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Abstract 
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Title: This is Mixed Martial Arts! – A quantitative study of the framing of Mixed 
Martial Arts in Swedish daily newspapers. 
Level: BA Thesis in Journalism 
Location: Linnaeus University 
Language: Swedish 
Number of pages: 49 
 
Purpose/aim: This study was performed in order to describe how Mixed Martial 
Arts (MMA) is reported in Swedish daily newspapers during a five-year period. 
MMA is a relative new sport in Sweden and it is important that the description by 
the Swedish daily newspapers is accurate and balanced. Then this sport will have the 
same opportunities to grow as already well-established sports in Sweden. 
 
Material/Method: The material consists of 159 articles from six different daily 
newspapers gathered from 2006-12-07 to 2011-12-07. Quantitative content analysis 
is used to investigate how the newspapers describe MMA. The result from this 
quantitative analysis are then compiled, analysed and discussed by applying theories 
of agenda setting, framing and moral panic. 
 
Main results: The result shows that the Swedish daily newspapers give a relative 
neutral and balanced picture in their coverage of MMA but they are affected to a 
certain degree of moral panic. A neutral framing of MMA was common in the 
majority of the newspapers. Swedish newspapers have fulfilled the requirements that 
you should have on balanced journalism. A majority of the articles described MMA 
with more or less deviancy and therefore made MMA “Folk Devils”. Further there 
was a consensus among politicians and other right-thinking people that MMA is a 
threat to and is dangerous to society. The negative reporting of MMA in the daily 
newspapers is volatile with one-year cycles with start in late 2009. With one quarter 
of the articles describing MMA as a problem, there is preconception that MMA is 
likely to have a negative impact on society. There is a disproportion in the reporting 
of MMA as a threat as “Swedish Sports” have approved MMA as a sport, but still 
report it as a problem. Therefore there is some kind of moral panic about MMA in 
Swedish daily newspaper. 
 
Keywords: Mixed Martial Arts, Framing, Agenda setting, Moral Panic, 
Quantitative content analysis, Swedish daily newspapers, 
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1. Inledning 
De moraliska gränserna förändras hela tiden i samhället och när ett nytt fenomen dyker upp 

utmanas de gränser samhället satt upp, och medlemmar i samhället känner sig hotade. Det 

avvikande fenomenet utmålas då som fiende, något som kan skada samhällets värderingar 

eller till och med dess existens. När sporten Mixed Martial Arts (MMA) med dess våldsamma 

natur rapporteras i media kan det lätt se barbariskt ut för den oinsatte. Samhället kan få fel 

bild av MMA om medierna inte ger en rättvis och balanserad bild av sporten. 

 

I vår uppsats kommer vi att undersöka hur rapporteringen om kampsporten Mixed Martial 

Arts ser ut i svensk dagspress. Vi tror att journalistiken och tongången i den offentliga 

debatten i samhället kring MMA har varit mycket hård och aggressiv. Detta trots att MMA 

valts in som sport i Riksidrottsförbundet, vilket legitimerar den. Vi vill undersöka hur svensk 

dagspress skriver om MMA. Vi tycker det är viktigt då sporten inte är känd för stora delar av 

samhället och att samhället därför kan påverkas mycket av mediernas rapportering kring 

MMA. 

 

1.1 Bakgrund 
För att ge ett bättre djup och en lättare förförståelse om vad denna uppsats behandlar har vi 

valt att i detta kapitel presentera vad Mixed Martial Art är för något, hur MMA-debatten sett 

ut i Sverige samt hur en rättvis journalistik bör bedrivas för att undgå att styra och påverka sin 

publik. 

 

1.2 Vad är Mixed Martial Arts? 
Mixed Martial Arts är en kampsport som går ut på att besegra motståndaren i en match mellan 

två tävlande. Sporten är skapad för träning och tävling, där deltagarna har så få tekniska 

begränsningar som möjligt samtidigt som reglerna ska säkerställa att utövarna inte ska få 

allvarliga skador. MMA är en hybridsport som tar tekniker från alla de klassiska 

kampsporterna. 

 

 

Redan på grekernas tid fanns det en variation av MMA. År 648 före Kristus tillkom 

Pankration i de Olympiska spelen. Pankration är Grekiska för ”Alla krafter” och sporten var 
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en blandning mellan boxning och brottning. Den stående kampen var vanlig, men ofta 

avgjordes matcherna på marken med hjälp av olika sorters lås och slag som var tillåtna. Med 

tiden blev Pankrationen en av de mest populära grenarna i de Olympiska spelen (Dahlén, 

2008). 

 

Den moderna MMA:n skapades från NHB (No holds barred) också kallad Vale Tudo i 

Brasilien (http://ufc.com/discover/sport/index 2011-11-12). Vale Tudo var en tävlingsform för 

kampsportare från olika discipliner. De ville tävla för att kunna visa vilken kampsport som 

var den mest effektiva. När de tävlande började använda sig av flera sorters stilar för att 

kompensera sin stils brister skapades MMA. Utövarna hämtar tekniker från de tre stilarna; 

boxning (Kickboxning och Muay Thai inräknat), brottning (Fristil, Grekisk-Romersk och till 

viss del Judo) och grappling (Brasiliansk Jiu-Jitsu och till viss del Sambo). Dessa stilar är 

kärnan i MMA, men utövarna är fria att komplettera sin arsenal med tekniker från andra 

kampsporter. 

 

De tekniker som är tillåtna i svensk professionell MMA är vid stående kamp; slag, sparkar 

och knän mot huvud, kropp och ben. Vid aktiv markposition är det tillåtet med slag mot 

huvudet, kropp och men sparkar och knän är då endast tillåtna mot kropp och ben. Kast och 

nedtagningar är tillåtet. Submission tekniker (lås mot leder och strangulering) är tillåtna. Vid 

MMA med internationella regler är även armbågar tillåtet vid stående kamp respektive aktiv 

markposition liksom stampar på motståndarens fötter. Det är även tillåtet vid internationella 

regler att från aktiv markposition sparka och knäa mot huvudet på stående motståndare 

(www.smmaf.se 2011-11-12). 

 

En match pågår i tre ronder, som är fem minuter vardera.  Det finns flera sätt att vinna en 

match. Ett sätt är att en av de tävlande ger upp (submission). Detta sker genom att personen 

klappar tre gånger på motståndaren eller verbalt informerar domaren. Ett annat är att den 

tävlandes sekond kaster in en handuk och på det sättet stoppar matchen. Matchdomaren kan 

även stoppa matchen, vilket kan ske om domaren anser att matchen är för ojämn eller att en 

av de tävlande inte försvarar sig effektivt. Domaren bryter även matchen om en av de 

tävlande har träffats hårt av ett slag (teknisk knockout samt knockout). Om matchen går tiden 

ut avgör tre poängdomare vem som är vinnare. (www.smmaf.se 2011-11-12). 

http://ufc.com/discover/sport/index�
http://www.smmaf.se/�
http://www.smmaf.se/�
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”Inom såväl västerländska som österländska kampsporter fostras utövarna i en anda av 

respekt, ödmjukhet och fair play, så även inom MMA som har sitt ursprung i båda dessa 

traditioner.” (www.smmaf.se/mma.asp 2011-11-22) 

 

1.3 MMA i Sverige 
Svenska Mixed Martial Arts Förbundet (SMMAF) bildades under våren 2007 för att 

administrera och främja svensk MMA. Men redan under 90-talet blev MMA en väletablerad 

svensk idrott. Den första renodlade MMA föreningen i Sverige startades 1995. På amatörnivå 

har MMA-tävlingar arrangerats sedan 1997 i Sverige och professionell nivå sedan 2003. År 

2008 valdes MMA in som idrott av Svenska Budo & Kampsortsförbundet (SB&K), vilket 

innebär att sporten MMA blev anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet. Ett år senare valdes 

SMMAF in som underförbund till SB&K. Detta innebar att MMA blev helt integrerat med 

Svenska Riksidrottsförbundet. Samma år fick SMMAF tillsvidaretillstånd från staten att 

arrangera professionella MMA matcher. År 2010 fick SMMAF statligt tillsvidare tillstånd att 

arrangera internationella professionella MMA matcher, vilket innebär att matcher kan 

genomföras i framtiden på svensk mark med internationella regler och organisationer. Staten 

gav 2010 även tillsvidaretillstånd att arrangera amatör MMA matcher i Sverige, vilket innebär 

att sporten har fått SM status. 

(http://www.smmaf.se/mma.asp 2011-11-22) 

 

1.4 UFC 
Ultimate Fighting Championship (UFC) startades 1993 och är idag synonymt med MMA. 

UFC är egentligen en amerikansk organisation inom MMA. Den är världens snabbaste 

växande sportorganisation och den världsledande promotorn inom sporten. Det är i UFC du 

som utövare vill tävla då det anses vara de bästa utövarna som tävlar där. Det var även UFC 

som tog MMA till USA och gjorde MMA till den populära sport det är idag. 

UFC finns i 354 miljoner hushåll runt om i världen och kan tittas i 145 länder på 19 olika 

språk. (http://www.ufc.com/discover/ufc/index 2011-11-22) 

 

1.5 Skaderisken inom kampidrotter 
I Proffsboxnings och kampsportsutredningen (2003) tas det upp vad som ökar respektive 

minskar risken för skador inom kampidrotter. Utredningen menar att olika typer av skydd 

minskar risken för skador. Utövarens ålder spelar också in då unga människor inte har fullt 

http://www.smmaf.se/mma.asp�
http://www.smmaf.se/mma.asp%202011-11-22�
http://www.ufc.com/discover/ufc/index�
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utvecklad och stark nackmuskulatur. Detta minskar möjligheten att ta emot slag utan att 

huvudet kastas fram och tillbaka eller roterar. Vidare pekar utredningen på att begränsad 

matchtid och ett begränsat antal träffar mot huvudet under karriären spelar in. Även att 

matchdomaren går in och stoppar i tid vid ojämna matcher respektive att matchningarna ska 

vara jämna är viktigt. Om någon blir medvetslös via en knockout är det viktigt att personen 

inte får fortsätta matchen och att personen sätts i karantän för att läka skadan, för att minska 

risken för bestående men. 

 

Utredningen visar att risken för våld mot huvudet inte är begränsad till kampsportidrotter utan 

att många andra idrotter också innebär risker för våld mot huvudet. 

Utredningen menar att det för hjärnans del inte spelar någon roll om våldet den utsätts för är 

avsiktlig eller inte men att de idrotter där regelverket tillåter våld mot huvudet har automatiskt 

ett skadepanorama som innefattar risker för hjärnskador. Utredningen menar därför att det är 

viktigt att man inom dessa kampsporter har säkerhetsbestämmelser för att minska risken för 

hjärnskador. Slutligen menar utredningen att då idrotten följer och beaktar vad som ökar 

respektive minskar risken för skador, så måste skaderisken som återstår ligga i nivå 

jämförbart med andra idrotter och därmed anses som acceptabel i samhället (Proffsboxnings 

och Kampsportsutredningen, 2003). 

