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Abstract  

Författare: Christoffer Ferdinandsson & Oliver Ström Bäverlind  
Titel: Tidningarnas bild av fotbollssupportar – En kvantitativ innehållsanalys av svenska 

pressens framställning av svenska fotbollssupportrar från 1995 till 2014.  
Nivå: C-uppsats inom journalistik & multimedia 
Utgivningsinstitution: Södertörns högskola 
Datum: 2015-05-29  
 

I denna uppsats undersöks hur framställningen av svenska fotbollssupportrar sett ut mellan 

1995 och 2014 i den tryckta pressen och hur denna rapportering skiljer sig mellan dags-, 

kvälls- och regionalpress. Ambitionen är även att ge svar på vilken påverkan 

åsiktsjournalistiken har haft på hur fotbollssupportrar framställts under denna tidsperiod. 

För att få svar på uppsatsens frågeställningar analyserades totalt 750 tidningsartiklar som 

publicerats i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet 

och Sydsvenskan under åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Artiklarna valdes ut genom ett 

systematiskt urval och undersöktes utifrån en kvantitativ innehållsanalys. Resultatet 

analyserades sedan utifrån teorier kring nyhetsvärdering, objektivitet och generalisering. 

Resultaten visade att 1995 var ett avvikande årtal för rapporteringen om svenska 

fotbollssupportrar de senaste 20 åren. Texterna från detta år var de överlägset mest negativa 

och minst neutrala för undersökningsperioden. Resultaten visade samtidigt att 2000 var det år 

som hade minst negativa artiklar men därefter sågs en ökad negativ rapportering fram till 

2014.  

Den ökade negativa rapporteringen gick främst att hitta i regionaltidningarna Göteborgs-

Posten och Sydsvenskan under denna period. Morgontidningarna i Stockholm visade på den 

största minskningen av neutrala texter mellan 2000 och 2014. Därtill visade resultaten att det 

generellt sett förekom mer åsikter i texterna om svenska fotbollssupportrar under samma 

period. Däremot uppmärksammades att andelen renodlade åsiktsjournalistiska texter inte 

ökade. Åsikterna tog alltså istället större plats i de texter som inte gick under begreppet 

åsiktsjournalistik.  

Nyckelord: Fotbollssupportrar, Nyhetsvärdering, Svensk press, Åsiktsjournalistik 
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1. Inledning  

Fotboll är den största sporten i Sverige sett till antalet utövare (Riksidrottsförbundet, 

2013:66). I Sverige spelas fotboll dagligen i allt från cuper för knattelag i skolidrottshallar till 

matcher i motionsserier som spelas på upptrampade gräsplaner på glesbygden. Men det som 

främst får uppmärksamhet är matcherna i elitdivisionerna där avlönade spelare gör upp på 

arenor som rymmer tusentals människor.     

Oavsett var och hur fotboll spelas kan man räkna med att det finns åskådare på plats för att 

följa det som händer på planen. Vissa går på någon enstaka match då och då, medan andra tar 

ledigt från sina jobb för att se sitt lag spela. Och sedan finns det de som kan tänka sig att 

bruka våld för att se sitt lag vinna. 

Fotboll i Sverige är idag, som på många andra ställen i världen, en sysselsättning som 

sträcker sig långt utanför det sportsliga. Många elitfotbollsklubbar omsätter idag miljontals 

kronor och dessa klubbar finansieras till viss del av publikintäkter (Sahlström, 2014:8,18). På 

så sätt är det knappast djärvt att säga att supportrarna påverkar fotbollen.  

Fotbollssupportrars inflytande och närvaro märks inte minst i medierna. År 2013 skrevs C-

uppsatsen Klacken utan röst som berör mediers syn på fotbollssupportrar. I den nämnda 

uppsatsen intervjuades Victor Capel, dåvarande ordförande i Svenska 

Fotbollssupporterunionen. Capel menade då att mediers bild av fotbollssupportrar var 

överdrivet negativ (Naumanen & Stjernström, 2013:5). Författarna för C-uppsatsen 

undersökte Capels påstående och fann att rapporteringen av svenska fotbollssupportrar var 

relativt balanserad och inte alls så negativ som Victor Capel påstod. Däremot skrev 

författarna att en mer omfattande undersökning över ett längre tidsspann hade varit av 

intresse, då deras undersökning endast fokuserade på artiklar skrivna under åren 2011 och 

2012 (Naumanen & Stjernström, 2013:34).  

Det är här denna C-uppsats kommer in i bilden. Vi vill undersöka hur medier beskriver 

svenska fotbollssupportrar och hur dessa framställningar har sett ut de senaste 20 åren. Målet 

med uppsatsen är att undersöka om dessa medier har ändrat sin attityd till svenska 

fotbollssupportrar. Detta görs utifrån kvantitativa innehållsanalyser av 750 tidningsartiklar 

som publicerats i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska 

Dagbladet och Sydsvenskan, under åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. 
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1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en historisk bakgrundsbeskrivning av svensk fotboll och 

supporterkultur, samt hur sportrapporteringen har sett ut i svenska medier genom tiden. På så 

sätt hoppas vi kunna ge den bakgrundsbild som behövs för såväl läsare som oss själva för att 

förstå varför svensk press väljer att framställa svenska fotbollssupportrar på det sätt de gör.  

Efter bakgrundsbeskrivningen presenteras de frågeställningar som arbetats fram för denna 

uppsats. Frågeställningarna följs av en presentation av den tidigare forskning som finns på 

ämnet, samt de teorier som vi funnit relevanta för undersökningen.  

Vidare beskrivs hur materialet valts ut, hur arbetet med analysen av det insamlade materialet 

gått till väga och vilka intressanta resultat som kan utläsas. Avslutningsvis hittas författarnas 

egna tankar om resultatet i diskussionsdelen, samt slutsatser och konkreta svar på uppsatsens 

frågeställningar. 

 

2. Bakgrund    

I följande avsnitt presenteras den bakgrundsfakta som ligger till grund för denna uppsats. 

Denna litteratur har valts ut för att ge den förförståelse som behövs för att man ska kunna se 

utvecklingen i svensk supporterkultur och rapporteringen om densamma. 

2.1 Supporterkultur i svensk fotboll  

Rent publikmässigt var det oroligt inom svensk fotboll i början av 1900-talet, med flera 

inrapporterade incidenter. Detta gjorde att sporten fick svårt att etablera sig i samhället 

(Andersson, 2002:252). Med tiden växte publiken till en problemskapande aktör under 

matcherna. Åskådarna började identifiera sig med klubbarna och favoritlaget omvandlades 

till stadens representanter (Andersson, 2002:226). Fotbollssupportrarna blev snabbt både en 

attraktion i sig men också ett problem för klubbarna, eftersom supportrarna vägrade styras av 

något reglemente. Detta yttrade sig exempelvis i att åskådare vägrade att betala entréavgiften 

till matcherna under 1910-talet (Andersson, 2002:227–228). 

Problemet avtog sedermera men då uppstod ett annat: att uppfostra åskådarna. Idealet var att 

publiken skulle bidra med god stämning som inte bröt mot gentlemannaidealet. Det innebar 

att publiken fick ge liv åt evenemangen utan att på något sätt skrika okvädningsord eller 

dylikt (Andersson, 2002:229). Publiken skulle inta en distanserad hållning gentemot spelarna 

och även hylla motståndarna (Andersson, 2002:236).  
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Fotbollen blev med åren allt med influerad av arbetarklassen, något som var påtagligt på 

läktarplats. Publiken lade mer fokus på själva matchresultatet, vilket gjorde att de moraliska 

aspekterna tonades ner hos supportrarna som hetsade spelare till regelöverträdelser 

(Andersson, 2002:233). Detta fenomen tog fart på allvar i Göteborg där främst 

lokalrivaliteten mellan IFK Göteborg och Örgryte IS fick känslorna att svalla över i början av 

1900-talet (Andersson, 2002:248). Påföljden blev att lagen straffades samt att idrottsplatserna 

kunde stängas av som konsekvens av supportrarnas uppförande (Andersson, 2002:235).  

Den stora rivaliteten som uppstod tidigt mellan klubbarna kan förklaras genom åskådarnas 

starka lojalitet till det lokala laget. Dessutom var föreningarna under denna tid ofta 

sammankopplade med olika samhällsklasser, vilket gjorde att rivaliteten mellan klubbarna 

späddes på ytterligare (Andersson, 2002:252).  

De allra största supporterproblemen fanns i Göteborg, men det var också den stad som 

lyckades vända den negativa trenden först. Bråken kom nästan att upphöra helt efter första 

världskriget (Andersson, 2002:253). Utvecklingen fortsatte och publiken lugnade ned sig 

något, trots att allt fler åskådare sökte sig till fotbollen (Andersson, 2002:561). Det uppstod 

dock fortfarande publikincidenter under mellankrigstiden där rapporter visade på publikens 

alltjämt dåliga uppförande (Andersson, 2002:567). Under efterkrigstiden avtog problemen 

och stämningen på fotbollsmatcherna blev allt lugnare (Andersson, 2002:562).  

När tv-programmet Tipsextra började sända engelska fotbollsmatcher 1969 fick de svenska 

supportrarna upp ögonen för ett nytt sätt att stödja sina lag på. Tipsextra sägs vara den största 

inspirationskällan till förändringen av den svenska läktarkulturen på 70-talet (Hagström, 

Johansson & Jurell, 2010:26). Denna kultur växte fram först bland Stockholmslagens 

supportrar som började organisera sig i så kallade klackar vid idrottsevent. Dessa klackar blev 

snabbt ett orosmoment för ordningsmakten. Kravaller i samband med fotbollsmatcher var till 

en början främst riktade mot polis men med tiden började supportrarna från olika lag göra 

upp med varandra (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:40). 

I början av 80-talet skedde en snabb utveckling. Inom loppet av några månader hade samtliga 

tre Stockholmsklackar varsin organiserad supporterförening som skulle fungera som en kanal 

mellan klubben och deras anhängare (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:55). Under denna 

tid fortsatte våldet mellan lagens supportar, vilket senare ledde fram till att ytterligare en till 

klackkultur fick fäste - firmakulturen (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:88). 
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2.2 Firmakulturen i Sverige 

På 90-talet uppstod ett glapp mellan supporterskarorna i Sverige. De mer våldsbenägna valde 

att frigöra sig från den stora massan, både genom att flytta från ståplats till sittplats men även 

genom sättet de klädde sig på. Dessa personer fick benämningen "firmor". Begreppet "firma" 

är främst skapat genom medier men är idag det allmänna uttrycket för dessa 

supporterfraktioner (Deogan, 2011:25). 

Våldsbenägna AIK-supportrar startade grupperingen Firman Boys år 1991 som en reaktion 

på att Djurgårdssupportrar hade slutit sig samman och startat Järngänget (senare DFG - 

Djurgårdens Fina Grabbar). Den 28 februari 1991 kan ses som startdatum för organiserade 

supporterslagsmål i Sverige. Denna kväll spelades ett hockeyderby mellan AIK och 

Djurgården som efterföljdes av att Firman Boys och Järngänget slogs med varandra på 

Fridhemsplan (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:92–93).  

En supporterrelaterad händelse inom fotbollen som fick stor medial uppmärksamhet under 

90-talet var när en Djurgårdssupporter sparkade ner domaren Anders Frisk under en match 

mellan Djurgården och Halmstad. Händelsen ledde till att den första avbrutna matchen i 

svensk fotboll var ett faktum (Härdh, Krüger & Mikrut, 1995).  

Det var våldskulturen i England och Sydamerika som influerade den huliganism som spreds i 

Sverige (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:99). Denna nya supporterkultur fick först fäste i 

Stockholm och spreds därefter runt om i landet. År 2000 började firmakulturen även att synas 

i klubbar i såväl Göteborg som Malmö (Green, 2009:52). Våldsamma uppgörelser mellan de 

olika firmorna ledde sedermera till det första dödsfallet inom svensk supporterkultur. Tony 

Deogan, anhängare till IFK Göteborg, blev misshandlad till döds i ett bråk mellan firmorna 

Firman Boys och Wisemen innan en match mellan AIK och IFK Göteborg år 2002 (Ericson, 

Larsson & Sandblom, 2002). 

