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In the 2011th Swedish football league three games were suspended because of 

bangers that exploded on the terraces. The first suspended match was played by 

Syrianska and AIK. We have performed an image analysis of two of Sweden’s 

biggest newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter, to see how they reported from 

that incident. The reports from the first incident are important because the media 

reporting from the first incident might have determined the attitude of the press and 

the Swedish football association (SvFF) towards the supporters for the remainder of 

the season. We have analyzed all the articles with photographs in these newspapers 

sports section the first, the second and the third day after the incident. We have used 

image analysis as the method for our work, which include analyzing the context like 

the title of the articles, opening paragraph and the image text.  

We found that the reporting from this incident was very similar to what social 

scientist Johan Galtung refers as war journalism. The reports were not trying to find 

solutions instead it intended to point fingers at the persons who they thought was 

guilty of the incident - sheep goats. It also focused on the conflict and the fight. The 

reports from the incident were dramatic, and especially in Aftonbladet, which 

dramatized it with big headlines in capital letters. In both newspapers the supporters 

were marginalized. Not a single supporter was interviewed in Aftonbladet or Dagens 

Nyheter.  

Our conclusion is that there is a tendency in sports journalism where metaphors and 

identities which emphasize conflict and violence return more frequently.   

 

 

Keywords:  Sports and media, image analysis, football, war journalism, supporters, 

media reporting, Aftonbladet, Dagens Nyheter 
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1. Inledning 

 

1.1 Språk inom sportjournalistiken 

 

Sportjournalistiken använder sig av ett starkt och dramatiserande språk. Den utser ”hjältar” 

och ”syndabockar” och strävar efter att ge bilden av en konflikt till läsaren (Wenner,1989). I 

artikeln ”Idrottsministern: Det vi såg igår var förbjudet enligt lag” på Aftonbladet.se (2011-

05-25)  ser vi tydliga drag av det dramatiserande språket inom sportjournalistiken. 

 

”Sekunderna senare kommer en man in och puttar landslagsmålvakten. 

Katastrof, huligankaos, läktarskandal - flera ord passade in på gårdagens 

händelse”  

 

1.2 Syfte 

 

Mot bakgrund av de läktarincidenter som ledde till tre avbrutna matcher under 2011 års 

fotbollsallsvenska har vi valt att undersöka medierapporteringen av läktarincidenter i svensk 

press. Vi kommer undersöka hur rapporteringen såg ut efter den avbrutna matchen mellan 

Syrianska och AIK på sportsidorna i två av Sveriges största tidningar. Dagens Nyheter (från 

och med nu DN), som är en dagstidning, och Aftonbladet, som är en kvällstidning.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

I den här undersökningen frågar vi oss hur Aftonbladet (Sportbladet) och Dagens Nyheter 

(sporten) rapporterade om supporterincidenten som inträffade på Södertälje Fotbollsarena den 

25 april 2011 i samband med den allsvenska fotbollsmatchen mellan Syrianska och AIK. 

 

Vi anser att det är intressant att undersöka rapporteringen från just denna incident närmare då 

det var den första av flera incidenter under säsongen 2011. Den satte på så sätt en standard för 

rapporteringen och debatten av de andra läktarincidenterna under året. Det finns ett 

vetenskapligt behov och intresse inom journalistikforskningen för forskningsområdet Sports 

and Media där vi anser att vår uppsats hör hemma. Medierapporteringen av läktarincidenter 

har ökat, vilket har lett till att många tror att våldet runt sportevenemang har ökat. Så är dock 

inte fallet enligt Coakley (2009) som menar den ökade medierapporteringen ligger bakom 

denna uppfattning. 

 

Då medierapporteringen är högst delaktig i att sätta agendan för hur läktarvåldet uppfattas av 

allmänheten menar vi att det är viktigt att undersöka hur rapporteringen ser ut och det är en 

kunskap som vår uppsats bidrar med till journalistikforskningen. Det är även av den 

anledningen vi valt att genomföra en studie om medierapporteringen av en läktarincident. 

 

Vi har valt att undersöka följande forskningsfrågor: 

- Vilka kommer till tals i bildtexter, ingresser och rubriker? 

- Finns det skillnader mellan de undersökta tidningarnas rapportering? 

- Använder sig de undersökta tidningarna av krigsjournalistik i sin rapportering? 
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1.4 Bakgrund 

 

Annandag påsk, den 25 april 2011, var Allsvenskan fyra omgångar gammal inför mötet 

mellan Syrianska och AIK i 2011 års fotbollsallsvenska. Tjugo minuter in i matchen, vid 

ställningen 1-0 till Syrianska och i samband med en utvisning på en AIK-spelare, kastades 

flera knallskott in på planen. Ett av dem träffade den assisterande domaren, Daniel 

Wärnmark, som drabbades av tinnitus och fördes till sjukhus. 

 

Matchen tvingades på grund av de inkastade knallskotten till ett oplanerat uppehåll under 

vilket ännu fler knallskott kastades in mot planen och publiken. Matchdelegater och domare 

beslutade då enhälligt att avbryta matchen. Efterspelet till matchen och incidenten blev 

väldigt infekterat av flera anledningar – inte minst i skuldfrågan, då det fanns olika uppgifter 

om vem eller vilka som hade gjort sig skyldiga till vad. Den slutgiltiga domen efter incidenten 

i Södertälje blev att Syrianska tilldömdes segern i matchen med 3-0 och AIK fick betala ett 

bötesbelopp på 150 000 kronor. Domen berörde många, inte bara de direkt inblandade, och 

konsekvenserna av den renderade i flera ingrepp från förbundet mot supportrarna. Ramsor 

mot domaren samt text och budskap på banderoller, saker som tidigare inte granskats, 

utreddes. Ett flertal sådana incidenter ledde till att fotbollsklubbarna belades med höga 

bötesbelopp. Tidigare har det även varit sällsynt att matcher i fotbollsallsvenskan avbrutits 

utan att återupptas – men efter beslutet i Södertälje praktiserades en nolltolerans mot 

knallskott och ytterligare ett par matcher avbröts senare under säsongen av samma anledning. 

 

Den 24 maj avbröts matchen mellan Malmö FF och Helsingborgs IF i den 30 matchminuten 

vid ställningen 1-0 till Helsingborg på grund av inkastade knallskott och att en supporter tog 

sig in på planen. Helsingborg tilldömdes segern i matchen med resultatet 3-0 och Malmö FF 

fick betala ett bötesbelopp på 150 000 kronor. Den tredje avbrutna matchen spelades den 13 

juli mellan Malmö FF och Djurgården och avbröts i den 12 minuten vid ställningen 1-0 till 

Malmö. Ännu en gång med anledning av kastade knallskott. Där beslutades det att matchen 

skulle spelas om vid ett senare tillfälle på grund av oklarheterna i skuldfrågan. Domen ledde 

till upprörda känslor på grund av de tidigare domarna där både Malmö FF och AIK dömts till 

dryga böter och förluster efter liknande incidenter med likartat bevisunderlag. Det svenska 

fotbollsförbundets mer aggressiva förhållningssätt till supportrar och läktarkulturen ledde till 

en infekterad relation mellan dem, vilket bland annat föranledde en tyst demonstration som 

anordnades av organisationen ”Positiv läktarkultur” och gick ut på att supporterklackarna 

inledde de första tio minuterarna av varje match med total tystnad, i kontrast till den 

sedvanliga läktarsången.  

 

Budskapet var enkelt – vad är Allsvenskan utan sina supportrar? 

 

Demonstrationens syfte var att uppvisa en positiv läktarkultur där supportrarna själva 

organiserade sig för att ta avstånd från de tidigare incidenterna med knallskott på läktarna. 

Demonstrationen riktade sig också mot medierapporteringen kring läktarkulturen där 

supportrarna kände sig åsidosatta. Händelserna diskuterades och debatterades i medierna av 

medierna, klubbarna och förbundsfolket – sällan eller aldrig av supportrarna själva. En 

problematik med medierna som sedan tidigare är väl känd inom journalistikens rapportering 

av etniska minoriteter som Ylva Brune kom fram till i sin forskningsrapport, ”Det blågula 

glashuset”, som gjordes på uppdrag av regeringen 2005. 

Supportrarna ville istället visa upp den positiva läktarkultur som finns med läktarsång, hög 

stämning och koreografier, som innebär att en läktarsektion med hjälp av till exempel mindre 

flaggor bildar ett mönster när spelarna går in på planen, fenomenet kallas även ”tifo” från 
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italienskans ord för supporter. Då kvalitén på fotbollen i Allsvenskan inte är i närheten av den 

som visas på teve från till exempel Italien, England, Spanien med flera, är det många som går 

på fotboll i Sverige enbart för stämningen. Klubbarna själva använder ofta bilder från 

koreografier på läktaren i sin reklam för att få folk att gå på matcherna. På så sätt bidrar 

supportrarna i allra högsta grad i rekryteringen av publik till arenorna och att göra 

fotbollsmatcherna till spektakulära evenemang. En synvinkel supportrarna ansåg helt glömdes 

bort i debatten och medierapporteringen om läktarincidenter. 

Det som inträffade under matchen mellan Syrianska och AIK var den första av flera 

supporterincidenter som fick stor uppmärksamhet under säsongen 2011. Domen blev 

tongivande för utgången vid de övriga incidenterna och en säsong i fotbollsallsvenskan som 

präglades av motsättningar mellan supportrarna, medierna och det svenska fotbollsförbundet.  

Därför har vi har valt att analysera hur rapporteringen efter just den incidenten var. 

 

1.5 Europas syn på knallskot 

 

I en enkät som Aftonbladet sammanställt och publicerat den första augusti 2011 har åtta olika 

europeiska journalister tillfrågats om matcher i deras inhemska ligor skulle ha stoppats på 

grund av kastade knallskott. Ingen av de tillfrågade trodde att någon match i deras liga skulle 

avbrytas utan att återupptas. Journalisterna från Italien och Spanien är helt säkra på att ingen 

match skulle avbrytas av den anledningen och den spanska journalisten tillägger att han 

upplevt knallskott på ett stockholmsderby där matchen avbröts under en kort stund. Han säger 

att det aldrig skulle ha hänt i Spanien. De tillfrågade journalisterna var från Italien, England, 

Holland, Norge, Danmark, Spanien, Belgien och Tyskland. 

 

1.6 Förförståelse 
 

Vi båda har i många år följt svensk och internationell fotboll på nära håll. Vi har en 

grundläggande förförståelse om fotboll och supporterkultur. Vi hoppas att detta blir en styrka 

för uppsatsen och vår intention är att alla, även de som inte är insatta i fotboll, ska kunna läsa 

den med behållning. 
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2. Tidigare forskning och begrepp 

 

2.1 Sports and Media 
 

Vi menar att vår uppsats kan hänföras till det internationellt etablerade forskningsområdet 

”Sports and Media”. Sport och medier har ett symbiotiskt förhållande i och med att de i deras 

högst aktiva sökande efter en publik, supportrar och konsumenter, förlitar sig till och tar hjälp 

av varandra (Beck, Bosshart, 2003). ”Sport/Media complex” är ett uttryck som växt fram 

inom forskningsområdet ”Sports and Media” för att beskriva det symbiotiska förhållandet 

som sport och medier verkar inom. Sut Jhally menar att sport på ett kulturellt plan kan 

förklara världen för dess åskådare.  
 

”Sports certainly offer a mapping of the world a way of understanding the social relations within 

which we live or lives” (Jhally, 1989, s.73) 

 

De som följer sport genom medierna får på så vis sin uppfattning av världen och sociala 

relationer formade av sportjournalistiken. Enligt Wenner (1989) skapar medierna, 

tillsammans med idrottsmännen och publiken, en socialt sanktionerad sportvärld där hjältar 

och evenemang av mindre världslig betydelse får stor uppmärksamhet och sportens 

överväldigande popularitet beror enligt McChesney (1989) i stor utsträckning på den enorma 

uppmärksamhet som medierna tillhandhåller. 

 

Symbios är ett uttryck som härstammar från de gamla grekerna. Det förklarar ett förhållande 

där två parter drar fördel av varandra. Sport och medier har en tydlig symbiotisk relation. 

Både sport och media handlar om att tjäna pengar och båda är sociala institutioner (Helland, 

2008) 
”It is little wonder that the relationship between sport and  media is commonly described as the 

happiest of marriages”   (David Rowe i Helland, 2007, sida 107) 

 

Wallin (1998) ger flera exempel på symbiosen mellan sport och medier. Efter OS 1912 var 

sportintresset på topp i Sverige och flera tidningar valde då att profilera sig på sport för att 

öka sin kundkrets. De tillät idrottsföreningarna annonsera i artiklarna och uppmanade publik 

att komma till deras sportevenemang. Senare skapade tidningarna sina egna sportevenemang 

som de alltid skrev om som succéer. Konkurrenterna skrev inte alls om den andra tidningens 

sportevenemang eller koncentrerade sig på att rapportera om brister i det. Några av dessa 

evenemang lever kvar än idag, till exempel DN-galan i friidrott (Wallin, 1998). 

 

Ett liknande skeende utspelade sig även i England där tidningarna hjälpte de olika 

fotbollsklubbarna att skapa gemensamma regler. I och med detta ökade sportens popularitet 

snabbt. Fotboll sålde lösnummer och fler annonsörer intresserade sig för att annonsera i 

tidningen då lösnummerförsäljningen ökade (Hellland, 2007).  