 

1.6 Mediedebatten 
Medieforskaren Peter Dahlén förklarar att svenska medier har varit förtjusta i att måla upp 

stora krigsrubriker när det har anordnats MMA-galor i Sverige. Anledningen till detta tror 

Dahlén är att det råder en stor rädsla för MMAs tuffa och våldsamma inslag. Detta går emot 

klara och rena idrottsideal, som vi blivit uppväxta med i Sverige. Denna medierädsla tar sig 

även uttryck i nedvärderande och förutfattade meningar när representanter för MMA kommer 

till tals. Men bara för att sporten är brutal, innebär det inte per automatik att den skulle vara 

farligare än vanliga konventionella idrotter såsom ridning eller störtlopp (Dahlén, 2008). 

 

Den 22 mars 2006 lades det fram en proposition för att få till en lagändring där man ville 

förbjuda vissa våldsdelar inom kampsporten. Detta gjorde att dåvarande VD:n Anders 

Carlberg för fritidscentret Fryshuset tillsammans med bland annat August Wallén, dåvarande 

ordförande för kampsortsektionen, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet och en hel del 



 

  9 (49) 
 

politiker publicerade en artikel på DN-debatt där de gick till angrepp mot det nya lagförslaget 

och den omedvetenhet som fanns bakom det. 
 

”Sanningen är att kampsporter inte är mer skadedrabbade än många andra idrotter. Snarare gäller det 

motsatta. Dödsfall förekommer inte och frekvensen av hjärnskador är bevisligen lägre än i etablerade idrotter 

som exempelvis ishockey och ridsport. Ridsporten drabbas i snitt av fyra dödsfall om året, ändå finns ingen 

opinion för att förbjuda eller reglera den i motsvarande grad - vari ligger logiken? Svaret är att många har 

svårt att bortse från idrottens karaktär. Ridsport anses trevlig medan kampsport anses farlig. I båda fallen 

uppenbarligen på vaga grunder.” 

(”Ridning mycket farligare än kampsporterna”, 2006, 18 april. Dagens nyheter) 

 

En av personerna som var mest drivande till det nya lagförslaget var den dåvarande 

idrottsministern Bosse Ringholm. I en debattartikel i Aftonbladet gick Ringholm till attack 

mot de nya kampsporterna och påpekade de skaderisker de förde med sig främst gällande slag 

och sparkar mot huvudet (Slut med slag mot huvudet, 2006, 15 juni. Aftonbladet). 

 

Det svenska debattklimatet har sett ungefär likadant ut sen 2006. Forskare och politiker går 

till angrepp mot MMAs tuffa och våldsliga inslag samtidigt som aktiva inom sporten påpekar 

att skaderisken inte är så stor som det påstås. Peter Dahlén skriver i sin bok Sport och medier 

(2008) att medierna gör på detta sätt för att det fortfarande råder en stor rädsla över denna nya 

och ännu inte helt accepterade sport.  

 

1.7 Balanserad journalistik 
Vem som är journalist och vad som är journalistik är två begrepp som är svåra att definiera. 

Många anser att journalister är de som vidarebefordrar information till andra, och att 

journalistik som fenomen är en megafon i sitt sammanhang där man kan nå ut med ett 

budskap till en större massa (Hultén, 1996). 

 

I boken Journalistikens villkor (1996) av medieforskaren Lars Hultén menar författaren att 

journalistiken är en del av det offentliga samtalet. Ett offentligt samtal som ska vara 

uppriktigt, ifrågasättande, medvetet och att det ska ta upp tankar och idéer – bekväma som 

obekväma. 
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Hur journalistiken bör bedrivas finns det lika många röster om som tyckare. Något som 

många verkar vara överrens om är journalistiken ska vara saklig och relevant (Hultén ,1996). 

 

Under slutet av 60-talet bröt det ut en debatt gällande nyhetsverksamheten och dess 

objektivitet. Det var framförallt etermedierna som fick utstå en del kritik efter att TV-mediet 

slagit igenom. Nyhetsprogrammet Aktuellt började gå ifrån det mer klassiska sättet att läsa 

upp telegram, till att titta åt biografernas journalfilmer och ta sig an deras ideal. 

Statsvetaren Jörgen Westerståhl bestämde sig för att fastställa ett objektivitetsbegrepp, som 

skulle gälla framförallt inom etermedierna men som likväl skulle kunna appliceras på alla 

nyhetsmedier då som nu. Westerståhl menade att det vi brukar kalla objektivitet utgick från 

fyra grundkrav: sanning, relevans, balans och neutral presentation (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2011). 

 

Hadenius, Weibull & Wadbring (2011) menar att sanningskravet är det lättaste av de fyra 

kraven att definiera men svårast att undersöka. Olika berättelser har olika sanningar beroende 

på vem det är som är sändaren och mottagaren. I västvärlden kan sanningen om Usama Bin 

Laden vara den att han var en terrorist, medan man i vissa delar av arabvärlden såg honom 

som en frihetskämpe. 

 

Vår forskning undersöker svensk dagspress framställning och vinkel på MMA och därför blir 

det främst de två sistnämnda kraven inom objektivitetsbegreppet som vi kommer att rikta in 

oss på: balans och neutral presentation. Vad begreppen innebär är att man ger olika parter 

utrymme och att man inte försöker förtiga en sida eller vissa händelser. Journalisten ska inte 

tillåtas att genom värderande attribut eller på något annat sätt ta ställning till för den ena eller 

den andra parten. Man ska se till att presentera en så neutral bild av händelsen som det bara är 

möjligt. Enklaste sättet att göra det är att låta båda sidorna komma till tals så att man som 

journalist inte favoriserar en sida (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

 

1.8 Mediernas möjlighet att påverka 
Människosläktet har en naturlig nyfikenhet att ständigt uppdatera sig om vad som händer i sin 

omgivning. I Sverige ägnas cirka fem timmar om dagen åt press, TV, radio och andra medier. 

Det stora användandet och mediernas bredd bevisar att vi är beroende av våra medier för att 

kunna orientera oss i omvärlden (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 
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Det stora medieutbudet har gjort att vår kunskapsbas från att kunna mycket om lite, har gått 

till att kunna lite om en mycket. I varje nyhetssändning matas vi med information från alla 

världens hörn och den enda ansträngningen mediekonsumenten måste göra är att slå på sin tv 

eller radio, alternativt läsa sin morgontidning. Denna informationsservice har samtidigt gjort 

oss lata då vi inte längre måste söka våra nyheter på egen hand utan de kommer till oss 

istället. En stor nackdel med detta är att vi oftast bara får se en sida av historien. Det som 

reportern väljer att rapportera blir även vår egen verklighet och sanning av händelsen. Detta 

då vi inte har möjligheten att själva vara på plats och skapa oss en egen uppfattning om vad 

som hänt (Van Ginneken, 1998). 

 

Medie- och kommunikationsforskaren Jan-Erik Nordlund menar att en allt för ensidig och 

likartad nyhetsrapportering under en längre tid kan mer eller mindre direkt forma publikens 

värderingar, attityder och normer. Dock ska inte detta enbart anses som en negativ effekt då 

massmedierna har en viktig roll i vår allmänbildning. De riktar vår uppmärksamhet åt 

problem och frågor som finns utanför vår vardag. Medierna får på det sättet möjlighet att 

definiera vad vi ska uppfatta som vår verklighet och vilka normer vi bör leva efter. Något som 

också kan bli ett stort problem om medierapporteringen inte är balanserad och relevant 

(Nordlund, 2005).   
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur MMA har beskrivit i svensk dagspress under den 

senaste femårsperioden med start den 7 december 2006. I vårt mediesamhälle blir vi dagligen 

matade med information, nyttig som onyttig, om vad som händer ute i världen. Risken med att 

endast få sin information från medierna är att man bara får se en sida av myntet och det blir 

omöjligt att bilda sig en egen uppfattning, utan gör mediernas sanning och verklighet till sin 

egen. 

 

Då MMA fortfarande är en relativt ny sport är det få som kommer i kontakt med MMA i sin 

vardag och således inte får någon egen uppfattning och tolkning av sporten utan endast tar del 

av mediernas. Därför är det viktigt att medierna rapporterar en så balanserad bild som möjligt 

så att MMA får en ärlig chans att presentera sig för den svenska idrottsrörelsen och på så sätt 

kunna växa som sport. 

 

Vi anser att vår undersökning är viktig då den påvisar vilken stor roll dagens medier har inom 

åsiktsbildandet i vårt samhälle. Vare sig detta gäller politik eller sport ska 

medierapporteringen alltid vara balanserad och visa upp båda sidorna av myntet vilket tillåter 

läsare att själv granska budskapet och skapa sig sin egen bild. 
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2.1 Frågeställningar 
Hur avbildas Mixed Martial Arts i svensk dagspress under fem år med start från den 7 

december 2006; 

- Vinklas MMA positivt, negativt eller neutralt i svenska medier under en 

femårsperiod? 

   - Vinklas MMA olika i storstads- kontra landsortspress? 

- Hur gestaltas MMA? 

- Vilka aktörer får uttala sig om MMA? 

- Uttalar sig aktörerna positivt, negativt eller neutralt? 

- Är MMA föremål för moralpanik i svenskdagspress? 

- Finns det avvikande fenomen i texten som målar upp ”vi och dom”? 

- Förekommer det en flyktighet gällande den negativa rapporteringen om MMA? 

- Förekommer det en bred överrenskommelse att MMA är ett hot? 

- Finns det en utbred oro kring MMA? 

- Är negativa rapporteringen kring MMA oproportionerlig?  
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3. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras vilka teorier samt vilken tidigare forskning som kommer att ligga 

till grunden för vår uppsats. Bland annat kommer Maxwell McCombs dagordningsteori tas 

upp, där han presenterar hur stor makt medierna har över sin publik och vilka frågor som ska 

uppfattas som intressanta och viktiga. Vidare tar vi upp gestaltningsteorin som undersöker hur 

saker och ting gestaltas och presenteras. En nyhet kan uppfattas olika beroende på vilken 

vinkel man väljer att presentera. Vi kommer även att presentera en teoretisk bakgrund till vad 

moralpanik är och hur den används på avvikande grupper eller företeelser i samhället. Vi vill 

ge en teoretisk inblick i moralpanik och hur den verkar i samband med dagpressens 

rapportering av MMA. 