Förändringarna inom supporterorganisationerna gjorde att även de icke-våldsbenägna 

supportrarna svartmålades i medier (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:130). Firmorna 

hade brutit sig ur de vanliga supporterföreningarna, men trots en klar skiljelinje mellan de 

olika grupperingarna fortsatte medierna att omnämna den stora supporterskaran negativt, 

enligt supportrarna själva. Detta ledde till att supporterföreningarna år 2011 startade uppropet 

Positiv Läktarkultur i ett försök att framför allt belysa mediernas rapportering kring 

fotbollssupportrarna (Positiv Läktarkultur, 2015).  Supporterorganisationer i Sverige 

förenades i en gemensam demonstration för att påvisa vilken stor roll man själva ansåg att 
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man spelade för svensk fotboll. Manifestationen gick ut på att samtliga supportrar skulle vara 

tysta de tio första minuterna av matcherna i omgång 24 och 25 av de två högsta serierna i 

herrfotbollen (allsvenskan och superettan innehåller 30 spelade omgångar). Protesterna fick 

störst uppmärksamhet i derbymatchen mellan AIK och Djurgården som spelades på Råsunda 

den 19 september där över 24 000 åskådare var tysta under matchens första tio minuter 

(Bergström, 2011).   

2.3 Sportrapporteringen i svensk press   

Det visade sig tidigt att tidningar som satsade på bevakning kring sportevent skördade stora 

framgångar på marknaden i början av 1900-talet. Dagens Nyheter införde år 1920 den första 

dagliga sportsidan, något som vann fler läsare för tidningen. Det ska dock tilläggas att 

sportbevakningen inte behöver ha varit den enda orsaken till tidningarnas tillväxt (Wallin, 

1998:15). På 40-talet var det Expressens tur att satsa på en gedigen sportrapportering och 

efter ytterligare 20 år var tidningen Nordens största dagstidning, mycket tack vare 

sportredaktionens framgång (Wallin, 1998:15). De svenska dagstidningarnas sportutbud 

fortsatte sedan att öka under seklet, men inte i lika snabb takt som tidigare (Wallin, 1998:54).  

Vid sportjournalistikens intåg i dagspressen låg ofta fokus på att rapportera resultat från 

tävlingar och att skapa ett intresse för olika idrotter hos läsarna. Under 60-talet ändrades 

rapporteringen och tidningarna började även ta med kommentarer från de aktiva efter 

tävlingarna som en följd av tv-sportens sätt att rapportera (Wallin, 1998:84). 

Sportrapporteringen blev mer personorienterad, vilket medförde en mindre resultatorienterad 

rapportering om idrottstävlingar. Under 60-talet valde flera tidningar att lyfta fram 

sportreportern som en mer uttalad journalistisk yrkesroll. Journalisterna började under denna 

tid allt oftare belysa incidenter som skedde i samband med tävlingar, som till exempel fusk, 

bråk och misshandel (Wallin, 1998:86). Dessa ämnesområden, som inte rörde själva idrotten 

och var av mer allmänt slag, ökade gradvis inom mediernas sportrapportering under 1970-

talet (Wallin, 1998:80–81).  

Denna förändring inom sportrapporteringen visade sig i det artikelmaterial som den tryckta 

pressen valde att publicera under åren. Antalet notiser minskade avsevärt under andra hälften 

av 1900-talet. Från att ha utgjort över 65 procent av artiklarna i sportsidorna år 1895 var de 

100 år senare nere på 16 procent (Wallin, 1998:119). Även renodlade referat minskade under 

åren och gav plats åt nyhetsartiklar som fokuserade på huvudpersoner eller specifika 

höjdpunkter från matcher och tävlingar. Detta medförde en ökning av antalet krönikor som 

blev allt vanligare i dagspressen under slutet av 1900-talet (Wallin, 1998:121–122). 
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Förändringen i den tryckta pressens val av artiklar ses främst som en följd av konkurrensen 

av tv:s sportsändningar (Wallin, 1998:118).  Exempelvis visade det sig att Aftonbladet 

innehöll allt mer åsiktsjournalistik i form av krönikor och kommentarer i slutet av 1900-talet. 

Genom att låta skribenterna målas upp som experter och själva stå för analyser från olika 

tävlingar kunde tidningarna särskilja sig från tv:s sätt att rapportera om sport (Wallin, 

1998:122). 

I och med att allt mer inom sportens värld började sändas via tv ansåg tidningarnas 

sportavdelningar att det var onödigt att referera dessa evenemang i detalj. Detta bidrog till att 

tidningarna skiftade fokus i sin rapportering. Den tryckta pressen fokuserade på att göra 

djupare intervjuer med idrottsstjärnorna som tv inte hann med under sina sändningar. Det var 

främst i kvällstidningarna som denna trend fick genomslag, där texterna allt mer handlade om 

saker som låg långt från det sportsliga inom idrotten (Wallin, 1998:260–261). 

Intresset för sport bland läsarna fortsatte att öka under slutet av 1900-talet och vid 

millenniumskiftet lanserade kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen en varsin daglig 

sportbilaga. Expressen lade ned sin bilaga år 2001 av ekonomiska skäl, men lanserade året 

därefter en ny sportbilaga för att kunna konkurrera med Aftonbladet. Utöver dessa startades 

bland annat fotbollsmagasinet Offside år 2000 som innehöll en blandning av essäer och 

artiklar (Dahlén, 2008:99). Dessa nya tillskott till sportrapporteringen satsade mycket på 

frispråkiga krönikörer som vågade ifrågasätta viktiga händelser. Detta följer den trend som 

startades under slutet av 1900-talet, där allt färre notiser och matchreferat präglade utbudet i 

tidningarna medan åsiktsjournalistiken blev allt mer påtaglig (Dahlén, 2008:100).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Vi vill med denna uppsats undersöka hur svensk dagspress har fortsatt att rapportera om 

svenska fotbollssupportrar. Vi ämnar granska hur framställningen av svenska 

fotbollssupportrar har sett ut i några av de största svenska morgon- och kvällstidningarna de 

senaste 20 åren. Därtill vill vi undersöka om dessa rapporteringar skiljer sig beroende på i 

vilken typ av tidning som dessa texter publiceras i. 

För att besvara de frågor som rör mediers rapportering om fotbollssupportrar över de senaste 

20 åren har följande frågeställningar arbetats fram: 

 Vilka trender finns i den svenska pressens rapportering kring svenska 

fotbollssupportrar mellan 1995 och 2014? 
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 Hur har åsiktsjournalistiken förändrats i rapporteringen kring fotbollssupportrar 

mellan 1995 och 2014?  

 Vilka skillnader eller likheter finns mellan morgontidningar i Stockholm, regionala 

morgontidningar och rikstäckande kvällstidningar i framställningen av de svenska 

fotbollssupportrarna mellan 1995 och 2014? 

3.1 Begreppsdefinition  

Nedan följder de begrepp som används frekvent och är viktiga för denna uppsats. 

Fotbollssupporter 

Med detta begrepp avses den eller de som på ett eller annat sätt engagerar sig i en 

fotbollsklubb som åskådare. Dessa personer kan visa sitt engagemang både på en privat eller 

en organiserad supporternivå. I uppsatsen syftar begreppet på personer som befinner sig på 

eller utanför fotbollsarenor och som på ett medvetet sätt anser sig agera på ett sätt som gagnar 

den klubb han eller hon stöttar. Begreppet avser alltså inte personer som arbetar för en 

fotbollsklubbs räkning. I uppsatsen kommer endast supportrar med anknytning till svenska 

klubbar i allsvenskan eller näst högsta serien superettan, som hette division 1 fram till år 

2000, att ingå i undersökningen. 

Kvällstidning 

I denna uppsats används detta begrepp som analytiska beteckningar för de rikstäckande 

tidningarna Aftonbladet och Expressen. 

Morgontidning regionalpress 

I denna uppsats omnämns de regionala morgontidningarna Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan under denna analytiska beteckning.  

Morgontidning Stockholm 

Med detta begrepp avses i denna uppsats en samlad beteckning för tidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Åsiktsjournalistik 

Detta begrepp används i uppsatsen för att beskriva textgenrer där skribentens tyckande är 

bärande för texter som beskriver svenska fotbollssupportrar. I uppsatsen syftar dessa typer av 

texter mer precist till krönikor, analyser, samt listor. Dessa tre texttyper har kodats i den 

kvantitativa innehållsanalysen. I variabel 4 har krönikor och analyser kodats som 
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variabelvärde 5 och listor har kodats som variabelvärde 7 (Bilaga 1). Dessa två 

variabelvärden har alltså slagits samman under ett och samma begrepp i resultatdelen. Vi har 

valt att benämna krönikor, analyser och listor under begreppet åsiktsjournalistik då dessa 

texter traditionellt innehåller skribentens egna åsikter, vilket inte är fallet i för de övriga 

texter som undersöks i den kvantitativa innehållsanalysen.    

 

4. Tidigare forskning 

Här nedan följer tidigare forskning som belyser sportrapporteringens framställning av 

fotbollssupportrar men även hur sportrapporteringen har vuxit fram och förändrats över tid.   

4.1 Problematisering av supporterbegrepp  

Trots att fotbollsåskådare kan kategoriseras i olika fack, beroende på i vilket sammanhang 

som de uppträder, har vi i denna uppsats valt att använda ordet fotbollssupporter som ett 

samlingsbegrepp för samtliga fotbollsintresserade. Detta gör vi för att underlätta arbetet med 

att få en samlad bild av den gemene svenske fotbollssupportern. Däremot har olika 

definitioner av fotbollssupportrar tagits i beaktning för att för att ge en förståelse för varför 

begreppen kan komma att slås ihop i pressens rapportering om fotbollssupportrar.  

En som förklarar begreppen mellan olika supportrar är Hans K. Hognestad, forskare vid 

Högskolan i Telemark i Norge. Hognestad utgår ifrån de definitioner som Richard 

Giulianotti, professor i sociologi vid Loughborough University, har lagt fram. Han menar att 

det finns fyra beteckningar av fotbollsåskådare: ”Supporter”, ”anhängare”, ”fotbollsfan” och 

”evenemangsintresserad”, men att gränserna mellan dessa suddas ut allt mer.   

En supporter är någon som har ett långvarigt förhållande till fotbollsklubben. Supporterskapet 

blir till en kultur som innefattar lojalitet, solidaritet och engagemang med arenan som en 

symbolisk fästning. Supportern ser ofta sig själv som en större del av klubben än spelarna 

som kommer och går (Hognestad, 2012:31). 

En annan typ av fotbollsåskådare är anhängaren. Denna person är intresserad av fotboll men 

är minde engagerad i en speciell klubb. Personen kan skapa ett intresse för flera klubbar i 

olika länder men knyter inte ett tätare band med något specifikt lag (Hognestad, 2012:31–32). 

Den tredje definition av anhängare är den som medier omnämner som fotbollsfans. De 

beskrivs, likt supportern, som passionerat engagerad och kan utveckla band med spelarna, 
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tränarna och ledarna i klubben. För ett fotbollsfan är förhållandet till spelaren starkare än till 

själva klubben (Hognestad, 2012:33). 

Kategori fyra beskrivs som motsatsen till fotbollssupportern. Denna åskådarkategori 

omnämns som evenemangsintresserad och söker efter stora upplevelser och besöker gärna de 

stora matcherna. Åskådare inom denna kategori kan även följa sporten sporadiskt via tv, men 

anser att upplevelsen i sig är viktigare än matchresultatet (Hognestad, 2012:33). 

Dessa fyra typer av fotbollsintresserade kan skilja sig men flyter ofta ihop i mediernas 

rapportering - så även i denna uppsats. Gränserna mellan de olika kategorierna suddas ut 

beroende på situationen. Det är möjligt att en åskådare kan se sig som en hetlevrad supporter 

under en hemmamatch, ett fan när personen ser matchen via tv, en anhängare när landslaget 

spelar eller enbart fotbollsintresserad som mestadels bara följer de stora eventen som VM och 

Champions League. En åskådare kan alltså skifta och definiera själv vad för typ av supporter 

han eller hon är, beroende på lag och matchförutsättningar (Hognestad, 2012:41). 

4.2  Fotboll och huliganism 

Anders Green har i sin avhandling inom kriminologi på Stockholms universitet bland annat 

undersökt mediernas roll i framställningen av den svenska fotbollssupportern. Resultatet som 

presenteras i Fotboll och huliganism. Utveckling, problem och åtgärdsarbete i England och 

Skandinavien visar att medierna ofta överdramatiserar supporterrelaterade händelser (Green, 

2009:95). 

Studien visar att medierna har en tendens att använda kraftfulla uttryck i texter som rör 

fotbollssupportrar. Enligt Green har denna typ av rapportering gjort att huliganismen fått 

oförtjänt stor uppmärksamhet (Green, 2009:43). Vidare diskuteras mediernas roll i 

huliganismens framväxt inom fotbollen. Studien visar att medierna inte ska ses som en orsak 

till huliganismens utbredning, men möjligtvis något som håller den vid liv genom den 

nuvarande rapporteringen (Green, 2009:96). 