 

Hellland (2007) menar att symbiosen mellan sport och medier lider av två stora paradoxer. 

Idrottsorganisationerna är starka institutioner men ändå inte tillräckligt starka för att stå över 

sportjournalisternas publicistiska ideal. Samtidigt som stora kommersiella intressen, som 

finns inom sportjournalistiken, leder till okritisk journalistik (Helland, 2007).  

I vår undersökning bedömer vi att symbiosen mellan sport och medier kan vara en av 

anledningarna till att idrottsorganisationer och deras representanter prioriteras framför 

supportrarna i medierapporteringen. Wenner (1989) menar att sportjournalisten har ett 

intresse att hålla sig väl med föreningarna och deras personal då de i gengäld kan ge nyheter 

från ”insidan”. Detta är ett exempel på symbiosen mellan sport (idrottsorganisationer) och 
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medier, där supportrarnas betydelse marginaliseras. 

 

2.2 Sportjournalistik 

 

Ambitionen att sportjournalistik skulle underhålla var tydlig i DN och Aftonbladet redan 

1965. Tio år senare hade även dagspressen kopierat denna ambition och sportjournalister 

uppträdde mer i roller som underhållare, experter och förmedlare av upplevelser mellan 

sportutövarna och läsarna. Sportjournalisten blev ett exklusivt och personligt varumärke som 

profilerade sig gentemot sina läsare vilket ledde till att sportjournalistiken blev en institution 

för sig. En institution med en rapportering som fokuserade på sportens dramatiska och 

underhållande kvalitéer på ett intimt sätt. Rapporteringen från en match delades oftare upp i 

flera artiklar med poängfyllda ingresser och utvecklingen av uppmärksamhetsskapande 

rubriker drog i samma riktning (Wallin, 1998). 

 

2.3 Bilder i sportjournalistik 

 

Tidningar skildrar inte idrottshändelser enbart med text utan också i allt högre grad med 

illustrationer. Den franske kulturretorikern Roland Barthes (1986) påpekade redan på 1980-

talet att det tidigare var texten som var informationsbärande inom journalistiken men att det 

har skiftat och att det är bilden som är den rena informationsbäraren som behängs med en text 

för att förankra den i en konkret verklighet.  

 

Nordström (1981) ansåg redan i början av 1980-talet att tidningskonsumenten inte var en 

tidningsläsare utan tidningstittare och att många människor fick sin viktigaste information 

från tidningen via bilder kopplade till rubriker och bildtexter. Hans undersökning visade att 

bilder som förmedlade känslor, som till exempel puss och kram bilder och målbilder var de 

vanligast förekommande fotbollsbilderna i dagspress. Antalet bilder och andelen av det 

utrymme de fyllde ökade i avsevärt snabbare takt än antalet sportartiklar och det totala 

sportutrymmet gjorde på 1990-talet (Wallin, 1998). 

2.4 Klack  

”Klack” är en förkortning på ordet hejarklack. ”Klacken” utgörs av personer vars 

huvudsakliga syfte när de går på match är att heja fram laget genom att sjunga och vifta med 

flaggor. De står oftast på samma läktarsektion på arenan och även den fysiska platsen kan 

kallas för ”klacken”. Uttrycket är vedertaget inom sportjournalistiken, hos idrottsföreningarna 

och av supportrarna själva. 

2.5 Pyroteknik 

Det finns många olika former av pyroteknik. Det som den här uppsatsen berör är främst 

knallskott och bengaliska eldar. Ett knallskott är en liten fyrverkeripjäs med en kraftfull 

explosion. Knallskottets främsta egenskap vid explosionen är att den smäller högt. De kan 

även kallas för bangers. En bengalisk eld smäller inte utan används för dess visuella 

egenskaper och den kan liknas vid en fackla. Skillnaden är att den bengaliska elden avger en 

mycket kraftig rökutveckling som kan variera i färg. Ett annat namn för bengalisk eld är 

nödbloss och de kan även användas för att synas på sjön. 
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2.6 Supportrar 
 

Det blir allt svårare att definiera vad en supporter egentligen är. Det påstår Haynes och Boyle 

(2004) som menar att supporterskapet har förvandlats till en form av konsumtion. Då 

möjligheterna för hur fotboll kan konsumeras har ökat markant så har det också uppstått fler 

möjligheter för hur man kan tänkas betrakta ett supporterskap. Tidigare var den stora kärleken 

till laget och drivkraften att vara på plats och stötta laget både på borta- och hemmaplan 

signifikativt för en supporter. Men i och med fotbollens kommersialisering som har lett till att 

vi i Sverige kan se mängder av matcher från Europa betraktar sig många som supportrar till 

klubbar långt från deras hemort. 

Polisen kategoriserar supportrar efter icke-risksupportrar och risksupportrar. Polisens 

(www.polisen.se) definition av en icke-risksupporter är: 

”Skötsamma supportrar som är fotbollsintresserade och trogna sitt lag. Kan ingå i hejarklacken. 

Gruppen är viktig som stöd för positiva beteenden.” 

Motsatsen, en risksupporter, betecknas av polisen (www.polisen.se) som en våldsbenägen och 

kriminell supporter som ofta använder matchtillfället för att uppsöka bråk. Även potentiella 

bråkmakare räknas in i denna grupp, de provoceras lätt och kan påverkas av de som sätter 

igång bråk. 

De danska sociologerna Kenneth Damsgaard, Poul Dengsöe och Steffen M. Jensen skriver i 

sin bok ”Det handlar ikke om at vinde” från 1997 att supportrar prioriterar gemenskapen och 

stämningen före att laget vinner. Vilket är väldigt talande för den supporterkultur som växt 

fram där supporterkapet i sig inte handlar om att vinna eller förlora utan ett sätt att leva. 

En supporter lever för och identifierar sig väldigt stark med sin klubb och ger även klubben 

dess identitet (Boyle, Haynes, 2004).  

”I slutändan är det supportrarna till en fotbollsklubb som ger den dess identitet, och det är 

supportrarnas passion som hjälper fotbollen att uppnå den unika position som sporten åtnjuter i 

jämförelse med samtida populärkultur i medier” (Boyle, Haynes,  2004, s. 15). 

Begreppet supporter har flera betydelser beroende på vem som definierar det. Vi kommer utgå 

från Boyle och Haynes (2004) definition av en supporter i vår studie. 

2.7 Antagonist och protagonist  

 

Antagonist är ett vanligt begrepp inom filmens dramaturgiska och narratologiska värld. Det 

betyder motkämpe och används om personen som är i motsats- eller konkurrensförhållande 

till den person eller rollfigur som betraktas som huvudperson. Protagonisten, eller 

huvudpersonen, är den centrala personen i samma dramaturgiska och narratologiska värld. 

Huvudpersonen drivs normalt av god vilja och anses av publiken som berättelsen eller filmens 

hjälte. 
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3. Teori 

3.1 Bilder i journalistiken 

 

Hvitfelt (1989) menar att det är de fotografiska bilderna i dagspressen, tillsammans med 

rubriker och ingresser, som med all sannolikhet har den mest centrala betydelsen för den 

verklighetsbild och uppfattning som läsaren utvecklar om det behandlade ämnet. 

Han hävdar också att nyhetsbilder har förmågan att skapa en opinionsmässig och symbolisk 

betydelse som i princip aldrig kan uppnås i nyhetstexten och att dagspressjournalistik i allt 

större omfattning är bildjournalistik. 

 

Bilderna inom sportjournalistiken framhäver kampen, styrkan, farten och spänsten. De 

inriktar sin mer på det emotionella och visar upp glädje, ilska, sorg och fighting spirit. 

Bilderna fokuserar mer på enskilda idrottsmän än kollektivet, det är mer närbilder än 

översiktsbilder (Wallin, 1998). Det finns indikationer på att det visuella språket inom 

sportjournalistik alltmer frångår laginsatsen och istället fokuserar på individen och 

framställandet av hjältar (Wenner, 1989). 

 

I Wallins (1998) undersökning om bilder i sportjournalistik kom han fram till att 38 procent 

av sportartiklarna illustrerades med en bild. I Aftonbladet var det 80 procent (Wallin, 1998). 

 

Ofta får bilderna en dominerande roll som kan styra nyhetsvärderingen och motivera 

textinnehållet i tidningen. En känsloladdad bild får läsaren att övervärdera texten som är 

knuten till bilden på bekostnad av andra artiklar (Wanta, Rourke, 1993). 

 

Det finns en intressekonflikt mellan det som kallas ”quality press” och ”viewspapers”. 

Sportjournalister menar att kvalitén på sportjournalistiken blir lidande när underhållande 

bilder och rubriker ständigt prioriteras före informativ text. Samtidigt som dramatiska bilder 

och lockande rubriker säljer lösnummer (Steen, 2007). 

  

Ett vanligt stilgrepp i redigeringen av sportsidor är att slå upp stora featureuppslag och 

reportage som får stort utrymme. Ofta kommenteras trender och aktuella händelser av en 

sportkrönikör (Wenner, 1989). Då sportsidorna inte ser ut som de traditionella nyhetssidorna 

kan detta leda till att trovärdigheten för sportnyheter inte är lika hög som för andra nyheter. 

De andra redaktionerna anser ofta att sportredaktionen är tidningens lekstuga (Steen, 2007) 

(Wenner, 1989). 

 

Bilderna inom sportjournalistiken skapar en symbolisk betydelse genom att fokuserar på 

kampen, styrkan och framhäva individen för att skapa hjältar. Egenskaper som enligt Galtung 

(2002) är typiska för krigsjournalistiken. Krigsjournalistik försvårar problemlösningar genom 

att ständigt fokusera på våldet (Galtung, 2002). Vid läktarincidenter, precis som inom 

sportjournalistiken i övrigt, används ofta känsloladdade bilder. Sådana bilder kan leda till att 

läsaren övervärderar texterna som är knutna till bilderna (Wanta, Rourke, 1993). Bilderna är 
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också grundläggande för vilken uppfattning läsaren får om det behandlade ämnet (Hvitfelt, 

1989).  

 

3.2 Kontext 

 

Hvitfelt (1989) menar att bilder har både en inre och en yttre kontext som är viktiga för hur 

bilden tolkas. Den inre kontexten består i bildens grundelement medan den yttre kontexten 

utgörs av bildtext, rubrik och ingress. Kombinationen dem emellan kan användas för att 

konnotera nya betydelser även om det är just den yttre kontexten som styr betraktarens 

tolkning av bilden mot ett bestämt håll. 

 

Robert Steen (2007) tar i sin bok ”Sports Journalism a multimedia primer” upp GFT-

syndromet hos sporjournalister. Förkortningen står för orden Great, Fantastic och Tragic. 

Enligt Steen bör man vara väldigt försiktig med värdeladdade ord och endast använda dem i 

en kontext där det verkligen är befogat 
 

”Those three words should be used only when the context demands it, which should be only 

marginally more often  than a Coca-Cola bottler demand a bit more fizz” (Steen, 2007, s.53) 

 

Sportjournalistiken använder sig ofta av värdeladdade ord utan att tänka över ordets egentliga 

betydelse, utanför sportjournalistikens kontext. Att använda värdeladdade ord i en kontext där 

det inte är berättigat leder till att man urvattnar ordets egentliga betydelse (Steen, 2007). 

 

Nittionio gånger av hundra när sportjournalister använder ordet ”tragic” är det inte berättigat 

enligt Steen (2008). Exempel på när ordet ”tragic” kan användas är när man rapporterar om en 

tsunami eller stormen Katrina (Steen, 2007).  

 

Då sportjournalistiken alltid styrts av dess underhållande kontext, är Steens teori om GFT-

syndromet applicerbar på många av de dramatiska och känsloladdade ord och bilder som 

sportjournalister använder sig av i sitt sätt att rapportera. 
 

”The priority was set to stone a long time ago: inform, then, if space/or time permit, entertain. 

The weight of emphasis, if not completely reversed, has certainly altered” (Steen, 2007, s.48) 

  

Medierapporteringen av våldsamheter och incidenter vid fotbollsmatcher i Europa har lett till 

att vetskapen om problematiken har ökat hos allmänheten. Dock är läktarincidenter inget nytt. 

Våldet var i själva verket mycket mer påtagligt förr i tiden (Coakley, 2009). Den ökade 

medierapporteringen av läktarincidenter har lett till att fler är av uppfattningen att läktarvåldet 

eskalerat och blivit värre och att det krävs hårdare insatser mot stökiga supportrar (Coakley, 

2009). 

  

Redan på slutet av 1990-talet visade Wallins (1998) forskning att medierapporteringen om 

skandaler hade ökat. Skador/bråk/misshandel och doping var enligt Wallin (1998) de områden 

inom sportjournalistiken som ökade kraftigast i rapporteringen under de sista decennierna av 

1900-talet. 1955 handlade två procent av sportjournalistiken i Sverige om dessa aspekter, 

1995 var det åtta procent (Wallin, 1998).  
 

