenskan och under seriens gång hör vi om unga, testosteronfyllda män som härjar och 

förstör upplevelsen för de övriga supportrarna. På TV, internet och i tidningar får vi bevittna 

skrämmande bilder på maskerade män med brinnande bengaler på läktarna. Folk som flyr ner 

i tunnelbanan för att de bär en halsduk med fel färger och folk som i ilfart blir körda till 

intensiven efter att ha fått en flaska i huvudet från en berusad fotbollshuligan. Vid ett 

eventuellt dödsfall till följd av fotbollsrelaterat våld kan man räkna med att ett stort medialt 

pådrag och att incidenten troligtvis kommer att behandlas i många debattartiklar, intervjuer 

och krönikor. 

 

På grund av det stora intresset för fotbollen finns det naturligt ett stort intresse av att läsa 

artiklar relaterade till ämnet. Våld, som även det är ett hett ämne och ger upphov till ett stort 

intresse skapar tillsammans med fotbollen ett stort nyhetsvärde och kan resultera i många 

sålda lösnummer/klick (Radmann, 2012, 100). Diskuterar då media inom ramarna för det som 

är relevant när det kommer till fotbollsrelaterat våld och för de diskurser som ger en 

verklighetsförankrad bild av orsaker, konsekvenser och möjligheter att förbättra läget? 

Eftersom att det hypotetiskt sett finns stora möjligheter för media att tjäna pengar på ämnet är 

det intressant för mig som forskare att närmare undersöka hur det mediala narrativet ser ut 

gällande fotbollsrelaterat våld och hur den återspeglar den svenska fotbollskulturen. 
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2.0 Bakgrund 
Den 29 juli 2002 spelar stockholmsklubben AIK match mot IFK Göteborg på Råsunda 

stadion i Solna, Stockholm. Strax före avspark drabbar två supporterföreningar samman i 

Högalidsparken, långt ifrån stadion. När supportrarna skingras ligger IFK-supportern Tony 

Deogan kvar medvetslös med skallskador. Tre dagar senare avlider Deogan på sjukhuset och 

därmed blev han Sveriges första dödsfall till följd av fotbollsrelaterat våld (Aftonbladet, 

2014-03-31). Detta blev givetvis en stor nyhet som diskuterades i krönikor, debattinlägg, 

forum och nyhetsartiklar. I efterhand har även flera dokumentärer gjorts som beskriver fallet 

omTony Deogan. 

 

Den 30 mars 2014, elva och ett halvt år efter Tony Deogans död spelar Djurgårdens IF sin 

bortapremiär i Helsingborg. Strax före matchen (14:28) larmas polisen om att en 

Djurgårdssupporter blivit misshandlad utanför arenan. Stefan Isaksson avled redan 16.00 av 

de skallskador han fått dels från att ha slagit huvudet i marken, och dels för att ha blivit slagen 

i huvudet av angriparen. Även denna nyhet blev snabbt nationell och media producerade ännu 

en gång mängder med artiklar och intervjuer. Trots de många år som gått sedan Tony 

Deogans död, uppmärksammades hans namn återigen i tidningarna då det finns en tydlig 

koppling under vilka omständigheter dessa dödsfall ägde rum. 

 

Det dyker frekvent upp artiklar och TV-inslag angående fotbollsrelaterat våld i svensk media. 

Rapporteringen kring fotbollsrelaterat våld hade dock en högre frekvens än vanligt tiden efter 

Tony Deogans och Stefan Isakssons död. Till skillnad från många andra länder med liknande 

problem har det endast skördats två offer på grund av huliganism i Sverige. Därför dras 

naturligt paralleller mellan de två offren och sättet de omkom på. Det är dels, det stora 

mediala pådraget och likheten mellan dödsfallen samt möjligheten att dra paralleller mellan 

dessa, det är intressant att jämföra rapporteringen i kölvattnet av dessa händelser.  
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3.0 Tidigare forskning 
Under tidigare forskning presenteras och diskuteras forskning som har undersökt samband 

mellan fotbollsrelaterat våld och media. Med den tidigare forskningen påvisar jag att det finns 

problematik i medias representation av fotbollsrelaterat våld och att frågan om diskursen har 

förändrats är aktuell. 

 

3.1 Att äga en (huligan-)berättelse 
Aage Radmann, som gjort flera studier om fotbollsvåld, skriver att rapporteringen kring 

fotbollsrelaterat våld är större än någonsin och forskning visar att en konsekvens av det här är 

att medias narrativ om huliganism är avgörande för uppfattningen av fenomenet, inte bara hos 

allmänheten, men även hos politiker och beslutsfattare (Radmann, 2012, 99). Radmann menar 

att det finns en viss problematik med medias porträttering av fotbollsvåld då den tenderar att 

överdramatisera och skapa moralpanik, ett begrepp som varit ett återkommande tema i både 

svensk och utländsk forskning om huliganism och fotbollsrelaterat våld (Ibid, 100). 

Huliganism konstrueras genom olika medienarrativ och dessa narrativ förenklar orsakerna till 

huliganism och stigmatiserar de inblandade (ibid, 100).  

 

I sin avslutande diskussion säger Radmann att moralpanik inom ”Cultural studies” kan förstås 

som en ”ond-spiral” där man tar till hårdare och hårdare åtgärder för att motverka det som 

media skildrar som ett stort hot mot samhället (ibid, 118). Radmann diskuterar även 

huliganism utifrån ett klassiskt drama. Det finns en tydlig koppling mellan avsändare och 

mottagare och journalistens prägel är avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet. 

Genom att stigmatisera oss från dem blir resultatet ett klassiskt drama med vi – dem, gott – 

ont, svart – vitt (ibid, 104). 

 

3.2 Fotboll och huliganism 
Anders Green, forskare på kriminologiska institutet på Stockholms universitet skrev år 2009 

en avhandling som heter Fotboll och huliganism. Uppsatsen diskuterar fenomenet huliganism 

som helhet och däribland medias roll i huliganlandskapet och hur representationen ser ut 

kontra verkligheten. 

 

Green, som resonerar kring andra forskares texter menar att massmedia kan vara en ofrivillig 

konstruktör av huliganismen. Huliganism är ett klassisk “moraldrama” som överdramatiseras 
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i massmedia där det finns tydliga roller på vilka som är onda och vilka som är goda. På grund 

av dessa tydliga roller blir huliganismen ett spännande och fascinerande ämne för läsarna då 

fenomenet är svårt att förstå för de etablerade. För de övriga fotbollssupportrarna märks eller 

påverkar sällan huliganismen förrän det rapporteras i media, något som kan bidra till 

moralpanik (Green, 43). 

 

I sin slutsats är Green tvetydig i hur stor påverkan media har på huliganism. Han menar att 

fotboll som genre är väldigt påpassad och överdramatiseras gärna, oavsett händelse, och 

eftersom att huliganismen dessutom passar bra in i ett medieformat finns det en möjlighet att 

massmedia håller huliganismen vid liv. Men där slutar troligtvis medias makt enligt Green, 

för massmedia är knappast orsaken till huliganism utan snarare att icke-huliganer kan bli 

inspirerade av den bild som media målar upp av anarkism, medan de som redan är 

involverade i huliganism troligen finner medias artiklar ointressanta. 

 

3.3 Huliganlandskapet: medier våld och maskuliniteter  
Radmann har även skrivit avhandlingen Huliganlandskapet: medier, våld och maskuliniteter 

där han diskuterar medias roll i huliganlandskapet. Bland annat lägger Radmann fram att 

ordet “huligan” är ett svårdefinierat begrepp och medias användning av det innefattar allt från 

fysiskt och verbalt våld till smällare och pyroteknik. På grund av detta försämras 

uppfattningen av allmänheten vad som tillhör supporterkulturen och vad som tillhör 

huliganlandskapet (Radmann, 2013, 21).  

 

Precis som i Att äga en (huligan-)berättelse återkommer Radmann till att media för en 

stigmatisering gentemot huliganer genom att beskriva de som ”vildar, ”barbarer” etc (ibid, 

62). I sina slutsatser kan Radmann konstatera att massmedia inte visar upp en nyanserad bild 

av huliganismen utan snarare målar upp en skrämmande bild kring fenomenet som Radmann 

kallar för “huliganpjäs”. Huliganpjäsen är den dramatiska bild som media målar upp av 

huliganlandskapet men huliganpjäsen har en väldigt liten koppling till den faktiska 

våldsutvecklingen (ibid, 103). 

 

Huliganernas självbild kontra medias bild av huliganer belyses även det som en viktig punkt i 

Radmanns text då media ofta menar att huliganerna inte alls är intresserade av fotboll utan 

snarare endast av våld. Huliganerna menar istället själva att deras “grupp” inte alls cirkulerar 
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kring våld utan fotboll och gemenskap. Våldet är viktigt för gemenskapen enligt huliganerna 

men de menar själva att de är män med stil som endast slåss mot andra huliganer och i övrigt 

håller sig från brott (ibid, 104). 

 

3.4 Summering 
Uppenbarligen finns det en stående problematik i medias rapportering av huligan-landskapet. 

Genom sitt dramaturgiska sätt att bygga upp historierna kring fotbollsrelaterat våld riskerar 

media att skapa en panikstämning hos allmänheten då majoriteten av befolkningen bildar sin 

uppfattning efter det mediala narrativet. Radmann och Green klarlägger att såhär är fallet med 

stöd av både svenska och utländska studier och teorier. Teoretiseringar kring fotbollsrelaterat 

våld och varför unga män väljer att ansluta sig till våldsamma grupperingar finns det väldigt 

mycket av, däremot finns det väldigt lite svensk mediaforskning angående medias 

representation av fotbollsrelaterat våld.  