 

3.1 Tidigare forskning 
Vid brist på tidigare forskning som varit orienterad inom samma ämne, kommer urvalet av 

tidigare forskning vara baserat på litteratur som haft mest värde för analysen och dess syfte.  

 

3.2 Dagordningsteorin första nivå 
Dagordningsteorin är en av de mest dominerande teorierna när det gäller forskning som ska 

studera hur stor påverkan och effekt media har på sin publik. Grunden till teorin kom redan 

1968 när medieforskarna Maxwell McCombs och historieforskaren Donald Shawn började 

diskutera huruvida tidningarnas val av nyheter hade någon större inverkan på läsarna och 

deras åsiktsbildning. Detta skulle bli början på en studie som senare skulle mynna ut i 

dagordningsteorin (McCombs, 2006). Det var journalisten och politiske kommentatorn Walter 

Lippmans idé om att det är bilden av verkligheten, snarare än verkligheten i sig själv, som 

ligger till grunden för våra uppfattningar och handlingar. Likaså menade han att medierna 

hade en stor del i bildandet av denna verklighetsbild. Dagordningsteorin första nivå går ut på 

att studera hur mediernas bevakning påverkar publikens syn och uppfattning om verkligheten 

och vad som ska anses som viktiga händelser. Om medierna rapporterar mycket om MMA-

debatten kommer mediekonsumenterna uppfatta MMA-debatten som viktig. Samtidigt kan 

man vända på det hela: de nyheter som får mindre uppmärksamhet av medierna uppfattas då 

som mindre viktiga av mediekonsumenterna (McCombs, 2006). 

 

 

 



 

  15 (49) 
 

I Makten över dagordningen förklarar Maxwell McCombs: 

”Genom att dagligen välja ut och presentera nyheter riktar redaktörer och nyhetschefer vår 

uppmärksamhet och påverkar vår uppfattning om vilka aktuella frågor som är viktigast. 

Denna förmåga att påverka hur olika frågor prioriteras på den allmänna dagsordningen har 

kommit att kallas nyhetsmediernas dagordningsfunktion.” (McCombs, 2006, s.23) 

 

Detta kan även gälla tvärtom, att medborgarnas dagordning formar mediernas. Detta sker då 

medborgarna belyser vissa frågor mer än andra som sedan medierna väljer att rapportera om. 

Ofta kan man se detta inför olika politiska val, då medborgarna väljer att aktivera sig i olika 

frågor och framställer dem som viktigare än andra (McCombs, 2006). 

 

3.3 Dagordningsteorins andra nivå 
Dagordningsteorin kan delas in i två delar. Den första delen tittar på vad som det skrivs om 

och vilka nyheter som får mest utrymme. Detta är nyheterna som mediekonsumenterna blir 

exponerade för. Mediekonsumenterna får på detta vis ett litet mätinstrument om vad som bör 

uppfattas som viktiga nyheter och frågor. 

 

Den andra delen som blir mest intressant till vår forskning, är hur medierna skriver om 

ämnet. Vilka attribut man väljer att applicera på nyheten samt vilka känslor den ger till sin 

publik. Första nivån inriktar sig på själva objektet som medierna riktar vår uppmärksamhet 

mot. Medan andra nivån inriktar sig på hur framträdande olika attribut, olika kännetecken 

sammankopplade med objektet, är på olika dagordningar. Attributsdagordningen har blivit ett 

annat namn för dagordningsteorins andra nivå (Strömbäck, 2009). 

 

”Om dagordningensteorin på den första nivån intresserar sig för vilka objekt – sakfrågor, 

organisationer, personer – som ligger högt på mediernas dagordning och hur det påverkar 

vilka objekt som ligger högt på allmänhetens dagordning, intresserar sig dagordningsteorin 

på den andra nivån för vilka aspekter av objekten som framhävs på mediernas dagordning 

och hur det påverkar hur människor tänker kring objektet” (Strömbäck, 2009, s.112) 

 

Precis som med den första nivån, påvisar den andra nivån vilken makt media har över sin 

publik. Som tidigare nämnt har vi människor ett stort behov att orientera oss i vår omvärld. 

Eftersom vår sinnesuppfattning är begränsad söker vi genvägar med hjälp av medier 
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(Strömbäck, 2009). De objekt och attribut som medierna ger extra mycket uppmärksamhet åt 

blir även det som vi uppfattar som viktigt och samhällsnyttigt. Nackdelen med detta blir att 

medierna har makt inte bara över vad vi ska ha åsikter om, utan även vad vi bör tycka om det 

(McCombs, 2006). 

 

3.4 Gestaltningsteorin 
Utvecklingen av dagordningsteorins andra nivå har gjort att man har sammankopplat 

dagordningsteorin med en annan teori, nämligen gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin 

undersöker hur saker och ting gestaltas och presenteras. Som exempel tar vi glaset som bara 

är fyllt till hälften. Man kan då välja att gestalta det som halvtomt, vilket ger en negativ känsla 

att det är något som fattas och måste fyllas på, eller så kan man se det som halvfullt och som 

något positivt. Ett annat exempel är hur man gestaltar att regeringen bestämt sig för att sänka 

skatterna. Ur ett perspektiv innebär det större frihet till folket att göra vad de vill med sina 

pengar. En annan vinkel på nyheten kan vara att den offentliga sektorn blir lidanden och även 

vår statliga trygghet (Strömbäck, 2009). 

 

När medierna rapporterar om verkligheten gör de en rekonstruktion av verkligheten. Bara en 

sådan sak som att verkligheten är obegränsad och medieutrymmet inte är det tvingar medierna 

att skala ner på information och välja ut vad som ska belysas i sin nyhetsrapportering och på 

vilket sätt (Strömbäck, 2009). Det som skiljer gestaltningsteorin från dagordningsteorins 

andra nivå är att man i det förstnämnda ser på medierapporteringen på en makronivå och 

försöker se ett större mönster medan man i dagordningsteorins andra nivå ser på en mikronivå 

och enskilda attribut. Det är med hjälp av de enskilda attributen på mikronivån som man ser 

ett större mönster i makronivån (Strömbäck, 2009). Det är via gestaltningen av verkligheten 

som medierna har en viss makt att kunna påverka hur människor ska uppfatta sin omgivning 

och var problemen ligger samt vilka möjliga problemlösningar som finns (McCombs, 2006). 

Gestaltningar tar sig uttryck i specifika sätt att organisera information och skapa samhang 

genom val av personer som får uttala sig, källor, ordval, vinklar och attribut (Strömbäck, 

2009).  
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3.5 Moralpanik 
Moralpanik nämndes första gången av Jock Young, men det är den brittiska sociologen, 

professor Stanley Cohen som förknippas med moralpaniken efter sin bok Folk devils and 

moral panic: The creation of mods and rockers som utkom 1972. Denna bok är en viktig 

teoretisk bas för vårt arbete. Cohens bok innehåller studier om avvikande grupper och hur 

samhället enligt Cohens definition gör dem till ”Folk Devils” (en person eller grupp som 

porträtteras i folktro eller media som de avvikande, och som beskylls för brott och andra 

problem i samhället.) Den beskriver också hur motreaktionerna till dessa sker genom 

medierna och allmänheten. 

 

Cohen (2002) menar att samhället periodvis blir föremål för moralpanik, då en händelse, 

föremål, person eller grupp av personer definieras på ett förenklande och stereotypiserande 

sätt och anses utgöra ett hot mot de rådande värderingarna och intressena i samhället.  

Cohen (2002) säger att massmedia är en mycket viktig faktor för att moralpaniken ska kunna 

uppstå och skriver om mediernas betydelse i flera faser av processen kring en moralpanik. Till 

att börja med sker det ett agenda sättande inom medierna, de väljer vad som är avvikande 

beteende och därmed av nyhetsvärde. Alltså tar media fram kandidater till moralpanik. Vidare 

har medierna en viktig funktion i spridningen av budskapet. Hur texterna skrivs kan förstärka 

eller dämpa moralpaniken i ärendena från ”Claims Makers” (människor som vill framställa ett 

fenomen för att kunna göra anspråk på hur det ska se ut. Deras mål är att få publiken att tycka 

och tänka på ett specifikt sätt om ett fenomen.) (Loseke, 2003). Med dagens 

sensationsjournalistik kan även medierna vara ”Claims Makers”. De blir detta då de driver 

frågor för att skapa stora nyheter, vilka genererar högre antal mottagare och större inkomst.  

Vidare kan medier peka ut fenomen eller förhållanden, skyldiga till problemet, att vara ”Folks 

Devils”. Det är även på dessa mediala arenor som debatten kan ta fart och de moraliska 

inramningarna kan ske, styrda av dess redaktörer tillsammans med politiker och ”rättänkande 

människor”. Dessa personer kommer in som experter och får därför hög auktoritet, vilket gör 

att de med förtroendeingivande uppmaningar kan råda människor till att lyssna på det sunda 

förnuftet. Då dessa uppmaningar kommer från auktoritära röster, experter och politiskt aktiva, 

får moralpaniken bränsle (Cohen, 2002).   

 

Cohen (2002) undersökte i sin studie den offentliga uppståndelse som kom efter 

sammanstötningar mellan olika ungdomskulturer i Storbritannien (mods och rockers under 
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mitten av 60-talet). Detta har gjort att de mest förekommande typerna av moralpanik gäller 

beteenden som anses som avvikande, brottsligt och blivit associerat med våld. De 

rivaliserande grupperna mods och rockare, som studien lägger fokus på, är utmärkande 

sociala grupper som även identifieras genom speciella händelser och beteenden som inte är 

accepterade. Enligt Cohen (2002) stämmer begreppet ”Folk Devils” in på dessa grupper då 

Cohen väljer att definiera dem som synliga aktörer som definierar vad som inte är acceptabelt, 

vad vi inte ska göra. Alltså vad som är avvikande i samhället.  

 

Massmediers påverkan spelar in på grund av att de stereotypiserar och skapar symbolik 

mellan ord och bilder. Massmedierna gjorde således att de från början neutrala orden ”mods” 

och ”rockers” blev förknippat med negativa betydelser och innebörder. Detta gjorde att 

medias förvrängda och överdrivna bild, blev starkare än verkligheten. Det finns ofta en bred 

folklig avsky mot fenomenet som är belyst i moralpaniken, detta kan göra att paniken får 

orimligt stora proportioner i relation till problemets verkliga storlek (Cohen, 2002).  

 

För att vi ska kunna analysera de utvalda artiklarnas och avgöra om de är föremål för 

moralpanik behöver vi konkret definiera begreppet moralpanik. Ett problem med moralpanik 

är att det används allt oftare i alla möjliga sammanhang när någon/några vill anklaga ett 

samhälleligt fenomen eller företeelse. Vi har valt att i denna uppsats använda oss av Erich 

Goode & Nachman Ben-Yehudas resonemang om fem kännetecken som de anser 

karaktäriserar moralpanik från Chas Critchers bok Critical Readings: Moral Panics and the 

Media (2006) . Det är med hjälp av dessa fem kännetecken vi har utformat den kvantitativa 

innehållsanalysen på texter om MMA i svensk dagspress. 