”De negativa sidorna av sporten framträder således numera ofta på sportsidorna”  

(Wallin, 1998, sida32) 

 

En annan iakttagelse Wallin (1998) gjorde i sin forskning redan på slutet av 1990-talet var att 

kvällspressen, i takt med att dagspressen kopierade deras sätt att skriva med fokus på en 
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höjdpunkt eller en matchhjälte och rörde sig allt längre från själva idrottsutövandet i sin 

rapportering. De fokuserade istället bland annat på idrottsstjärnornas privatliv. Såväl bilder 

som texter blev under 1990-talets andra hälft allt mer värdeladdade och personinriktade enligt 

Wallin (1998). 

 

En snedvriden rapportering om våldets omfattning runt sportevenemang leder till en felaktig 

bild av våldets omfattning hos allmänheten. Under 1990-talet skrev en sportjournalist att 

andelen kvinnor ökade kraftigt hos kvinnojouren under Super Bowl då våld i hemmen ökade.  

Detta visade sig senare, efter noggranna undersökningar, vara helt felaktigt, men tron på att så 

var fallet bestod hos allmänheten (Coakley, 2009). 

 

Då allmänheten får sin uppfattning om läktarvåldet av medierna är det av högsta vikt att 

rapporteringen är saklig och grundlig. Sportjournalisterna är å andra sidan inlärda att 

underhålla då det är en kontext som funnits inom sportjournalistiken sedan länge och enligt 

Steen (2008) anses viktigare än att rapportera fakta. Den kombinationen kan leda till att 

rapporteringen inte blir grundlig, saklig och nyanserad vilket ger allmänheten en missvisande 

bild av problematiken med läktarvåld och läktarincidenter. 

 

Redan på slutet av 1980-talet anförde Wenner (1989) att sportjournalistikens tillvägagångssätt 

att rapportera om händelser som skedde utanför planen var viktigt för att definiera 

sportjournalistikens ideologi. Relationen mellan sportjournalistiken och idrottsorganisationer 

var också avgörande för sportjournalistikens innehåll. Ett dåligt uppförande ledde ofta till att 

en artikel fick mer uppmärksamhet av läsarna. Det var även högst sannolikt att artikeln kunde 

innehålla krav på att idrottsorganisationen skulle ”rensa upp” i de egna leden. Allmänhetens 

uppfattning blev således ”out with the bad air, in with the good” enligt Wenner (1989).   

Sportnyheterna har alltid varit populära inslag i medierna och de har därför fått ett stort 

utrymme. Detta har lett till att sportjournalistiken anses vara en egen genre inom 

journalistiken, med sina egna värderingar (Helland, 2007). 
 

”Sport journalists are todays Brothers Grimm - constructing our modern fairytales, collecting 

medals on behalf of fans and nation and creating antagonist scapedogs”. (Helland, 2007, s.117) 

 

Att sportjournalistiken skapar sagor och söker hjältar var något Wenner (1989) 

uppmärksammande i sin forskning redan i slutet av 1980-talet. Wenner (1989) kom fram till 

att det fanns strukturer och ideologier inom sportjournalistiken som fokuserade på individen 

och lämnade laginsatsen åt sidan för att kunna utse ”hjältar” som stod ut över laget. 

  

Wenner (1989) menade även att sportjournalisten tillsammans med läsaren placerade matchen 

och dess ”hjältar” i en fantasivärld. I många fall var sportsidorna en skvallertidning för män 

där stor vikt lades på hjältarna och händelser av liten världslig betydelse (Wenner, 1989).  

Om man inte förstår kontexten inom fantasivärlden är det svårt att kunna ta del av den. 

Sportjournalistiken utgjordes ofta av män som skrev för män och kvinnor hade svårt att 

identifiera sig med sportjournalistik enligt Wenner (1989). Samma iakttagelser återkom 

senare då en världsomfattande surveyundersökning från 2000-talet, gjord av en dansk 

forskare, kom fram till att 86 procent av sportartiklarna handlade om män och att 95 procent 

av dem var skrivna av män (Steen, 2008). 
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3.3 Freds- och krigsjournalistik 

 

Johan Galtung (2002) menar att det generellt finns två olika sätt att betrakta en konflikt. Han 

kallar dem antingen the high road eller the low road, beroende på om betraktarens fokus läggs 

på konflikten och dess fredliga omvandling eller kriget och våldet som följer den ursprungliga 

konflikten, och då lägger stor vikt vid frågan vem som vinner. Han kallar de olika sätten att 

rapportera om en konflikt fredsjournalistik (the high road) och krigsjournalistik (the low road) 

och menar att fredsjournalistiken är kraftigt underrepresenterad, för att inte säga obefintlig, i 

medierna av den enkla anledningen att fred är positivt och således tråkigt, trivialt och 

ointressant. Krigets första offer är inte sanningen, krigets första offer är freden. Att 

journalistik ska vara sann är uppenbart för de flesta men att journalistiken är sann utgör inte 

ensamt en garanti för att det är fredsjournalistik (Galtung, 2002). De viktigaste aspekterna 

med fredsjournalistiken är att man ger en plattform för diskussion och fredliga lösningar. Att 

man ser konflikten som en utmaning och en möjlighet att vara kreativ för att hitta lösningar 

och förbättringar. Fredsjournalistiken strävar efter att nyansera konflikten genom att visa båda 

sidors sanningar och osanningar och redogöra för konfliktens bakomliggande orsaker, samt att 

trappa ner konflikten genom att rapportera om fredsarbetet och möjliga problemlösningar lika 

mycket som våldet och själva konflikten i sig. 

 

Krigsjournalistiken å andra sidan försvårar fredliga problemlösningar och riskerar att få våldet 

och det mänskliga lidandet att eskalera genom sin ständiga fokusering på våldet och att 

försöka utse en vinnare, en good guy och en bad guy (Galtung, 2002). 

 

Sportjournalistiken inriktar sig på individuella prestationer och ignorerar till stora delar 

laginsatsen i sin jakt på att utse hjältar (Wenner, 1989). Vilket enligt Galtungs teori kan ses 

som the good guy. En bevakning där sökandet efter hjältar har hög prioritet utser medvetet 

eller omedvetet även syndabockar på samma sätt. Vilket enligt Galtungs teori kan de ses som 

the bad guy. 

 

Forskarna Cominsky och Zillman gjorde 1977 en undersökning över sportkommentatorers 

språkbruk. De kom fram till att 27 procent av det kommentatorerna pratade om inte rörde 

själva matchen utan handlade om att ge sken av att en konflikt utspelade sig på planen. 

Språket inom sportjournalistiken har ofta en stark och dramatisk framtoning och det råder 

starka kontraster mellan sportjournalistiken och den ”hårda” journalistiken i både text, bild 

och elektroniska medier (Wenner, 1989). 

 

Ett sätt sportjournalistiken använder sig av för att dramatisera sitt språk och fokusera på 

konflikten är att använda sig av metaforer från krigsjournalistik. Inom idrottens och sportens 

värld finns många krigsmetaforer. Ord och uttryck som är hämtade direkt från militäriska 

strategier och begrepp. Inom fotbollen är ord som offensiv, defensiv, kamp, krig och förlust 

exempel på vanligt förekommande krigsmetaforer. En metafor är ett bildligt uttryck, en 

liknelse som uppmuntrar oss att tänka på ett nytt sätt.  
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Enligt Morgan (1999) har metaforer förmågan att lyfta fram olika dimensioner av en situation 

och därmed påvisa hur olika kvaliteter kan finnas på en och samma gång – och vid sidan av 

varandra. I vår analys ser vi Galtungs modell för krigs- och fredsjournalistik som en metafor 

för rapporteringen efter läktarincidenten i Södertälje. 

 

Att fokusera på konflikten leder till att åskådarna, mediekonsumententerna, upplever 

sportevenemanget som mer spännande och intressant. De förväntar sig att det ska finnas ett 

motsatsförhållande mellan olika lag, spelare och tränare och att medierna ska fokusera på 

konflikten, som enligt Galtung (2002) är det mest typsiska kännetecknet för krigsjournalistik. 

 

Wallin (1998) skriver i sin bok ”Sport i spalterna” att idrotten förenade nationen och skapade 

en ”vi mot dem känsla”.  Lokalpatriotism och fosterlandskänsla var andra effekter som 

idrotten skapade både hos utövarna och hos publiken (Wallin, 1998). Alla dessa tre känslor 

bygger på ett motsatsförehållande det vill säga en konflikt där man antingen försvarar landet, 

regionen eller sina egna (vi) mot de andra (dem). 

 

Galtung (2002) har skrivit en tabell med olika förklarande egenskaper för fredsjournalistik 

och krigsjournalistik. Utifrån ovan nämnda teorier har vi även lagt till vår egen spalt för 

sportjournalistik. Vår egen spalt sammanfattar också våra teoretiska perspektiv för hur en 

sporthändelse som läktarincidenten kan förstås och förklaras. Tabellen ser ut som följer: 

 

 

Fredsjournalistik Krigsjournalistik Sportjournalistik 

Konfliktorienterad Våldsorienterad Fokus på kampen 

Sanningsorienterad Propagandaorienterad Sports / Media complex 

Civilbefolkningsorienterad Elitpersonorienterad Elitpersonorienterad 

Lösningsorienterad Segerorienterad Fokus på ”hjältar” 
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4. Metod 

 

Inledningsvis kommer vi att redogöra för forskningsunderlaget i vår undersökning som är 

kvalitativ. Vi kommer redovisa hur vi har definierat urvalet och vi kommer sedan att 

presentera undersökningens olika metoder. Vi har använt oss av kvalitativa 

forskningsmetoder för att bryta ned medierapporteringen och närmare undersöka om Dagens 

Nyheters och Aftonbladets rapportering om läktarincidenten i Södertälje följde vissa, inom 

sportjournalistiken, givna mönster och handlingar. Som huvudsaklig analysmetod har vi valt 

en kvalitativ bildanalys. Att en undersökning är kvalitativ innebär att den syftar till en djupare 

förståelse för bakomliggande mekanismer och motiv i enskilda fall, snarare än att generalisera 

över ett större antal fall med hjälp av statistik eller andra mätbara resultat, som den 

kvantitativa forskningen. Den kvalitativa forskningen baseras på kvalitativ empiri och präglas 

av idén att det inte nödvändigtvis finns en objektiv verklighet som kan mätas, vägas och 

förklaras med hjälp av statistik.  

 

När man tolkar bilder är det särskilt viktigt att sätta det man tolkar i rätt kontext eftersom 

kontexten kan vara ytterst avgörande för vilken riktning iakttagarens tolkning styrs åt. Enligt 

Hvitfelt (1989) är det just den yttre kontexten som styr betraktarens tolkning av bilden mot ett 

bestämt håll. När vi analyserat rapporteringen har vi därför först gjort en överblick på hela 

sidorna och artiklarnas yttre kontext. Därefter har vi redogjort för bildernas studium och med 

hjälp av denotations- och konnotationstabeller, punctum, etos, patos och logos utförligt 

framställt en resultatredovisning av forskningsunderlaget.  

 

Efter att ha framställt vår resultatredovisning har vi sedan valt ut bilder och texter från 

forskningsunderlaget som vi fördjupat oss i. Detta för att kunna konkretisera vår analys med 

kvalitativa metoder. För att en sådan fördjupande begränsning ska vara rättvisande krävs en 

god kännedom om innehållet i det fulla artikelunderlaget. Det bedömer vi att vi har.  

 

När vi beskriver våra bilder läser vi av dem från vänster till höger ur betraktarens synvinkel. 

Det är kulturellt betingat det vanligaste sättet att läsa av en bild och kommer från hur vi läser 

och skriver text. Vi har valt att analysera bilderna efter de egenskaper som vi anser vara 

utmärkande för varje enskild bild. Vi har analyserat flera olika bildegenskaper som 

blickriktningar, bildutsnitt, färger, bildvinklar, bildkvalité, motiv, ansiktsuttryck, utseende, 

klädsel, gester och rörelser för att göra våra tolkningar. En persons blickriktning är ett viktigt 

instrument i bildanalys och blickriktningen kan tolkas på olika sätt. Enligt Kress och van 

Leeuven (2009) kan till exempel en blickriktning in i kameran tolkas som att man kräver 

något av betraktaren. 
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4.1 Urval och material 

 

Som forskningsunderlag för vår analys samlade vi in de nyhetsartiklar från Aftonbladets och 

Dagens Nyheters sportsektioner som direkt berörde läktarincidenten i Södertälje. Vi visste att 

incidenten hade inträffat den 25 april 2011 och att den 26 april 2011 var den första dagen som 

de båda tidningarna hade möjlighet att skriva om incidenten. Efter en första övergripande 

undersökning av nyhetsmaterialet upplevde vi att rapporteringen avtog kraftigt efter den 28 

april. Vi begränsade oss därför till tre datum, från den 26 april till och med den 28 april. 

Eftersom vår huvudsakliga analysmetod är en kvalitativ bildanalys så utelämnade vi de 

artiklar som helt saknade tillhörande bild(er) ur materialet. 

Forskningsunderlaget är således bilderna i alla artiklar som rör den avbrutna matchen och har 

publicerats i Dagens Nyheter, sporten och Aftonbladet, Sportbladet från och med tisdagen den 

26 april 2011 - till och med torsdagen den 28 april 2011.  

 

Urvalet gav oss slutligen totalt 33 bilder från Dagens Nyheter och Sportbladet. Samtliga 33 

bilder är bifogade på sidan 57 under kapitel 11 med namn Bildbilagor (bild 1-33). 