 

Då den här uppsatsen analyserar hur media valt att representera fotbollsrelaterat våld och hur 

den har förändrats över en specifik tidsperiod anser jag att det ovanstående forskningen är 

tillräcklig för att visa att det finns en stående problematik i medias rapportering, dock finns 

det en kunskapslucka som konkretiserat vilka diskurser som kan urskiljas i rapporteringen. 
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4.0 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka Aftonbladets och Expressens skildring av 

fotbollsrelaterat våld, samt att undersöka hur diskursen har förändrats över den tid som gått 

mellan de båda dödsfallen. 

5.0 Frågeställningar 
● Hur skildras fotbollsrelaterat våld i Aftonbladet och Expressen? 

● Vilka huvudsakliga diskurser går att urskilja i Aftonbladet och Expressen? 

● Har diskurserna förändrats, dvs hur skiljer sig rapporteringen efter dessa dödsfall? 
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6.0 Teori  
Den här uppsatsen kommer att vila på en grund i socialkonstruktionism och utgå från det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för diskursanalysen. Vidare kommer teorin kring 

Norman Faircloughs tredimensionella modell för en kritisk diskursanalys redogöras. 

 

6.1 Socialkonstruktionism 
Diskursanalys tar ansats ur den socialkonstruktionistiska teoritraditionen, vilken även är den 

grund som den här uppsatsen kommer att utgå från. Det finns ett flertal tillvägagångssätt för 

att utföra diskursiva analyser utifrån en socialkontruktionistisk grund, dock presenterar Vivien 

Burr (hämtat ur Jørgensen & Phillips, 2000) fyra nyckelpremisser som förenar fältet och som 

de flesta diskursanalytiska metoderna har sin grund i (Winther Jørgensen och Phillips, 11). 

• Vår syn på världen är inte en avspegling av verkligheten och kan inte betraktas som en 

objektiv sanning. Vårt individuella sätt att kategorisera världen på ger oss därför en 

subjektiv uppfattning av den (Ibid;11). 

• Hur vi ser och förstår världen är påverkad av vår kultur och vår historia. Vi är inte 

”installerade” med en viss identitet, utan ett resultat av vårt sociala handlande. 

Därmed, i takt med att vår kultur genomgår förändringar kan och kommer även vår 

syn på verkligheten att förändras (Ibid;11, 12). 

• Genom sociala processer tilldelas vi och bevarar vår syn på verkligheten. Genom 

social interaktion konstrueras kollektiva sanningar om världen (Ibid;12). 

• I en kollektiv syn på verkligheten byggs normer upp där vissa handlingar är 

accepterade och andra mindre accepterade, vilket i sin tur leder till konkreta sociala 

konsekvenser (Ibid;12). 

 

6.2 Diskursanalys 
För att förstå värdet av en diskursanalys måste man förstå begreppet diskurs. Diskurs är ett 

svårdefinierat begrepp men kan förstås som ett strukturerat mönster i det sociala samspelet 

mellan individer. Jørgenssen och Phillips gör ett försök att på ett enkelt sätt sammanfatta 

diskurs som ”att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Ibid;7). Ahrne 

& Svensson (2015) sammanfattar i sin tur hur diskurser fungerar i praktiken:  

“För det första påverkar diskurser hur vi uppfattar verkligheten, de bidrar till hur vi förstår 

samhället. För det andra påverkar de identiteter och för det tredje relationer mellan grupper 

av människor.”  
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 Trots att man bör ha det subjektiva i åtanke är diskurser i praktiken bekräftelse på de 4 

nyckelpremisserna som är beskrivna ovan, under rubriken ”socialkonstruktionism”.  

 

Utgångpunkten i en diskursanalys är alltså att vårt sätt att tala och samspela inte ter sig 

neutralt utan formas efter våra relationer, vårt sociala arv och vår omvärld. Det är för att 

belysa och finna dessa mönster som man använder sig av en diskursanalys – en diskursanalys 

lämpar sig därför för att undersöka olika kommunikationsprocesser. Till exempel ”hur 

bestämda fenomen och världsbilder konstrueras i massmedia” (ibid;7+8).  

 

Diskursanalysen kan ses som en ”kritisk” forskning då den undersöker maktrelationer i 

samhället och eftersträvar att hitta etablerade normer och narrativ i samhället, för att som mål 

ha möjlighet att förändra dessa. 

 

6.3 Kritisk diskursanalys 
I Jørgensen och Phillips (2012) presenteras tre olika metoder av diskursanalys. Det är 

diskursteori, kritisk diskursanalys, samt diskurspsykologi. Den kritiska diskursanalysen ämnar 

vara kritisk och engagerad i samhällelig förändring. Då min allmänna uppfattning är, med den 

tidigare forskningen i åtanke, att media för en orealistisk skildring av fotbollsrelaterat våld 

passar en kritisk diskursanalys bra för den här uppsatsen. 

 

Även inom kritisk diskursanalys finns det flera olika angreppssätt och modeller. Man kan 

dock påvisa ”genren” kritisk diskursanalys genom fem gemensamma drag: 

1. ”Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär” – dvs att skapandet och konsumeringen av texter är en viktig del i 

produktionen och reproduktionen i skapandet och upprätthållandet av den sociala 

världen (Jørgensen & Phillips, 67). 

2. ”Diskurs är både konstituerande och konstituerad” – dvs att allting inte kan 

reduceras till diskurs utan den sociala praktiken står i ett dialektiskt förhållande till 

andra sociala dimensioner (ibid;67+68). 

3. ”Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget” – dvs en 

helhetlig analys av språkbruk, vokabulär, grammatik och sammanhang mellan 

satser ska utföras (ibid;68+75). 
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4. ”Diskurs fungerar ideologiskt” – dvs att konsekvensen av vissa diskursiva 

praktiker bidrar till ojämlika maktförhållanden. Till exempel mellan kvinnor och 

män, nationaliteter eller etniska grupper (ibid;69). 

5. ”Kritisk forskning” – dvs en kritisk diskursanalys är inte objektiv eller politiskt 

neutral. Syftet med metoden är att framhäva ojämlika maktförhållanden och i 

slutändan kunna användas som belägg för social förändring (ibid;70). 

 

Till den här uppsatsen har jag valt att arbeta efter den tredimensionella versionen av kritisk 

diskursanalys som från början utvecklades av Norman Fairclough. 

 

6.3.1 Den tredimensionella modellen 

Redogörelsen för den tredimensionella modellen kommer att hämtas från boken 

Diskursanalys som teori och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (s.70-

79). Winther Jørgensen och Phillips tar stöd i Farcloughs modell och har sammanfattat hans 

verk mer begripligt. Deras sätt att förklara modellen har tidigare använts i flera 

examensarbeten och eftersom att den ger en konkret och överskådlig bild av modellen 

fungerar den utan tvivel att använda som det primära verktyget i den här uppsatsen. 

 

En central del i den tredimensionella modellen är att diskurs både är konstituerande och 

konstituerad. Diskurs är en del i att forma identiteter, maktförhållande och den sociala världen 

i sin helhet, men diskursen formas samtidigt av strukturer och praktiker i samhället (ibid;71). 

Enligt modellen räcker det inte heller med att enbart ägna sig åt en textanalys då det endast 

ger en ytlig förståelse av sambandet mellan text och samhälle (ibid;72). En viktig detalj är 

dessutom att den inte endast använder ordet diskurs som det abstrakta ordet som vanligtvis 

används utan även som ett subjektiv i textanalysen. Det definieras som ”ett sätt att tala som 

ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”, vilket betyder en typ av diskurs 

som kan särskiljas från andra diskurser (ibid;72). Det kan till exempel vara en feministisk 

diskurs eller en miljödiskurs och för att hitta dessa bör man söka återkommande teman i 

texten som analyseras. 

 

Det finns tre dimensioner som ska analyseras vid en kommunikativ händelse: 

● En text – i det här fallet de artiklar uppsatsen analyserar 

● En diskursiv praktik – produktionen och användandet av medietexter i ett samhälle, 

alltså relationen mellan grupperna som medverkar i diskursen (i det här fallet 
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författaren, läsaren, de intervjuade). Alltså hur texten förhåller sig i rådande 

diskursordning. 

● En social praktik – De rådande samhälleliga strukturerna som texterna produceras 

inom. 

Text: I denna lingvistiska del av analysen fokuseras det på textens egenskaper och 

uppbyggnad t.ex. grammatik, vokabulär m.m. 

 

Diskursiv praktik: Att undersöka den diskursiva praktiken betyder att man söker svar på vilka 

redan existerande diskurser som texten bygger på vid produktion. Genom att undersöka 

återkommande mönster i texterna (intertextualitet) kan man se vilka diskursiva praktiker som 

texterna bygger på och i den här uppsatsen kommer man även se om/hur de har förändrats 

över tid. 

 

Social praktik: I analysen av den diskursiva praktiken ser man huruvida de nuvarande 

diskurserna upprätthålls, omformuleras eller förändras. Vilka konsekvenser det har för de 

sociala praktikerna analyseras i denna dimension. Det går nämligen inte att påvisa 

förändringar i de sociala praktikerna med hjälp av endast den diskursiva praktiken utan 

forskaren måste ta hjälp från övriga samhällsvetenskapliga teorier. Då det inte finns tid eller 

resurser att dra slutsatser om den här dimensionen endast genom empirin i denna uppsats 

kommer den sociala praktiken inte att undersökas.  