4.3 Att äga en (huligan-) berättelse 

Aage Radmann har i sin vetenskapliga artikel Att äga en (huligan-) berättelse undersökt hur 

bland annat papperstidningarna framställde fotbollshuliganism kring en specifik händelse 

(Radmann, 2012:98).  

Händelsen innefattade en 18-årig åskådare som sprang in på planen och knuffade 

Helsingborgs målvakt i derbymatchen mellan Malmö FF och Helsingborgs IF, den 24 maj 

2011. Studien visar att kvällspressens rapportering ofta uppmuntrade till så kallad 
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moralpanik, och att tidningarna felaktigt kategoriserade aktörerna när i rapportering av denna 

supporterincident. Dessutom visar Radmanns undersökning att framför allt kvällspressen 

förenklade orsakerna till supporterincidenten (Radmann, 2012:10). I studien exemplifieras 

denna typ av rapportering då 18-åringen, utan belägg, kategoriserades som huligan i den 

tryckta pressen (Radmann, 2012:112).   

4.4 Sporten i spalterna 

Ulf Wallin har i boken Sporten i spalterna undersökt hur sportrapporteringen vuxit fram och 

utvecklats, samt hur och varför rapporteringen har förändrats mellan 1895 och 1995 (Wallin, 

1998:21). Undersökningen visade att sportrapporteringen ökade, både i lokal-, regional-, och 

storstadspress under denna period. Forskningen visade också att innehållet blev mer 

fokuserad på kommentarer från både idrottarna och skribenterna själva (Wallin, 1998:122, 

249–251). 

Enligt Wallins forskning förändrades sportrapporteringen i den tryckta pressen. Antalet 

notiser och renodlade referat minskade och övergick till allt längre texter. Denna förändring 

gjorde att åsiktsjournalistiken fick mer utrymme i dagspressens sportrapportering (Wallin, 

1998:119, 121-122). Framför allt var det kvällstidningarna och då i synnerhet Aftonbladet 

som använde sig av krönikor och kommentarer. Detta skulle ses som ett slags mervärde där 

skribenterna målades upp som experter inom olika sporter (Wallin, 1998:122). 

Wallin siade om 2000-talets sportrapportering och trodde framför allt att den skulle bli mer 

personinriktad på grund av att idrotten i allt större utsträckning skulle uppfattas som show 

och underhållning. Wallin ansåg även att sportrapporteringen har förvandlat idrottsmännen 

till citatmaskiner som svarar vad de förväntas säga, något som i sin tur skulle leda till en mer 

likriktad sportrapportering (Wallin, 1998:268–269).  

4.5  Summering och hypotes  

Då forskning visar att pressen tycks framställa fotbollssupportrar negativt är det av intresse 

att undersöka ifall det finns förändring av dessa framställningar över tid.  Med hänsyn till den 

tidigare forskning som vi tagit del av förväntar vi oss att även vår studie kommer visa på 

liknande resultat.  

Dessutom nämner tidigare forskning att åsiktsjournalistik fått större utrymme i dagspressen, 

vilket gör det intressant att undersöka ifall åsiktsjournalistiken påverkar tidningarnas attityd 

till svenska fotbollssupportrar. Med utgångspunkt från tidigare forskning tror vi oss se en 

fortsatt ökning av åsiktsjournalistik i rapporteringen av fotbollssupportrar under 2000-talet. 
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Vi tror oss även kunna se en skillnad i rapporteringen mellan kvälls-, regional- och 

morgontidningar i Stockholm där de två senare förväntas vara mer sakliga och neutrala än 

den första.  

 

5. Teori  

Under följer de teoretiska förhållningssätt som vi har valt att använda oss sig av i denna 

uppsats. Dessa teorier ligger till grund för att vi ska kunna förstå varför tidningarna väljer att 

skriva om vissa supporterrelaterade händelser och hur dessa nyheter framställs.  

5.1 Nyhetsvärdering   

År 1969 tog medieforskaren Henk Prakke fram en modell som beskriver vilka händelser som 

har störst möjlighet att bli nyheter. Prakke menade att kort kulturellt, tidsmässigt och 

geografiskt avstånd spelar stor roll i nyhetsredaktionernas nyhetsvärdering (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2011:322). Medieforskaren Håkan Hvitfelt har utvecklat denna modell 

och menar att den kanske viktigaste faktorn för att en händelse ska uppmärksammas som en 

nyhet är om den rör olyckor eller brott. Därtill menar Hvitfelt att sannolikheten för att en 

händelse ska värderas som en nyhet ofta ökar om händelsen är sensationell och om den 

innefattar negativa inslag (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:323). 

Dessa nyhetsvärderingsteorier hjälper till att ge en förförståelse för varför pressen 

uppmärksammar vissa nyheter om fotbollssupportrar framför andra. Detta kan i sin tur ha 

påverkan för om fotbollssupportrar omnämns i positiva eller negativa sammanhang. 

5.2 Objektivitet  

Kravet på journalister och journalistikens saklighet är ofta det som sägs vara skillnaden på 

journalistik och litteratur (Ghersetti, 2012:205). Det är, eller bör, alltså vara en journalistisk 

utgångspunkt att skribenter återger sina beskrivningar av händelser och personer på ett så 

korrekt och sakligt sätt som möjligt. Detta ideal uttalas även i Journalistförbundets 

publicitetsregler, som ska fungera som etisk riktlinje för hur tidningarna och de enskilda 

journalisterna ska skriva och publicera sina nyheter. I dessa yrkesetiska regler nämns bland 

annat att massmedier ska föra en nyhetsrapportering som både är korrekt och allsidig 

(Journalistförbundet, 2015).    

Med detta i åtanke är det viktigt för denna uppsats att objektivitet används som en av 

utgångspunkterna i resultatanalysen. Detta är angeläget då vi vill undersöka om 
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rapporteringen om fotbollssupportrar tenderar att vara övervägande neutral, negativ eller 

positiv under den tidsperiod som undersöks. 

Det är dock värt att ta i beaktning att de journalistiska ideal som rör objektivitet till viss del 

anpassas efter vilken journalistisk genre en text skrivs och publiceras inom. I 

sportrapporteringar är exempelvis kravet på objektivitet inte lika strikt som många andra 

journalistiska genrer (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:332). Dessutom tyder 

undersökningar på att sportrapporteringen innehåller allt mer åsiktsjournalistik (Dahlén, 

2008:100), vilket är en del inom journalistiken där kravet på objektivitet inte är densamma 

som exempelvis politisk rapportering (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011:332).  

Det kan här vara värt att nämna att denna uppsats inte enbart kommer att kretsa kring 

sportjournalistiska texter. Artiklarna som analyseras är i huvudsak hämtade från sportdelar 

eller sportbilagor från tidningarna som ingår i undersökningen, men texter kan även 

förekomma från allt ifrån ledarsidor till ekonomisidor. 

5.3 Generalisering    

I denna uppsats undersöks den samlade bilden av fotbollssupportrar i Sverige. I och med 

detta är det av intresse att undersöka i vilken grad medierna framställer fotbollssupportrar 

som en homogen grupp. Detta syftar till att ta reda på om pressen låter vissa personers 

agerande i publiken får representera alla andra som ingår i samma publikskara. 

För att få bättre förståelse för dessa eventuella generaliserande effekter har vi valt att förhålla 

oss till generaliseringsteorier som är relevanta inom journalistiken. Författaren Marina 

Ghersetti skriver att stereotyper och förenklade bilder av personer och händelser är vanligt 

förekommande inom journalistiken. Ghersetti menar vidare att generaliseringen bland annat 

har sin grund i den västerländska berättarstruktur som präglar journalistiken (Ghersetti: 

2012:217–218). 

 

6. Material och metod 

Vi har valt att analysera tryckta redaktionella texter från tidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Efter ett första 

urval gick totalt 750 texter vidare till den analys som ligger till grund för resultatet av denna 

uppsats. Artiklarna som valdes ut berör supportrar till fotbollslagen i Sveriges två högsta 

fotbollsserier, allsvenskan och superettan, eller division 1 som serien hette fram till och med 
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år 2000. De berörda säsongerna som valdes ut för undersökningen pågick under åren 1995, 

2000, 2005, 2010 och 2014.  

För att på bästa sätt besvara uppsatsens frågeställningar valdes en kvantitativ innehållsanalys 

ut som metod för att analysera det material som valt ut. Bakgrunden och motiveringen till 

dessa val kan utläsas i kommande kapitel. 

6.1 Material  

Vi har valt 1995 som startår och 2014 som sista år för undersökningsmaterialet. 2014 valdes 

som slutår då detta var den senast avslutade säsongen för svensk elitfotboll då uppsatsen 

skrevs. På så sätt blir 2014 det sista året där det finns tidningsartiklar som beskriver svenska 

fotbollssupportrar under en hel fotbollssäsong.   

För att kunna kartlägga hur medierapporteringen runt svenska fotbollssupportrar har sett ut 

över tid har vi valt att göra nedslag under den första och sista hela spelmånaden för vart femte 

påföljande år. Undantaget till femårsintervallet är mellan de två sista åren som ingår i 

undersökningen, det vill säga perioden mellan 2010 och 2014.  

Urvalet av artiklar är avgränsat till samtliga dagar i månaderna april och oktober för varje år 

som undersökts. Anledningen till att dessa månader har valts ur är att april är den första och 

oktober den sista hela spelmånaden för varje fotbollssäsong.  

Motiveringen till att undersöka just dessa två månader är även att vi anser att månaderna ger 

en god bild av hur ett fotbollsår ser ut i sin helhet. Inledningen av april innehåller ofta 

premiärmatcher och i slutet av oktober avgörs guldstriden samt kampen om att åka ur eller att 

kvala sig till respektive serie.   

Eftersom artiklarna har valts ut under alla dagar för april och oktober, har alltså inte någon 

särskild hänsyn tagits till specifika matcher. Detta beslutades då vi ämnar undersöka 

övergripande trender för rapporteringen om fotbollssupportrar. Vi anser att delar av tidigare 

forskning som denna uppsats förhåller sig till har brister i valet av allt för avgränsad 

tidsperiod. I Att äga en huliganberättelse undersöks exempelvis bara en specifik händelse 

under ett datum (Radmann, 2012:98). Konsekvenserna av detta blir att en enskild händelse 

ensam får stå för bilden av medierapporteringen om fotbollssupportrar. Vår undersökning 

kringgår detta problem då flera artiklar från olika tidpunkter undersöks.   

I valet av undersökningsmaterial valdes sex nyhetskällor ut: Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Dessa tidningar valdes 

ut på grund av sin storlek och räckvidd, samt att tidningarna finns placerade på de 
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geografiska platser där den aktiviteten bland svenska fotbollssupportrar är som störst, 

nämligen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Säsongen 2014 var just dessa tre städer 

representerade bland de fyra lag som hade bäst publiksnitt på hemmaplan i allsvenskan 

(Svenska Fotbollsförbundet, 2015). 

För att kunna se mönster i hur medierna skriver och har skrivit om fotbollssupportrar valde vi 

att söka efter texter som omnämner fotbollssupportrar eller synonymer till dessa.  

Det har inte tagits någon hänsyn till vilken del av de berörda tidningarna som texterna har 

publicerats i, då denna uppsats inte enbart strävar efter att belysa hur sportjournalistiken 

framställer fotbollssupportrar. Däremot är vi medvetna om att den överlägset största 

majoriteten av artiklarna som omnämner fotbollssupportrar publiceras i tidningarnas 

sportdelar.  

Urvalsmetod  

De artiklar som har analyserats i denna uppsats har valts ut genom ett systematiskt urval. 

Samtliga tryckta artiklar i respektive tidning som omnämnde fotbollssupportrar och som 

översteg 200 ord sorterades ut med hjälp av specifika sökord.  Av dessa valdes varannan 

artikel från var och en av tidningarna under årtalen 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. 

Artiklarna har inte valts efter annan indelning.  

Teknisk sökning av artiklar 

Vi ansåg att urvalet lämpade sig bäst att utföra med hjälp av Retrievers mediearkiv. Tjänsten 

valdes då detta digitala arkiv har tillgång till de tryckta källor som behövdes för denna analys. 

Därtill var Retrievers digitala söksystem nödvändiga för att vi skulle kunna ta fram artiklar 

där fotbollssupportrar nämns. En manuell sökning av materialet hade varit allt för 

tidkrävande.   

För att kunna få fram alla publicerade artiklar om svenska fotbollssupportrar upprättades 

nedanstående söksträngar. Funktionsdugligheten i sökningen kontrollerades av Johanna 

Olergård som arbetar för Retriever, där hon dagligen arbetar med att konstruera liknande 

söksträngar för att söka i företagets mediearkiv.   