PDF-filerna med tillhörande artiklar från de båda tidningarna är bifogade som bilagor 

sorterade efter tidning och datum som Bilaga 1 – 5. Det är bara fem bilagor på grund av att 

Dagens Nyheter inte publicerade någon artikel, med tillhörande bild, som berörde 

läktarincidenten i Södertälje den 28 april 2011. 

 

Vi använde oss av Mediearkivet för att hitta artiklarna från både Dagens Nyheter och 

Aftonbladet. I Mediearkivet finns hela tidningarna för samtliga berörda datum lagrade som 

PDF-filer. Det gjorde det enkelt för oss att hitta och kategorisera forskningsunderlaget genom 

att hämta hela tidningarna för de berörda datumen. Mediearkivet är en sökplats på Internet för 

att hitta nyhetsartiklar från både svenska och internationella källor. När vi i det första skedet 

sökte upp forskningsunderlaget använde vi oss av sökorden Aftonbladet och Dagens Nyheter 

och begränsade sökningen till datumet dagen direkt efter incidenten, den 26 april 2011. 

 

Vi har valt en dagstidning och en kvällstidning för att jämföra deras rapportering. Vi har valt 

Dagens Nyheter för att det är den största dagstidningen i Sverige, de tryckte 298 200 upplagor 

per dag 2010 (ts.se, 2012). Vi har valt Aftonbladet för att det är den största kvällstidningen i 

Sverige, de tryckte 224 100 upplagor per dag 2011 (aftonbladet.se, 2012). Dessutom är båda 

tidningarna normgivande inom svensk sportjournalistik (Wallin, 1998). De har sina 

huvudkontor i Stockholm och matchen spelades i Södertälje, några mil söder om Stockholm. 

Den 26 april var den första dagen tidningarna hade möjlighet att publicera artiklar som rörde 

incidenten i Södertälje och de följande två dagarna är intressanta då tidningarna fått tid och 

chans för fler intervjuer och uppföljningar.  

 

Det publicerades fler artiklar som behandlade incidenten senare, till exempel i samband med 

domen från Svenska Fotbollsförbundet, men eftersom vi endast intresserar oss för 

rapporteringen från själva incidenten menar vi att den här avgränsningen ger oss det 

artikelunderlag vi behöver för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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4.2 Bildanalys 

 

Vi kommer använda oss av bildanalys i vår undersökning av artiklarna. I boken Visuell 

retorik (2008) som är skriven av Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt beskrivs de olika 

stegen i en bildanalys ingående. En bildanalys innebär att man betraktar en bild, beskriver den 

kortfattat och sedan tolkar och diskuterar vad bilden kan säga och hur den gör det (Carlsson, 

Koppfeldt, 2008). 

 

Bildanalysen som metod härstammar från Erwin Panofskys förslag till analysschema. Enligt 

honom antas ett konstverk ha en mening som kan blottläggas via tolkning dvs. det som 

förutsätts i ikonografi/ikonologi, som bygger på att man tolkar bilden som bärare av ett 

budskap, ett innehåll. Analysen genomförs i tre steg och det är viktigt att börja med att 

beskriva bilden (Panofsky, 2009). 

 

Panofskys första steg, pre-ikonografisk analys, handlar således mest om verkets form och 

innehåll, vilket förutsätter ett ”oskyldigt öga”, vars existens många tvivlar på. I nästa nivå i 

analysen, ikonografisk analys, förväntas vi upptäcka hur verket förhåller sig till nationella, 

genre- eller periodtypiska drag. I det sista steget, ikonologin, rör sig analysen utåt, mot 

verkets historiska och sociala sammanhang, och inåt, mot artistens subjektivitet. Verket 

relateras till samhället, kontexten, och till artistens djupaste känslor. I de första två stegen 

förhåller man sig enbart till det som finns i bilden för att i det tredje, tolkande steget sätta 

bilden i ett större sammanhang (Panofsky, 2009). 

 

4.3 Denotation och konnotation 

 

Enligt Barthes (1977) kan en bild förmedla budskap på en denotativ och en konnotativ nivå.  

I en visuell analys är det därför viktigt att relatera bilden till sin kontext och de kulturella 

associationer som den ger upphov till. När man analyserat en bild kan man välja ut nyckelord 

från analysen som man placerar i en vänsterspalt. De utgör den denotativa tolkningen. I en 

högerspalt ställs de mot den konnotativa tolkningen.  

 

Denotation är föremål och uttryck som man ser och tolkar och konnotation är våra kulturellt 

betingade associationer, föremålets abstrakta definition. De skapar en bilddiskurs eller 

telegramfras. Urvalet är givetvis godtyckligt och beror på hur man tolkar bilden (Carlsson, 

Koppfeldt, 2008). 

 

När bilder talar till oss genom dess konnotationer så öppnar sig något som den franske 

semiotikern Roland Barthes kallar bildens mytologiska nivå. En myt är en kedja av 

konnotationer som bildar ett latent eller underliggande budskap (Carlsson, Koppfeldt, 2008). 

 

”En ensam bild är öppen för fler tolkningar än den bild som uppträder i en kontext, till exempel med en 

viss rubrik, bildtext eller given plats i ett medium. En bilds kontext inverkar på hur den tolkas” 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008, s. 16). 
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4.4 Narrativanalys 

 

Narrativanalys är ett tvärvetenskapligt angreppssätt som är starkt beroende av att låna från och 

utbyta idéer mellan områden som traditionellt ansetts befinna sig långt ifrån varandra. 

Narrativ, eller berättelser, underhåller och gör den alldagliga verkligheten mer färggran. En 

vanlig definition av narrativ handlar om att det är ett organiserande av händelser till en 

handling (Robertson, 2009). 

 

Inom sportjournalistiken används det ofta ett dramatiserande språk för att utse ”hjältar” och 

”syndabockar” (Wenner, 1989). Narrativanalysen undersöker hur handlingar och identiteter 

återkommer inom det journalistiska berättandet och tyngdpunkten i narrativanalysen ligger 

enligt Robertson (2009) på individualistisk tolkning snarare än kvantifiering.  

 

Traditionellt kan sex gemensamma beståndsdelar för narrativ identifieras. Ett abstract (eller 

en sammanfattning av narrativen), en orientering (vad gäller tid, plats, situation och 

deltagare), en komplicerande handling, en utvärdering (som innefattar berättarens 

förhållningssätt och kommenterar betydelsen av handlingen), en upplösning (dvs. vad som 

slutligen hände), och en coda, som återför perspektivet till nutid (Robertson, 2009). 

 

Narrativanalysen visar medierade dramaturgier i bild och text och narrativ kan liknas vid 

berättartekniker som används i till exempel sagor och filmer. En ”idealisk” narrativ börjar 

med en stabil situation, som störs av någon makt eller kraft. Resultatet blir ett tillstånd av 

obalans, jämvikten återställs; det andra jämviktsläget liknar det första men de är aldrig 

identiska (Czarniawska, 2000). 

 

Ett skäl, som många forskare för fram, till att studera narrativ är att de utvecklar vår förståelse 

av kultur och samhälle. Genom narrativer kan man lära sig mer om hur makten reglerar 

förståelseprocesser i samhället och om hur människor begripliggör sin omvärld (Robertson, 

2009).  

 

Forskaren Sut Jhully (1989) menar att sport på ett kulturellt plan kan förklara världen och 

våra sociala relationer för dess åskådare. Sportjournalistikens artiklar kan betraktas som 

berättelser om fotbollskulturen där samma identiteter och handlingar återkommer regelbundet. 

Begreppet narrativ täcker all form av kommunikation och genom att studera 

sportjournalistikens narrativ kan man visa hur bilder ingår i myter om fotbollskultur och dess 

aktörer. 
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4.5 Retorik 

 

Inom retoriken talar man om tre huvudsakliga grepp för kommunikation, i form av bilder och 

text, att etablera förtroende och förståelse samt väcka känslor hos betraktaren. Etos handlar 

om att övertyga med hjälp av personlighet och karaktär. En person med en bra image har ett 

högt etos och tilldelas således ett högt förtroende av läsaren. Patos handlar om att få publiken 

i affekt. En bild eller text med patos väcker känslor. Logos vänder sig till betraktarens 

omdöme och förstånd. Det handlar om att informera, upplysa och undervisa med hjälp av till 

exempel fakta, siffror och statistik (Carlsson, Koppfeldt, 2008). 

 

En undersökning genomförd av Wallin (1998) visar att bilder som förmedlar känslor, som till 

exempel puss och kram-bilder och målbilder är de vanligast förekommande fotbollsbilderna i 

dagspress. Det är ett tydligt exempel på sportjournalistikens strävan att skapa affekt hos 

publiken genom att använda Patosladdade bilder. Bilderna inom sportjournalistiken fokuserar 

på att skapa känslor hos betraktaren, både positiva som negativa (Wallin, 1998). 

 

En stor del av sportjournalistiken handlar ofrånkomligen om Logos i form av redogöranden 

för statistik, målskyttar, faktarutor och poäng i olika tabeller.  

 

Vår egen bedömning av sportjournalistiskt etos vanligen porträtteras av en hög, 

tjänstemannamässig befattning i form av förbundsfolk, klubbägare eller domarbaser och att 

det ofta handlar om makt och/eller skicklighet. En person med stort inflytande och stor makt 

över andra personer betraktas av sportjournalistikens författare och läsare ha ett stort Etos. 

Det samma gäller skickliga idrottsutövare som idoliseras och hjälteförklaras genom den inom 

sportjournalistiken individualistiska fokuseringen som bidrar till att sportslig framgång och 

sportjournalistiskt etos går hand i hand. Sportjournalistikens etos som 

"tjänstemannabefattning" refererar till fotboll som en institution med formell makt där bl.a. 

Fifa, Svenska fotbollförbundet, klubbarnas ägare och domarkår ingår. 

  

4.6 Punctum och Studium 

 

Roland Barthes beskriver i sin bok ”Det ljusa rummet” två olika teman för att analysera 

fotografier. Det första temat kallar han studium och det syftar till den information som bilden 

ger. Bhartes (1986) menar att våra kulturella konnotationer är viktiga för att kunna tolka 

informationen i bilderna.  

 

Det andra temat för att analysera fotografier kallar Bhartes (1986) punctum. Barthes anser att 

till skillnad från studium, som du själv söker upp i bilden, är punctum något som söker upp 

dig. En viss detalj som skiljer sig från den övriga scenen i fotografiet och ”träffar dig”. Alla 

fotografier har ett studium men behöver inte nödvändigtvis ha något punctum (Barthes, 1986). 

 

Vår egen bedömning är att normalläsaren av sportjournalistik har ingående kännedom eller 

åtminstone en självupplevd förförståelse av sporten som skildras – i det här fallet fotboll. 
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Normalläsaren utövar eller har utövat sporten och/eller följer den mer eller mindre aktivt. Det 

ger normalläsaren en egenskapad verklighetsuppfattning av sport som innebär att denne är 

mer motståndskraftig mot fördomar och myter om fotbollskulturen, som sportjournalistikens 

dramatiserande anslag kan bidra till, än en läsare som saknar samma förförståelse. 

Normalläsaren har en egenupplevd verklighetsbild av fotbollskulturen att jämföra med den 

dramaturgiskt medierade bilden. Vi bedömer att denna förförståelse, eller avsaknaden av den 

samme, är helt avgörande för vilket punctum och studium som utläses av bilderna. 

 

Vid en läktarincident, med flera samhälleliga problemaspekter, bedömer vi att 

medierapporteringen kommer följas av fler än normalläsarna av sportjournalistik. Läsare utan 

en egenskapad verklighetsbild av fotbollskulturen är antagligen känsligare för dramatiserande 

anslag och våldsinslag i medierapporteringen. De kan med andra ord ”träffas” av ett 

annorlunda punctum än normalläsaren som kan bidra till att stärka uppfattningen om 

fotbollskultur som våldsam och farlig.  

 

4.7 Metodkritik 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att resultaten inte går att upprepa vilket leder till att 

sanningshalten i resultaten är omöjlig att kontrollera. Forskaren använder ofrånkomligen sin 

egen förförståelse för tolkandet och en annan iakttagare skulle mycket väl kunna påvisa 

väsentliga skillnader i sin tolkning. Tolkning är en osäker verksamhet och sällan eller aldrig 

intersubjektivt testbar beroende på att den påverkas av tolkarens värderingar, tolkarens 

förförståelse och kontexten. Å andra sidan är tolkningar testbara så tillvida att vem som helst 

kan studera samma material och själv bedöma om forskarens tolkning verkar rimlig (Thurén, 

2007).  

 

Vi har begränsat vår undersökning till en av flera liknande incidenter under 2011. Vi har inte 

heller inbegripit hela artikelunderlaget i vår djupare, kvalitativa analys. Istället har vi gjort ett 

urval av artiklar för att exemplifiera och konkretisera hela rapporteringen. Urvalet för vår 

djupare kvalitativa analys har bestämts först efter vår framställan av resultatredovisningen i 

kapitel fem. Där analyserade vi hela artikelunderlaget efter tidigare presenterade metoder; 

Bildanalys, denotation och konnotation, punctum och studium och retorik.  