  

1.     Oro – Det måste finnas en oro i samhället för fenomenet eller gruppens verksamhet och för 

hur den kan komma att påverka resten av samhället. Denna oro kan visa sig på flera sätt; 

genom den mediala uppmärksamheten, politiska debatter, opinionsundersökningar, sociala 

rörelser.  

  

2.     Fientlighet – Det måste finnas en ökad grad av fientlighet mot gruppen eller fenomenet som 

undersöks för moralpanik. Medlemmarna hos dessa är kollektivt kategoriserade som fiender 

till det respektabla samhället och deras beteende ses som skadligt och/eller hotande mot 

värdegrunden, intressena eller till och med existensen för samhället. Det är en klar diktomoni 
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som görs mellan ”vi” de goda och ”dom” de onda (avvikande). Ofta stereotypiseras detta och 

”dom” får bara negativa egenskaper vilket gör dem till ”Folk Devils”. 

  

3.     Konsensus – Moralpanik kan vara olika stor. En moralpanik kan fånga hela befolkningar 

medan andra endast sker inom vissa grupper. Det måste finnas en utbredd överenskommelse 

eller konsensus att hotet är äkta, allvarligt och skapat av gruppen eller fenomenet och dess 

beteende. Sker inte detta kan inte paniken få genomslagskraft i medierna eller i politiken.  

  

4.     Oproportionalitet – Det finns en implicit tro i samband med begreppet moralpanik att det är 

många fler individer engagerade i frågan än det är och att hotet, faran eller skadan som sägs 

uppkomma av beteendet är större än vad det i verkligheten är. Alltså att de upplevda 

problemen är oproportionerligt större än det verkliga problemet. Om det verkligen är som det 

sägs, då är det inte moralpanik utan en rationell oro kring ett problem i samhället. 

 

5.     Flyktighet – Av naturen är moralpaniken flyktig, den bryter ut ganska plötsligt och 

försvinner nästan lika plötsligt. Moralpaniker kan dock ligga latenta eller vilande under långa 

perioder för att återkomma till och från. Vissa moralpaniker kan även bli institutionaliserade 

eller systematiseras. Exempel på detta är lagstiftning, tillsynsmetoder och sociala rörelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  20 (49) 
 

4. Metod 
4.1 Val av metod 
Efter att vi läst på om olika metoder och gjort olika avvägningar ställde vi dem mot våra 

frågeställningar för att se vilken metod som var mest lämpad för att ge svar på våra frågor. Vi 

fann den kvantitativa innehållsanalysen som den metod som hade bäst förutsättningar då den 

är förtjänstfull när man vill analysera ett större material och på så sätt kunna ge svar på hur en 

längre tids medierapportering ser ut snarare än varför (Nilsson, 2010). 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen hjälper oss när vi vill kunna hantera och analysera över en 

större samling medietexter. Till skillnad från den kvalitativa innehållsanalysen där man går på 

djupet i varje enskild text arbetar man istället mer ytligt för att lyfta sig från det enskilda och 

istället ta sikte på det generella (Nilsson, 2010). 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
I en enkätundersökning låter man ett visst antal personer svara på några standardiserade 

frågor. Detta gör att du inte bara får svar på vad den enskilde individen anser om frågorna 

utan du kan även titta på hela den tillfrågade gruppens svar och på så sätt se en större 

helhetsbild. Tillvägagångssättet gör även att du inte bara kan se mönster utan du kan även 

räkna på resultatet och skapa statistik av de svar du fått. Med den kvantitativa 

innehållsanalysen kan man på ett liknande sätt se mönster och få fram statistik ur ett större 

antal medietexter genom att just ställa frågor till dem (Nilsson, 2010).  

 

”Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter: med innehållsanalys 

menar vi en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig, eller bildmässig 

framställning. Med kvantitativ menar vi att undersökningen baseras på likvärdiga och 

därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan 

uttryckas och analyseras med siffror.”  

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s.223) 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen är ett bra verktyg när det kommer till frågor om 

förekomsten av olika kategorier inom ett material. Det man främst talar om är frekvens och 

volym. När det gäller frekvens undersöker man hur ofta ett/en viss kategori/person/vinkel 
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förekommer i en text. När det kommer till att undersöka volym är det hur stort medieutrymme 

kategorin får i form av tid och rum (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 

 

Då vår undersökning är ute efter att se hur MMA framställs i svensk dagspress blir det 

framförallt intressant att undersöka hur förekomsten av olika typer av argument likt positiva 

kontra negativa uttalande om MMA, om disciplinen anses vara en sport eller inte. Genom att 

få svar på dessa mindre frågor kan vi lyfta oss från de enskilda artiklarna och se på den större 

mediebilden i våra utvalda tidningar och dess framställning av MMA (Nilsson, 2010). 

 

Kvantitativ betyder att vi strävar efter att beskriva ett föremål genom siffror, (Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004) precis som att man ställer standardiserade frågor i en 

enkätundersökning arbetar man istället inom den kvantitativa innehållsanalysen med variabler 

som fungerar som standardiserade frågor (Nilsson, 2010). 

 

En variabel antar olika värden för olika observationer. Söker man efter om en expert fått 

uttala sig i texten eller inte kan variabeln endast ge två svar, ja eller nej. Letar man istället mer 

efter helhetsvärden om hur högervriden en medierapportering är, kan variablerna skifta i ett 

större spektrum. Genom att bestämma exakt vad det är för ord/känslor man söker kan man 

räkna på sina variabler och göra sin utvärdering därefter (Nilsson, 2010). 

 

4.3 Metoddiskussion 
Den kvantitativa innehållsanalysen har debatterats och fått en del kritik för sitt förenklande 

angreppssätt. Kritikerna menade att genom att studera separata delar i ett medieinnehåll 

riskerades textens helhetsperspektiv att förloras. Vidare tyckte en del kvalitativt orienterade 

forskare att den kvantitativa innehållsanalysen gick alldeles för mycket på ytan när den 

försökte förklara hur en text såg ut som den gjorde, istället för att gå på djupet och förstå 

innehållets betydelse (Nilsson, 2010). 

 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ sägs vara att den förstnämnda går ut på att tolka 

och att man i den kvantitativa ska räkna. Detta är en sanning med modifikationer då man även 

i den kvantitativa innehållsanalysen måste tolka de innehållsliga enheterna. Allt för att det ska 

vara möjligt att placera dem i rätt kategori där de senare kan räknas (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007). 
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Christofer Edling och Peter Hedström menar att detta är fördelen med den kvantitativa 

innehållsanalysen gentemot den kvalitativa. Då den inte går på djupet i samma mån som den 

kvalitativa, har den kvantitativa en större möjlighet att avverka och forska på ett större 

material under en kortare tid (2003). 

 

”En kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att blottlägga generella mönster 

representativa för materialet som helhet. Förenklingen i sig är nödvändig; den är till och med 

själva poängen. Att fånga det unika är aldrig (det primära) syftet.”  

(Nilsson, 2010, s.125). 

 

De fyra grundläggande begreppen för den kvantitativa innehållsanalysen är: 

 

Oberoende – Vilket innebär att studien ska vara oberoende av vilken forskare som ska ha 

gjort den. Olika forskare ska få samma resultat (replikbarhet). Detta uppnås genom ett 

väldefinierat och förklarande undersökningsobjekt samt analysschema. 

 

Systematik - När man väljer ut vilket arbetsmaterial man ska forska på ska de ske efter 

tydliga urvalskriterier. Även analysens tillvägagångssätt ska vara väldefinierat. Detta är en 

förutsättning för objektivitet. 

 

Kvantitet - Variablerna som man utgår ifrån sin forskning ska vara utformade så att de går att 

beskrivas kvantitativt: i termer om volym och frekvens. Då får man ett resultat som gör det 

möjligt att fastställa statistiska samband. 

 

Manifest - Innebär att analysen begränsas till det som klart och tydligt går att utläsa från 

texten. Variablerna tillsammans med anvisningarna om hur dessa ska tillämpas utformas på 

ett sådant sätt att en subjektiv tolkning av innehållet minimeras (Nilsson, 2010). 

 

4.4 Material och urval 

Det är nödvändigt att avgränsa mängden data för att materialet ska bli hanterbart och för att 

kunna hålla vår tidsram för studien. Det är mycket viktigt att vi har exakta föreställningar vid 

en kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att alla delar i urvalsprocessen är knutna till 

frågeställningen: definitionen av enheter, urval samt preciseringen av variablerna (Östbye, 
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Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Då vi undersöker hur dagspressen skriver om MMA är 

det enligt Ekström & Larsson (2010) mest lämpligt att välja de medier som är störst och mest 

använda. De tidningar som har störst genomslagskraft och störst möjlighet att påverka flest 

människor.  
 

Studien består av 159 artiklar från de tre största storstadstidningarna; Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen (inklusive Göteborgs-Tidningen(GT) och Kvällsposten (KvP)) samt de tre 

största landsortstidningarna Helsingborgs Dagblad (inklusive Nordvästra Skånes tidningar 

(NSP) och Landskrona Posten(LP)), Nerikes Allehanda och Östgöta Correspondenten enligt 

Tidningsutgivarnas (TU) rapport Svensk dagspress 2011, Fakta om marknad och medier. 

Dalarnas Tidning är näst störst landsortstidning men valdes bort då deras artiklar inte fanns i 

Retriever (Mediearkivet) eller Presstext, vilka vi valde att använda oss av vid insamling av 

undersökningsmaterialet.  

 

Tidningarna publicerar även många av sina artiklar på sin respektive nyhetstidnings hemsida. 

Aftonbladet och Dagens Nyheter respektive nättidning är de största i Sverige inom sina genrer 

(http://kiaindex.net, 2011, v47), varav Aftonbladets är den största oavsett genre. Många 

artiklar som publiceras på dessa nättidningar finns dock inte med i den tryckta versionen och 

vi har därför valt att inte ha med några artiklar som enbart publicerats på webben. 

 

Vi valde stortstadstidningar då de har störst läsarkrets och de skriver ur ett 

storstadsperspektiv. Vidare valde vi landsortstidningar för att kunna se hur tidningar med 

mindre upplagor vilka inte är etablerade i storstäder väljer att skriva om MMA. Detta för att 

få en så bred bild som möjligt av den svenska dagspressen i vår undersökning om MMA i 

Sverige. 