 

I denna undersökning kommer texten undersökas med hjälp av några specifika lingvistiska 

verktyg såsom modalitet, transitivitet och andra analytiska verktyg som redovisas under 

punkten 6.4. Genom att analysera tidningsartiklarna kommer jag att söka reda på redan 

existerande teman (diskurser) och dela upp de. 

 
Figur 2. En illustration av Faircloughs tredimensionella modell 
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6.4 Analytiska verktyg och begrepp 
Denna metod är väldigt komplex och den tredimensionella modellen kan anpassas på olika 

sätt vid en analys. Alla verktyg är dock inte nödvändiga vid alla analyser utan anpassas efter 

studiens fokus och syfte (Winther Jørgensen & Philips, 2002, 76). 

 

6.4.1 Diskursordning 

Med diskursordning menas ”ett avgränsat antal diskurser som strider i samma terräng” 

(Ibid;34). Det är alltså ett x antal diskurser som i viss mån täcker samma sociala rum. Dessa 

diskurser ger innehåll på varsina sätt och ”krigar” om att vara den dominerande diskursen 

(ibid;134). 

 

6.4.2 Intertextualitet 

Med intertextualitet menas att alla texter på något sätt står i relation till varandra och att ingen 

text står för sig själv. När en text t.ex. hänvisar direkt till en annan text kan man anta att den 

reproducerar den diskursiva och sociala praktiken (ibid;77). I min egen uppsats kommer 

intertextualitet att vara till stor nytta för att se likheter mellan artiklarna och skillnader i 

diskursen över tid. 

 

6.4.3 Interdiskursivitet 

Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och är diskurser som existerar inom eller 

emellan andra diskurser. Om diskurserna blandas på ett nytt och ovanligt sätt kan det vara ett 

tecken på förändring i samhället (ibid;77).  

 

6.4.4 Transitivitet 

När man analyserar transitivitet i en text ser man på hur händelser och processer 

sammanbinds med subjekt och objekt (ibid;87). Till exempel om en man blir skjuten av en 

polis när han innan försökt skjuta dem kan det stå i tidningen ”Man skjuten av Polis”. 

Agenten i det här fallet är Polisen men man har valt att fokusera på effekten snarare än den 

processen som ledde fram till det. 
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6.4.5 Modalitet 

Modalitet är ett grammatiskt begrepp som undersöker affiniteten i en sats. Till exempel om 

någon säger ”Det är kallt” eller ”Jag tycker det är kallt”. Det första påståendet framhäver det 

som en sanning snarare än en subjektiv sanning. Påståendet har då ”hög affinitet”. 
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7.0 Metod och tillvägagångssätt 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats och som metod har jag valt att arbeta med en kritisk 

diskursanalys, närmare bestämt Faircloughs tredimensionella modell (se föregående kapitel). 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa det insamlade materialet, urval och 

avgränsningar, diskurserna som används, samt reflektera över uppsatsens validitet och 

trovärdighet. 

 

7.1 Material 
Det insamlade materialet från Aftonbladet och Expressen till undersökningen är hämtade från 

mediearkivet Retriever och innefattar såväl tryckta upplagor som webbartiklar. Materialet 

som har inhämtas är inte framtagna med hjälp av några sökord på grund av risken att missa 

viktigt material då fenomenet benämns med många olika synonymer. Istället är alla 

Aftonbladets och Expressens artiklar från de dagarna genomgångna och de som rör ämnet är 

därefter utvalda och analyserade. 

 

7.2 Urval och avgränsningar 
Materialet som är inhämtat innefattar alla artiklar som är skrivna om incidenterna från dagen 

dödsfallen inträffade och fyra dagar framåt. Totalt så finns det 67st artiklar i Aftonbladet och 

Expressen som rör de två dödsfallen. Dock har mindre insändare (endast några meningar 

långa) samt de få artiklarna som rör maskulinitet och kön valts bort. Det senare dels för att 

denna uppsats inte undersöker könsroller eftersom att kvinnor är ovanligt förekommande 

kring dessa brott och dels för att huliganism och maskulinitet redan är ett väl undersökt ämne. 

Krönikor, debattartiklar m.m. är medräknade i studien då det som publiceras är en del av 

tidningens diskurs. För att avgränsa mig har jag gjort ett så kallat stratifierat urval av 

artiklarna vilket betyder att jag först har stratifierat artiklarna i element (tidning & dödsfall) 

för att sedan göra ett slumpmässigt urval (Östbye, 248). Då tidningarna innehöll i princip 

samma antal artiklar rörande respektive dödsfall har jag inte behövt anpassa artiklarna 

procentuellt mot varandra för att riskera överrepresentation, vid urvalet har jag tagit ca 30% 

av artiklarna per element.  I en bifogad bilaga (se slutet av uppsatsen) redovisar jag en full 

lista på de 67 artiklar jag funnit, dels för att ge full transparens och dels för att underlätta 

arbetet för framtida undersökningar. 
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Materialet är endast hämtad från Aftonbladet och Expressen, som är Sveriges två största 

tidningar. Aftonbladet och Expressen är båda nationella med stor spridning som når ut till 

hela Sveriges befolkning. 

 

Då min studie riktar sig mot den problematik som uppstår när publiken endast får sin 

uppfattning om fotbollsrelaterat våld utifrån medias representation anser jag som forskare att 

Aftonbladet och Expressen, på grund av deras storlek och nationella spridning, är tillräckliga 

för att spegla den porträtteringen. 

 

I analysdelen kommer det att i stor omfattning refereras till artiklarna. För att underlätta 

läsningen har jag valt att numrera alla artiklarna och använda de siffrorna som referenser. Jag 

ger fortsatt full transparens och läsaren kan hela tiden gå tillbaka till listan nedan för att 

kontrollera vilken artikel det refereras till. 

Artiklarna som kommer att analyseras är följande: 

1. Lagrell: Det är inget våld på fotboll (Johan Flinck, Aftonbladet, 31/07/02) 

2. HULIGANBRÅKET - Spelare och fans: Stoppa våldet nu (Johan Flinck, Aftonbladet, 

31/07/02) 

3. HULIGANBRÅKET - Supportrarnas upprop: Leta upp och straffa de skyldiga 

(Andreas Johansson änglarna, Mats Jonsson järnkaminerna, Jimmy Wallingstam black 

army, Mikael Skogqvist smokinglirarna, Magnus Wilhelmsson bajen fans, 

Aftonbladet, 31/07/02) 

4. Har huliganerna tagit över igen? - Dartpilar, biljardbollar och upplopp - efter några 

lugna år har fotbollsterroristerna på nytt visat sina fula ansikten (Lars Nylin, 

Aftonbladet, 2/8/02) 

5. Pappans bön: “Sluta slåss” - “Tony var en varm och lojal ung man” (Katarina 

Sternudd, Aftonbladet, 03/08/02) 

6. Huliganmordet - “Det som har hänt ligger väldigt långt från fotbollen” (Erik Jullander, 

Aftonbladet, 03/08/02) 

7. Huliganmordet - Öppet brev till Black Army (insändare) (Stefan Fridefors, 

Aftonbladet, 03/08/02) 

8. Han kämpade för att ordna upp sitt liv (Katarina Sternudd, Aftonbladet, 03/08/02) 

9. Ta avstånd! (ingen listad författare, Expressen, 03/08/02) 

10. FOTBOLLS-MORDET. Publiken kan svika fotbollen. Experterna tror våldet kan 

skrämma bort folk. (Marie Hallman, Expressen, 03/08/2002) 
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11. Rikskriminalen: De här uppgörelserna är väldigt svåra att komma åt (Sofia Stridsman, 

Expressen, 03/08/02)  

12. FOTBOLLS-MORDET. Det var bara en tidsfråga. Låt inte fotbollsledarna fly undan 

problemen nu (Magnus Alselind, Expressen, 03/08/02)  

13. FOTBOLLS-MORDET. Efter mordet: “Sånt här får bara inte hända” (Fredrik 

Larsson, Expressen, 03/08/02)  

14. Patrik Asplund, före detta huligan: Så avvecklar vi “firmorna” 

15. Hårdare tag hejdar inte fotbollsvåldet - Debattören: Trots dödsfallet - svensk 

supporterkultur är på rätt väg (Björn Enjebo, Expressen, 01/04/14) 

16. Regeringen ska utreda förbud mot maskering (Olof Svensson, Aftonbladet, 01/04/14) 

17. Ville inte bråka - Anhörig till döde 43-åringen: Han gick bakom alla de andra (Pella 

Tagesson, Oskar Forsberg, Aftonbladet, 01/04/14) 

18. HAMRÉN: GÖR SOM ENGLAND - Förbundskaptenen till Sportbladet: ‘Måste bli 

konsekvenser för det man gör’ (Oskar Månsson, Aftonbladet, 01/04/14) 

19. Supporterpolisen: Firmornas inflytande växer sig allt starkare (Michael Wagner, 

Aftonbladet, 02/04/14) 

20. Niva kritiserar Englands-lösningen: Offrade supporterkulturen (Anderas Käck, 

Aftonbladet, 03/04/14) 

21. Britta Svensson: Jag älskar mitt lag, men vägrar att hata (Britta Svensson, Expressen, 

01/04/14) 

22. Vi vill våga gå på allsvenskan - Patrick Ekwall: IBLAND är det olustigt att gå på 

fotboll - jag vill se alla de goda krafterna ta avstånd från hatet FOTBOLL (Patrick 

Ekwall, Expressen, 01/04/14) 