 

En noggrann resultatredovisning var viktig för att utveckla vår kännedom om hela 

artikelunderlaget. Urvalet vi sedan har gjort är baserat på vår egen utvecklade föreställning 

om vad som bäst exemplifierar rapporteringen (hela artikelunderlaget). Syftet är att lyfta fram 

tydliga exempel utan att läsaren själv behöver djupanalysera hela artikelunderlaget för att 

kunna diskutera och försöka tolka eventuella tendenser i- eller effekter av 

medierapporteringen från läktarincidenten utifrån dessa exempel.  

 

Urvalskriterierna för vår djupare kvalitativa analys var ett uppslag, eller en helsida, per 

tidning och datum. Syftet med att få med exempel från båda tidningarna var att kunna göra en 
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jämförelse dem emellan och att ha exempel från alla dagar menar vi är viktigt för att vårt 

urval inte ska bli för snävt. Att de utvalda uppslagen eller helsidorna var bildsatta och hade 

tydligt tillhörande rubrik, ingress och bildtext var en förutsättning för att genomföra våra 

analyser efter tidigare nämnda metoder. Vår undersökning innehåller många fler artiklar från 

Aftonbladet än från Dagens Nyheter, något som också avspeglas i den djupare kvalitativa 

analysen. Det beror på att Aftonbladet publicerade många fler artiklar än DN. Vi anser att 

antalet publicerade artiklar säger något om nyhetsvärderingen och därmed också om 

medierapporteringen från läktarincidenten och vi har därför valt att inte försöka balansera 

urvalet för att få ett kvantitetsmässigt helt jämställt urval. Det finns en risk att vår 

konkretisering ger en missvisande bild av medierapporteringen. 
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5. Resultatredovisning, Aftonbladet 

 

5.1 Aftonbladet, Sportbladet, 26 april 2011 (Bilaga 1) 

 

5.1.1 ”Här dör festen” avser förstasidan i Sportbladet 26 april 2011 

 

Yttre kontext   

På framsidan av Sportbladet den 26 april står det med stora bokstäver: ”HÄR DÖR 

FESTEN”. Under är det ett citat från sportjournalisten Erik Nivas krönika om incidenten med 

versaler: ”Den här gången måste det bara räcka. Går de skyldiga återigen fria medan 

klubbarna straffas tvingas vi ledsamt nog konstatera att hela den svenska 

huliganbekämpningen faktiskt gör mer skada än nytta”.  Bredvid det citatet är Erik Niva 

inklippt. Han har en grönsvartrandig tröja på sig och har armarna i kors. Under bilden står det 

med svart text på röd bakgrund: ”Huliganerna riskerar fängelse – allt om skandalen i 

Allsvenskan”. 

 

Bild 1 Studium 

Bilden på framsidan är koncentrerad på röken från ett knallskott i närheten av hörnflaggan på 

spelplanen som är placerad centralt i bilden. Röken gör objekten i bakgrunden något suddiga 

och oskarpa. Till vänster ser man en stor flagga med svarta och gula ränder, samma färger 

som AIK. Flaggan hålls av en kille som står vid räcket närmast planen. Den hand han inte 

håller flaggan med håller han i luften och hans mun är öppen. Till vänster i bilden ser man en 

ordningsvakt som rör sig ut ur bilden. Bakom ordningsvakten står flera poliser och i 

bakgrunden skymtar en gulsvart banderoll som tillsammans med flaggan gör att man drar 

slutsatsen att det är AIK:s läktarsektion. En person som inte är i uniform står och pratar med 

gruppen av poliser. Till vänster, vid sidan om flaggan, ser man en man med luva.  

 

Denotations- och Konnotationstabell 1: Avser förstasidan i Sportbladet 26 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

”HÄR DÖR FESTEN”  Negativt, allvarligt, krigsrubrik 

Rök   Brand, fara, explosion, krig 

Polisen   Brott, farlig situation 

Gulsvart flagga  AIK 

Höjd arm   Obscen gest 

Öppen mun   Någon skriker 

Armarna i kors  Bestämdhet 

 

 

Tolkning: Förstasidan i Sportbladet 26 april 2011. 

Den yttre kontexten med den stora rubriken skriven med versaler: ”Här dör festen” påverkar 

betraktarens syn på bilden. En bild utan yttre kontext är öppen för fler tolkningar än en bild 

som uppträder med en rubrik, ingress och bildtext (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Att en fest dör 

är sällan något positivt och betraktaren förstår då att detta rör sig om något negativt. Den yttre 

kontexten avgör här vilka konnotationer som görs av bilden. Hade man tagit bort rubriken 
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hade man uppfattat killen med flaggan, polisen och röken på ett annat sätt. En möjlig tolkning 

hade kunnat vara att det var ett målfirande. Etos handlar om att övertyga med hjälp av sin 

personlighet och karaktär (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Erik Niva som tillsammans med 

Simon Bank är den sportjournalist som Aftonbladet profilerar mest har stort etos. Hans 

porträtt med armarna i kors bredvid citatet som är hämtat från hans krönika konnoterar 

beslutsamhet. Även här spelar den yttre kontexten en stor roll i hur vi tolkar bilden. Citatet 

från Erik Nivas krönika i bildens nedkant handlar om att hitta de skyldiga och att de ska 

straffas. Det är ett tydligt exempel på Galtungs (2002) modell för krigsjournalistik då den 

fokuserar på att hitta de skyldiga istället för konflikten som sådan och eventuella 

problemlösningar. 

 

5.1.2 ”Stoppa skiten” avser sida 2-3 i Sportbladet 26 april 2011  

 

Yttre kontext sida 2-3 

Rubriken över uppslaget är skriven med versaler: ”STOPPA SKITEN”. Högst upp på 

uppslaget står det ”EXTRA” i vitt på en svart bakgrund.  Dragbilden under är en typisk 

ögonblicksbild som fångar en händelse. Till vänster i bilden är det rök, som utifrån personerna 

på bilden och deras reaktioner, kommer från ett knallskott.  

 

Bild 2 Studium 

Den assisterande domaren Daniel Wärnmark springer från platsen med rök och in mot planen. 

Han har kroppen framåtlutad och ena handen över örat som skydd mot ett oljud och han 

grimaserar illa med ansiktet. Han har en turkos domartröja på sig som gör att 

uppmärksamheten dras till honom. Hans kroppsspråk tyder på att han rör sig bort från röken. 

Det finns tydliga kontraster i ljus på bilden. Läktaren är mörk medan fotbollsplanen är ljus.  

 

Bakom Wärnmark sitter en pressfotograf med en kamera. Hans blickriktning är åt höger i 

bilden, bort från röken. Han har på sig en orange väst. En ung kille, en bollkalle, står stilla 

bakom pressfotografen. Han har ansiktet vänt från röken och hans kropp är något hopkurad.  

 

Högre upp i bilden på läktaren ser man ben från folk i publiken som står upp. De är till höger 

om röken och att de står upp på en sittplatsläktare markerar att de flyttat sig från röken och 

smällen från knallskottet eller att de åtminstone är redo att flytta på sig. Längre åt höger i 

bilden sitter en ung tjej. Hon sitter ner men lutar sig bort från röken. Hon är hopkurad och 

grimaserar med ansiktet. Hennes blickriktning är mot röken och hennes ansiktsuttryck tyder 

på att hon upplever obehag. I vänsterspalten på uppslaget står det: ”Niva: Det enda som 

fungerar är övervakning och lagböcker”. I ingressen direkt under står det: ”Bötesstraff? 

Verkningslöst. Poängavdrag? Missriktat. Huliganism kan inte bekämpas med 

insamlingsbössor och serietabeller – det enda som funkar är övervakningskameror och 

lagböcker.” 
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Bild 2 Punctum 

Domaren Daniel Wärnmark som springer från röken är bildens punctum. Han skapar affekt, 

dessutom drar han uppmärksamheten till sig med sin turkosa domartröja. Wärnmark är utsatt 

för fara och ser närmast panikslagen ut. En fotbollsdomare är en rättskipare på planen. Precis 

som en polis, advokat eller domare är i samhället. Vi ser det som en självklarhet att de ska 

kunna sköta sitt jobb utan att utsättas för fara. Att utsätta en fotbollsdomare för fara kan ses 

som ett angrepp på demokratin då han ser till att reglerna följs på fotbollsplanen.   

 

Bild 3 Studium 

I högerspalten högst upp i hörnet är en bild på huvuddomaren i matchen, Martin 

Strömbergsson. Han står i en korridor och har en svart domartröja på sig. Under hans ansikte 

är det fullt av mikrofoner och inspelningsapparater. Hans högra hand är lyft i nivå med hans 

eget huvud, fingrarna är utspretade och hans blick är uppspärrad, vilket får honom att se 

chockad och oförstående ut. 

 

Yttre kontext sida 2-3  

Under bild tre står det: ”’RÄTT BESLUT’ Huvuddomare Martin Strömbergsson var nöjd med 

att matchen avbröts”, och en större citatrubrik: ”De här rötäggen förstör så mycket”. Ingressen 

under inleds ”Explosionerna avbröt matchen” och det står att AIK och Syrianska gör 

gemensam sak i att fördöma vissa fans: ”De här rötäggen förstör så mycket för så många, 

säger tränaren Özcan Melkemichel”. Då man ser bilden på Strömbergsson och citatrubriken 

under honom tror man att det är han som säger det, men i ingressen får vi reda på att det är 

Syrianskatränaren Melkemichel. Längst ner på uppslaget, under dragbilden, står det med 

versaler: ”FYRA TIDIGARE SKANDALER I ALLSVENSKAN”, sedan radas fyra tidigare 

uppslag från Aftonbladet där endast rubrikerna går att läsa: ”ATTACKEN PLANERAD”, 

”JAG BLEV LIVRÄDD”, ”HOPPADES ÖVERLEVA” och ”Här går de till attack”. Vid 

varje uppslag med rubrik finns en liten faktatext om incidenterna som sträcker sig mellan 

augusti 2006 och november 2009. Alla incidenter som tas upp skedde i Stockholm av 

supportrar till Stockholmsklubbar. Vid två av uppslagen är även framsidan på sportbladet från 

den aktuella publiceringsdagen med. 

 

Denotations- och Konnotationstabell 2: Avser sida 2-3 i Sportbladet 26 april 2011 

 

Denotation   Konnotation  

Mörker Kallt, farligt, motbjudande, läktarincidenten 

Ljus  Sol, glädje, lycka, fotbollsplanen 

Rök   Brand, fara krig 

Hand över örat   Ta skydd från oljud 

Hopkurad  Rädsla, person i fara, värja sig från något 

Ung tjej   Oskuldsfull, oskyldig, i fara 

Ung bollkalle   Oskyldig, barn i fara 

Uppsträckt hand och utspretade fingrar Obegripligt 

Rubrik med versaler  Krigsrubrik, något sensationellt 

”EXTRA” Något som kräver särskild  

uppmärksamhet 

”Explosionerna” Detonerade bomber, krigshärjat område 
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Tolkning: sida 2-3 i Sportbladet 26 april 2011 

Den assisterande domaren Wärnmark rör sig från den mörka delen av bilden, läktaren och 

sidlinjen, till den ljusa delen som är fotbollsplanen. Symboliken som kan tolkas ur detta är att 

han rör sig från det mörka som är läktarincidenten till det ljusa som är spelet på 

fotbollsplanen. Den unga tjejen på läktaren, och pojken som är bollkalle, konnoterar båda 

oskuldsfullhet då de är så unga. De blir en kontrast till det som händer runt omkring dem med 

knallskott och rök. Bilden har mycket patos. Den väcker känslor av medlidande och vrede då 

domaren, pressfotografen, bollkallen och den unga tjejen är oskyldiga som drabbas. Att väcka 

vrede eller göra folk förargade är inte en ovanlig strategi i kvällspressen (Carlsson, Koppfeldt, 

2008).  

 

Rubriken under bilden på huvuddomaren Martin Strömbergsson, ”De här rötäggen förstör så 

mycket”, gör att man tror att det är Strömbergsson som säger detta, speciellt eftersom han är i 

en intervjusituation på bilden. Den yttre kontexten gör så våra tolkningar av bilden begränsas 

men i detta fall gör den yttre kontexten att vi feltolkar bilden. Kombinationen mellan yttre 

kontext och bild styr betraktarens tolkning mot ett bestämt håll (Hvitfelt, 1989).  

 

Rubriken över Sportbladets krönikör Erik Niva ”Niva: Det enda som fungerar är övervakning 

och lagböcker” är ett tydligt exempel på Galtungs (2002) krigsjournalistik som fokuserar på 

att straffa de skyldiga istället för problemlösning. 

 

5.1.3 ”Straffet: fängelse” avser sida 4-5 i Sportbladet 26 april 2011 

 

Yttre kontext sida 4-5  

Uppslaget är svart och rubriker och bildtext är vit. Längst upp på båda sidorna står det ”extra” 

med versaler. Den stora rubriken över uppslaget är skriven med versaler: ”STRAFFET: 

FÄNGELSE”. Som gör att vi förstår att det är ett allvarligt brott som begåtts. 