 

Vi har valt att avgränsa oss tidsmässigt över de senaste fem åren, 2006-12-07 till 2011-12-07, 

då MMA är ett nytt fenomen och inte mycket har skrivits tidigare i dagspressen om ämnet. Vi 

valde denna period då vi vill att vårt material och studien ska vara så aktuell som möjligt. 

Detta då medielandskapet konstant förändras och vi vill ge en aktuell bild om hur dagspressen 

skriver om MMA (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011). 

 

Vi har valt att i undersökningen ta med all text rörande MMA. Detta har vi gjort då vill 

undersöka om dagspressen är en arena för debatt enligt Cohen (2002), samt för att undersöka 

http://kiaindex.net/�
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oro, fientlighet, konsensus och oproportionalitet utifrån Erich Goode & Nachman Ben-

Yehudas (2006). Vi har valt att inte ta med några puffar på tidningarnas förstasidor då dess 

innehåll återupprepats och vidareutvecklats i texterna inuti tidningarna. Detta hade medfört att 

vi fått en dubbelkodning av samma budskap i resultatet. Då vi sökte efter artiklar i Retriever 

visade det sig att Helsingborgs Dagblad med LP och NST publicerar samma artiklar i sina 

respektive tidningar. Vi valde då ut endast en text per tillfälle som representant för den 

tidningsfamiljen för att dubbel eller trippelkodning av samma artikel inte skulle förekomma 

och ge en skev bild i analysen. Vidare har vi valt att inte undersöka några intressetidningar 

inom MMA då vi vill ta reda på den allmänna synen på MMA som den stora allmänheten får 

genom svensk dagspress. De personer som läser intressetidningar har i stort redan en egen 

uppfattning kring MMA och läser dessa på grund av deras intresse för sporten. Det finns även 

en stor risk för att artiklar i denna typ av magasin kan vara vinklade för att passa den 

målgrupp de riktar sig till. Vi har slutligen valt att inte ta med mindre enkäter av typen 

”rundfrågning på stan eller webben” som publicerats i tidningarna då dessa är svåra att 

kvantifiera och få mätbart reslutat på. 

 

4.5 Sökmotorer 
Vi har använt oss av Retriever (Mediearkivet) samt Presstext som är två databaser dit svenska 

dagstidningar skickar in allt det de publicerat. Vi gjorde snabbt en upptäckt att vi fick fler 

träffar på Aftonbladets hemsida än på Retriever. Efter att ha ringt Aftonbladet samt Retriever 

och dubbelkollat fick vi bekräftat att de alltid skickar in allt som gått till papperstryck till 

Retriever. Anledningen till att vi fick fler träffar på Aftonbladets hemsida var för att det fanns 

publicerat material där som endast stannade på webben och aldrig gick till tryck. Från 

Retriever hittade vi material från Aftonbladet, Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten, 

Nordvästra Skånes Tidningar, Nerikes Allehanda och Östgöta Correspondenten. 

För de återstående tidningarna använde vi oss av databasen Presstext. Där hittade vi vårt 

material från Expressen (med tillhörande GT samt Kvällsposten) och Dagens Nyheter.   

 

4.6 Sökord 
Vi började med att endast söka i Retriever med sökordet MMA men kom snabbt till insikt att 

det gav träffar utanför vårt uppsatsområde. Därefter började vi söka på ”MMA” OR ”Mixed 

Martial Arts” OR ”UFC”. Genom att addera OR och frassökning gjorde vi det möjligt för 

databasen att söka på fler än ett sökord. Efter denna sökning märkte vi att UFC sökordet gav 
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fler träffar gällande Umeå Football Club än MMA vilket gjorde att vi valde bort ”UFC” från 

våra sökord.  

 

Vidare kom det även mycket träffar på boken ”Livet deluxe” skriven av Jens Lapidus. Många 

tidningar valde att under 2011 ha en serie artiklar där de publicerade några sidor från boken 

varje dag. I boken går det att läsa hur de olika fiktiva karaktärerna går på en MMA-gala i 

Stockholm. Vi fick även mycket träffar från en afrikansk kokbok vid namn Mma Ramotswes 

kokbok. Slutligen fick vi massor av träffar på olika TV-tablåer där bland annat MMA-matcher 

skulle visas upp. För att komma runt det sistnämna problemet tänkte vi föra in ordet TV i 

rutan ”utan dessa ord” men vi kom snabbt till insikt att ordet TV faktiskt kunde förekomma i 

en del artiklar som var av värde för oss. Vi valde därför att ordet ”Keno”, som inte har någon 

koppling till MMA, inte skulle vara med. Detta för att förhindra att olika TV-tablåer skulle 

träffas i vår sökning. Vidare adderade vi orden ”Livet deluxe” samt ”Ramotswe” i orden vi 

önskade att inte få träffar på. När vi sedan sökte i Presstext fanns inte möjligheten att välja till 

ord som vi inte ville söka på. Detta gjorde att vi manuellt fick välja bort de artiklar som 

behandlade olika TV-tablåer och inte riktade sig till kampsporten MMA. Efter detta gick vi 

igenom allt material manuellt och plockade bort de texter som inte hade något med MMA att 

göra. 

 

4.7 Om tidningarna 
4.7.1 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 och är numera Sveriges största tidning med en upplaga på 

ungefär 311 000 exemplar varje vardag. Tidningen ägs av den norska mediekoncernen 

Schibsted tillsammans med Landsorganisationen i Sverige (LO) och den politiska 

inriktningen är obunden socialdemokratisk (www.aftonbladet.se 2011-12-09). Aftonbladet har 

sitt säte i Stockholm men har en nyhetsrapportering som innefattar hela Sverige. Tidningen 

faller in under kategorin kvällstidning, vilket gör att mycket nöjes- och underhållningsnyheter 

dominerar innehållet. Aftonbladet är främst beroende av sin lösnummerförsäljning vilket gör 

att de gärna slår upp stora rubriker för att öka köpsuget hos konsumenterna. 

 
4.7.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och den enda som delas ut över hela 

landet. Tidningen ägs av Bonnier AB och har en vardaglig upplaga på 292 300 exemplar. 

http://www.aftonbladet.se/�
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Dagens nyheters politiska inriktning är oberoende liberal (www.dn.se 2011-12-09). Tidningen 

har sin bas i Stockholm men har en rapportering som innefattar hela Sverige. Dagens nyheter 

har en debattsida, som anses vara en av de mer respektingivande i Sverige, där ett flertal stora 

politiker, vetenskapsmän och andra högt uppsatta personer i samhället gjort sina röster hörda.  

 

4.7.3 Expressen (med GT & KvP) 

Expressen är en kvällstidning som har sin huvudbas i Stockholm och äger även 

regionaltidningarna Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten. Alla tre kvällstidningarna ägs av 

samma ägare, Bonniers, och har ett liknande innehåll men skiljer sig till sättet att 

Kvällsposten har en nyhetsrapportering som inriktar sig på Sydsverige, GT täcker Göteborg 

med omnejd och Expressen resten av landet med Stockholm som utgångspunkt. Tidningens 

politiska betäckning är obunden liberal (www.expressen.se 2011-12-09). Tillsammans når de 

tre tidnigarna en vardaglig upplaga på 270 900 exemplar. De tre tidningarna är, som 

Aftonbladet, av kvällstidningskaraktär och består mestadels av nöjes- och 

underhållningsnyheter. Tidningarna är, likt Aftonbladet, främst beroende av sin 

lösnummerförsäljning vilket gör att de är kända för att skriva oproportionerligt stora rubriker 

till minde händelser, allt för att sälja fler tidningar. 

 

4.7.4 Helsingborgs Dagblad (med NST & LP) 

Helsingborgs Dagblad är en morgontidning som har sin bas i Helsingborg. År 2001 gick 

Helsingborgs Dagblad samman med Landskrona Posten och Nordvästra Skånes Tidningar för 

att tillsammans producera en liknande nyhetsrapportering där lokaldelarna skiljer dem åt.  

Helsingborgs dagblad täcker Helsingborgsområdet, Landskrona Posten täcker Landskrona 

och Nordvästra Skånes Tidningar täcker Ängelholm med omnejd. Tillsammans har 

tidningarna en vardaglig upplaga på 75 900 exemplar vilket är det största upplagan inom 

landsortspressen. Då tidningarna är av morgontidningskaraktär är det främst genom fasta 

prenumerationer som tidningarna når sin höga upplaga. Tidningarna som ägs av Pukslagaren i 

Helsingborg AB är politiskt obundna (www.hd.se 2011-12-09). 

 

4.7.5 Nerikes Allehanda 

Tidningen Nerikes Allehanda (NA) har sitt huvudkontor i Örebro och har en vardaglig 

upplaga på 57 900 exemplar. Utgångspunkten för NA:s nyhetsrapportering är från Örebro och 

lokaldelen sträcker sig sedan ut i hela Närke (www.na.se 2011-12-09). Tidningens ägare är 

http://www.dn.se/�
http://www.expressen.se/�
http://www.hd.se/�
http://www.na.se/�
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Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige och NA:s politiska beteckning är oberoende 

Liberal. NA är en morgontidning och faller in under gruppen landsortstidningar. 

 

4.7.6 Östgöta Correspondenten 

Östgöta Correspondenten är en morgontidning med en vardaglig upplaga på 53 300 exemplar. 

Tidningen har sitt huvudkontor i Linköping där den lokala nyhetsrapporteringen utgår ifrån 

och sträcker sig till de angränsande kommunerna ner till Norrköping. Tidningens politiska 

beteckning är oberoende borgerlig och ägaren är Norrköpings tidningar (www.corren.se 2011-

12-09). Tidningen faller också in under kategorin landsortstidningar. 

 

4.8 Kodningsmodell 
För att följa det första grundbegreppet inom den kvantitativa innehållsanalysen, oberoendet, 

förklarar vi här hur de olika variablerna ska tolkas. Det är denna modell vi utgått ifrån när vi 

gjort vår analys. Här definierar vi de begrepp som vi hämtat från vårt teorikapitel som vi 

sedan använt för att ställa frågor till texten. Viktigt att veta är att vi vid varje frågeställning 

alltid utgått från hur MMA framställs. I vissa av våra utvalda artiklar omnämns MMA bara 

lite snabbt. Har artikelns huvudtema varit negativt men MMA omnämnts som positivt har vi 

satt vinkeln ”positiv”.  

 

- Vinkel

 

 

Hur framställs MMA och dess utövare? Beroende på vilka värdeomdömen och attribut 

som texten ger till MMA kommer vi att ge texten ett slutgiltigt omdöme i form av 

positiv, negativ eller neutral vinkel. 

- Avvikande

 

 

Det görs en klar diktomoni mellan ”vi” de goda och ”dom” de onda (avvikande). Ofta 

stereotypiseras detta och ”dom” får bara negativa egenskaper vilket gör dem till ”Folk 

Devils”.  