23. Fansen ska inte ha veto - FOTBOLLSVÅLD LEDARSKRIBENT (Patrik Kronvist, 

Expressen, 02/04/14) 

24. 128 AVSTÄNGDA HULIGANER; Huligankartläggningen visar:; Flera tungt 

kriminellt belastade ; Videomaterial stor hjälp för åklagare ; Klubbar vill fånga upp 

yngre i riskzonen (Ludvig Holmberg, Angelica Lundberg, Tomas Carlsson, Roland 

Johansson, Peter Thunborg, Adam Eriksson, Expressen 03/04/14) 
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7.3 Bearbetning av insamlat data 
Genom att läsa igenom artiklarna flera gånger fick jag en översikt över materialet som skulle 

analyseras. I analysen är artiklarna som redogör för Tonys Deogans död respektive Stefan 

Isakssons död separerade för att jag sedan ska kunna skildra huruvida diskurserna förändrats 

över tid (i enlighet med min tredje frågeställning). Under hela analysen har jag arbetat efter 

Faircloughs tredimensionella modell och det första jag gjorde under båda delarna av analysen 

var att föra en tabell över vilka aktörer får komma till tals (och vilka som inte får det). I själva 

textanalysen använde jag mig av de analytiska verktygen för att synliggöra olika grad av 

intertextualitet, interdiskursivitet men även vilken mån artiklarna använde sig av transitivitet 

och modalitet för att upprätthålla eller förändra den nuvarande diskursen. Intertextualitet är 

som tidigare nämnt teorin om att texter bygger på tidigare texter och på det sättet reproducerar 

diskurser. Enligt Fairclough kan diskurser vara mer eller mindre ”ideologiska” och de som 

räknas som ideologiskt laddade är också de som upprätthåller maktförhållanden i samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2002, 75).  Genom att använda mig av intertextualitet har jag 

undersökt vilka teman som är återkommande och ideologiskt laddade i artiklarna och kan 

därmed särskiljas från andra diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.72). 

De återkommande teman jag har kommit fram till och jag kommer att utgå från i 

resultatredovisningen/analysen är: 

• Ansvarsdiskursen – Återkommande i flera av artiklarna är frågan om ansvar. Vilka bär 

dels ansvar för att det fotbollsrelaterade våldet tillåts att inträffa och dels vilka som bär 

ansvaret att åtgärda problemet. 

• Åtgärdsdiskursen – Ett återkommande ämne är vilka åtgärder som bör tas för att få 

bukt med det fotbollsrelaterade våldet. 

• Supporterdiskursen – Vilken roll de övriga supportrarna (t.ex. klacken) får och vilket 

ansvar de har.  

• Offerdiskursen – Hur offret befann sig på plats, hur han framställs etc. 

• Säkerhetsdiskursen – Hur säkert det är för övriga supportrar att befinna sig i och runt 

omkring arenan vid dessa tillställningar. 

 

Dessa är de fristående teman som framförallt framställs i artiklarna. Dock arbetar dessa 

diskurser ofta interdiskursivt med varandra i diskursordningen. Till exempel ansvarsdiskursen 

och supporterdiskursen. 
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7.4 Trovärdighet och validitet 
En socialkonstruktionistisk paradox är frågan huruvida man som forskare ska förhålla sig till 

den ”sanning” man kommer fram till när uppfattningen av den sociala världen ses som 

subjektiv. Fairclough löser det problemet genom att anse att man som forskare kan se skillnad 

på ideologisk laddade diskurser och de som inte är det. När man frågar sig hur en forskare 

egentligen ska kunna se skillnad på detta dyker problemet upp igen (Jørgensen & Phillips, 

29). I den här studien ses vissa diskurser som ”ideologiskt laddade” (se punkt 7.3). För full 

transparens har jag under den punkten redogjort för hur jag kommit fram till just de temana. 

Ofta är man själv dessutom en del av den verkligheten eller kulturen som man undersöker och 

har därför redan förväntningar om vilket resultat, studien kommer att få (ibid;28). Det är 

därför viktigt att man som forskare hela tiden tänker på att försöka ställa sig ”utanför” sin 

egen verklighet och snarare tittar in i den med ett par nyfödda ögon. Inte heller om forskaren 

har gjort det är något som går att redovisa. Det sistnämna är en problematik som jag har 

kämpat med då ”läktarkulturen” ligger väldigt ”nära” mig själv. Lösningen på det här 

problemet är att jag för det första lämnar full transparens till läsaren där hen kan se över allt 

material som jag har gått igenom. I flera fall har jag dessutom rådfrågat 

kollegor/klasskamrater med samma kommunikationserfarenhet som jag själv, men med total 

avsaknad av fotbollsintresse, om flera av de slutsatser jag kommer fram till är rimliga. Det 

absolut viktigaste verktyget för att producera en trovärdig uppsats är att jag till punkt och 

pricka följt den metod som jag ämnat att göra. Genom att arbeta med de analytiska verktygen 

ur Faircloughs analysmodell har jag hela tiden haft belägg för det som uppsatsen kommit fram 

till. 
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8.0 Analys och resultatredovisning 
För att se huruvida diskurserna har förändrats över tid kommer jag att först analysera 

artiklarna kring Tony Deogans död (2002) för att sedan analysera artiklarna om Stefan 

Isaksson (2014). I slutet av analysen kommer jag att göra en jämförelse mellan de resultat jag 

har kommit fram till. 

 

8.1 Tony Deogans död 2002 

8.1.1 Aktörer 

Aktörer Antal 

Journalist/krönikör/debattör 4 

Spelare 1 

Representant för SvFF 2 

Representant för fotbollsklubb 2 

Anhörig till offret 1 

Supportrar 7 

Fotbollsexperter 3 

Polisen 1 

F.d. huligan 1 

 

Det som framgår i tabellen är att Aftonbladet och Expressen varit noga med att behandla 

ämnet från flera olika vinklar med hjälp av aktörer från olika delar av fotbollsvärlden och från 

rikskriminalen (angett som polisen i tabellen). Genom att låta många personer från spektrumet 

komma till tals ger det läsaren en möjlighet att bilda en bättre uppfattning om problematiken 

kring fotbollsrelaterat våld. 

 

Politiker och andra beslutsfattare med makt att införa nya regler och lagar saknas dock i 

texten. Vid den här tidpunkten var Thomas Bodström justitieminister i Sverige och det kan 

verkas besynnerligt att han, som tidigare fotbollsspelare i AIK (ena gruppen som förekom i 

Högalidsparken), inte har blivit varken intervjuad eller själv uttryckt sina åsikter i form av en 

krönika eller ett debattinlägg. Senare i analysen kommer det vara intressant att se om det finns 

någonting som visar varför denna fråga inte har lyfts upp på en politisk nivå. 
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8.1.2 Ansvarsdiskursen 

Underförstått i alla artiklarna är givetvis att huliganerna själva bär det yttersta ansvaret för det 

fotbollsrelaterade våld som förekommer i Sverige. Diskussionen mellan vilka som bär 

ansvaret för att stoppa det fotbollsrelaterade våldet kan delas upp två läger. Dels de som anser 

att det är ett fotbollsproblem och därför klubbarnas och förbundets ansvar att förebygga och 

förhindra våldet och dels dem som anser att det är ett samhällsproblem och därav är polisens 

uppgift att stoppa våldet.  

 

De aktörer som har fotboll som arbete gör ett tydligt ställningstagande och menar att eftersom 

det är ett samhällsproblem är det polisens och statens uppgift att förhindra våld. Lars-Åke 

Lagrell, Ordförande för SvFF, säger med hög affinitet att ”Det finns inget våld på fotboll” (1) 

och ”Det som har hänt ligger väldigt långt ifrån fotbollen” (6) och drar en tydlig gräns att 

fotbollens ansvar inte sträcker sig längre än att ansvara för säkerheten inne på arenan. 

Medhåll får Lagrell av bland annat Sonny Åslund (AIK:s VD) som säger att fotbollsklubbar 

inte har någon erfarenhet av att stoppa brottslingar och inte heller har någon befogenhet att 

göra detta utanför arenorna. Dock säger Sonny att de tillsammans med Sveriges största 

klubbar bokat ett möta tillsammans med polisen för att se vad de kan göra åt det 

fotbollsrelaterade våldet (13). Det här är ett tydligt exempel av interdiskursivitet då han tar 

ansvar genom att göra vissa specifika åtgärder (åtgärdsdiskursen). Även fotbollsexperterna 

håller med om att klubbarna inte har befogenhet eller kapacitet att stoppa våldet förutom att ta 

avstånd från firmorna (10). Det som är intressant i den här artikeln är nivån av modalitet som 

används när experterna tillfrågas. Istället för att skriva till exempel ”Vad bör 

fotbollsklubbarna göra…” utan istället används ”Vad ska fotbollsklubbarna göra…” (10). 

Genom att använda ordet ”ska” insinuerar journalisten att det ligger ett ansvar hos 

fotbollsklubbarna att få bukt på det fotbollsrelaterade våldet. 

 

De röster som menar att fotbollen har ett ansvar för det våld som förs i fotbollens namn 

kommer främst från åsiktsartiklar. I en artikel uttrycker skribenten att i hans ögon är AIK 

precis lika skyldiga till Tony Deogans död som huliganerna själva: ”…eftersom att ni inte 

visar ert avståndstagande mot våld och hat i konkret handling” (7). Satsen ”i mina ögon” 

tyder på låg modalitet och skribenten är öppen om att det som sägs är en personlig åsikt. 