Följande söksträng användes för att söka upp texter som publicerats 1995:  

(*publik or publik* or åskådar* or anhängar* or tifo* or huligan* or fotbollshuligan* or 

support* or fotbollssupport* or fans* or bengal* or bråk or klacken* or klack or *klacken or 

stämning* or huliganfirm* or firm*) AND (allsvensk* or "allsvensk*" or "division I" or 

"Division 1" or "Svenska cupen") 



15 
 

Följande söksträng användes för att söka upp texter som publicerats efter 1995:  

(*publik or publik* or åskådar* or anhängar* or tifo* or huligan* or fotbollshuligan* or 

support* or fotbollssupport* or fans* or bengal* or bråk or klacken* or klack or *klacken or 

stämning* or huliganfirm* or firm*) AND (allsvensk* or "allsvensk*" or superettan or 

"Svenska cupen")  

Bortfallsanalys 

Vid insamlingen av materialet uppmärksammades bortfall från texturvalet för Sydsvenskan år 

1995 och för Expressen i april år 2000. Bortfallet av Sydsvenskans texter år 1995 berodde på 

att Retrievers mediearkiv saknar tillgång till Sydsvenskans texter som publicerats innan 1998. 

Anledningen till bortfallet av Expressens artiklar år 2000 är mer oklart men beror troligtvis på 

tekniska problem i Retrievers digitala mediearkiv (Olergård, 2015). 

Det finns ingen säker siffra på hur många av Sydsvenskans eller Expressens artiklar som vi 

har gått miste om. Vår egen bedömning säger dock att det fattas cirka 10 artiklar per månad 

för Sydsvenskan 1995 och cirka 20 artiklar för Expressen i april 2000. Beräkningen är gjord 

utifrån hur många artiklar som funnits med i respektive tidningar kringliggande år.  

Validitet 

Undersökningen i denna uppsats syftar bland annat till att uppmärksamma om svensk press 

framställer fotbollssupportrarna på ett negativt eller ett positivt sätt. Däremot har det varit 

svårt att kontrollera om pressen har haft fog för sin rapportering eller inte.  

Efter samtal med rikspolisen (telefonsamtal, 2015-04-17) och brottsförebyggande rådet 

(telefonsamtal, 2015-04-17) uppdagades att det inte finns någon samlad statistik över 

fotbollsrelaterat våld. Brott och incidenter vid fotbollsmatcher rapporteras istället under en 

mer generell rubricering. Att ta fram statistik om fotbollsrelaterat våld är möjligt, men skulle 

visa sig vara allt för tidskrävande för denna uppsats.  

En lösning på problemet har varit att jämföra om rapporteringen som kopplar samman 

fotbollssupportrar med våld och hot har liknande trender som den negativa rapporteringen av 

supportrarna. På så sätt får man en bild om tidningarna har haft belägg för att framställa 

fotbollssupportrarna i negativa sammanhang. Därtill har den kvantitativa innehållsanalysen 

gett svar på om fotbollssupportrarnas agerande framställs som individuella handlingar eller 

handlingar som sker i grupp. På så sätt undersöks om pressen ger en generaliserad bild av 

fotbollssupportrar eller inte och hur denna eventuella generalisering har förändrats över tid. 
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6.2 Metod  

Vi valt att analysera de utvalda artiklarna utifrån en kvantitativ innehållsanalys. Detta har vi 

gjort för att kunna besvara våra frågeställningar på ett så tillförlitligt och överskådligt sätt 

som möjligt. 

Kvantitativ innehållsanalys 

Medieforskare har länge tillämpat kvantitativa innehållsanalyser för att undersöka 

traditionella medier, däribland journalistik i papperstidningar, som är det material som 

undersökts för denna uppsats. Denna typ av analys anses även lämplig när man vill göra 

generella undersökningar av ett stort textmaterial som spänner över en längre tid (Nilsson 

2010:119). Därtill ansåg vi att en kvantitativ innehållsanalys var mest lämplig som metod då 

tidigare forskning som rör textframställningar i press, samt supporterattityder undersökts med 

denna analysmetod (Nilsson 2010:120).  

Kritiker framhäver att mätningar av antalet ord och uttryck inte är tillräckligt för att 

undersöka ordens eller textdelars betydelse för texten i sig. Annan kritik som riktas mot 

denna metod är att kvantitativa innehållsanalyser i för stor utsträckning fokuserar på delar 

och inte hela bilden av texter (Nilsson 2010:121).  

Eftersom vi har valt att fokusera på att analysera vårt textmaterial utifrån ett mer generellt 

perspektiv anser vi att vi nyttjar fördelarna och undviker nackdelarna med kvantitativa 

innehållsanalysen som metod.  

Kodbok & kodschema 

För att göra den kvantitativa innehållsanalysen så givande, objektiv och lättavläslig som 

möjligt uppräddates ett kodschema (Bilaga 1) i kalkyleringsprogrammet Microsoft Excel. 

Syftet med att upprätta ett sådant kodschema var att standardisera de frågor och svar vi ville 

få ut av undersökningsmaterialet. Med kodschemat har författarna för denna uppsats 

garanterat att samma frågor ställs till alla texter, vilket alltså innebär att alla texter har 

förutsättningar att avläsas på samma villkor, utifrån nämnda upprättade variabler (Nilsson 

2010:144–145). 

De variabler (Bilaga 2) som valts ut och som står som grund för denna kvantitativa 

innehållsanalys har möjliggjort att frågeställningarna för denna uppsats har kunnat besvaras. 

Kodschemat har upprättats så att dels textförfattarna, men även uppsatsens läsare ska kunna 

lyfta det enskilda med sikte på att belysa det generella. Detta är en av grundstenarna för 

kvantitativa innehållsanalyser (Nilsson 2010:119).  
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Pilottest av kodbok och kodschema 

Innan några resultat registrerades genomfördes ett pilottest för kodningen. Detta gjordes för 

att kontrollera att alla variabler och variabelvärden var analyserbara. Därtill gjordes testet för 

att kontrollera att vi kodade materialet på samma sätt.  

Tio tidningstexter valdes ut för analys för pilottestet. För varje undersökningsår valdes två 

tidningstexter ut och varje tidning representerades minst gång. På så vis testades 10 texter 

från alla tidningar och alla årtal.   

Efter pilottestet ansågs kodschemat och kodboken vara tillräckliga för att analyser skulle 

kunna påbörjas. Med anledning av detta tillades inga nya variabler eller variabelvärden till 

kodschemat och kodboken. Resultatet av pilottestet visade också att vi hade kodat artiklarna 

identiskt. 

Det skulle dock senare visa sig att ett antal av variablerna inte skulle användas vid resultat 

och analys av materialet. Därtill beslutades det att variabel 5: ”Artikellängd”, inte skulle 

fyllas i under analysen eftersom att Retrivers räknesystem för antal ord hade brister. Med 

anledning av detta togs beslutet att inte fylla i variabeln överhuvudtaget. Därtill ansågs det att 

variabeln inte var nödvändig för undersökningen och resultatet i uppsatsen.    

Interkodarreliabilitet 

Författarna kontrollerade varandras kodning under pilotversionen av kodbok och kodschema, 

samt under analysen av artiklar. Detta gjordes för att säkerställa att kodningen gjordes 

likvärdigt och utan personlig inverkan på resultatet.  

I pilottestet kodade båda författarna samma tio artiklar och fick identiska resultat i sin 

kodning. När texterna sedan analyserades för den riktiga textanalysen kontrollerade 

författarna varandra efter var tionde analyserad artikel. Därtill kontrollerade vi varandras 

kodning under pågående textanalys. Vi genomförde all kodning på samma plats och om 

oklarheter om variabelvärde uppstod hos kodaren rådfrågades den andre och ett gemensamt 

beslut fattades för variabelvärdet. Under arbetet uppstod sådan rådfrågning vid 13 tillfällen. I 

fem av fallen rörde frågan Variabel 8, i fem andra fall rörde frågan Variabel 11 och i tre fall 

rörde frågan Variabel 14.  Dessa variabler användes inte i resultatet. 

I två fall av totalt 75 jämförda kodningar fanns skillnader i resultatet. Skillnaderna hittades i 

båda fallen i variabel 12 (Bilaga 1), som senare utlämnades vid resultatanalysen. 
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6.3 Tekniska hjälpmedel 

Under arbetets gång har främst två tekniska hjälpmedel varit bärande för insamling av 

materialet och resultatanalysen. Vid urvalet av tidningsartiklar användes tjänsten Retrievers 

digitala mediearkiv som gjorde det möjligt att söka efter texter som innefattade ordet 

fotbollssupporter, samt synonymer till dessa.  

Under arbetet med den kvantitativa innehållsanalysen användes programmet Microsoft Excel, 

i vilket innehållsanalysens data samlades och senare även analyserades för resultat. Därtill 

användes programmet för att skapa de tabeller som går att finna i resultatdelen av denna 

uppsats. Excel valdes då det var det kalkyleringsprogram vi var mest bevandrade med, samt 

att programmet kunde utföra de uträkningar och uppgifter vi behövde för denna uppsats.    

 

7. Resultat och analys 

I följande del hittas resultaten som kommit ifrån den kvantitativa innehållsanalysen. Därtill 

har uppsatsens metoddel och tidigare forskning tillämpats för att ge förståelse för de resultat 

som har arbetats fram.  

Som nämns ovan är det den kvantitativa innehållsanalysen som ligger till grund för 

resultaten. Variabler och variabelvärdena som använts för att analysera texterna går att finna i 

Bilaga 1.  
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7.1 Tidningarnas framställning av svenska fotbollssupportrar 

I följande kapitel kan du som läsare finna de mest intressanta resultaten som plockats fram 

för att besvara uppsatsens första och tredje frågeställning. Varje resultatdel inleds med en 

figur som efterföljs av resultatbeskrivningar i löpande text.  

 

Figur 1 beskriver hur fotbollssupportrar framställs överlag i alla undersökta artiklar under april och oktober 

månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalet beskriver andelen av det totala antalet artiklar för 

varje undersökt år. Alla undersökta tidningar finns med i resultatet, förutom data från Sydsvenskan för år 1995, 

samt från Expressen för april år 2000.      

Utifrån detta resultat kan man utläsa att andelen texter som beskriver svenska 

fotbollssupportrar som ett positivt fenomen var vanligast år 2005 och ovanligast åren 1995 

och 2014. Noterbart är att skillnaden mellan de olika årtalen är att det skiljer fem 

procentenheter mellan den högsta och lägsta noteringen. 

Andelen artiklar med negativa beskrivningar av svenska fotbollssupportrar var störst 1995, då 

en tredjedel av de artiklar som analyserades i huvudsak beskrev svenska fotbollssupportrar 

som ett negativt fenomen. År 2000 var fotbollssupportrarna negativt beskrivna i 14 procent 

av texterna, vilket också var den lägst uppmätta andelen negativa artiklar för hela 

undersökningsperioden. Från detta år sker därefter en procentuell ökning fram till år 2014. År 

2005 och år 2010 skiljer sig ökningen negativa artiklar marginellt, men sett till hela perioden 

mellan år 2000 och år 2014 var ökningen totalt åtta procentenheter.   

De flesta artiklarna som publicerades under den undersökta tidsperioden innehöll inget 

utläsbart ställningstagande gentemot de svenska fotbollssupportrarna. År 1995 var dock 
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avvikande i detta sammanhang. Detta år skrevs antalet negativt vinklade artiklar lika ofta som 

antalet artiklar där framställningen av fotbollssupportrar var neutral. Därefter ökade andelen 

neutrala artiklar och år 2000 uppmättes den högsta procentuella siffran, 60 procent. 

Efter år 2000 blev de neutrala artiklarna färre. Däremot fortsätter de neutrala artiklarna att 

vara de vanligaste i framställningen av fotbollssupportrarna.  

 

Figur 2 beskriver kvällstidningarnas (Aftonbladet och Expressen) attityd överlag i de undersökta 

artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalet beskriver andelen 

av det totala antalet artiklar för de undersökta tidningar och åren. Dock saknas data från Expressen för april år 

2000.   

Under de senaste 20 åren har kvällstidningarna skiftat i sin rapportering i ämnet. Från att ha 

framställt fotbollssupportrar negativt i nästan hälften av alla artiklar år 1995 har Aftonbladet 

och Expressens rapportering skiftat till en mer neutral ton. 

Andelen artiklar där ingen värdering kunde utläsas har blivit allt större efter 1995, med en 

toppnotering på 48 procent år 2000. Sett över en längre tidsperiod ökade antalet neutrala 

artiklar med 23 procentenheter från år 1995 till 2014. 
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Figur 3 beskriver attityden i Stockholms morgontidningar (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) i de 

undersökta artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalet 

beskriver andelen av det totala antalet artiklar för varje undersökt år.   