 

Bild 4 Studium 

Den stora dragbilden över båda sidorna på uppslaget porträtterar delar av AIK-klacken på 

deras läktarsektion. Merparten har blickriktningen framåt mot fotbollsplanen men några tittar 

snett framåt antagligen mot en annan läktarsektion. Nedanför dem står tre manliga 

ordningsvakter och en kvinnlig publikvärd på rad. De har alla ryggen mot bilden. Flera 

personer i AIK-klacken har armarna i vädret och deras munnar är öppna som om de skriker 

något. En man i vit jacka, solglasögon och rakat huvud står centralt i bilden nära räcket på 

läktarsektionen och har båda armarna i vädret och visar mittenfingrarna. Hans blickriktning är 

till vänster i bilden. En annan man till höger om honom i svart T-shirt och solglasögon håller 

upp en knuten näve. Även han har blickriktningen åt vänster. Till vänster om mannen med 

den vita jackan står en man vars ansikte skyms av hans hand som är sträckt i luften och visar 

mittenfingret. Han har en svart luvtröja med luvan över huvudet och vit keps.  

 

Bredvid honom står en man med svart T-shirt och solglasögon med vidöppen mun och med 

armarna framför kroppen och knutna nävar. Alla dessa personer står längst fram vid räcket 

närmast ordningsvakterna och publikvärden. Deras kroppsspråk och ansiktsuttryck utstrålar 
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aggressivitet och deras blickriktning och kroppshållning tyder på att den riktas åt syrianskas 

läktarsektion till vänster om dem. Bakom dessa män står flera män med båda armarna i luften 

och öppna munnar som tyder på att de sjunger någon ramsa. Två av dessa personer har luva 

för ansiktet och solglasögon.  

 

Ordningsvakterna och publikvärden står på rad. Ordningsvakten längst till vänster har 

blickriktningen åt höger i bilden medan de andra tre har blickriktningen upp mot AIK-

klacken. De tre manliga ordningsvakterna har rakade huvuden och är bredaxlade och ger ett 

aggressivt intryck. De har mörka skor och vakten längst till vänster har kraftiga kängor. De 

har mörka militärbyxor med stora fickor på sidorna och alla har gula lysande västar med deras 

titel på ryggen. De två ordningsvakterna på kanterna har bälten runt midjorna. Den kvinnliga 

publikvärden står i kontrast till de manliga ordningsvakterna då hon är liten och smal och ger 

därför inget aggressivt intryck. Även hon har mörka militärbyxor och en gul väst med hennes 

titel på ryggen.  

 

Yttre kontext sida 4 

Högst upp i vänstra hörnet på uppslaget står det med versaler: ”Skandalen här är hela 

upprinnelsen.” Därefter följer sex små bilden och bildtext. 

 

Till vänster på uppslaget vid bild fyra står rubriken: ”Gärningsmännen fast på film – nu 

hoppas polisen på hårt straff”. Den rubriken tillsammans med den stora rubriken över hela 

uppslaget gör att man tolkar männen på bilden skyldiga till ett brott, som de enligt rubriken 

kommer få fängelse för. I ingressen till den artikeln står det: ”Brottet är grövre än vanlig 

misshandel. Det anser polisen, som vill att den som kastade smällaren bestraffas hårt. ’-Vi 

pratar fängelse, säger insatschefen Mikael Berkesand’”. Polisens insatschef Mikael Berkesand 

är en person med starkt etos. I bildtexten under bild fyra står det med fet stil och versaler: 

”STÖKIGT” och sedan förklaras händelseförloppet kortfattat.  

 

Bild 5-10 Studium 

I högra hörnet av uppslaget finns bild 5. En ung kille med svart träningsoverall är vänd med 

ryggen mot bilden. På hans tröja står det bollkalle. Framför honom ligger en brinnande bengal 

på spelplanen och hans blick är riktad mot den. I bildtexten till bild fem står det ”Bollkallarna 

tvingades fly från planen och en av dem brännskadades av en smällare”. Rubriken under 

texten är:”14-årig bollkalle brännskadad ”Det här är så sorgligt”.  

 

Bild 6 är rektangulär på bredden som har bildrubriken ”MÅLET”. Bollen syns inte på bilden 

men man ser en målvakt som sträcker upp händerna för att försöka nå någonting, antagligen 

bollen. Runt omkring honom ser man huvudena på fyra spelare. I bakgrunden ser man en 

läktarsektion med ben från åskådare. Bild 7 har bildrubriken: ”UTVISNINGEN” och visar 

AIK-spelaren Teteh Bangura i närkamp med Syrianskas målvakt Dwayne Miller. Bild 8 är 

även den kvadratisk och visar när huvuddomaren Martin Strömbergsson visar det röda kortet 

till Teteh Bangura.  
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På Bild 9 ser vi en man i svart träningsoverall som är på väg från planen, antagligen en ledare 

i något av lagen. Bakom honom nära sidlinjen ser man ett rykande föremål. I bakgrunden ser 

man två personer i gula västar vilket signalerar att de är någon form av matchfunktionärer, 

bakom dem skymtar en läktarsektion. Bild 10 är centrerad på en man som klättrar på nätet 

över en läktarsektion. Två män i gula västar iakttar mannen som klättrar på nätet. Bakom 

honom står flera personer på en läktarsektion.  

 

 

Bild 11 Studium 

På bild elva syns en halvtom läktarsektion med röda stolar. Längst ner på sektionen är det rök. 

Personerna närmast röken är på väg därifrån. De två som är närmast ser ut att ha bråttom 

medan personerna något längre från röken går från platsen. Personerna högst upp på bilden, 

det vill säga längst ifrån röken, sitter kvar på sina platser. Två stycken står upp och iakttar 

röken. En person som sitter ner håller för öronen som skydd mot ett oljud vilket tyder på att 

röken kommer från ett knallskott. 

 

Yttre kontext sid 5 

Mellan bild åtta och nio står bildrubriken: ”SKANDALEN” och bildtexten: ”Från ingenstans 

kommer en hög smäll. Assisterande domaren Daniel Wärnmark flyr hukandes och spelarna 

följer efter. Det smäller igen, flera gånger. Medan planen töms skriker AIK- och 

Syrianskafans mot varandra”. Efter bildtexten följer tre lika stora kvadratiska bilder.  

 

Denotations- och Konnotationstabell 3: Avser sida 4-5 i Sportbladet 26 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

”FÄNGELSE”   Allvarligt, hemskt, farligt 

Gärningsmän   Brott, kriminella, våldsverkare 

Flyr   Panik, kaos, kalabalik 

Knutna nävar   Kamp, våld, aggressivitet 

Sträckt mitten finger  Intolerans, aggressiv revolt 

Luva och solglasögon Maskering, fara, risk för brott, vill inte bli 

igenkänd 

Rakat huvud   Aggressiv, farlig person 

Bredaxlad   Stor, stark, aggressiv, farlig 

Fyra ordningsvakter Farlig situation, något behöver övervakas 

Barn nära brinnande föremål Fara, rädsla, sympati, en vilja att ingripa.  

 

Tolkning: sida 4-5 i Sportbladet 26 april 2011 

Uppslaget domineras av bilder och enligt Wanta och Rourke (1993) kan bilderna styra 

nyhetsvärderingen och motivera textinnehållet i tidningen. En känsloladdad bild får läsaren att 

övervärdera texten som är knuten till bilden på bekostnad av andra. Uppslagets rubrik 

tillsammans med rubriken i vänsterspalten gör att man tolkar alla männen på bilden som 

farliga våldsverkare som är skyldiga till ett brott som ger fängelse. Bildtexten mellan bild tre 

och fyra beskriver händelseförloppet efter det första knallskottet. ”Från ingenstans kommer en 

hög smäll. Assisterande domaren Daniel Wärnmark flyr hukandes och spelarna följer efter. 

Det smäller igen, flera gånger.” Situationen uppfattas som väldigt dramatiskt och tankarna 
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förs närmast till en krigssituation där spelarna och domaren attackeras återupprepande gånger 

och tvingas ta till flykten. 

 

En patos-strategi kan vara att försöka få publiken i affekt (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Denna 

bild talar till våra starkare känslor och vi vill ingripa och göra något åt situationen. Bilden i 

högerspalten väcker starka känslor då det är ett barn som är i en situation som uppfattas som 

farlig. Många har egna barn, barnbarn eller yngre syskon i den åldern och kan relatera till 

pojken i bilden som är så pass nära ett brinnande föremål. I bildtexten får man dessutom reda 

på att en bollkalle blivit brännskadad vilket de flesta anser är helt oacceptabelt.  

I kontrast till pojken, som vi känner medlidande för, ser vi bilden på AIK-supportrarna som vi 

då ser som motbjudande barbarer som skadat en oskyldig 14-årig pojke. En av anledningarna 

till den tolkningen är att de på uppslaget har sin blickriktning mot fjortonåringen. 

 

5.1.4 ”Stämmer sina fans” avser sida 6-7 i Sportbladet 26 april 2011 

 

Yttre kontext sida 6-7 

Uppslaget är svart och rubrikerna står i vitt. Högst upp på båda sidorna står texten ”extra” i 

versaler och vi förstår att det är något sensationellt som hänt. Rubriken över hela uppslaget är: 

”STÄMMER SINA FANS” i versaler. Under rubriken är den stora dragbilden (bild 12) som 

breder ut sig på två sidor.  

 

Bild 12 Studium 

På bild tolv ser vi en ung man med rakat huvud och svart T-shirt med båda händerna i luften. I 

den ena håller han i en bengal, en pyroteknisk pjäs, och den andra pekar han finger med. Han 

står på en läktarsektion och är omgiven av andra unga män. Fokus i bilden ligger på honom. 

De andra är något i oskärpa, förutom en kille bredvid honom som ler och ser ut att skratta. 

Ingen av dem runt omkring mannen med bengalen fäster någon uppmärksamhet vid den utan 

de har blickriktningen framåt, vilket även mannen själv har. Bilden är tagen snett underifrån 

och himlen ovanför läktarsektionen är mörkblå. 

 

Yttre kontext sida 6-7 

Under bild tolv är en faktaruta med faktarubriken: ”Det händer nu”. Som beskriver den 

kommande processen med eventuellt poängavdrag, vilka som kommer bli tilldömda segern i 

matchen osv. Under bilden står det: ”Tvingas betala” med fet stil och versaler innan 

bildtexten: ”För att hitta de skyldiga hoppas nu AIK på hjälp. ’De som förstör för oss med 

bengaler eller smällare gör vi en polisanmälan mot och kräver pengarna tillbaka’, säger AIK:s 

säkerhetsansvarige Henrik Koch”. 

 

Under det har det dragits en tunn vit linje på den svarta bakgrunden och under den är det två 

notiser med rubriker bredvid sig till vänster. ”Melkemichel: 100 % säker att det var AIK-

fans” och ”AIK förstörde matchen och vi ledde – då ska vi vinna”. Özcan Melkemichel är 

tränare i Syrianska och den andra citatrubriken kommer från Peter Ijeh som är en av 

Syrianskas största stjärnspelare.  
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Bild 13 Studium 

Högst upp i vänsterspalten är det en bild på när publiken lämnar arenan. Till vänster i bilden 

ser man ett stort avlångt järnföremål som antagligen är ställningen till ett elljus. Till höger i 

bilden ser man personer som rör sig från en träläktare och framför dem ringlar sig en kö fram 

till arenans utgång. Utanför arenan står en polispikébuss och en röd buss. Längst bak i bilden 

står några enstaka bilar parkerade och det ser ut att vara en parkering.  

 

 

Yttre kontext sida 6 

Under bilden står det i fet stil med versaler: ”På väg hem” följt av bildtexten: ”Publiken 

tvingades lämna arenan tidigare än vad de tänkt”.  Under bildtexten står rubriken: ”AIK 

hoppas på hjälp från andra åskådare: ’En intern utredning’”. Följt av ingressen: ”AIK är redo 

att stämma sina egna fans. För att hitta de som kastade pyroteknik hoppas de att andra ska 

peka ut de skyldiga. ”-Får vi böter kräver vi pengarna tillbaka av de skyldiga, säger 

säkerhetsansvarige Henrik Koch”. 

 

Bild 14 Studium 

I högerspalten högst upp är en bild på en kraftig rök och små bitar som flyger. Bakom röken 

skymtar något rött och framför ser man en hink och några sladdar. I luften flyger små bitar 

som kan vara från det exploderande knallskottet 

 

Yttre kontext sida 7 

Under bilden står det med fet text och versaler: ”Rökmoln” följt av bildtexten: ”Flera fans 

hade fått med sig smällare och bengaler genom visitationen”. Under står rubriken: ”Smällare 

små som en nagel smugglades in”. 

 

Denotations- och Konnotationstabell 4: Avser sida 6-7 i Sportbladet 26 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

Rök och flygande föremål  Explosion, fara, krig 

Publik på väg hem  Slut, besvikelse, uppgivenhet 

Versaler i rubrik Stor händelse, sensationellt, krigsrubrik 

”Sportbladet avslöjar” Unikt för Sportbladet, något viktigt förs upp 

i ljuset, granskande journalistik 

Skratta, le   Underhållen 

Man med rakat huvud och  Skinhead, intolerans, aggressiv revolt 

sträckt mittfinger 

Tänd bengal   Brand, rök, fara, olaglighet 

Mörkblå himmel  Oväder, något hemskt 

 

Tolkning: sida 6-7 i Sportbladet 26 april 2011 

Uppslaget är redigerat så bilden med den unga mannen med en bengal och sträckt pekfinger är 

i direkt kontrast till bilden där publiken går hem. Hans blickriktning och gest är riktad mot 

dem. Bilden på mannen med bengalen är tagen snett underifrån. Den vinkeln kallas även för 

”maktaxeln” (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Bild 12 täcker stora delar av uppslaget och enligt 

Wanta och Rourke (1993) ges ofta bilden en dominerande roll som kan styra 
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nyhetsvärderingen. Bildvinkeln ger oss känslan av att han har makten medan de stackars 

andra supportrarna, på bilden i vänsterspalten, får gå hem. Rubriken under bilden på publiken 

som går hem: ”AIK hoppas på hjälp från andra åskådare” ger känslan av ett 

motsatsförhållande där de supportrarna som går hem är de andra.  