Skribenten får dock till viss del medhåll i artikel 12, som förvisso framför att våldet är ett 

samhällsproblem, men även ett fotbollsproblem. Skribenten skriver att genom att säga att det 

inte är ett fotbollsproblem hånar man offret (12). Lars-Åke Lagrell är den som tydligt använt 
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sig av ordet ”fotbollsproblem” (se artikel 6) och man kan därför med hög sannolikhet se ett 

tydligt exempel på intertextualitet här och att texten hänvisar till tidigare diskurser, eftersom 

att skribenten latent kritiserar Lagrells avståndstagande från ansvaret. 

 

Som tidigare sagt är diskursen i stort sätt delad i två läger och trots en mängd artiklar 

tydliggörs ingen slutgiltig ståndpunkt som kan tolkas som ”rätt” utan läsarna får istället själva 

bilda sig en uppfattning baserat på artiklarna. Under tabellen av aktörer skrev jag om 

saknaden av politiska beslutsfattare. I den här diskursen hade det kunnat vara till nytta att höra 

åsikterna från opartiska och folkvalda representanter.  

 

8.1.3 Åtgärdsdiskursen 

”En ny lag här ger också domstolar möjligheten att bannlysa dömda 

huliganer inom sju kilometer från en arena under matchdagen. När 

det engelska landslaget reser utomlands tvingas huliganerna lämna in 

sina pass” (12). 

Så skrivs det om hur England har tacklat problemet. Skribenten som pratar om England som 

”här” ger uppfattningen om att hen bor där, vilket i sin tur visar hur diskurser inte är bundna 

till nationella gränser eller kulturer (Intertextualitet). Denna krönika förutom artikel 14, som 

föreslår hårdare straff för huliganism, är den enda artikel som tar upp konkreta åtgärder på 

riksdagsnivå. Lars Nylén, chef på rikskriminalen uttrycker att det är viktigt att stoppa 

eskaleringen av fotbollsrelaterat våld men utan konkreta exempel på hur det ska göras (11). 

Nylén väljer istället att förklara komplexiteten i att veta vart slagsmålen kommer att äga rum 

eftersom att huliganerna ofta bestämmer träff med varandra via telefon och på internet (11).  

Det föreslås dessutom till exempel att spelarna ska sluta tacka klacken om de skrikit rasistiska 

och diskriminerande ord (9) och att klubbarna ska ta avstånd från våldet (10). 

 

Till skillnad från vem som bär ansvaret för att stävja våldet fokuseras väldigt lite tid till att 

diskutera vilka åtgärder som ska tas. Sonny Åslunds åtgärd, som beskrivs under 

ansvarsdiskursen, är det enda konkreta som görs mot fotbollsrelaterat våld.  

 

8.1.4 Säkerhetsdiskursen 

Hur säkert är det att gå på fotboll och bör man vara orolig när man går på match. Så kan 

”supporterdiskursen” sammanfattas i en mening. Det man kan se genom att studera artiklarna 
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är att det finns en uppdelning mellan privatpersoner och de som arbetar inom eller med 

fotboll. 

 

 ”Är du supporter är du på Råsunda” – (6) säger Lars-Åke Lagrell som menar både i artikel 1 

och artikel 6 att det inte var ”riktiga” supportrar som befann sig i Högalidsparken när Tony 

Deogan dog. Detta på grund av att dödsmisshandeln skedde långt bort ifrån arenan. Med hög 

affinitet säger Lagrell att dessa supportrars mål aldrig var att överhuvudtaget befinna sig på 

arenan under matchen. Lagrell är dock tvetydig och i artikel 1 uttrycker han med låg affinitet 

”Någon oro att gå på fotboll tror jag inte finns” (1) medan han i artikel 6 med hög affinitet 

påstår att det är helt säkert att gå på fotboll och att de som går på fotboll vet det. 

Avslutningsvis säger han dessutom att de som är oroliga att gå på fotboll är det för att de bara 

läser tidningarna, vilken är en tydlig kritik mot den diskursen han tycker att tidningarna för. 

Rubriken i artikel 10 lyder: ”Publiken blir lidande. Experterna tror våldet kan skrämma bort 

folk”. I artikeln framkommer dock inte det som rubriken antyder. Tommy Svensson som är 

den ena experten tror att publiksiffrorna kommer att fortsätta stiga medan Peter Antoine säger 

att han tror att ”…tyvärr kommer fotbollen bli lidande” (10). Det framgår dock inte om det är 

publiksiffran Antoine syftar på eller fotbollen som sport. 

 

På andra sidan myntet finns de som menar att det visst finns en oro att gå på fotboll. De 

aktörer som uttrycker oron består främst av intervjuade privatpersoner och krönikörer.  

Ex-huliganen Patrik Asplund säger att det är skitsnack att oskyldiga inte drabbas och ”Det 

har och kommer alltid finnas oskyldiga som drabbas” (14). Även andra uttrycker oro. 

Krönikören Lars Nylin beskriver hur han efter en hetsig djurgårdsmatch fick ett mail av en 

förälder som berättade att hens 6-åring enda minne från matchen kommer att vara känslan av 

panik (4) och skribenten till artikel 7 beskriver den oro han kände när han och hans son skulle 

ta tunnelbanan efter matchen mellan AIK och IFK Göteborg. Gary Sundberg, den före detta 

AIK-spelaren, som till skillnad från de övriga aktörerna på denna sida diskursen arbetar inom 

fotbollen känner oro över att hans familj går på fotboll utan honom (2).  

 

Säkerhetsdiskursen har främst blivit en återgivning av det som står om ämnet i artiklarna och 

därmed saknat de textanalytiska element som förväntas i en kritisk diskursanalys. Dock har 

jag gjort på det här sättet för att påvisa att det finns en etablerad diskurs vid den här 

tidpunkten i Sverige. Sättet som journalister formulerar sina frågor och rubriker på, samt hur 

privatpersoner utanför fotbollssfären uttrycker sin oro över säkerheten på fotbollsevent visar 
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tydligt att denna diskurs är en betydande del utav diskursordningen. Huruvida det vid den här 

tidpunkten fanns en säkerhetsrisk att gå på Allsvenska matcher låter jag vara osagt, däremot 

vill jag påvisa att den allmänna uppfattningen verkar vara att så är fallet. 

 

Anmärkning innan nästa del av analysen: 
Dagarna efter Tony Deogans död ser vi under rubriken åtgärdsdiskursen att några konkreta 

förslag på lösningar mot det fotbollsrelaterade våldet inte presenterades. 2005 infördes dock 

den så kallade ”huliganlagen” som senare förstärktes 2009 och 2013, något som jag måste ha i 

åtanke under nästa del av analysen och i jämförelsen mellan dödsfallen. Huliganlagen och 

dess tillägg presenteras i punkterna nedan: 

• 2005 – Fotbollsklubbarna har rätt att dela ut tillträdesförbud till personer i upp till 1 år 

• 2009 – Även polisen har rätt att dela ut tillträdesförbud. Användande av pyroteknik, 

att kasta in föremål på planen eller att springa in på planen kan resultera i böter eller 

upp till 6 månaders fängelse. 

• 2013 – Tillträdesförbudet skärps och polisen/klubben kan nu porta supportrar i upp till 

3 år. 

 

8.2 Stefan Isakssons död 2014 

8.2.1 Aktörer 

Aktör Antal 

Journalister*/krönikör/debattör 5 

Representant för SvFF 1 

Politiker 2 

Polis 1 

Expert 1 

Anhörig till offret 1 

Fotbollsspelare/f.d. fotbollsspelare 3 

 

I tabellen ser vi att Aftonbladet och Expressen har bearbetat problemet från flera vinklar med 

både representanter från fotbollssfären, politiker och journalister. Enligt tabellen saknas det 

insyn från övriga supportrar, dock är flera av debattörerna själva supportrar och rapporterar 

om sin personliga upplevelse från läktaren och kompenserar därför för den kategorin. 

Representant för SvFF är i det här fallet svenska landslagets förbundskapten Erik Hamrén och 
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alltså inte ordförande eller direkt anställd i organisationen. Av politikerna är dels Beatrice Ask 

(dåvarande justitieminister) intervjuad och citerad i flera artiklar, samt dåvarande 

idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth. 

 

*I några av artiklarna är flera journalister listade som författare. I denna tabell är de dock 

räknade som 1 per artikel. 

 

8.2.1 Ansvarsdiskursen 

I sitt debattinlägg är Patrick Ekwall kritisk till att samhället bär det yttersta ansvaret för 

huliganismen. Huliganerna ska hållas yttersta ansvariga för sina handlingar, även om Ekwall 

medger att det kanske är upp till någon annan att åtgärda problemet. I Ekwalls text är 

interdiskursiviteten tydlig då diskurser hela tiden existerar inom andra diskurser. Ansvar och 

åtgärd ligger nära varandra, trots att ”åtgärdsdiskursen” främst belyser konkreta exempel på 

åtgärder mot det fotbollsrelaterade våldet.  

 

Övriga artiklar anser att huliganismen är ett samhällsproblem och att staten och polisen är de 

som bär det yttersta ansvaret för att få bukt på våldet. I artikel 16, intervjuas Lena Adelsohn 

Liljeroth som vid den här tiden var idrottsminister. Hon menar att regeringen kan lägga fram 

lagförslag m.m. men att det i slutändan är upp till SvFF att fullfölja dem (16). 

 

8.2.2 Åtgärdsdiskursen 

Möjliga åtgärder för att stoppa våldet inom fotbollen är väl diskuterat i artiklarna efter Stefan 

Isakssons död. Av det man kan utläsa ur artiklarna så finns det två sidor i åtgärdsdiskursen. 