- Aktörer 

Vem det är som får komma till tals kan ha en stor påverkan för hur texten i stort är 

utformad och vilka känslor den skickar ut till sin publik. Om det är en MMA-utövare 

som talar gott om sporten och ingen motpart får komma till tals blir artikelns vinkel 

med största sannolikhet en positiv sådan. Vice versa gäller om det bara är en 

http://www.corren.se/�
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motståndare som får uttala sig. Vi undersöker vem som får uttala sig i texten. Viktigt 

att poängtera är att varje aktörsgrupp får representeras ett flertal gånger i varje text 

men en enskild aktör endast kan noteras en gång, detta gäller oavsett hur många 

uttalande den enskilda aktören gör. Däremot kan en enskild aktör noteras i flera olika 

texter.  

 

Uppdelningen inom aktörsgrupperna: 

Utövare - Personer som är aktiva inom MMA. 

Förbund – Personer som är aktiva inom SMMAF eller RF. 

Rättstyckare – läkare, pedagoger, forskare 

Politiker – Personer som är aktiva inom något politiskt parti. 

Synliga journalister – När man i texten kan se ett tydligt och tyckande ”jag” från 

journalisten sida. 

Övrigt – Åskådare, föräldrar till utövare och vanligt folk som kommer till tals. 

 

- Gestaltning

 

Viktigt att poängtera är att varje artikel kan få flera olika gestaltningar. En artikel kan 

till exempel handla om en MMA gala där man först beskriver sporten och sedan hur 

galan kommer att gå till och hur mycket folk som väntas komma. En sådan artikel 

kommer att få gestaltningen sport och underhållning. 

 

Det är av stort intresse att se hur MMA gestaltas i texterna. Är det som sport, 

samhällsproblem eller är det andra ämnen? Beroende på vilka attribut MMA får på en 

mikronivå kan ett större mönster skapas på en makronivå och en gestaltning skapas. 

Sport – Framställs MMA som sport? 

Underhållning – Har texten fokuserat på MMA som underhållning? Ligger det fokus 

på hur de olika MMA-galorna ser ut och liknande? 

Problem – Är MMA ett problem för samhället? Gestaltas MMA i texten som ett 

problem genom att nämna t ex skaderisk eller att det inspirerar till våld i vardagen? 

Övrigt – Framställs MMA som något som inte passar in på de andra kategorierna? 

Hur ett MMA TV-spel säljer dåligt eller att TV-kanalerna får fler tittare än förr? 
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- Flyktighet 

För att kunna se en eventuell moralpanik i rapporteringen av MMA undersökte vi om 

det förekom en flyktighet över tid i de artiklar med negativ vinkel och i de artiklar som 

gestaltade MMA som problem.  

 

4.9 Validitet och Reliabilitet 
Två mycket viktiga begrepp inom forskning är validitet och reliabilitet. Enligt Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen (2004) syftar validitet till att svara på om forskningen är giltig, 

alltså hur relevanta data och analyser är i förhållande till problemformuleringen. Enligt 

författarna är begreppet mycket omfattande och därför svårt att ge en exakt definition. Kort 

kan man säga ”man mäter det man avser mäta” (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004, 

s.40). Det handlar om hur bra vi lyckats fånga våra teoretiska begrepp under vår insamling av 

data och analys av dem. Kopplas våra teoretiska begrepp och begreppen vi använder vid den 

empiriska undersökningen ihop.  

 

Reliabilitet svarar på kvaliteten vid insamling, bearbetning och analysen av data. Har vi kodat 

och räknat rätt i vår undersökning, alltså använt oss av rätt mätinstrument.  

 

”Önskan om hög definitionsmässig validitet kan komma i konflikt med önskan om hög 

reliabilitet; Det kan vara svårt att maximera både reliabilitet och definitionsmässig validitet i 

samma undersökning. Generellt kan vi säga att kvantitativa analyser har sin styrka i att hålla 

hög reliabilitet, medan kvalitativa analyser kanske kan föra forskaren närmare kärnan i de 

teoretiska begreppen och alltså få hög definitionsmässig validitet.” (Östbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004, s.41)  

 

Då det är viktigt med en hög grad av intersubjektivitet för att styrka reliabiliteten, (Östbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004), upprättade vi tolkningsregler att använda oss av vid 

kodningsarbetet. Detta är viktigt då andra ska kunna göra om undersökningen och få fram 

likvärdigt resultat. Vidare genomförde vi ett reliabilitetstest. Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2007) menar att alla kvantitativa innehållsanalyser bör ha ett reliabilitetstest som 

sätter betyg på undersökningens kvalitet och noggrannhet.  Då vi var två personer som utförde 

undersökningen valde vi att utföra interkodarreliabilitetstest för att mäta överensstämmelsen i 

hur vi kodat materialet. Vi kodade samma material oberoende av varandra och jämförde våra 
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resultat. Där det förekom meningsskiljaktigheter i tolkningen diskuterade vi fram en lösning. 

Därefter provkodade vi om och när vi efter ett antal gånger kände att skillnaderna var 

minimala startade vi kodningen av materialet.  

 

Det finns även matematiska varianter för att undersöka reliabiliteten men vi valde bort denna 

metod med hänsyn till vår korta tidsram för arbetet (Östbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004). Vi valde under kodningsarbetet att blanda vem som analyserade vilken text för att få 

fram en jämn kodning ifall några skillnader i kodningen skulle slippa igenom. Vidare satt vi 

tillsammans under hela kodningsarbetet och därmed kunde vi direkt reda ut enstaka 

frågetecken som uppkom under kodningen av materialet.  

 

Vi anser att vi har kopplat ihop de teoretiska begreppen med begreppen för insamlingen av 

data väl och mätt det vi avsåg mäta och således har en hög validitet och reliabilitet i vår 

undersökning. 

 

4.10 Statistik 
I vår undersökning upptäckte vi att det fanns en skillnad i hur storstads- och 

landsortstidningar valde att vinkla MMA. För att kunna se om det verkligen var statistiska 

signifikanta skillnader jämförde vi statistik i korstabeller genom att använda chi2-test. Detta 

för att undersöka om eventuella samband mellan olika kategorier kunde bekräftas eller 

avfärdas (Gellerstedt, 2004).  
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5. Resultat och Analys 
5.1 Hur texterna vinklar MMA 
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Figur 1. 

 

Av de 159 artiklarna var 94 skrivna med en neutral ton som varken talade negativt eller 

positivt om MMA. Antal artiklar som talade positivt om MMA uppkom till 24 stycken medan 

de artiklar som talade negativt om MMA räknades till 41. 

 

Maxwell McCombs menar att beskrivningar av människor, samhällsfrågor och andra objekt i 

medier kan innehålla allt från mycket enkla attribut till större gestaltningar (2006). Genom att 

undersöka på vilka olika värdeord och attribut som texten har använt för att gestalta MMA 

och dess utövare har vi kunnat bedöma vilken vinkel av sporten som texten ger till sin läsare, 

medvetet som omedvetet. I de flesta av texterna där MMA förekom som något negativt var 

det oftast med en vinkel på texten där MMA jämfördes med gatuslagsmål eller hjärnskador 

och ord som ”skadligt” och ”vansinne” förekom. De artiklar som bedömdes som positiva hade 

istället attribut som talade för MMA som ”hälsa” och ”bra träning”. Figuren ovan visar att 

medierna lyckats att hålla upp en balanserad rapportering av MMA där man rapporterat om 

det positiva, som såväl det negativa som MMA för sig. I det stora hela förhåller sig 

tidningarna neutrala. Vad detta innebär sett till dagordningsteorin är att när 

mediekonsumenterna använder våra utvalda tidningar som hjälp för att orientera sig inom 

MMA, får de en rapportering där medierna uppmärksammar alla aspekter inom ämnet och 

inte framhåller vissa frågor och ger mindre uppmärksamhet åt andra (Strömbäck, 2009). 
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5.1.2 Hur MMA vinklades i landsorts- kontra storstadspress 
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Figur 2. 

 

Vi valde att dela in tidningarna i två grupper, storstadstidningar och landsortstidningar. 

Storstadstidningarna representerades av Aftonbladet, DN och Expressen/GT/KvP och 

landsortstidningarna representerades av DN/LP/NST, NA och ÖC. Detta för att se om det 

fanns några större skillander mellan de två grupperna. Storstadstidningarna hade totalt skrivit 

96 artiklar om MMA och landsortstidningarna 63 stycken. Landsortstidningar presenterar en 

neutral bild av MMA, detta då majoriteten av artiklarna framställde MMA som neutralt. 

Resterande artiklar hade en jämn fördelning mellan positiv och negativ framställning. Även 

majoriteten av stortstadstidningars artiklar framstälde MMA neutralt men hade tre gånger så 

många negativa artiklar jämfört med positiva. 

 

Med ett chi2-test fann vi dock att det inte finns ett samband mellan typ av tidning och vinkeln 

av MMA. För att få en signifikant skillnad hade vi behövt ett större underlag. 
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5.2 Hur MMA gestaltas 
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Figur 3. 

 

I  153 av 159 artiklar gestaltades MMA som sport, vilket var den överlägset största 

gestalningen. Ungefär en femtedel av artiklarna gestaltade MMA som problem. En artikel 

kunde ha fler gestaltningar än endast en.  

 

När medier skriver om MMA gör de en rekonstruktion av verkligheten. Då utrymmet oftast är 

begränsat i form av sändingstid, eller som i vårt fall, tidningsutrymme kan man snabbt 

presentera ett nytt objekt genom att dra paralleler till ett annat. Jesper Strömbäck (2009) 

menar att detta gör att läsaren känner igen kontexten och kan snabbt förstå inom vilken 

kategori man bör placera in ämnet. Gestaltningsteorin handlar om hur medierna gestaltningar 

av verkligheten påverkar människors sinnesuppfattningar av samma verklighet. Genom att 

journalister väljer ut vissa aspekter och attribut när de formar sina texter så formar de även en 

del av den verklighet som läsaren sedan ser som sin egen. I vår undersökning har MMA 

gestaltats som sport i nästan 70 procent av fallen vilket innebär att man kan anta att läsarna 

inte ser det som något större anmärkningsvärt utan placerar in MMA i samma grupp som 

kategori som fotboll, simning, friidrott osv. Däremot i de 30 artiklar där MMA uppges vara ett 

problem, ligger det ett implicit krav att detta är något dåligt och läsaren bör ta avstånd från 

sporten. 
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5.3 Aktörer 
5.3.1 Aktörer som får komma till tals angående MMA 
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Figur 4. 

Totalt sett fick 199 aktörer uttala sig och fördelningen ser ut som figur 4 visar. Den överlägset 

största gruppen som fick uttala sig var utövare till MMA. 