 

Rubriken över mannen med bengalen, ”Stämmer sina egna fans”, tolkar vi som att dessa fans 

inte är uppskattade och ska straffas. Den unga mannen som syns bredvid mannen med 

bengalen ler och uppfattas vara road av situationen. Kombinationen mellan bilden och den 

yttre kontexten kan enligt Hvitfelt (1989) användas för att konnotera nya betydelser även om 

det är just den yttre kontexten som styr betraktarens tolkning av bilden mot ett bestämt håll. 

 

All yttre kontext och alla bilder pekar ut AIK som de skyldiga. Syrianskas tränare, 

säkerhetsansvarige och spelare får i rubriker och ingresser uttala sig om att AIK är dem 

skyldiga trots att ingen ännu är dömd för brottet. Och när AIK kommer till tals handlar det om 

att de ska stämma sina egna fans och göra en internutredning. 

 

5.2 Aftonbladet, Sportbladet 27 april 2011 (Bilaga 2) 

 

5.2.1 ”Bildbeviset” avser förstasidan i Sportbladet 27 april 2011  

 

Yttre kontext förstasidan 

Framsidan till Sportbladet den 27 april pryds av en bild (bild 15) med rubriken: ”Bildbeviset, 

exklusiv film visar sanningen bakom skandalen”. Ovanför bilden står det: ”Sportbladet 

avslöjar” i en mindre textremsa vilket ger intrycket av att bilden vi ser är något exklusivt eller 

hemligt som Sportbladet ger oss en unik insyn i.  

 

Bild 15 Studium 

Bilden visar ena hörnet av en fotbollsplan. Man ser kanten på den ena långsidaläktaren och en 

hög mast som antagligen är planbelysningen. Man ser den vita kritningen på det gröna gräset 

som utgör straffområdet och två spelare som springer ut ur bild. Bredvid läktaren ser man en 

skogsdunge och himmelen är ljust blå. Ganska centralt i bilden ser man ett glödande föremål 

som det ryker kraftigt från. På röken syns det att föremålet dyker från bildens övre vänstra 

hörn mot det nedre högra hörnet av bilden. Hela bilden är suddig och oskarp.  

 

5.2.2 ”Kastet kom utifrån” avser sida 10-11 i Sportbladet 27 april 2011 

 

Yttre kontext sida 10-11 

Uppslaget på sidan 10-11 i Sportbladet är ett stort bildkollage. Rubriken är ett konstaterande: 

”Kastet kom utifrån”. Ovanför den ligger en mindre textremsa som det står ”extra” en gång på 

varje sida i. Centrerat som uppslagets stora dragarbild är en bild med samma motiv som den 

som prydde framsidan på Sportbladet. Först i bildtexten står det ”Bildbeviset” med fet text 

och efter det står: ”Sportbladets unika film visar tydligt hur de inkastade knallskotten kom 

från en position bakom Syrianskas läktare. Nu ska polisen och svenska fotbollförbundet 

använda filmen i sina utredningar”.  
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Bild 16 och 17 ligger mot en svart bakgrund och texten i rubrikerna är vita. 

Under bild 17 ligger en längre vit underrubrik som lyder: ”Sportbladets nya film kan fria 

klubbarna – gärningsmannen stod utanför arenan: ’Smällarna kommer från samma punkt’”. 

Den yttre kontexten ger oss intrycket av att allt vi ser och läser är unik information, framtagen 

av Sportbladet. Ingressen under rubriken är återigen konstaterande: ”Här är beviset för hur 

skandalen gick till: Knallskottet kom varken från Syrianskas eller AIK:s läktare. Det kastades 

in från en position bakom arenan.” 

 

Bild 16 Studium 

Bild 16 skiljer sig från bild 15 då den är beskuren annorlunda. På bild 16 ser vi hela kortsidan 

där AIK:s supporterklack står. Framför dem står ett antal personer klädda i gula reflexvästar 

(matchvärdar, poliser) samt ett antal klädda i röd/rosa reflexvästar (press). Man ser också 

målburen som står på kortsidan och precis bakom den ryker det kraftigt från en bestämd 

punkt. 

 

Bild 16 Punctum 

Det som gör bilden speciell jämfört med andra bilder som vi är vana att se i journalistiken är 

dess oskärpa och brist på bearbetning som här ger den ett ärligt intryck. Betraktaren upplever 

att det han ser är den oförskönade verkligheten, sanningen. Men sanningen här styrs, eller helt 

konstrueras, av den yttre kontexten. 

 

Bild 17 Studium 

Uppe i det övre vänstra hörnet är en illustration som har rubriken: ”Härifrån kom smällen som 

skadade assisterande domaren”. Illustrationen visar exakt det område som den centrerade 

dragbilden gör fast uppifrån ett sattelitperspektiv. Sex strategiska punkter i illustrationen är 

utpekade med en markör och tillhörande text. Cykelbanan: ”Det sannolika är att den eller de 

som kastade knallskottet som skadade domaren och skottet efter stod här”. Staket – 2 meter 

högt. 360 graders kamera: ”Här satt en övervakningskamera som filmade området i 360 

grader – bilderna granskas nu av polisen”. 1. Här stod AIK-klacken: Med en inflikad 

miniatyrbild på AIK-klacken. 2. Syrianskas läktare. 3. Avspärrat område. 

 

Bild 18 Studium 

Bild 18 är en miniatyrbild som ligger under uppslagets stora dragbild (bild 16) tillsammans 

med två andra miniatyrbilder. Bild 18 är en inzoomad bild på den gröna gräsplanen från ena 

långsidan. I bildens vänstra kant ser man ett mansansikte ifört solglasögon som tittar åt höger. 

Man ser Syrianskaspelare uppradade till höger i bilden och mitt fram ser man publiken på 

långsidans läktare. I mitten ser vi samma rykande, glödande föremål som på den stora 

dragarbilden.  

 

Bild 19 Studium 

En inzoomad bild på den assisterande domaren Daniel Wärnmark. Han är iklädd den turkosa 

domartröjan och är i en springande rörelse på väg ut till höger i bild. Han grimaserar och 

håller sina ena hand för sitt vänstra öra. I den andra handen håller han sin linjeflagga. Bakom 

honom syns en man i reflexväst. 
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Bild 20 Studium 

En inzoomad version av samma motiv som pryder mittuppslaget (bild 16) och framsidan (bild 

15). Det rykande föremålet är här inringat med en röd ring.  

 

Denotations- och Konnotationstabell 5: Avser förstasidan och sida 10-11 i Sportbladet 

27 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

Bildillustration   Tydlighet, saklighet, fakta 

Bildernas oskärpa  Verkligheten, oretuscherad ärlighet,  

uppriktighet. Sanningen  

Domaren som grimaserar  Otrygghet, flykt, rädsla, panik 

    Smärta 

Glödande objekt i luften  Attack, angrepp, utsatthet 

 

 

Tolkning: förstasidan och sida 10-11 i Sportbladet 27 april 2011 

Sportbladets rapportering, med oretuscherade bilder och konstaterande rubriker, ger här 

uppfattningen av att förmedla sanningen. Hvitfelt (1989) menar att det är just de fotografiska 

bilderna i dagspressen, tillsammans med rubriker och ingresser, som med all sannolikhet har 

den mest centrala betydelsen för den verklighetsbild och uppfattning som läsaren utvecklar 

om det behandlade ämnet. 

 

Det här uppslaget gör en tydlig markering med sin omedelbara yttre kontext som påstår att 

”kastet kom utifrån”. En uppgift som helt går emot de inledande beskrivningarna av 

händelseförloppet och rentvår AIK:s supporterklack. Till sin hjälp för att stärka påståendet har 

Sportbladet vad de kallar för ett ”bildbevis”.  En oretuscherad, oskarp bild som visar det 

inkastade knallskottet och dess bana i luften. Bilden verkar vara tagen av en amatör från 

läktaren på motsatt långsida och underrubriken kallar de ”Sportbladets nya film”. Ifrån bilden 

har de också konstruerat en illustration som utgörs av ett ritat sattelitfoto från området som 

den stora bilden porträtterar. Man använder sig av pilar och markörer för att visa det inkastade 

knallskottets troliga startposition. En startposition som då enligt uppgifterna skulle vara 

belägen utanför arenan. Sportbladet antar en roll som sanningsförmedlare. Den grimaserande 

domaren som springer ut ur bilden varslar om faran som uppstod i situationen och ger 

kontrast till den oretuscherade amatörbilden som förekommer i olika tappning först på 

framsidan och sedan i tre olika utsnitt på uppslaget. Det är ett sätt att personifiera händelsen. 

Att visa en bild på en människa som lider, ett offer, gör incidenten lättare att ta till sig för 

betraktaren och också greppa allvaret i det inträffade. 
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5.2.3 ”Ingen kan dömas nu” avser sida 12-13 i Sportbladet 27 april 2011 

 

Yttre kontext sida 12-13 

Den övre bannern som det står ”extra” i fortsätter in på uppslaget på sidan 12 och 13. 

Under den finns en stor, vit rubrik som ligger på svart bakgrund, precis som hela uppslaget, 

och lyder: ”Ingen kan dömas nu”. En stor dragbild är centrerad mitt på de båda sidorna och i 

varsin spalt på varsin sida finns en artikel med tillhörande bild. Till vänster toppas artikeln av 

en bild på Daniel Wärnmark som springer undan från knallskottet (bild 22). Rubriken lyder: 

”AIK efter nya filmbeviset: ’Det här rentvår oss helt’”. Den första raden i ingressen lyder: 

”AIK är inte skyldigt, utan ett brottsoffer. Det säger deras säkerhetsansvarige när Sportbladet 

upplyser om filmmaterialet”. Intervjupersonen är alltså AIK:s säkerhetsansvarige Henrik 

Koch som också finns med på en så kallad ”porträttbild” (bild 23). Under den bilden följer ett 

citat från Koch: ”Vi som jobbar känner oss som brottsoffer. Vi har blivit offret här, för man 

har trott att det är vi som ligger bakom det som hände”.  

 

Bild 21 Studium 

Den centrerade dragbilden visar en man i svart läderjacka och glasögon som står på någon 

form av ställning eller i en trapp med metallräcken. Med en onaturligt vriden kroppshållning 

pekar han med böjd arm in i kameran. Med blicken följer han själv den arm som han pekar 

med. Den andra armen håller han ledigt efter sidan. Himmelen bakom honom är kolsvart och 

man ser också tända gatlyktor intill en otrafikerad väg. Gatlyktorna ger ett röd-orange sken på 

asfalten.  

 

Punctum Bild 21 

Bilden är fotograferad så att mannen står på en plats som det kastade knallskottet ska ha 

färdats över och pekar rakt in i kameran. Att han pekar ut mot läsaren är bildens punctum då 

det förmedlar känslan av att knallskottet kastades mot betraktaren och således inte bara var ett 

angrepp på själva matchen utan på oss alla. Även vi som bara läser tidningen. 

 

Bild 22-23 Studium  

 

Bild 22 är en miniatyrbild med samma motiv som bild 2 och visar när Wärnmark springer 

undan från röken. Bild 23 är en ”porträttbild” av en man i svart kostym, beige slips och vit 

skjorta. Mannen är fotograferad i profil och har blickriktningen åt höger. 

 

Yttre kontext sida 12-13 

Bildtexten till bild 21 är: ”Här flög smällaren in. Syrianskas säkerhetsansvarige Ghayath 

Moro visade sent i natt i vilken riktning knallskottet kastades in på Södertälje fotbollsarena i 

matchen mellan Syrianska och AIK”. Under bildtexten ligger en remsa som med en stor, röd, 

vänsterställd rubrik kallas: ”Reaktioner dagen efter skandalen”. Efter följer tre citat, två från 

domaren Daniel Wärnmark och ett från domarbasen Bosse Karlsson, som pratar om domarna. 

En bild på Daniel Wärnmark är infogad som miniatyr och bredvid han finns också en 

miniatyrbild på en kostymklädd och skrattande Bosse Karlsson med ett headset på sig. 
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Högerspalten toppas av en bild med samma motiv som DN hade den 26 april (bild 29) med 

bildtexten: ”Publiken på Södertälje fotbollsarena tvingades fly undan smällarna i måndags”. 

Rubriken till artikeln är ”Syrianska efter nya filmbeviset: ’Det vore inte lätt med omspel’”. 

Ingressen är: ”Om skulden inte faller på något av lagen skulle omspel kunna vara aktuellt. 

Syrianskas säkerhetsansvarige Ghayath Moro suckar när han tänker på det. –Det vore inte lätt 

för oss, säger han”. Det finns en miniatyrnärbild på Moro i mitten  av artikeln med ett 

efterföljande citat som markeras med ett stort rött citattecken: ”Min son stod där på läktaren. 