Dels de som anser att man ska införa strängare straff och hårdare lagar (Englandsprincipen) 

och dels de som anser att hårdare lagar inte kommer att förbättra situationen och istället vill 

att klubbarna inför fler åtgärder för att förebygga våld.  

 

Det jag i den här studien har valt att kalla ”Englandsprincipen” är en återkommande diskurs 

och bygger på möjligheten att ta itu med huliganism på samma sätt som England har gjort, då 

problematiken med fotbollsrelaterat våld sträcker sig längre bak historiskt än i Sverige. För 

underlätta förståelsen för läsaren och för att slippa gå in närmare i detalj på lagförslagen i 

analysen av artiklarna listar jag nedan vilka åtgärder England gjort: 

• Stränga straff – Livstidsavstängning från fotboll och upp till 3 års fängelse. 
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• Ombyggda arenor – Borttagning av ståplats. 

• Övervakningskameror 

• Stoppade utlandsresor – Dömda huliganer får vid sitt lags matcher utomlands lämna in 

sitt pass till det lokala poliskontoret. 

• Maskeringsförbud – Förbjudet att täcka sitt ansikte inne på arenan. 

 

Förbud, högre straff och hårdare lagar diskuteras flitigt i artiklarna. En återkommande diskurs 

som jag i den här studien har valt att kalla för ”Englandsprincipen”. I artikel 18 intervjuas 

förbundskaptenen för det svenska fotbollslandslaget Erik Hamrén om fotbollsrelaterat våld. 

Rubriken till artikeln är formulerad att man som läsare förstår att Hamrén med hög affinitet 

säger: ”Hamrén: Gör som England” (18). I själva artikeln framgår det dock att Hamrén själv 

inte med säkerhet vet hur England har hanterat problemet, förutom att det är stora 

konsekvenser om man missköter sig (18). Författaren till artikeln har sedan själv listat vilka 

lagar och regler England infört. Vi ser ett tydligt exempel på transitivitet då Hamrén, som kan 

klassas som en stark opinionsbildare inom ämnet, verkar vara pådrivande. Beatrice Ask och 

Lena Adolsohn Liljeroth är de politiker som i flera artiklar intervjuas och citeras. Bägge två är 

redo att i riksdagen diskutera förslag om hårdare lagar. Lena Adolsohn kan tänka sig både ett 

maskeringsförbud och möjligheten att porta bortasupportrar på arenorna (16). 

 

Diskurser står som bekant sällan ensamma och Andreas Käck som är en välkänd svensk 

sportjournalist kritiserar sin kollega Erik Nivas uttalande från samma dag (intertextualitet). 

Niva har i ett program på TV beklagat sig över att hårdare lagar (till exempel att skrota 

ståplats) förstör fotbollskulturen (20). Käck menar att det är ett litet pris att betala om man får 

ett stopp på våldet.  

 

I Patrick Ekwalls krönika får kända svenska, före detta fotbollsspelare berätta hur de anser att 

man bör åtgärda problematiken med fotbollsrelaterat våld. Meningarna är väldigt korta men 

uttrycks alla med hög affinitet (alla hämtade ur artikel 22): 

 ”…det behövs kortare straff” – Glenn Hysén 

” Det första jag tycker vi behöver är ett förbud mot att uppträda inkognito på en arena, mot 

att vara iförd maskering alltså” – Thomas Ravelli 

”… och sedan krävs en tuffare lagstiftning” – Roy Andersson 

Både Glenn Hysén och Roy Andersson uttrycker att det krävs en dialog med klubbarna men 

framhäver främst att det ska ske förändringar i lagstiftningen. 
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Polisen Patric Grönberg har 20 års erfarenhet som supporterpolis och anser med hög affinitet 

att England är på rätt väg och att hårdare straff och maskeringsförbud är ”nödvändigt” för att 

få bukt på våldet (19). Han förespråkar dock inte endast hårdare straff utan även att polisen 

måste föra en bättre dialog med supportrarna (19). 

 

Med hög affinitet rubriksätter skribenten sin krönika följande, ”Hårdare tag hejdar inte 

fotbollsvåldet” (15). Han menar att de hårdare tag som ministrar och andra beslutsfattare 

diskuterat att införa endast kommer att förstöra fotbollen och inte överhuvudtaget att stävja 

våldet inom sporten. Överlag diskuterar han med väldigt hög affinitet i hela artikeln med 

påståenden som att genom att förbjuda bortasupportrar stoppar man inte våldet utan 

huliganerna ”…möts istället i ett industriområde i Arboga eller en grusgrop i Bålsta”, att 

anmälningsplikt endast skulle missbrukas eller användas felaktigt precis som 

tillträdesförbudet och genom att ta bort ståplatsläktare förstör man det enda i Sverige som 

håller internationell standard, dvs stämningen. Tommy Elgestål, tidigare säkerhetschef i IFK 

Göteborg, är på samma spår eftersom att de som är med i huliganfirmor i regel håller sig 

lugna på arenan. Det stök som förekommer på arenan är främst unga killar, därför bör man 

fånga upp de tidigt och kanske ge dem ett hårt tillträdesförbud så att de lär sig (24). Straffet 

ska sedan kunna förkortas om de ”hjälper till”. Vad han menar med det senare uttalandet 

uttrycks inte manifest men det finns en latent förståelse att han syftar på någon form av 

frivillig samhällstjänst där ungdomarna blir involverade i klubbens arbete (24). Beatrice Ask, 

som tidigare diskuterat hårdare lagar, citeras i slutet av samma artikel och medger att det även 

krävs en diskussion med supportrarna och klubbarna (14). 

 

Vilka åtgärder som bör tas i kampen mot fotbollsrelaterat våld är den mest betonade diskursen 

i artiklarna efter Stefan Isakssons död. Den diskurs som dominerar diskursordningen här är 

den grupp som föreslår lagändringar eftersom att den består av välkända och auktoritära 

opinionsbildare inom både politiken och fotbollssfären, medan de som kritiserar det består av 

mindre kända namn som framförallt är knutna till specifika fotbollsföreningar.  

 

8.2.3 Säkerhetsdiskursen 

”Senast jag var på fotboll blev ingen mördad. Men berusade, skrämmande 

borta”fans” drog runt på stan, inne på arenan slogs de med polisen och efteråt 

bröt ett regelrätt upplopp ut. Matchen bevakades av 150 poliser i kravallhjälmar. 
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I går såg jag AIK-IFK Göteborg på tv. Trots tryggheten hemma i soffan hade 

jag hjärtat i halsgropen när bengalerna brann, Friends arena fylldes av rök, och 

domaren hotade bryta matchen om fler saker kastades in på planen” – (Britta 

Svensson, 21). 

Med en hög grad av transitivitet inleder Britta Svensson sin krönika. De som slåss i fotbollens 

namn slås samman med supportrar som förtär alkohol och de som använder sig av pyroteknik. 

Hon förklarar att hon känner rädsla på grund av de här personerna och de våldsamheter som 

förekommer. I artikeln belyses även de diskriminerande ord som förekommer på arenorna och 

hur hatet mot andra lag blir större och större för varje år (21).  

 

I den stora huligankartläggningen (24) diskuteras de kränkande ord som skriks från publiken, 

citat om hur en förälders barn inte längre vill gå på matcher, samt en utläggning om dömda 

huliganer och utdrag ur deras belastningsregister.  

 

Patrick Ekwall väljer i sin krönika att diskutera ämnet mer demokratiskt. Krönikans rubrik 

”IBLAND är det olustigt att gå på fotboll” (22) och erkänner att det finns gånger då 

privatpersoner råkar illa ut. Det sker dock väldigt sällan och med hög affinitet påstår han ”Att 

du sätter dig i din egen bil är mer riskfyllt än att gå på en allsvensk match” (22).  

 

Analysen visar att det finns en etablerad oro att gå på fotbollsmatcher i Sverige. Dels 

uttrycker den första artikeln att det finns en klar oro över att våldsverkarna får härja fritt på 

arenan. Intertextualiteten är tydlig i huligankartläggningen och i krönikan då de implicit inte 

ställer frågan ”om det finns en oro att gå på match” utan artiklarna utgår från att det redan är 

så. 

 

8.3 Jämförelse över hur diskurserna förändrats över tid 
Enligt den tredimensionella modellen i kritisk diskursanalys är diskurser både konstituerande 

och konstituerad. I och med att de står i ett dialektaliskt förhållande med andra sociala 

dimensioner är diskursen aldrig helt etablerad utan öppen för förändring (Winther Jørgensen, 

Phillips, 2002, 65). Artiklarna kring varje händelse har hittills analyserats var för sig för att 

belysa den rådande diskursordningen. Här följer nu en jämförelse i om eller hur det har skett 

förändringar i diskursen kring fotbollsrelaterat våld. Det kommer också reflektera över hur 
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offrena har framställts i artiklarna, samt om det förekommer några textuella skillnader i 

respektive artiklar. 

 

8.3.1 Textuella skillnader 

I artiklarna 2002 upplevs jargongen betydligt hårdare och aktörerna beskyller olika 

institutioner för att vara skyldiga och ansvariga till det rådande klimatet. Vid analys av 

modaliteter kan man se att aktörerna i regel pratar med hög affinitet och framför sina åsikter 

som sanningar. 