Morgontidningarna i Stockholm visar på en mestadels opartisk värdering i de artiklar som rör 

svenska fotbollssupportrar under åren 1995 till 2014. Under perioden har neutrala 

framställningarna av fotbollssupportrarna dominerat rapporteringen i Stockholms 

morgontidningar.   

De artiklar som värderade supportrar positivt nådde en toppnotering år 1995. Det året var upp 

emot en femtedel av artiklarna positiva, en siffra som sedermera minskade till åtta procent år 

2000. År 2005 var artiklarna som framställer fotbollssupportrarna positivt på liknande nivå 

som 1995 men trenden visar på en minskning.  Fram till år 2014 sjönk denna siffra till nio 

procent.  

Även tidningarnas negativa framställning av fotbollssupportrarna har förändrats över tid. År 

1995 framställdes fotbollssupportrarna negativt i var tredje artikel. Över en längre tid har de 

negativa framställningarna minskat med totalt 22 procentenheter.   
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Figur 4 beskriver de regionala morgontidningarnas (Göteborgs-Postens och Sydsvenskans) attityd i de 

undersökta artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014.  Procenttalet 

beskriver andelen av det totala antalet artiklar för varje undersökt år.  Dock saknas data från Sydsvenskan 

för år 1995. 

Resultatet visar att de regionala morgontidningarna oftast framställer fotbollssupportrarna 

utan värdering i sina texter. Den högsta noteringen nåddes år 2000 och uppgick då till 63 

procent av det samlade materialet. Därefter har de regionala morgontidningarna allt mindre 

neutrala i sina framställningar.  

I takt med att de neutrala framställningarna blivit allt ovanligare har både de negativa och 

positiva artiklarna tagit större plats i de regionala morgontidningarnas rapportering under 

2000-talet. Från att ha utgjort en femtedel av det samlade materialet år 1995 var de negativa 

artiklarna så många som en tredjedel år 2014. Även de artiklar som framställde supportrarna 

positivt ökade bland dessa tidningar under samma period. År 1995 beskrevs 

fotbollssupportrarna positivt i 13 procent av artiklarna. År 2014 utgjorde dessa artiklar en 

femtedel av de texterna som publicerades i Göteborgs-Posten och Sydsvenskan.  
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Figur 5 beskriver innehållet i den trycka pressens negativt vinklade artiklar mot fotbollssupportrarna i de 

undersökta artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalet 

beskriver andelen som återfanns i de valda undersökta tidningarna. Alla undersökta tidningar finns med 

i resultatet, förutom data från Sydsvenskan för år 1995, samt för Expressen för april år 2000. 

Resultatet visar att i de artiklar som omnämner fotbollssupportrarna negativt kretsade oftast 

innehållet i artiklarna om våld, förstörelse, hot eller fylla. Över de 20 år som vi har valt att 

undersöka har dock det negativa innehållet skiftat i rapporteringen.  

I tre av de fem undersökta åren består de negativa skriverierna oftast av våld, förstörelse eller 

liknande handlingar. De två andra åren har tidningarna främst valt att lyfta fram den negativa 

stämning som förekom kring fotbollsmatcherna. Resultatet visar på så sätt att tidningarna till 

viss del ersätter en negativ nyhet med en annan negativ nyhet. När texterna som beskriver 

fotbollssupportrar som våldsverkare minskar, ersätts dessa med rapporter som rör något 

”mildare” negativa förseelser av fotbollssupportrar.  

Det är här på sin plats att nämna att det har gjorts en distinkt skillnad mellan ”hot” och 

”hotfull” stämning i den kvantitativa innehållsanalysen. Textframställningar som har 

kategoriserats som ”hotfull stämning” är beskrivningar av händelser där fotbollssupportrar 

bidragit till en allmän oangenäm stämning på läktarna i form av ramsor och eller burop som 

inte avser att kränka eller hota någon till livet. Texter som har kategoriserats som ”hot” har 

innehållit beskrivningar där fotbollssupportrar har gått från ord till handling genom att fysiskt 

konfrontera andra individer.   
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Figur 6 beskriver hur ofta de svenska fotbollssupportrarna framställs som en grupp i de artiklar som är negativt 

vinklade. Resultatet avser texter från de undersökta artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 

2005, 2010 och 2014. Procenttalet beskriver andelen artiklar där fotbollssupportrar framställs som en enhet. Alla 

undersökta tidningar finns med i resultatet, förutom data från Sydsvenskan för år 1995, samt för Expressen för 

april år 2000. 

Med hjälp av resultatet ovan kan vi se att fotbollssupportrar framställs som en homogen 

grupp i nästan alla negativt vinklade artiklar. Både år 2000 och 2010 framställdes 

fotbollssupportrarna som en enhet i samtliga negativa artiklar. Resultatet visar alltså att när 

tidningar skriver om fotbollssupportrar i negativa ordalag görs nästan aldrig någon skillnad 

på om den negativa handlingen har utförts av en individ eller inte.  

Över en längre tidsperiod visar det sig att det skett en utveckling inom pressen där 

fotbollssupportrarna år 2014 framställdes oftare som en enhet än år 1995.  

De tidningar som oftast beskriver de svenska fotbollssupportrarna som en grupp var 

morgontidningarna i Stockholm. Undantaget var år 2000, då dessa tidningar inte skrev några 

artiklar som benämnde fotbollssupportrarna i negativa ordalag.   

Det kan samtidigt utläsas att kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen förändrat sin 

framställning mest. Dessa tidningar har fått från att rapportera om fotbollssupportrarna som 

en grupp i 71 procent av fallen år 1995 till att år 2014 framställa supportrarna som grupp i nio 

av tio negativt vinklade artiklar.  
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7.2 Åsiktsjournalistikens plats i rapporteringen 
I följande kapitel kan man läsa om de mest intressanta resultaten som plockats fram för att 

besvarar uppsatsens andra frågeställning. Varje resultatdel inleds med en figur som efterföljs 

av resultatbeskrivningar i löpande text. 

 

Figur 7 visar utvecklingen av andelen åsiktsjournalistik i rapporteringen av svenska fotbollssupportrar i de 

undersökta artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Alla undersökta 

tidningar finns med i resultatet, förutom data från Sydsvenskan för år 1995, samt för Expressen för april år 2000. 

Åsiktsjournalistiken har under den undersökta tidsperioden varken ökat eller minskat i någon 

högre grad i rapporteringen om svenska fotbollssupportrar. Artiklarna som främst bygger på 

skribenternas egna åsikter har endast ökat med två procentenheter under denna 20 års period. 

Däremot har de åsiktsjournalistiska texterna som framställer fotbollssupportrar blivit 

vanligare i vissa tidningar och ovanligare i andra. Kvälls- och morgontidningar i Stockholm 

är de som har förändrats mest under åren. År 1995 bestod en femtedel av artikelmaterialet i 

kvällstidningarna av åsiktsjournalistik, att jämföra med år 2014 då dessa typer av texter var 

dubbelt så vanliga. En motsatt utveckling kan ses i Stockholms morgontidningar. Från att 

åsiktsjournalistiska texter utgjort mer än en tredjedel av det samlade artikelmaterialet år 1995 

hade denna siffra år 2014 sjunkit till 17 procent.  

Över tid har regionalpressens åsiktsjournalistiska texter knappt förändrats men där åren 2000 

och 2005 sticker ut. Mellan dessa år halverades andelen åsiktsjournalistiska texter i 

Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. Bortsett från de nämnda åren har åsiktsjournalistiken i 
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utgjort ungefär en tredjedel av artiklarna under varje undersökt år. Sammantaget har de 

åsiktsjournalistiska texterna som omnämner fotbollssupportrarna minskat med två 

procentenheter i de regionala morgontidningarna.  

  

Figur 8 beskriver hur framställningarna i de åsiktsjournalistiska texterna har förändrats i de undersökta 

artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalet beskriver andelen 

texter som speglar en viss typ av värdering. Alla undersökta tidningar finns med i resultatet, förutom data 

från Sydsvenskan för år 1995, samt för Expressen för april år 2000.  

Det som går att utläsa från figuren ovan är att de åsiktsjournalistiska texter som omnämner 

fotbollssupportrarna på ett negativt sätt har blivit allt vanligare mellan år 2000 och 2014. 

Under samma period har samtidigt de neutrala texterna i denna genre blivit allt ovanligare. 

Noterbart är att trenderna för de texter som framställer de svenska fotbollssupportrarna 

negativt och neutralt nästintill är varandras motsatser.  

De negativa värderingarna var som vanligast år 1995, då nästan hälften av samtliga 

åsiktsjournalistiska texter beskrev de svenska fotbollssupportrarna i negativa ordalag. 

Nästkommande undersökningsår utgjorde dessa negativa framställningar endast tre procent 

av samtliga åsiktsjournalistiska texter. År 2000 var även det år som det förekom flest neutrala 

framställningar av de svenska fotbollssupportrarna inom åsiktsjournalistiska texter.  

Efter år 2000 har allt färre neutrala framställningar förekommit och var år 2014 nästan lika 

vanligt förekommande som andelen negativa artiklar. Dock var de neutrala framställningarna 

fortfarande fler än de negativa.  
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Mellan åren 2000 och 2014 minskade andelen artiklar som framställer de svenska 

fotbollssupportrarna positivt. Dock har andelen texter med positiva värderingar inte varierat 

särskilt mycket från år till år.  

 

Figur 9 beskriver hur ofta artikelförfattaren står bakom framställningen av fotbollssupportrarna i de undersökta 

artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalet visar hur ofta en 

artikelförfattare eller annan aktör står för beskrivningen av fotbollssupportrarna i den tryckta pressen. Alla 

undersökta tidningar finns med i resultatet, förutom data från Sydsvenskan för år 1995, samt för Expressen för 

april år 2000. 

I den kvantitativa analysen användes flertalet variabelvärden som i denna tabell har slagits 

ihop för att mer konkret kunna jämföra hur pass ofta artikelförfattarna står bakom 

framställningen av de svenska fotbollssupportrarna.  

Av figuren ovan kan det utläsas att artikelförfattarna står för en klar majoritet av 

beskrivningen av fotbollssupportrarna i artiklarna som undersökts i denna studie.  Det är 

alltså väldigt sällan som andra parter får stå för framställningen. Under den tidsram som vi 

valt att granska visar det sig att det inte skett någon större förändring vad gäller vem som 

framställer fotbollssupportrarna i den tryckte pressen. Resultatet visar artikelförfattarna har 

fått stå för framställningarna av de svenska fotbollssupportrarna i cirka 70 procent av alla 

artiklar för varje undersökt år.  
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Figur 10 beskriver hur artikelförfattaren valt att framställa de svenska fotbollssupportrarna i de undersökta 

artiklarna under april och oktober månad åren 1995, 2000, 2005, 2010 och 2014. Procenttalen visar hur stor 

andel av texterna som innefattas av en viss typ av värdering. Alla undersökta tidningar finns med i resultatet, 

förutom data från Sydsvenskan för år 1995, samt för Expressen för april år 2000.  

Den kvantitativa innehållsanalysen har även gett svar på hur skribenterna själva väljer att 

framställa svenska fotbollssupportrar. Med denna statistik avses de texter då skribenten själv 

står för den textmässiga framställningen av supportern, exempelvis genom egna åsikter, 

statistiska exempel eller påståenden.  

Statistiken som tagits fram visar att skribenternas egna framställningar av fotbollssupportrar 

har blivit allt mer negativa under 2000-talet. Andelen positiva artiklar var störst under år 

2005 och har under de undersökta åren gått från att vara fler till att vara färre än de negativa 

artiklarna. 

Sett till startåret 1995 har neutraliteten i skribenternas beskrivningar ökat, men mellan år 

2000 och 2014 har andelen neutrala framställningar minskat.     

Precis som i tidigare presenterad statistik är 1995 ett avvikande år. Under detta år hittades 

störst andel artiklar med negativa framställningar och minst andel artiklar där ingen värdering 

kunde utläsas ur texten. 
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7.3 Summering av resultat 

Nedan summeras resultaten utifrån de frågeställningar som vi har satt upp för denna uppsats 

på ett så konkret och sammanfattat sätt som möjligt. 

Vilka trender finns i den svenska pressens rapportering kring svenska 

fotbollssupportrar mellan 1995 och 2014? 

Sett till startåret 1995 har rapporteringen blivit mindre negativ. Under startåret var andelen 

negativa artiklar 37 procent, en siffra som uppgick till 21 procent år 2014. Under denna 

tidsperiod har de neutrala framställningarna ökat från 37 till 51 procent.  

Vi kan med statistikens hjälp säga att svenska fotbollssupportrar nämnts i mer negativt dager 

mellan år 2000 och 2014. År 2000 utgjorde de negativa skriverierna 14 procent av artiklarna. 