 

5.3.2 Hur aktörer uttalar sig om MMA 
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Figur 5. 

 

I de olika aktörgrupperna var inställningen till MMA olika. Rättstyckare och politiker var de 

aktörsgrupper som var mest negativa medan förbund och övriga var de som var mest positiva. 

Intressant här är att utövaregruppen tillsammans med de synliga journalisterna var de grupper 
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som höll sig mest neutrala. När man slog samman alla 199 aktörer till en grupp var det 34 

procent positiva, 23 procent negativa och 43 procent förhöll sig neutralt till MMA.  

 

På samma sätt som olika attribut på en mikronivå är med och påverkar den stora gestaltningen 

på makronivå, så har val av källor, ord och aktörer även en stor del i vilket budskap texten 

kommer att sända ut till sina läsare. Gestaltningar är inte statiska, utan de formas i mer eller 

mindre komplexa processer där olika aktörsgrupper är inblandade (Strömbäck, 2009).  

 

Det är intressant att se att alla aktörerna, sammanslagna till en grupp, haft en liknande 

inställning till MMA som tidningarna och dess vinklar. Detta visar att mediernas dagordning 

och dess gestaltning kan ha påverkat aktörernas, eller tvärtom – att aktörernas uttalande och 

gestaltning av MMA påverkat medierna (McCombs, 2006). 
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5.4 Moralpanik 
5.4.1 Oro i samhället  

Goode & Nachman Ben-Yehudas (2006) menar att för en moralpanik ska uppkomma, måste 

det finnas en oro i samhället för ett fenomen eller en grupps verksamhet och hur den kan 

komma och påverka resten av samhället. Denna oro kan visa sig på flera sätt; genom den 

mediala uppmärksamheten, politiska debatter, opinionsundersökningar, sociala rörelser. 

 

Undersökningen visar att det finns en oro om att MMA ska påverka samhället. Detta visar sig 

genom att det råder konsensus inom aktörsgrupperna Rättstyckare och Politiker om att MMA 

är något negativt och ett hot mot samhället. Vidare visades oro genom den negativa mediala 

uppmärksamhet MMA fick genom de 19 procent av artiklarna som gestaltade MMA som ett 

problem. 

 

5.4.2 MMA som avvikande 
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Figur 6. 

 

I nästan hälften av undersökningsmaterialet fanns det inget som gav uttryck för att MMA 

skulle vara avvikande. I den andra hälften av undersökningsmaterialet rapporterades MMA 

som lite eller mycket avvikande.  

 

Vi kan i resultatet av undersökningen se att dagspressen i en knapp majoritet av materialet 

utmålar MMA som lite eller mycket avvikande. Detta visar att det finns en ökad grad av 

fientlighet mot MMA och en klar dikotomi mellan det respektabla samhället och MMA vilket 
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därmed gör MMA till ”Folk Devils” i enlighet med Goode & Nachman Ben-Yehudas (2006) 

teori om moralpanik. 

 

5.4.3 Konsensus om hot 

Figur 5 visar att det råder ett konsensus i aktörsgrupperna rättstyckare och politiker om att 

MMA är något negativt, ett hot mot rådande moralförhållanden. Aktörsgruppen utövare 

tycker däremot inte detta är fallet då alla dess representatanter uttalar sig positivt eller neutralt 

om MMA. Vidare rådde ej konsensus inom gruppen övrigt. Denna gruppen var splittrad då 

lika många uttryckte sig positivt som negativ om MMA och en femtedel uttalade sig neutralt. 

 

Cohen (2002) menar att det är på de mediala arenorna som debatten kan ta fart och de 

moraliska inramningarna kan ske, styrda av dess redaktörer tillsammans med politiker och 

”rättänkande människor”. Dessa personer kommer in som experter och får därför hög 

auktoritet vilket gör att de med förtroendeingivande uppmaningar kan råda människor till att 

lyssna på det sunda förnuftet. Då dessa uppmaningar kommer från auktoritära röster, experter 

och politiskt aktiva, så får moralpaniken bränsle. 

 Goode & Nachman Ben-Yehudas (2006) menar att moralpanik kan vara olika stor, en 

moralpanik kan fånga hela befolkningar medan andra endast sker inom vissa grupper. Men 

det måste finnas en utbredd överenskommelse eller konsensus att hotet är äkta, allvarligt och 

skapat av gruppen eller fenomenet och dess beteende. Sker inte detta så kan inte paniken få 

genomslagskraft i medierna eller i politiken. 

 

Resultatet av undersökningen visar att moralpaniken inte fångar hela befolkningen, men att 

det inom grupperna rättstyckare och politiker råder konsensus om att hotet är äkta och 

allvarligt. Att det råder konsensus inom dessa grupper gör att moralpaniken får mer energi då 

dessa gruppers uttalanden ses som auktoritativa. 

 

5.4.4 Oproportionalitet i rapportering  

Figur 1 visar att 26 procent av artiklarna är negativt vinklade. Figur 3 visar att 19 procent av 

artiklarna utmålar MMA som ett problem.  

 

Goode & Nachman Ben-Yehudas (2006) menar att det finns en implicit tro i samband med 

begreppet moralpanik att det är många fler individer engagerade i frågan än det är och att 

hotet, faran eller skadan som sägs uppkomma av beteendet är större än vad det i verkligheten 
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är. Alltså att de upplevda problemen är oproportionerligt stora än det verkliga problemet. Om 

hotet besannas och MMA visar sig vara farligt för samhället, då är det inte moralpanik utan en 

rationell oro kring ett problem i samhället.  

 

Då Proffsboxnings och Kampsportsutredningen (2003) menar att alla kampidrotters 

skaderisker ska ligga i jämförbar nivå med andra idrotter och att MMA är invald som idrott i 

Riksidrottsförbundet så är inte skaderisken inom MMA större än i andra idrotter. Trots detta 

visar vår undersökning att 19 procent av artiklarna tog upp MMA som ett problem och att 

många av artiklarna i denna grupp handlade om skaderisk. Vidare var en fjärdedel av alla 

artiklar negativa till MMA och därmed råder en viss oproportionalitet om hotet MMA utgör i 

förhållande till det verkliga problemet. 

 
5.4.5 Problem och negativ presentation över tid 

 
Figur 7. Antal artiklar med negativ vinkel samt problem gestaltning av MMA. Period 1 = 

januari-mars, period 2 = april-juni, period 3 = juli-september, period 4 = oktober-december. 

 

Den genomsnittliga frekvensen gällande artiklar med negativ gestaltning av MMA är noll till 

tre artiklar per period. Vid period 4 under år 2009 skedde en stor avvikelse med tio artiklar, 

det som var aktuellt på dagordningen var att SMMAF fått tillsvidaretillstånd att arrangera 

professionella matcher. Vidare ser vi att period 4 under 2011 avviker från genomsnittlig 

frekvens och möjligen kommer fortsätta avvika. Frekvensen av artiklar som gestaltar MMA 

som problem var fram till slutet av år 2009 låg. Vid år 2009 blev det en avvikelse vid period 4 
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för att sedan återgå till normala värden i början av 2010. En kraftig avvikelse sker återigen vid 

period 4 under 2010 och 2011. 

 

Cohen (2002) menar att samhället periodvis blir föremål för moralpanik, där en händelse, 

föremål, person eller grupp av personer definieras på ett förenklande och stereotypiserande 

sätt och anses utgöra ett hot mot de rådande värderingarna och intressena i samhället.  

Goode & Nachman Ben-Yehudas (2006) menar att ett kännetecken för moralpaniken är dess 

till naturen flyktighet, den bryter ut ganska plötsligt och nästan lika plötsligt försvinner den. 

De menar vidare att moralpaniker dock kan ligga latenta eller vilande under långa perioder för 

att återkomma till och från.  

 

Vi kan i resultatet av undersökningen se att rapporteringen om MMA som något negativt eller 

ett problem har varit knapp och haft låg frekvens fram till slutet av år 2009 för att öka kraftigt 

och sedan försvinna ner igen i viloläge. I slutet av 2010 återkommer en kraftig avvikelse i 

artiklar som utmålar MMA som något negativ, för att sedan snabbt dö ut och i slutet av 2011 

ser vi en ny kraftig avvikelse ske i både rapportering om MMA som något negativ och som ett 

problem. Hur den sista avvikelsen slutar kan vi dock inte svara på då vi inte kan undersöka 

det som inte skett. Det vi däremot kan se är att det finns ett flyktigt beteende i den negativa 

rapporteringen och rapporteringen av MMA som problem under undersökningsperioden.   

 

 

6. Slutdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur kamsporten Mixed Martial Arts gestaltades och 

vinklades i svensk dagspress under en femårsperiod.  

 

Vår studie visar att svensk dagspress förhåller sig relativt neutralt i sin rapportering om 

MMA. Vi anser att svensk dagspress till viss del uppfyllt de krav man kan ställa på en 

balanserad journalistik då de varit mån om att släppa fram både positiva och negativa nyheter 

men till största del ställt sig neutrala i frågan.  

 

Vi fann en icke signifikant skillnad mellan storstads- och landsortstidningarna (figur 2), för att 

få fram en sådan hade vi behövt undersöka ett större material. Det såg ut som att den 

förstnämnda gruppen är något mer negativ än landsortstidningarna. En anledning till detta tror 

vi kan bero på att landsortstidningarnas MMA-rapportering oftast handlade om aktörer som 
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var aktiva inom närområdet. Något man gärna rapporterade om, inte minst om utövaren nått 

framgång i tävlingar utanför lokalområdet. Samtidigt som storstadspressen mer hade en 

nationell rapportering och inte riktigt hade samma lokala vinkel att värna om. 

Dagordningsteorins första nivå påvisar att medierna har makten att påverka medborgarnas 

prioritering inom vissa frågor. En prioritering som alltså kan skilja sig om du hämtar din 

vardagsinformation ifrån en storstadstidning eller en landsortstidning. 

 

Hurvida MMA var en sport eller inte rådde en stor enighet om, då nästan alla texter gestaltade 

kampsorten som just sport. Dock gestaltades en femtedel av texterna som problem, men då en 

artikel kunde anta flera gestaltningsvärden så kunde en problemartikel behandla MMA som 

sport. Ett exempel är att en artikel kunde se kampsporten som ett problem och sände således 

ut en känsla av att någonting var fel och att läsaren blev tvungen att ta ställning till problemet. 

När det kommer till aktörerna och hur man tillåtit dem måla upp bilden av MMA är det 

intressant att se hur alla aktörsgrupperna sammanslagna ger en bild av MMA. Då visar 

analysen att 34 procent uttalade sig positivt, 23 procent negativt och 43 procent neutralt. 