 

År 2014 är det annorlunda och aktörerna har istället enats och etablerat en gemensam 

diskursordning. Istället för att läsaren nu ska behöva ta ställning och välja sida framställs det 

som en ”vi mot dem” situation där det är allmänheten, klubbarna och de vanliga supportrarna 

mot huliganerna och våldsverkarna. Fortfarande görs uttalanden med hög affinitet men flera 

aktörer är öppna för flera sidor av diskussionen och att det är viktigt att föra en dialog mellan 

institutionerna. 

 

8.3.2 Ansvarsdiskursen 

I artiklarna från 2002 var det delade meningar huruvida det fotbollsrelaterade våldet sågs som 

ett fotbollsproblem eller ett samhällsproblem. I artiklarna från 2014 ser vi en förändring i 

diskursordningen. Här uttrycks det fotbollsrelaterade våldet explicit som ett samhällsproblem. 

Trots att staten har det yttersta ansvaret framgår det dock att SvFF och klubbarna gemensamt 

behöver arbeta tillsammans för att få bukt på problemet. 

 

8.3.3 Åtgärdsdiskursen 

I artiklarna efter Tony Deogans död var intresset att belysa möjliga åtgärder svagt i jämförelse 

med efter Stefan Isakssons död. Eftersom att det var delade meningar om vem som bar 

ansvaret finns det en möjlighet att det inte kunde presenteras några konkreta åtgärder eftersom 

att fotbollsklubbar och staten inte har befogenhet att agera i samma grad.  

 

I efterdyningarna av Stefan Isakssons död la artiklarna betydligt mer fokus på att presentera 

vilka möjliga åtgärder som fanns att ta. Då den rådande diskursordningen vid den här 

tidpunkten uppger att det är ett samhällsproblem är det också främst staten som förväntas 



 33 

åtgärda problemet, vilket resulterar i att åtgärderna som diskuteras i första hand är på 

riksdagsnivå. 

 

8.3.4 Säkerhetsdiskursen 

Även i detta fall kan vi se att diskursordningen förändrats. I artiklarna från 2002 är 

journalisterna dels mer frågande om man ”bör” vara orolig för att gå på matcher, samt att det 

fanns flera uttalanden som med hög affinitet förklarade att det var helt säkert på svenska 

fotbollsarenor. År 2014 är diskursen att folk är oroliga mer etablerad. Istället för att vara 

frågande huruvida våldsamheterna kan skrämma vanliga supportrar från arenorna utgår både 

journalister och allmänheten att det är skrämmande. 

 

8.3.5 Offerdiskursen 

I båda fallen påträffas artiklar med intervjuer av anhöriga till de båda offren. Dessa har inte 

förekommit tidigare analysen då jag inte anser att det ger någon substans till studiens syfte. 

Det som ändå är värt att belysa är att båda offren framställs som goda människor och bra 

personer fast det framkommer i artiklarna att medan Stefan Isaksson var en vanlig 

fotbollsälskande pappa var Tony Deogan på plats i Högalidsparken för att han själv var 

huligan och dessutom dömd för flera grövre brott. Varför Aftonbladet och Expressen väljer att 

framställa offren på det här sättet diskuteras närmare i den avslutande diskussionen med stöd 

av tidigare forskning (se kapitel 9). 
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9.0 Slutsatser och avslutande diskussion 
Det som framkommer i analysen är att Aftonbladet och Expressen gör en överskådlig bild av 

fotbollsrelaterat våld och för samman många aktörer och olika perspektiv i sin skildring av 

det. I ”Att äga en (huligan-) berättelse”, som presenteras i tidigare forskning, belyser 

Radmann problematiken med att allmänheten, beslutsfattare och politiker får sin övergripande 

bild av huliganism enbart genom medias rapportering. I avhandlingen Huliganlanskapet: 

medier, våld och maskuliniteter belyser även Radmann att på grund av att huliganism är ett så 

pass svårdefinierat begrepp riskerar allt normbrytande beteende i fotbollssfären att hamna i 

det facket. Det som från början orsakat att debatten tagit fart är ett dödsfall till följd av 

fotbollsrelaterat våld som förekommit utanför fotbollsarenan. I Tony Deogans fall så långt 

som 1,3 mil från arenan. Diskursen som artiklarna för fokuserar främst på problem som 

utspelar sig inne på arenan. Pyroteknik, diskriminerande ord och inkastade föremål är det som 

hamnar i primärt fokus och därför blir lösningar på dessa problem, till exempel 

tillträdesförbud och maskeringsförbud, de åtgärder som politiker och beslutsfattare främst 

diskuterar. Utan tvivel finns det ett värde i att diskutera all form av olaglig aktivitet inom och 

runt omkring fotbollen, men det finns en problematik i att det grövsta våld som i flera fall har 

dokumenterad dödlig utgång hamnar utanför den diskurs som media för. 

 

De huvudsakliga diskurser som tidningarna diskuterade var ansvar, åtgärder och säkerhet. 

Under den sista delen av analysen uppmärksammade jag även hur diskursen kring offren såg 

ut. I ”fotboll och huliganism” reflekterar Anders Green över hur media målar upp ett klassiskt 

moraldrama kring huliganism. En linje som Radmann också är inne på i ”huliganlandskapet” 

där han, istället för att säga moraldrama som Green, använder sig av ordet huliganpjäs. Med 

det menas är den dramatiska bild som media målar upp av huliganism där historien gärna ska 

vara svart och vit med klassiska onda och goda karaktärer. Stefan Isaksson är ett perfekt 

exempel av hur ett sådant drama ”målar sig själv” då han enligt alla källor var totalt oskyldig 

och dessutom blev attackerad helt oprovocerat. Tony Deogan som själv var huligan och 

mycket väl kunnat vara den som varit vållande till grovt våld målas dock upp på samma sätt i 

medierna. Den diskurs som Radmann och Green beskriver om hur huliganismen skildras 

dramatiskt finns det också belägg för i min studie. 

 

En av de analyserade diskurserna som jag fann väldigt intressant var säkerhetsdiskursen. I 

artiklarna från 2002 etablerar journalisterna ett antagande om att det bör finnas en oro att gå 

på Allsvenska fotbollsmatcher. De som vid den här tiden arbetade och befann sig inom 
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fotbollssfären var tydliga med att de vanliga supportrarna var säkra på läktaren och borde 

känna sig trygga. Eftersom att det inte någonstans i materialet framkom att en civilperson 

blivit skadad inne på arenan till följd av fotbollsrelaterat våld kan man argumentera att den 

diskurs som media sätter är den som också betraktas som sann. I Radmanns ”att äga en 

(huligan-) berättelse” förklaras det att medias porträttering av fotbollsrelaterat våld kan 

uppmana till moralpanik då de målas upp som ett ”stort hot mot samhället” vilket stärker den 

argumentationen. 

 

Då en kritisk diskursanalys ämnar att inte endast belysa det som sägs utan även det som 

utelämnas känner jag att det finns belägg för att ställa sig frågvis till en diskurs som inte 

återfanns i någon av tidsperioderna. En diskurs som jag hypotetiskt skulle ha benämnt som 

”huligandiskursen”. I ”huliganlandskapet” tar Radmann stöd av Stuart Halls forskning som 

visar att den diskursmedia för är stigmatiserande gentemot huliganerna. Det är intressant att 

Aftonbladet och Expressen väljer att inte inkludera frågor om varför unga män väljer att slåss 

och ägna sig åt grova lagöverträdelser på grund av en sport. När man diskuterar huliganerna 

väljer man istället att tala om dem i tredje person eller med öknamn som ”terrorister”, ”dårar” 

och i vissa fall även kollektivt klassa alla som mentalt sjuka. 

 

9.1 Framtida forskning 
Det vi kan se i den här studien är att diskurserna förändrats, vilket enligt den kritiska 

diskursanalysers teori betyder att det även skett förändringar i den sociala dimensionen. För 

att undersöka den sista delen av Faircloghs tredimensionella modell, social praktik, räcker det 

inte med endast den kritiska diskursanalysen utan forskaren måste ta hjälp av till exempel en 

kulturteori. Det skulle vara intressant att i framtiden se en studie som med utgångpunkt i det 

jag kommit fram till i den här studien undersökte även den sociala praktiken. 

 

Då tiden var knapp är den här studien gjord på en begränsas mängd empiri, är en tanke att det 

kan göras en studie som undersöker mer material och flera medieinstitutioner, som därmed 

med mer precision kunde bekräfta resultatet ur den här studien. Många artiklar ur materialet 

framförde att det fotbollsrelaterade våldet hade ökat med tiden. Trots det blommade inte 

debatten ut förrän två personer omkom. Jag hade velat sett en större studie som undersökte 

sambandet mellan dödsfallen och de lagändringar som kom att göras. Dels en studie som 

undersökte hur mycket Tony Deogans död påverkade huliganlagen 2005, hur mycket Stefan 
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Isakssons död påverkade lagarna som kommit efter det, samt hur mycket våldet ökat/minskat 

efter lagarna införts. 
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Bifogat dokument 

 
En komplett lista på alla artiklar som behandlat ämnet fotbollsrelaterat våld 
under den valda tidsperioden. 
 
Tony Deogan, tidsperiod: 29/7-2002 - 2/8 -2002 
 
Aftonbladet 24st 
 
Kritiskt för misshandlad supporter (Johan Edgar, Erik Thulin, Hans Österman, 30/7/02) 
 
Exempel på “Firmans” härjningar (30/7/2002) - notis breve artikeln över? 
 