En siffra som successivt ökat och år 2014 utgjorde 21 procent av alla artiklar. Vi kan under 

samma period också se att fotbollssupportrar omnämns allt mindre neutralt. År 2000 utgjorde 

de neutrala framställningarna 60 procent av artiklarna, en siffra som fram till år 2014 sjönk 

till 51 procent.  

Vi har alltså uppmärksammat generella förändringar som skett stegvis under 2000-talet. 

Däremot är dessa förändringar inte drastiska. Vi har också uppmärksammat att 1995 är ett 

kraftigt avvikande år i sammanhanget. 

Hur har åsiktsjournalistiken förändrats i rapporteringen kring fotbollssupportrar 

mellan 1995 och 2014? 

Mot förväntan och antydningar från tidigare forskning har de renodlat åsiktsjournalistiska 

texterna inte blivit särskilt vanligare i rapporteringen om svenska fotbollssupportrar under de 

senaste 20 åren. Den sammanlagda ökningen var endast två procentenheter mellan år 1995 

och 2014.  

I resultatet har vi dock kunnat se en klar förändring av antalet åsiktsjournalistiska texter 

mellan de olika tidningstyperna under 2000-talet. Kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen har under denna period ökat andelen åsiktsjournalistiska texter som omnämner 

fotbollssupportrar kraftigt. Från att endast utgöra 15 procent av tidningarnas rapportering om 

svenska fotbollssupportrar år 2000 steg siffran till 40 procent år 2014. Under samma period 

har de regionala morgontidningarna minskat andelen åsiktsjournalistiska texter om 

fotbollssupportrar från 48 till 30 procent. En nedåtgående trend kunde även utläsas vad gäller 

Stockholms morgontidningar. År 2000 utgjorde de åsiktsjournalistiska texterna 38 procent av 
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tidningarnas artiklar, en siffra som minskade under efterföljande år och låg på 17 procent år 

2014.    

Trots en total minskning av antalet åsiktsjournalistiska texter har vi uppmärksammat att 

tyckandet från skribenternas sida har ökat något under 2000-talet i rapporteringen. Detta kan 

kopplas till den statistik som visar att andelen neutrala texter blivit färre under denna period. 

Skribenternas tyckande har alltså istället ökat i texttyper som nyhetsartiklar, reportage och 

personporträtt och matchreferat.  

I texterna där skribenterna själva får komma till tals för beskrivningarna av supportrarna har 

tyckandet blivit allt mer negativt under 2000-talet. År 2000 utgjorde de negativt framställda 

artiklarna av dessa texter nio procent av artiklarna. Denna siffra stegrade för varje år och 

uppmättes till 22 procent för år 2014.  

Vilka skillnader eller likheter finns mellan morgontidningar i Stockholm, regionala 

morgontidningar och rikstäckande kvällstidningar i framställningen av de svenska 

fotbollssupportrarna mellan 1995 och 2014? 

Den negativa rapporteringen kring svenska fotbollssupportrar har alltså generellt sett ökat 

mellan åren 2000 och 2014. Tydligast ses den trenden hos regionaltidningarna Göteborgs-

Posten och Sydsvenskan. De negativt vinklade artiklarna utgjorde år 2000 8 procent av 

andelen artiklar. Denna siffra ökade successivt och år 2014 utgjorde de negativa artiklarna 30 

procent av tidningarnas rapportering om de svenska fotbollssupportrarna. Under samma 

tidsperiod minskade de regionala tidningarna andelen neutrala artiklar från 63 till 46 procent.  

Sett över hela tidsperioden har kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen varit minst 

neutrala i sin rapportering av fotbollssupportrarna, en nivå som de regionala 

morgontidningarna har närmat sig.   

Under samma tidsperiod har morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

varit överlägset mest neutrala i sin rapportering om svenska fotbollssupportrar. Noterbart är 

dock att denna neutrala rapportering för dessa tidningar har minskat under 2000-talet.   

Sett över samma tidsperiod är kvällstidningarna de som framställer de svenska 

fotbollssupportrarna mest positivt av samtliga tidningar.  
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7.4 Analys 

Nedan följer en analys av det resultat som kunde utläsas ovan. Vi har valt att tillämpa de 

teorier och tidigare forskning som ansetts ha varit av användning för att tolka resultaten som 

kommit av den kvantitativa innehållsanalysen. Vi har främst valt att titta på de 

sammanhängande trender som finns i rapporteringen under 2000-talet. 1995 visade sig vara 

ett statistiskt avvikande år, varför detta behandlas separat.    

Resultaten visar att det har blivit vanligare att den svenska pressen skriver om 

fotbollssupportrar i negativa sammanhang. Denna utveckling kan främst ses mellan år 2000 

och 2014. Under samma tidsperiod har de positiva rapporteringarna om supportrar minskat.   

Enligt nyhetsvärderingsteorin uppmärksammas negativa händelser i större grad än positiva 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2011:323). Anledningen till att den svenska pressen skrivit 

allt mer negativt om fotbollssupportrar borde tyda på att även fler negativa incidenter som 

kan kopplas till fotbollssupportrar har inträffat under denna tidsperiod. Om antalet negativa 

incidenter har ökat kan dock inte säkerställas i denna uppsats. Varför detta är svårt att 

analysera beror bland annat på att polisanmälningar inte kategoriseras utifrån 

supporterrelaterade brott, enligt rikspolisen (telefonsamtal, 2015-04-17). Vi får här helt enkelt 

förlita oss på att tidningarna har varit sakliga i sin rapportering och följt de etiska regler som 

gäller för publiceringar i press, radio och tv (Journalistförbundet, 2015).  

Däremot visar det sig att när rapporteringen om händelser som innefattar brott och våld ter 

sig minska, fortsätter tidningarna att rapportera negativt fotbollssupportrarna snarare än att 

lyfta fram fler positiva nyheter. Det visar sig alltså att pressen i viss mån ersätter negativa 

nyheter med andra negativa nyheter. Detta skulle också kunna förklaras utifrån de teorier som 

menar att medier har en benägenhet att föra fram negativa nyheter. (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011:323).   

Enligt statistiken skiljer sig dock framställningarna av fotbollssupportrarna beroende på 

vilken tidning som texten har publicerats i. Resultatet visar exempelvis att kvällstidningarna 

har omnämnt fotbollssupportrar allt mer negativt under 2000-talet. Denna statistik skulle 

kunna förklaras utifrån de teorier som säger att nyhetsvärderingen skiljer sig åt mellan olika 

typer av tidningar. Exempelvis tenderar kvällstidningarna att skriva och publicera nyheter på 

ett sätt som lockar till köp. Förklaringen till detta i sin tur är att kvällstidningarna, till skillnad 

från exempelvis morgontidningar är beroende av lösnummerförsäljning (Hadenius, Weibull 

& Wadbring 2011:323–324).    
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Vidare visar resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen att svensk press, oavsett år, 

beskriver de svenska fotbollssupportrarna som en gemensam grupp i minst åtta fall av tio. 

Detta skulle kunna förklaras utifrån de medieteorier som menar att medier ofta generaliserar 

individer eller grupper av människor. Enligt generaliseringsteorin kan denna typ av 

framställning i det närmsta vara nödvändigt för att en nyhet ska kunna rapporteras kortfattat 

och intressant för läsaren (Ghersetti 2012:217–218). Pressens och de enskilda journalisternas 

berättartekniker och utrymmesbegränsningar i texterna kan på så vis vara en förklaring till 

varför supportrarna oftast framställs som en gemensam grupp istället för individer.   

Enligt statistiken som utvunnits ur den kvantitativa innehållsanalysen visas en ökad negativ 

framställning under 2000-talet. Under samma period har den neutrala rapporteringen kring 

fotbollssupportrarna har minskat. Dessutom visar statistiken att skribenternas tyckande 

överlag har blivit allt vanligare under 2000-talet. Däremot har de åsiktsjournalistiska texter 

som framställer fotbollssupportrar inte blivit vanligare. Detta innebär alltså att tyckandet från 

skribenterna har smugit sig in i de texterna som inte har tydlig åsiktsjournalistisk stämpel. 

Statistiken visar på så sätt att skribenternas åsikter har fått en allt mer framträdande roll i 

texttyper som inte kategoriseras som listor, analyser eller krönikor.  

Objektivitet eller saklighet är en av de etiska punkter journalister har att förhålla sig till i sin 

yrkesroll (Journalistförbundet, 2015). Däremot omfattas inte sportrapporteringen av samma 

krav på objektivitet som många andra delar inom journalistiken (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011:332). Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till varför vårt resultat 

tyder på att skribenternas åsikter blivit allt vanligare inom de texter som inte rubriceras som 

åsiktsjournalistik.  

Medie- och idrottsforskaren Peter Dahlén skriver, i motsats till vårt resultat att 

åsiktsjournalistiken har ökat. Dock syftar Dahlén då till sportrapporteringen i stort och inte 

till rapporteringen om fotbollssupportrar (Dahlén, 2008:100). Med detta sagt innebär det inte 

att vårt resultat måste vara avvikande mot tidigare forskning. Resultatet visar kanske snarare 

att rapporteringen om fotbollssupportrar under längre tid har skiljt sig från den generella 

sportrapporteringen. Siffrorna visar däremot att åsiktsjournalistiken som genre har ökat i 

kvällspressen, vilket överensstämmer med den trend som Dahlén uppmärksammat (Dahlén, 

2008:100).   

1995 var ett avvikande år vad gäller den attityd som tidningarna hade gentemot de svenska 

fotbollssupportrarna. En orsak till detta skulle kunna vara kopplad till en specifik händelse 

som uppmärksammades under textanalysen. Under den undersökta säsongen överfölls 
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domaren Anders Frisk av en Djurgårdssupporter i matchen mellan Djurgården och Halmstad 

på Stockholms Stadion den 28 oktober (Härdh, Krüger & Mikrut, 1995). Händelsen 

figurerade både i nyhetstexter, krönikor samt referat och oavsett hur händelsen omnämndes 

rent explicit kastade den ändå negativt ljus på svenska fotbollssupportrar.  

Supporterns agerande innebar att matchen bröts, vilket då var unikt för svensk elitfotboll 

(Härdh, Krüger & Mikrut, 1995). En av anledningarna till det stora mediedrev som omgav 

händelsen kan vara att händelsen i sig var ny företeelse för svenska medier. Detta kan ha lett 

till moralpanik och överdramatisering i den tryckta pressen (Green 2009:95). Det kan 

möjligtvis förklara varför resultatet från år 1995 är så pass avvikande jämfört med resterande 

undersökta säsonger.  

Trots detta är det svårt att utläsa om säsongen 1995 var ett avvikande år för rapporteringen 

om fotbollssupportrar, då vi inte har analyserat år under 90-talet. Hade denna undersökning 

sträckt sig över en längre tid hade det nämnda året möjligtvis inte varit lika statistiskt 

avvikande som det visar sig vara nu.   

 

8. Diskussion och vidare forskning  

I denna del kopplas resultatet till författarnas egna tankar, samt till de teorier och tidigare 

forskning och litteratur som omgett denna uppsats.  

8.1 Diskussion 

Vid en överblick över alla tidningar visar vårt resultat att fotbollssupportrar framställs allt 

mer negativt under 2000-talet och att texterna i takt med detta blivit mindre neutrala. 

Däremot har det generellt sett skrivits mer positiva än negativa artiklar om fotbollssupportrar 

på 2000-talet.  

Enligt litteratur som vi förhållit oss till kan åren runt millenniumskiftet ses som något av en 

brytpunkt för när fotbollssupportrar började få ett allt större negativ stämpel (Hagström, 

Johansson & Jurell, 2010:130). Detta kan ha haft att göra med att firmakulturen under slutet 

av 1990-talet och tidigt 2000-tal spreds sig i Sverige (Green, 2009:52). Våra resultat som 

visar på en ökad negativ rapportering om svenska fotbollssupportrar från år 2000 kan alltså 

bero på firmornas etablering. Att det dock finns ett samband mellan firmornas utökning och 

en ökad negativ rapportering är dock inte given. Detta har att göra med att vi inte har tillgång 

till någon brottsstatistik som visar på att det fotbollsrelaterade våldet har ökat. Däremot anser 
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vi att det finns anledning att tro att etableringen av firmorna har lett till mer våld och brott 

som kan kopplas till fotbollssupportrar. Detta kan i sin tur ha lett till en mer negativ 

rapportering i ämnet.  