Jämför man detta med hur artiklarna vinklade MMA kan man se ett liknande mönster då 

tidningarna framställde MMA som något negativt i 24 procent av fallen. Detta visar att 

tidningarna haft en inställning till MMA, som är  nästan identisk med aktörernas. En 

jämförelse mellan artiklarnas vinklar kontra aktörernas inställning till MMA visar hur 

mediernas dagordning kan ha varit en stor del i läsarnas åsiktsbildande, eller tvärt om – att 

läsarnas dagordning påverkat och format tidningarnas. 

 

När det gäller huruvida det pågår en moralpanik om MMA i svensk dagspress, visar studien 

att det finns en viss oro om att MMA är ett hot mot samhällets rådande normer och moral. Det 

förekommer en fientlighet mot MMA då undersökningen tydligt visar att det finns en 

dikotomi där MMA utpekas som avvikande, ”Folk Devils”, i majoriteten av det undersökta 

materialet. Värt att notera är att landsortspressen i majoriteten av sina artiklar inte omnämnde 

MMA som något avvikande men att majoriteten av artiklarna i storstadspressen omnämnde 

MMA som lite eller mycket avvikande (bilaga 1). Det finns inte en bred överensstämmelse i 

alla aktörsgrupper om att MMA är ett hot. Däremot är det konsensus inom grupperna 

Rättstyckare och Politiker att MMA är ett hot och att det där kan råda en moralpanik. Då 

MMA uppfyller de krav om att vara jämförbar med andra sporter avseende skaderisk som 

Proffsboxnings och kampsportsutredningen (2003) skriver angående kampsporter och ändå 

omskrivs som ett problem i var femte artikel anser vi att det råder en viss oproportionalitet. 
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Då vi inte undersökt hur andra sporter omskrivs i dagspressen kan svaret på frågan om det 

råder oproportionalitet kring MMA i relation till andra sporter enbart spekuleras. Vidare hade 

det varit intressant att undersöka hur många unika aktörer som uttalade sig negativt till MMA 

i frågor om hot mot samhället och skaderisk. I undersökningen uttalade sig samma personer 

flera gånger i olika artiklar. Detta skapar en oproportionalitet i det att man kan tro tror att fler 

individer är engagerade i frågan än vad fallet är. En gång om året med start 2009, då SMMAF 

fick tillsvidare tillstånd från staten att arrangera professionella MMA matcher, blossar 

debatten upp om MMA i dagpressen för att sedan hastigt försvinna. Detta tycker vi visar att 

det förekommer en flyktighet inom den negativa rapporteringen om MMA vilket visar 

tendenser att det pågår en moralpanik. 

 

Vi anser därför att det råder en viss moralpanik om MMA i svensk dagspress då MMA 

ständigt omnämns som något avvikande och att det inom vissa aktörsgrupper råder konsensus 

att MMA som hot är äkta och allvarligt. Vidare tas MMA upp som något negativt och som 

problem vilket speglar oron i samhället. Denna oro kommer och går vilket tyder på en 

flyktighet. Slutligen anser vi att de upplevda problemen med MMA är oproportionerligt stora 

till det verkliga problemet. 

 

Vi hade en hypotes när vi påbörjade studien om att det pågick en kraftig moralpanik i 

dagspressen om MMA med alarmerande rubriker och en stor generell rädsla för MMA och 

vilka följder sporten och dess utövare kunde ha på samhället. Vi trodde att kvällspressen 

skulle vara ”Claim Makers” och skulle vara de som omskrev MMA som mycket avvikande i 

störst utsträckning. Detta för att genom sensationsjournalistik kunna sälja lösnummer. Det 

visade sig att vi hade fel och att det var Dagens Nyheter som i hälften av sina artiklar skrev 

om MMA som mycket avvikande (bilaga 1). Vi tror förklaringen till att DN är de som har den 

mest negativa och avvikande rapporteringen är att tidningen har en ställning som 

dagordningssättande och därför valt att ta rollen som moralens väktare i Sveriges 

medielandskap. För att undersöka detta närmare och kunna fastställa detta hade en kvalitativ 

innehållsanalys av deras texter, samt intervjuer med journalister behövts göras. Vidare anser 

vi att rapporteringen kring MMA i dagspressen är betydligt mer neutral än vad vi trodde då 

studien startades. 
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Bilaga 1. MMA som avvikande i landsorts- kontra storstadstidningar 
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Då vi studerar skillnaden i MMA som avvikande i landsortstidning kontra stortstadstidning 

ser vi att MMA inte rapporteras som avvikande i majoriteten av artiklarna inom 

landsortstidningar. I Storstadstidningarna däremot skrivs det om MMA som avvikande av 

någon grad i majoriteten av artiklarna. Vidare ser vi att storstadstidningarna skriver om MMA 

som mycket avvikande nästan tre gånger så ofta som i landsortstidningar.  

 

  
Inte avvikande 

% 

Lite avvikande 

% 

Mycket avvikande 

% 

Aftonbladet 44 44 12 

Dagens Nyheter 35 18 47 

Expressen, GT, KvP 47 30 23 

Helsingborgs Dagblad, LP, NST 71 26 3 

Nerikes Allehanda 52 24 24 

Östgöta Correnspondenten 29 71 0 

 

I tabellen ser varje tidnings rapportering om MMA som avvikande. De siffror som sticker ut 

är att 47 % av Dagens Nyheters artiklar visar MMA som mycket avvikande, att 71 procent av 

Helsingborgs Dagblads (med LP och NST) artiklar inte visar MMA som avvikande och att 71 

procent av Östgöta Correnspondentens artiklar visar MMA som lite avvikande. Av de 159 

artiklarna i undersökningsmaterialet publicerades 32 i Aftonbladet, 34 i Dagens Nyheter, 30 i 

Expressen (med GT och KvP), 31 i Helsingborgs Dagblad (med LP och NST), 25 i Nerikes 

Allehanda och sju i Östgöta Correnspondenten. 
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Bilaga 2. Kodbok 
 

1. Id 

2. Datum 

3. Medium 
3.1 Aftonbladet (AB) 

3.2 Dagens Nyheter (DN) 

3.3 Expressen, GT & KvP (EXP) 

3.4 Helsingborgs Dagblad, LP & NST (HD) 

3.5 Nerikes Allehanda (NA) 

3.6 Östgöta Correnspondenten (ÖC) 
4. Hur vinklas MMA i texten? 
4.1 Som något positivt 

4.2 Som något negativt 

4.3 Neutralt 

5. Hur gestaltas MMA? 

5.1 Som sport 
5.1.0 Nej 

5.1.1 Ja 
5.2 Som underhållning 
5.2.0 Nej 

5.2.1 Ja 
5.3 Som ett problem i samhället (oro) 
5.3.0 Nej 

5.3.1 Ja 
5.4 Övrigt 
5.4.0 Nej 

5.4.1 Ja 

6. Aktör, vem får komma till tals angående MMA och hur många? 

6.1 Antal utövare 
6.1.1 Positivt uttalande 

6.1.2 Negativt uttalande 

6.1.3 Neutralt uttalande 
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6.2 Antal representanter (Riksidrottförbundet, Svenska MMA Förbundet) 
6.2.1 Positivt uttalande 

6.2.2 Negativt uttalande 

6.2.3 Neutralt uttalande 
6.3 Antal rättstyckare (läkare, forskare, pedagog) 
6.3.1 Positivt uttalande 

6.3.2 Negativt uttalande 

6.3.3 Neutralt uttalande 
6.4 Antal politiker (samhällets representant) 
6.4.1 Positivt uttalande 

6.4.2 Negativt uttalande 

6.4.3 Neutralt uttalande 
6.5 Antal synliga journalister 
6.5.1 Positivt uttalande 

6.5.2 Negativt uttalande 

6.5.3 Neutralt uttalande 

6.6 Antal övriga (åskådare, förälder, övriga) 
6.6.1 Positivt uttalande 

6.6.2 Negativt uttalande 

6.6.3 Neutralt uttalande 
7. Omtalas MMA eller dess utövare som avvikande? 
7.1 Inte avvikande 

7.2 Lite avvikande 

7.3 Mycket avvikande 
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Tidning Aftonbladet DN EX/GT/KvP HD/LN/NST NA ÖC 

       

Hur vinklas MMA?       

Positivt 4 6 2 6 5 1 

Negativt 7 16 6 2 8 2 

Neutralt 21 12 22 23 12 4 

Antal artiklar 32 34 30 31 25 7 

       

Vad gestaltas MMA som i texterna?       

Sport 30 32 30 31 24 6 

Underhållning 3 9 5 3 2 1 

Problem 4 22 3 4 8 2 

Övrigt 2 0 1 2 0 0 

Antal gestaltningar/antal artiklar 39/32 63/34 39/30 40/31 34/25 9/7 

       

Vilka aktörer får uttala sig?       

Utövare 21 12 22 18 20 4 

Utövare som uttalar sig positivt 6 3 7 4 11 4 

Utövare som uttalar sig negativt 0 0 0 0 0 0 

Utövare som uttalar sig neutralt 14 9 15 14 9 0 

Förbundsrepresentanter 1 7 2 3 2 0 

Förbundsrepresentanter som uttalar sig 
positivt 1 2 1 2 1 0 

Förbundsrepresentanter som uttalar sig 
negativt 0 0 0 1 0 0 

Förbundsrepresentanter som uttalar sig 
neutralt 0 5 1 0 1 0 

Rättstyckare 0 15 4 3 2 1 

Rättstyckare som uttalar sig positivt 0 3 0 0 0 0 

Rättstyckare som uttalar sig negativt 0 11 3 3 2 1 

Rättstyckare som uttalar sig neutralt 0 1 1 0 0 0 

Politiker 0 3 0 2 0 0 

Politiker som uttalar sig positivt 0 0 0 1 0 0 

Politiker som uttalar sig negativt 0 3 0 1 0 0 

Politiker som uttalar sig neutralt 0 0 0 0 0 0 
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Synliga journalister 10 4 1 2 0 0 

Synliga journalister som uttalar sig positivt 1 0 1 1 0 0 

Synliga journalister som uttalar sig negativt 2 2 0 0 0 0 

Synliga journalister som uttalar sig neutralt 7 2 0 1 0 0 

Övriga 4 14 6 4 10 1 

Övriga som uttalar sig positivt 2 3 2 2 5 1 

Övriga som uttalar sig negativt 1 8 3 0 3 0 

Övriga som uttalar sig neutralt 1 3 1 2 2 0 

       

Omtalas MMA som avvikande?       

Inte avvikande 14 12 14 22 13 2 

Lite avvikande 14 6 9 8 6 5 

Mycket avvikande 3 16 7 1 6 0 

Antal artiklar 32 34 30 31 25 7 
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