HULIGAN- ATTACKEN - Flera skadade i fotbollskravaller i Stockholm (30/7/02) 
 
Huliganbråket - “De fortsatte sparka” (Maria Gners, 31/7/02) 
 
Lagrell: Det är inget våld på fotboll (Johan Flinck, 31/07/02) 
 
HULIGANBRÅKET - Spelare och fans: Stoppa våldet nu (Johan Flinck, 31/07/02) 
 
HULIGANBRÅKET - Supportrarnas upprop: Leta upp och straffa de skyldiga (Andreas 
Johansson änglarna, Mats Jonsson järnkaminerna, Jimmy Wallingstam black army, Mikael 
Skogqvist smokinglirarna, Magnus Wilhelmsson Bajen fans, 31/07/02) 
 
“Ingen ska dö för att man hejar på ett lag” (Erik Thulin, 01/08/02) 
 
Ville byta liv efter fängelsevistelsen (Katarina Sternudd, 02/08/02) 
 
“Jävligt många lägger av nu” - (Hans Österman, 02/08/02) 
 
Har huliganerna tagit över igen? - Dartpilar, biljardbollar och upplopp - efter några lugna år 
har fotbollsterroristerna på nytt visat sina fula ansikten (Lars Nylin, 2/8/02) 
 
Fotbollsvåldet dödade Tony - Läkarna stängde av respirator i morse (Hans Österman, 2/8/02) 
 
huliganmordet - Fotbollssverige rasar mot våldet (ej listad, 03/08/02) 
 
huliganmordet - “Vi är starkt berörda av det här i vår klubb” (Erik Jullander, 03/08/02) 
 
En 26-åring är död - det räcker nu! (Simon Bank, 03/08/02) 
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Pappans bön: “Sluta slåss” - “Tony var en varm och lojal ung man” (Katarina Sternudd, 
03/08/02) 
 
Stoppa huliganerna (Helle Klein, 03/08/02) 
 
huliganmordet - “Det som har hänt ligger väldigt långt från fotbollen” (Erik Jullander, 
03/08/02)  
 
huliganmordet - “Ta er till arenorna och manifestera mot det inträffade” (ej listad författare, 
03/08/02) 
 
- En minoritet ska inte få bestämma - Malmö blev av med de kriminella - AIK höll 
kvarssamtal (Erik Thulin, Stefan Holm, 03/08/02) 
 
huliganmordet - Öppet brev till Black Army (insändare) (Stefan Fridefors, 03/08/02) 
 
huliganmordet - Från flyttat mål till mord 
 
Sorgen spränger alla gränser (Malin ånell, 03/08/02) 
 
Han kämpade för att ordna upp sitt liv (Katarina Sternudd, 03/08/02) 
 

Expressen 19st 
 
De slog med baseballträn. Supporter skallskadad - dramatisk operation i - ...natt (Behdjou 
Burre, 30/08/02) 
 
Aggressiva hot på hemsidorna (Terese Cristiansson, 31/08/02) 
 
Huliganer slog Kaj medvetslös. “Jag fick en ölflaska rakt mot ansiktet” (Terese Cristiansson, 
31/08/02) 
 
“Jag ber för min sons liv”. Fortsatt kritiskt för misshandlade supportern (Terese Cristiansson, 
01/08/02) 
 
“Tillståndet försämras”. Misshandlade supportern svävar mellan liv och död. (Terese 
Cristiansson, 02/08/02) 
 
Läget kritiskt för skadade supportern - (ingen författare? 02/08/02) 
 
Ta avstånd! (ingen listad författare, 03/08/02) 
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FOTBOLLS-MORDET. Huliganerna försvann - “firmorna” tog över (Niclas Eriksson, 
Fredrik Larsson, 03/08/02) 
 
FOTBOLLS-MORDET. Publiken kan svika fotbollen. Experterna tror våldet kan skrämma 
bort folk. (Marie Hallman, 03/08/2002) Intervju med tre “experter”. 
 
Mördaren ringas in. Tonys föräldrar: Lägg av med våldet (Terese Cristiansson, Warda Khaldi, 
03/08/02) 
 
Rikskriminalen: De här uppgörelserna är väldigt svåra att komma åt (Sofia Stridsman, 
03/08/02) Intervju med Lars Nylén, chef på rikskriminalen. 
 
FOTBOLLS-MORDET. “Fotbollssverige har misslyckats”. Änglarnas talesman kräver 
krafttag mot huliganerna. (Marie Hallman, 03/08/02) 
 
FOTBOLLS-MORDET. Det var bara en tidsfråga. Låt inte fotbollsledarna fly undan 
problemen nu (Magnus Alselind, 03/08/02) Krönika 
 
Fotbollen var allt för Tony. Pappan: Han var så stark. Gud, vad han har kämpat (03/08/02) 
 
FOTBOLLS-MORDET. Efter mordet: “Sånt här får bara inte hända” (Fredrik Larsson, 
03/08/02) Intervju med Sonny Åslund (vd AIK) 
 
Mördaren ringas in. Nu strömmar allt fler tips in till polisen (Terese Cristiansson, 03/08/02) 
 
Kaj slogs ned av huliganer: Hoppas polisen får fast de skyldiga (Stridsman Sofia, 03/08/02) 
 
FOTBOLLS-MORDET. Lagrell ser ingen koppling mellan bråket och fobollen. (Fredrik 
Larsson, 03/08/02) 
 
Patrik Asplund, före detta huligan: Så avvecklar vi “firmorna” (Patrik Asplund, 03/08/02) 
 

Stefan Isaksson, tidperiod: 31/3-14 - 04/04-14 
 
Aftonbladet (tryckt press) 14st 
 
Hårdare tag hejdar inte fotbollsvåldet - Debattören: Trots dödsfallet - svensk supporterkultur 
är på rätt väg (Björn Enjebo, 01/04/14) 
 

SOTSVART SORG - i går gick vi på fotboll - vart går vi nu? Bank: I söndags omkom en 
familjefar (Simon Bank, 01/04/14) 
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Regeringen ska utreda förbud mot maskering (Olof Svensson, 01/04/14) 
 
I firmorna skapar våldet en mening (Ronnie Sandahl, 01/04/14) 
 
Ville inte bråka - Anhörig till döde 43-åringen: Han gick bakom alla de andra (Pella 
Tagesson, Oskar Forsberg, 01/04/14) 
 
Gick själv till polisen - 28-årig man anhölls i natt misstänkt för dråp på den 43-årige 
fyrabarnspappan (Pelle Tagesson, Olof Svensson, Martin Nilsson, 01/04/14) 
 
HAMRÉN: GÖR SOM ENGLAND - Förbundskaptenen till Sportbladet: ‘Måste bli 
konsekvenser för det man gör’ (Oskar Månsson, 01/04/14) 
 
FRÅGOR & SVAR OM TRAGEDIN OCH FRAMTIDEN (Per Bohman, 01/04/14) 
 
Man kan hata och slåss även om man är nykter (Jennifer Wegerup, 01/04/14) 
 
Supporterpolisen: Firmornas inflytande växer sig allt starkare (Michael Wagner, 02/04/14) 
 
- Redo för nästa steg - Mitt i sorgen börjar Dif arbetet mot våldet: “Är beredda att axla 
ledarroll” (Jonathan Berntsson, 02/04/14) 
 
Efter tragedin - nu ger klubbarna sitt stöd: “En viktig del i samhället” (Andreas Käck, 
02/04/14) 
 
28-åringen häktas för vållande till annans död - Misshandeln inter livsfarlig enligt rätten 
(Pelle Tagesson 03/04/14) 
 
Niva kritiserar Englands-lösningen: Offrrade supporterkulturen (Anderas Käck, 03/04/14) 
 
Expressen (tryckt press) 10st 
 
Vännen om pappan: “Han skrattade hela tiden och var glad” - Stor sorg efter dödsmisshandeln 
(Sofia Persson, 01/04/14) 
 
Britta Svensson: Jag älskar mitt lag, men vägrar att hata (Britta Svensson, 01/04/14) 
 
Misstänkt greps i natt - 28-åring ringde själv på hos polisen. Mannens namn fanns i 
utredningen (Claes Carlsson, Ola Hansson, Micke Ölander 01/04/14) 
 
Här började våldsvågen - Familjen kom i vägen när Djurgårdssupportrar stormade krog: “Folk 
hade kunnat dö där inne” (Åsa Asplid, Jonas Lemberg, 01/04/14) 
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Vi vill våga gå på allsvenskan - Patrick Ekwall: IBLAND är det olustigt att gå på fotboll - jag 
vill se alla de goda krafterna ta avstånd från hatet FOTBOLL (Patrick Ekwall, 01/04/14) 
 
Klart: Blåvitt inför maskeringsförbud - men fotbolls-Sverige är delat om att porta bortafans. 
(Angelica Lundberg, Stefan Nilsson, 01/04/14) 
 
Fansen ska inte ha veto - FOTBOLLSVÅLD LEDARSKRIBENT (Patrik Kronvist, 02/04/14) 
 
128 AVSTÄNGDA HULIGANER ; Huligankartläggningen visar: ; Flera tungt kriminellt 
belastade ; Videomaterial stor hjälp för åklagare ; Klubbar vill fånga upp yngre i riskzonen 
(Ludvig Holmberg, Angelica Lundberg, Tomas Carlsson, Roland Johansson, Peter Thunborg, 
Adam Eriksson, 03/04/14) 
 
“Mest skrämmande med en polis är att han eller hon är en människa precis som du och jag” 
(Britta Svensson, 04/04/14) 
 
Kända risksupportrar i Djurgården meddelar att de slutar slåss (Ludvig Holmberg, 04/04/14) 
 
 
 