Aage Radmann menar att kvällstidningarna tenderar att överdriva sin negativa rapportering 

om fotbollssupportrar. Radmanns forskning kretsade runt en specifik händelse, och beskrev 

inte en förändring i rapporteringen över tid (Radmann 2012:10). I denna undersökning har vi 

inte kunnat bedöma om någon eller några av tidningarna varit mer överdriven i sin 

rapportering än någon annan. Däremot har vi se att rapporteringen har skiljt sig åt mellan de 

olika tidningstyperna. Detta menar vi kan bero på att de olika tidningarna inte alltid skriver 

om samma händelser. Exempelvis uppmärksammar Sydsvenskan nyheter som utspelar sig i 

Malmöregionen i högre grad än vad de övriga tidningarna i undersökningen gör. 

1995 var det överlägset mest avvikande året i statistiken. Resultaten som sticker ut var 

tydligast vad gällde artiklarnas neutrala och negativa framställning av fotbollssupportrarna 

för detta år. Vi anser att resultatet för 1995, trots sin stora avvikelse mot andra år, säger en del 

intressanta saker om mediernas bild av fotbollssupportrar det året.  

En av de tänkbara anledningarna till att pressen rapporterade avvikande 1995 är den enskilda 

supporterincident som inträffade på Stockholms Stadion i matchen mellan Djurgården och 

Halmstad. (Härdh, Krüger & Mikrut, 1995). Omfattningen av skriverierna efter matchen kan 

kopplas till Anders Greens forskning som visar på mediernas tendenser till att skriva upp och 

överrapportera om liknande händelser. Denna för tiden ovanliga händelse i kombination med 

nyheternas dramatiska rapportering kan alltså ha varit faktorer som lett till att 1995 är ett år 

där fotbollssupportrar beskrivs mindre neutralt och mer negativt än andra år. 

Med föregående resonemang i åtanke är det intressant att beakta år 2014 som inte visar några 

typiska avvikande resultat vad gäller framställningen av fotbollssupportrar. Under detta år 

inträffade ett dödsfall efter bråk mellan supportrar för Djurgården och Helsingborg under 

allsvenskans första spelomgång den 30 maj (Janlind, 2014). Vi är överraskade över att denna 

händelse inte bidrog till mer negativa skriverier om supportrar under detta år än vad som kan 

utläsas av resultatet.  

En förklaring skulle kunna vara att sportrapporteringen förändrat sin attityd till 

fotbollsrelaterat våld och att journalister blivit mer vana vid dramatiska supporterincidenter 

på ett sätt som de inte var 1995.  År 2014 var inte första gången som en svensk 

fotbollssupporter avled i samband med fotbollsrelaterat våld. I Sverige inträffade det första 
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dödsfallet 2002, då Tony Deogan avled i Stockholm efter ett supporterbråk mellan anhängare 

till AIK och IFK Göteborg (Ericson, Larsson & Sandblom, 2002).  

Det visade sig att tidningarnas negativa vinkling av fotbollssupportrar ökade under 2000-

talet. Däremot uppmärksammade tidningarna olika typer av negativa händelser. I tre av de 

undersökta åren bestod majoriteten av de negativa artiklarna av händelser som rörde våld 

eller liknande kriminella handlingar. Dessa typer av händelser är sådana som 

nyhetsredaktionerna tenderar att premiera i sin nyhetsvärdering (Hadenius, Weibull & 

Wadbring 2011:323). När rapporteringar om våld minskade tenderade de tidningarna i 

undersökningen att framhäva andra negativa händelser. Detta kan tolkas som om att 

tidningarna främst söker efter negativa nyheter än positiva.  

Lite överraskade visade vårt resultat att åsiktsjournalistiska texter som omnämner 

fotbollssupportrar inte har ökat märkbart om man ser till innehållet i alla tidningar. Vad detta 

beror på är inte helt lätt att ge svar på. Möjligt är att rapporteringen om fotboll och framförallt 

fotbollssupportrar inte följer den trend som uppmärksammats i tidigare forskning, eller att 

denna trend inte varit så påtaglig som tidigare påståtts.  

Andelen åsiktsjournalistiska texter har dock ökat i kvällspressen. Under uppsatsens gång har 

vi bland annat utgått från Peter Dahlén, som också bekräftar detta fenomen bland 

kvällstidningarna (Dahlén, 2008:100). Dahlén nämner lanseringen av Sportbladet och 

SportExpressen som ett avstamp för ökad opinionsjournalistik inom svensk sportrapportering 

(Dahlén, 2008:99). Även om vi inte har kunnat identifiera en ökning av åsiktsjournalistiska 

texter har vi alltså kunnat identifiera denna ökning inom kvällspressen. Det är alltså tänkbart 

att Aftonbladets och Expressens sportbilagor har varit bidragande orsaker till varför dessa 

tidningar innehåller fler åsiktsjournalistiska texter som framställer fotbollssupportrar än vad 

andra tidningar har.   

Vi undersökte även vem som främst får stå bakom framställningen av fotbollssupportrarna. 

Tidningarna och journalisterna har förvisso alltid makten över nyhetsvärderingen, men 

behöver inte nödvändigtvis vara de som uttalat får stå för framställningen av 

fotbollssupportrarna.  

Våra resultat visade att det nästan alltid är skribenterna själva som fått ge bilden av de 

supportrar som nämns i texterna. Dessa beskrivningar behöver däremot inte vara medvetna 

uttalanden, eller tyckanden från skribentens sida. Dock har orden kommit från skribenten 

själv, från dennes kunskaper, erfarenheter och föreställningar.  
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Anledningen till varför tidningarna har rapporterat om de svenska fotbollssupportrar dessa år 

kan naturligtvis bero på en rad olika faktorer. Vi har försökt att ringa in de anledningar som 

vi har ansett och tidigare forskning antytt vara de kanske mest övergripande orsakerna till 

varför denna rapportering ser ut som den gör.  Denna uppsats har främst riktat in sig på att 

besvara hur, snarare än varför dagspressen har rapporterat om fotbollssupportrar. Med det 

sagt finns det fortfarande behov av att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom 

mediernas bild av svenska fotbollssupportrar.   

8.2 Förslag på vidare forskning 

Under följer exempel på hur annan undersökning och forskning skulle kunna bygga vidare på 

vår uppsats. 

 Göra en intervjubaserad undersökning hos olika nyhetsredaktioner med syfte att ta 

reda på hur deras personliga inställning är till fotbollssupportrar.  

 Göra en studie om hur läsare tar till sig och påverkas av pressens framställningar av 

fotbollssupportrar. 

 Undersöka hur andra medier framställer fotbollssupportrar och exempelvis jämföra 

rapporteringen i etermedier mot papperstidningar. 

 Att göra en liknande undersökning, men med fler nedslag för att tydligare kunna se 

trender mellan undersökningsåren. 

 Undersöka sanningshalten i framställningen av fotbollssupportrar, det vill säga 

jämföra rapporteringen med supportrars, allmänhetens, polisens och politikers syn på 

händelser som blivit nyheter. 
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Bilaga 1. Kodbok med definitioner  

V1 Datum  

V2 Månad 

1. April 

2. Oktober 

V3 Tidningar  

1. Aftonbladet  

2. Dagens Nyheter 

3. Expressen  

4. Göteborgs-Posten  

5. Svenska Dagbladet 

6. Sydsvenskan 

V4 Typ av material   

1. Matchreferat  
2. Inför match 

3. Spelar/tränar/personporträtt 

4. Renodlade nyhetsartiklar 

5. Krönikor/analys 

6. Reportage  

7. Listor 

V5 Artikellängd 

Anges i antal ord 

V6 Artikelförfattare  

V7 Rubrik på tidningsartikel 

V8 Huvudrollsinnehavare 

1. Domare 
2. Förbundsrepresentant/förbund 

3. Klubben/laget 
4. Ledare 

5. Polis 

6. Politiker 
7. Spelare  

8. Supportrar 

9. Säkerhetsansvarig/matchvärdar 

10. Flera lag 
11. Övrigt 

 Vem det handlar om. Handlar det t.ex. enbart om själva matchen kodas det som 3 (klubben).  

 V9 Samband med plats som artikeln är publicerad i  

1. På arenan 
2. Utanför men i anknytning till arenan 

3. Utanför arenan 
4. I rättslokaler   

5. Övrigt  
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Är det på träningsanläggning kodas det som 6 (övrigt). Är det ett matchreferat kodas det som 1 (på 

arenan). Är det en införrapport kodas det som 1 (på arenan).  

V10 Samband med händelse som artikeln är publicerad i  

1. Samtidigt som matchen (fast inte på stadion) 
2. Efter match 

3. Innan match 
4. På stadion under match  
5. Utan anknytning till specifik matchdag  

6. Övrigt 

Är texten t.ex. skriven som en införrapport kodas det som 3 (innan match). Är det ett matchreferat 

men där de tar upp om hur supportrar bråkade efter matchen kodas det som 2 (efter match). Nämner 

artikeln stämningen på arenan så kodas det som 4 (på stadion under match).  

V11 Samband med plats där supportrar främst nämns i artikeln   

1. På arenan 
2. Utanför men i anknytning till arenan 

3. Utanför arenan 

4. I rättslokaler   

5. Övrigt  

Är artikeln inte skriven under matchen men där supportrar nämns att de skapar ett tryck på en 

specifik arena eller läktare så kodas det som 1 (på arenan).  

V12 Samband med händelse som supportrar nämns i artikeln  

1. Samtidigt som matchen  

2. Efter match 
3. Innan match 

4. På stadion under match 

5. Utan anknytning till specifik matchdag 
6. Övrigt 

Var supportrarna nämns. Är det t.ex. ett referat där de pratar om stämningen under matchen kodas 

det som 4 (på stadion under match). Är det t.ex. ett matchreferat men där de tar upp bråk på stan 

samtidigt som matchen kodas det som 1 (samtidigt som matchen). Har det inte med fotbollen att göra 

så kodas det som 6 (övrigt). 

V13 Textdel där fotbollssupporter/fotbollssupportrar nämns   

       1. Rubrik  
       2. Ingress  
       3. Brödtext  
       4. Rubrik och Ingress  
       5. Rubrik och Brödtext  
       6. Rubrik, Ingress och Brödtext   
       7. Ingress och Brödtext    

Om supportern eller supportrarna nämns i en lista bedöms detta som brödtext. Supportrar som nämns 

i bildtext och som omnämns i resultatbörsen och liknande väljs bort. 

V14 Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i rubriken  

1. Positiv   
2. Negativ  
3. Både positiv och negativ 
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4. Ingen värdering   
5. Nämns inte alls 

Om texten tydligt uttrycker att fotbollssupportrarna bidrar till god stämning, stöttning av det ena 

laget eller på annat sätt bidrar till en god anda kodas texten som 1 (positiv). Skulle samma text 

däremot framställa fotbollssupportrarna som en bidragande orsak till våld, hot eller andra negativa 

förseelser kodas texten som 2 (negativ). Nämns både positiva och negativa förseelser likvärdigt kodas 

texten som 3 (både positiv och negativ). Vid de artiklar där tidningens värdering är osäker eller inte 

är utläsbar kodas den som 4 (ingen värdering). Ex exempel på detta är när fotbollssupportrar nämns 

vid åskadarantal eller framställs på liknande anonymt sätt.  

V15 Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i ingressen  

1. Positiv   
2. Negativ  
3. Både positiv och negativ 
4. Ingen värdering  
5. Nämns inte alls  

Om texten tydligt uttrycker att fotbollssupportrarna bidrar till god stämning, stöttning av det ena 

laget eller på annat sätt bidrar till en god anda kodas texten som 1 (positiv). Skulle samma text 

däremot framställa fotbollssupportrarna som en bidragande orsak till våld, hot eller andra negativa 

förseelser kodas texten som 2 (negativ). Nämns både positiva och negativa förseelser likvärdigt kodas 

texten som 3 (både positiv och negativ). Vid de artiklar där tidningens värdering är osäker eller inte 

är utläsbar kodas den som 4 (ingen värdering). Ex exempel på detta är när fotbollssupportrar nämns 

vid åskadarantal eller framställs på liknande anonymt sätt.  

V16 Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i brödtexten  

1. Positiv   
2. Negativ  
3. Både positiv och negativ 
4. Ingen värdering  
5. Nämns inte alls 

Om texten tydligt uttrycker att fotbollssupportrarna bidrar till god stämning, stöttning av det ena 

laget eller på annat sätt bidrar till en god anda kodas texten som 1 (positiv). Skulle samma text 

däremot framställa fotbollssupportrarna som en bidragande orsak till våld, hot eller andra negativa 

förseelser kodas texten som 2 (negativ). Nämns både positiva och negativa förseelser likvärdigt kodas 

texten som 3 (både positiv och negativ). Vid de artiklar där tidningens värdering är osäker eller inte 

är utläsbar kodas den som 4 (ingen värdering). Ex exempel på detta är när fotbollssupportrar nämns 

vid åskadarantal eller framställs på liknande anonymt sätt.  

V17 I vilken språklig utformning skildras den svenska fotbollssupportern främst?   

1. Bidragande till våld, förstörelse, fylla, och hot    
2. Bidragande till god stämning, alternativt besläktade ord   
3. Bidragande till hån, hotfull eller dålig stämning (i verbal mening!) 
4. Bidragande till egna lagets framgång 
5. Bidragande till lagets motgång/belastning 
6. Ingen utläsbar påverkan 

V18 Framställning - återges supportern som individ eller som en enhet?    

1. Kollektiv/grupp/enhet  
2. Individ  
3. Både kollektiv och individ  

V19 Vem står främst bakom framställningen av supportern/supportrarna?  
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1. Artikelförfattaren  
2. Enskild supportern   
3. Fotbollsexpert 
4. Klubbmedlem (spelare, ledare, klubbordförande) 
5. Polis 
6. Politiker 
7. Talesman för supporterförening 
8. Förbundsrepresentant 
9. Domare 
10. Övrigt 

Vid de artiklar där det är osäkert vem som är den agerande aktören kodas den som 10 (övrigt).   

V20 Genom vilken textform framställs supportrarna främst i texten? 

1. Statistik 
2. Personlig åsikt 
3. Åskådarantal 
4. Observation 
5. Övrigt 

Vid oklarheter kodas det som 5 (övrigt). 

V21 Lag, vars supportrar beskrivs i första hand i artikeln  

1. Stockholmslag 
2. Göteborgslag 
3. Malmölag 
4. Övriga lag 
5. Flera lag 
6. Alla lag 
7. Inget lag   

V22 Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i hela artikeln  

1. Positiv   
2. Negativ  
3. Både positiv och negativ 
4. Ingen värdering   

Om texten tydligt uttrycker att fotbollssupportrarna bidrar till god stämning, stöttning av det ena 

laget eller på annat sätt bidrar till en god anda kodas texten som 1 (positiv). Skulle samma text 

däremot framställa fotbollssupportrarna som en bidragande orsak till våld, hot eller andra negativa 

förseelser kodas texten som 2 (negativ). Nämns både positiva och negativa förseelser likvärdigt kodas 

texten som 3 (både positiv och negativ). Vid de artiklar där tidningens värdering är osäker eller inte 

är utläsbar kodas den som 4 (ingen värdering). Ex exempel på detta är när fotbollssupportrar nämns 

vid åskadarantal eller framställs på liknande anonymt sätt.  

V23 Kodare  

1. Christoffer Ferdinandsson  
2. Oliver Ström Bäverlind 
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Bilaga 2. Definitioner av variabler 

Datum (V1) 

Under denna variabel har kodarna fyllt i datum för när den berörda tidningstexten 

publicerades. Publiceringsdatumet är kontrollerat, då detta medföljer de tidningsartiklarna 

som laddats ner. Undertecknade har valt att sortera datumen utifrån formatet år-månad-dag.  

Månad (V2) 

Variabeln upprättades då vi ansåg att denna skulle förenkla sorteringen av artiklar för vilken 

månad de publicerades. Då undersökningen bara omfattar artiklar som har publicerats under 

april eller oktober månad förekommer bara två värden för denna variabel. 

 

Tidningar (V3)  

De sex olika tidningarna som har undersökts har tilldelats ett eget värde för att senare ska 

kunna bli sorterat.  

 

Typ av material (V4) 

Efter att ha överblickat det material som analyserats, bestämdes att texterna kunde och skulle 

delas in i sju övergripande kategorier som representerar textens genre eller stil. 

Värde 1 är "Matchreferat" och syftar i denna analys till texter som i huvudsaklig textmässig 

utsträckning beskriver händelser i en fotbollsmatch och händelser på matcharenan. För att en 

text i det här sammanhanget ska betraktas som ett matchreferat ska texten i huvudsak ska 

huvudsaken av textinnehållet i största mån återge de händelser som händelser som sker i eller 

runt en fotbollsmatch. Det är dock inte ovanligt att dessa texter innehåller betygsättning av 

spelare, ledare och publik. 

Värde 2 i ovanstående variabel är "Inför match" vilket är texter där författaren beskriver 

förutsättningar inför en eller flera matcher. Texterna kan enligt dock ha varierande fokus och 

kan i större textmässig utsträckning handla om en enskild spelare eller ledare för ett lag som 

ska delta i den eller de berörda matcherna. För att en text ska betraktas som en inför match-

text ska huvuddelen av det textmässiga handla om matchen i fråga, oavsett vem eller vilka 

som är huvudpersoner i texten.    

Värde 3 är "Spelar/tränar/personporträtt" och är texter som lyfter fram en profil som har eller 

har haft idrottsligt engagemang. Dessa personer behöver alltså enligt dessa definitioner inte 
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vara aktiva inom idrotten då texten publicerades. en text kan i detta sammanhang betraktas 

som ett porträtt så länge den uppfyller minimigränsen 200 ord.  

I värde 4 finns renodlade artiklar vilket i denna undersökning är rent nyhetsbaserade artiklar 

som inte ter sig innefatta några av de övriga värdena i variabel (4) utan är mer faktabaserad.  

I värde 5 finns "Krönikor/analys" som är texter som till största textmässiga andel innehåller 

beskrivningar som är baserade på skribentens egna åsikter.  

Reportage återfinns i värde 6 och är i denna undersökning texter som är mer innehållande och 

djupgående person- och miljöbeskrivningar än vanliga nyhetsartiklar.  

Värde 7 är "Listor" och innefattar i denna undersökning texter där huvuddelen av det 

textmässiga materialet upptas av korta beskrivningar eller framställningar av olika personer 

eller händelser. Dessa personer eller händelser i samma lista kan, men behöver inte höra ihop 

i ett särskilt sammanhang. Exempelvis kan en lista innehålla betyg på generella 

idrottshändelser under en specifik vecka, där svenska fotbollssupportrar kan nämnas. För 

denna undersökning innehåller de flesta listor av förklarliga skäl personer eller händelser som 

har koppling till idrott. Listor kan dels vara skrivna i löpande text, men också vara fristående 

material där textförfattaren betygsatt personer eller händelser.  

Artikellängd (V5) 

Denna variabel var tänkt att innehålla antal ord för respektive analyserad artikel. Denna 

variabel ströks dock eftersom att beräkningen av antalet ord inte längre ansågs relevant, men 

också för att precisionen av beräkningen av ord- och teckenantalet inte kunde garanteras. 

Detta för att undertecknade utgick ifrån Retrievers ordräknare som anges när artiklar hämtas 

från den digitala mediedatabasen. Dessa siffror skulle visa sig var felaktiga i vissa 

sammanhang, varför variabeln ströks. 

Artikelförfattare (V6) 

Skribentens namn anges i löpnade text. Om artikeln skulle innehålla flera skribenter, ses den 

som nämns först i byline som den som är huvudförfattare för artikeln. I sammanhanget kan 

nämnas att variabeln endast används för kontroll, så att undertecknade lättare skulle kunna gå 

tillbaka till en specifik artikel, om detta skulle behövas. 

 

Rubrik på tidningsartikel (V7) 

För denna variabel gäller samma förutsättningar som för "Variabel 6". 
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Huvudrollsinnehavare (V8) 

Denna variabel belyser den aktör som är textmässigt är den vanligast förekommande i 

respektive artikel. Däremot görs det här ingen skillnad på om personen eller samlingen 

personen för sin egen talan. Det handlar snarare om vem som texten handlar om. 

Samband med som artikeln är publicerad i (V9) 

Denna artikel syftar till de rumsliga aspekter som omnämns oftast i texten. Däremot behöver 

inte detta betyda att artikeln är skriven eller intervjuer har gjorts på denna plats. Exempelvis 

kan en artikel som är skriven om förutsättningarna före en match, där man i huvudsak pratar 

om förväntningarna på arena där matchen ska spelas kodas alltså detta "på arenan", oavsett 

om intervjun har utförts på stan. 

Samband med händelse som artikeln är publicerad i (V10) 

Ovanstående variabel har använts för att visa i vilken sammanhang som artikeln är skriven 

för att på så sätt enkelt kunna skilja till exempel ifall det är en artikel som är knuten till match 

eller inte.   

Samband med plats där supportrar främst nämns i artikeln (V11) 

Olika artiklar tar även upp supportrar som inte har haft med själva fotbollsmatchen att göra. 

Därför har denna variabel använts för att enkelt kunna specificera var supportrarna varit 

samtidigt som artikeln är skriven.  

Samband med händelse där supportrar nämns i artikeln (V12) 

För att kunna definiera i vilket sammanhang supportrarna nämns i artikeln har undertecknade 

valt att använda denna variabel för att urskilja olika händelser som supportrar nämns i 

samband med.  

Textdel där fotbollssupportrar nämns (V13) 

För att texter ska kunna benämnas med variabelvärden för denna variabel måste 

fotbollssupportrar och synonymer till dessa ord vara tydligt utskrivna för att de ska kunna 

falla under respektive variabelvärde. Om en text har rubriken "Kastade flaskor på domaren" 

är inte detta tillräckligt för att kunna kategoriseras som att supportrar nämns i rubriken, trots 

att tolkning baserad på resten av textens innehåll kan leda till bedömningen att det implicit är 

supportrar som rubriken handlar om. 
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Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i rubriken (V14) 

Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i ingressen (V15) 

Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i brödtext (V16) 

För ovanstående tre variabler görs samma analys. Denna analys utförs variabel för variabel, 

så att de tre olika textdelarna påverkar varandra. Textdelarna bedöms som enbart positiva 

eller negativa om textdelarna har övervägande positiva eller negativa beskrivningar av 

fotbollssupportrar. Dessa beskrivningar innefattar såväl åsikter från textförfattaren själv, citat 

från intervjupersoner och statistiska beskrivningar av svenska fotbollssupportrar. Om andelen 

positiva som negativa beskrivningar är lika anses textdelen vara både positivt och negativt 

beskrivande. 

 

I vilken språklig utformning skildras den svenska fotbollssupportern främst? (V17) 

För att en text ska kunna tilldelas visst variabelvärde krävs, precis som för de andra 

variablerna, att den svenska fotbollssupportern tydligt kan placeras under den relevanta 

variabeln. För att supportrar i en specifik artikel ska kategoriseras som exempelvis 

"bidragande till egna lagets framgång" ska denna texts beskrivningar textmässigt ha 

övervägande beskrivningar som styrker detta påstående. Beskrivningen kan dock skildras av 

olika aktörer, såsom textförfattarens egna uppfattning eller en spelares åsikt. Detta anges 

dock under variabel 19. 

Framställning - återges supportern som individ eller som en enhet? (V18)  

Denna variabel har använts för att ge en blick ifall supportrarna som nämns i artiklarna 

paketeras i ett fack eller som individer. Oavsett god eller ond gärning.   

Vem står främst bakom framställningen av supportern/supportrarna? (V19) 

Nämnda variabeln har använts för att påvisa vem som har agerat som den främsta beskrivaren 

av den svenska fotbollssupportern i artikeln. Kodaren har alltså fått ta ställning själv i frågan 

där personen som tagit störst utrymme i artikeln även blivit den som kodats som den aktör 

som främst stått bakom framställningen av supportern.  

Genom vilken textform framställs supportrarna främst i texten? (V20) 

För att visa hur framställningen av supportrarna har lyfts fram har denna variabel använts. 

Det betyder att kodaren har letat efter på vilket sätt som supportrarna framställs i artikeln.  

Lag, vars supportrar beskrivs i första hand i artikeln (V21) 

Här har undertecknade valt att kategorisera vilka supportrar som nämns i samband med att 
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artikeln skrivs. Det spelar ingen roll hur mycket ett lags supportrar nämns utan enbart ifall de 

nämns.  

 

 

Vinkel gentemot den svenska fotbollssupportern i hela artikeln (V22)  

Ovanstående variabel används för att summera det totala intrycket för hela artikeln. Kodaren 

markera och markerar hur de eller den svenska fotbollssupportern i texten beskrivits i helhet. 

Bedömningen i denna variabel är baserad på de beskrivningar som framställer 

fotbollssupportern i positiv eller negativ eller där nämnda fotbollssupporter beskrivs både 

positivt och negativ eller neutralt. Återigen är det antalet beskrivningar eller framställningar 

som räknas och summeras av kodaren för att variabelvärdet ska kunna avgöras.    

 

Kodare (V23) 

Variabelns syfte var för undertecknades egen skull. Funktionen var att enkelt kunde urskilja 

artiklarna för att på så sätt kunna gå tillbaka i sitt eget arkiv och ifall ett problem uppstod vid 

kodningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