Han är nio år gammal och såg skotten komma. Det är inte klokt”. 

 

Denotations- och Konnotationstabell 6: Avser sida 12-13 i Sportbladet 27 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

Nattmörker   Negativt, det onda, oklarhet 

Civilklädd man Personlighet, empati, medmänsklighet och 

medlidande 

Orange sken   Brand, fara 

 

Tolkning: sida 12-13 i Sportbladet 27 april 2011 

Ingen kan dömas nu konstaterar rubriken och en civilklädd säkerhetsansvarig i Syrianska 

demonstrerar, på platsen för incidenten, det inkastade föremålets bana i luften. Att han är 

civilklädd gör det enklare för gemene man att identifiera sig med honom och får oss att förstå 

att de som jobbar med det här, de som drabbas, också är människor. Att bilden är tagen på den 

platsen på den tidpunkten kan signalera att mycket tid har lagts ned på att hitta sanningen. 

Arbetet har fortgått långt in på nattens timmar och nu när sanningen är funnen kan den inte 

vänta. Den sena timmen till trots måste sanningen ut omedelbart. Det här är något som kräver 

allas uppmärksamhet och det nu. Dragbilden ramas in av en bild på vardera sida från 

tidpunkten för incidenten. Det ger uppslaget en dramatisk känsla och stärker intrycket av att 

det i den centrerade bilden var här det verkligen hände.  

 

Uppslaget konstaterar att AIK är lika mycket offer för incidenten som Syrianska, ett 

ställningstagande som verkar säga att det inte finns några vinnare. I en sådan här incident är 

alla förlorare. Nattmörkret tillsammans med det röd-orange skenet från gatlyktorna med rök 

på vardera sida är ett sceneri som vi närmast skulle förknippa med en krigszon. Det är en 

diskurs som har tagits vara på i det uppdragna citatet i den högerställda artikeln: ”Min son 

stod där på läktaren. Han är nio är gammal och såg skotten komma”. Här har man förkortat 

knallskotten till skotten vilket ger en stärkt association till en krigszon. Rapporteringen följer 

Galtungs (2002) mall för krigsjournalistik med en tydlig fokusering på våldet.  
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5.3 Aftonbladet, Sportbladet 28 april 2011 (Bilaga 3) 

  

5.3.1 ”Deras krav: Nolltolerans” avser sida 6-7 i Sportbladet 28 april 2011 

 

Yttre kontext sida 6-7 

Uppslaget på sida 6-7 har en stor svart rubrik mot vit bakgrund: ”Deras krav: Nolltolerans”. 

En stor centrerad dragbild och artiklar på varje sida. Underst på uppslaget finns en 

sammanställning från en enkät där Sportbladet har låtit en representant från vardera allsvensk 

klubb svara på två frågor. 1: Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med 

läktarproblemen? 2: Vem eller vilka ska ta initiativ till dessa eventuella åtgärder?  

 

Den vänstra artikeln är en intervju med Svensk elitfotbolls ordförande, Bosse Johansson, som 

citeras: ”Bosse Johansson: ’Jag är trött på att huliganer tar lagen i egna händer’”. Ingressen 

konstaterar att majoriteten av de allsvenska klubbarna ”kräver hårdare tag”. Bosse Johansson 

citeras: ”Jag är så trött på alla som bara förespråkar en dialog. De kan man ha med de goda 

supportrarna, men i övrigt ska det vara nolltolerans som gäller”. Centrerat i mitten på artikeln 

finns en porträttbild (bild 25) på en kostymklädd Bosse Johansson med en bestämd min. 

Under följer ett citat markerat med ett stort rött citattecken: ”Det är viktigt att staten i en 

demokrati använder de maktmedel som polisen har”. 

 

Bild 24 Studium 

Dragbilden i mitten är ett montage. I bildens övre kant är urklipp från tidigare uppslag och 

artiklar ur Sportbladet som rör incidenten inklistrade. Uppslagen som syns är de med följande 

rubriker: ”Här dör festen”, ”Stoppa skiten”, ”Stämmer sina fans” och ”Straffet: Fängelse”. 

 

Bilden föreställer ett stort antal personer som står bakom ett grönt, rutat nät. Personerna 

bakom nätet har ansiktena riktade ut från nätet och ett par personer i det främsta ledet har 

klättrat upp på nätet. En ung kille i randig tröja och svart keps med ett gulsvart armband är en 

av dem. Han klamrar sig fast vid nätet medan han verkar skrika för full hals. Ytterligare ett 

par personer till höger om honom, också yngre män, en med solglasögon och en annan klädd i 

svart tröja, gör samma sak. Bakom dem syns flera personer som är klädda i gulsvarta kläder 

och ganska centralt i bilden vevar någon med en gulsvart, större flagga. Alla personer tycks 

vara unga män. En ung kvinna syns, hon är klädd i vitt. På motsatt sida från dessa personer 

syns två män som tittar åt andra hållet, tillbaka in på dem. De är klädda i gula reflexvästar och 

på den ena mannens rygg står det ”publikvärd” synligt. 

 

Bild 25 Studium 

”Porträttbilden” på Bosse Johansson. Hans blickriktning är rakt in i kameran ut ur tidningen.  

Han har vit skjorta och svart slips och ger ett allvarligt intryck.  
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Yttre kontext sida 6-7 

Bildtexten till bild 24: ”Kaoset på skandalmatchen” med större bokstäver följt av raden: ”Det 

var i måndags, när Syrianska tog emot AIK, som en linjedomare träffades av ett knallskott. 

Nu kräver klubbarna nolltolerans”. Till höger om den centrerade dragbilden finns en artikel 

som täcks av den översta rubriken. Den har en egen rubrik som lyder: ”Syrianska ville höja 

staketet”. Till höger om den rubriken finns vad som kan liknas vid en stämpel med texten 

”Sportbladet avslöjar”. Bildtexten lyder: ”Höjningen uteblev” i fet svart stil. Följt av: 

”Syrianskas säkerhetsansvarige Ghayath Moro framför det omtalade staketet. Moro är 

besviken över att höjningen inte blev av men uttrycker att arenabolaget inte ska lastas för 

knallskottet som slängdes in”. Ingressen konstaterar att ”Syrianska hade anat risken för en 

skandal och bett om hjälp. Men önskan om att höja staketet möttes med svaret att det var för 

dyrt”. 

 

Bild 26 Studium 

Mellan rubrikerna ligger en bild, som också den är ett montage. Inklistrat i bildens 

vänsterkant är två uppslag från tidigare artiklar i Sportbladet. Uppslagen som syns är de med 

rubrikerna: ”Ingen kan dömas nu” och ”Kastet kom utifrån”. Bilden visar också Syrianskas 

säkerhetsansvarige Ghayath Moro framför ett högt träplank. Han är klädd i samma kläder som 

i gårdagens tidning och himmelen ovanför träplanket är svart. Ghayath tittar rakt in i kameran 

på betraktaren. Han har huvudet lite på sned.  

 

Denotations- och konnotationstabell 7: Avser sida 6-7 i Sportbladet 28 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

Nät   Restriktion, begränsning, säkerhet,

   fångst, frihetsberöva 

Man i kostym   Seriöst intryck, professionalitet, 

  sakkunskap 

Publikvärd   Kontroll, övervakning, bevakning 

Ordet ”maktmedel”  Tvång, begränsning, överlägsenhet 

 

Tolkning: sida 6-7 i Sportbladet 28 april 2011 

Ordet nolltolerans i den övre rubriken verkar syfta ner på dragbilden. Personerna bakom nätet 

sägs i den yttre kontexten beskriva ”kaoset på skandalmatchen”. Att de är bakom nät gör att 

man får intrycket av att de är aggressiva och behöver kontrolleras. Direkt efter rubriken är i 

vänsterspalten ord som ”huliganer som tar lagen i egna händer” och ”maktmedel” som stärker 

det intrycket. ”Porträttbilden” på Bosse Johannson i kostym verkar symbolisera överheten. En 

man med stort etos som har god sakkunskap och professionalitet. Det i sin tur kan konnotera 

en form av sakligt grundad objektivitet. Han verkar rikta sina ord i intervjun direkt till 

personerna i den stora, centrerade bilden. De svartgula färgerna visar att det är AIK:s klack 

som syns trots tidigare bevis som konstaterat att det inkastade knallskottet inte har kommit 

från just denna plats som bilden visar.  

 

Ordet kaos under bilden gör att man får en känsla av att situationen i klacken var 

okontrollerad och osäker. Bosse Johansson säger vidare i ingressen att dialog kan föras med 
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”goda supportrar” vilket konnoterar att det finns en motsats, onda supportrar, och att det är de 

som porträtteras i den stora dragbilden. Blickriktningen mot betraktaren i porträttbilden kräver 

något av läsaren (Kress, van Leeuven, 2006). Något som förstärks av hans allvarliga 

ansiktsuttryck. 

 

Ingressen i den högerställda artikeln som menar att ”Syrianska hade anat risken för en 

skandal” konnoterar att det som hände inte bara var olyckligt utan närmast en oundviklighet 

då staketen inte höjdes efter begäran. Detta trots att ingen liknande incident inträffat på 

samma arena någon gång tidigare. Kroppsspråket på säkerhetsansvarige Ghayath är ledsamt 

och uppgivet och han är således en personifiering av incidentens offer. Stämpeln som säger 

”Sportbladet avslöjar” ger oss intrycket att informationen vi får är unik och kanske rent av 

något som någon har försökt dölja för oss. 

 

Rapporteringen visar drag från både freds- och krigsjournalistik. Bosse Johansson är en hög 

tjänsteman inom svensk fotboll och betraktas som en elitperson. Att prata med elitpersoner 

ingår i Galtungs (2002) modell för krigsjournalistik. Enkäten med förslag på åtgärder för att 

komma till rätta med läktarproblemen är konflikt- och lösningsorienterad som passar väl in i 

Galtungs (2002) modell för fredsjournalistik.   
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6. Resultatredovisning, Dagens Nyheter 

 

6.1 Dagens Nyheter, Sporten, 26 april 2011 (Bilaga 4) 

 

6.1.1 ”Straffa bara de skyldiga” avser förstasidan på DN Sporten 26 april 2011  

 

Yttre kontext förstasidan 

Rubriken är: ”Straffa bara de skyldiga”. Ingressen är: ”Den skadades hälsa. Och den skyldiges 

straff. Det är viktigare än allt annat efter skandalen i Södertälje”. Under bild 27 står 

bildtexten: ”Mängder av fyrverkerier regnade in på planen efter att AIK:s Teteh Bangura 

utvisats”.  

 

Bild 27 Studium 

Bilden är rektangulär på höjden och täcker halva sidan. På den andra sidan är en krönika om 

händelsen skriven av DN:s krönikör Johan Esk. En man i bakgrunden av bilden har en AIK-

flaggan i ena handen och den andra handen i luften. Fokus ligger på mannen med flaggan. 

Han har solglasögon, munnen öppen och blickriktningen till höger i bilden. 

 

Bild 28 Studium 

Under ingressen följer en liten bild på Johan Esks ansikte, en så kallad ”porträttbild”. 

Bakgrunden är ljusgrå och Esk tittar rakt på betraktaren vilket enligt Kress & van Leeuven 

(2006) är ett sätt att involvera åskådaren och kräva något. 

 

Denotations- och Konnotationstabell 8: Avser förstasidan i DN Sporten 26 april 2011  

 

Denotation   Konnotation 

En supporter omgiven av  Galen, farlig, barbar 

rök med en arm höjd i luften 

Metaforen ”regnar”  Väldigt mycket av något 

”Straffa bara de skyldiga” Ett brott har begåtts och de skyldiga ska 

straffas, inga andra, risk att oskyldiga 

straffas 

”Porträttbild” på Johan Esk Laglydig, ordentlig, auktoritär 

 

Tolkning: förstasidan i DN Sporten 26 april 2011 

En supporter omgiven av rök med en arm höjd i luften upplever vi som farlig och galen. 

När han dessutom har rubriken ”Straffa bara de skyldiga” över sig ser vi honom som  

kriminell. Att ha ett starkt etos innebär att ha en personlighet som ”passar” i situationen 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008). DN är en av de mest respekterade dagtidningarna i Sverige och 

som sportkrönikör på den tidningen har Johan Esk ett starkt etos till skillnad från supportern 

på bilden som det uppfattas som att Johan Esk skriver om. ”Porträttbilden” på Johan Esk och 

bilden på supportern står i kontrast till varandra på sidan och Johan Esk tolkas som den goda 

medborgaren medan supportern blir stämplad som kriminell. Ingressen inleds med ”Den 

skadades hälsa. Och den skyldiges straff.”  Fokus i de meningarna ligger på våldet vilket 

enligt Galtung (2002) är typiskt för krigsjournalistik. 
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6.1.2 ”Derbyskandalen” avser sida 2-3 i DN Sporten 26 april 2011 

 

Yttre kontext 2-3 

Första uppslaget på sidan två och tre i DN:s sportbilaga har en stor rubrik som lyder: 

”Derbyskandalen”. Under den följer rubriken ”Riskerar att få sex poängs avdrag” som sitter 

på uppslagets stora dragbild som är ett kollage av en stor, centrerad bild samt tre stycken 

mindre, högerställda bilder. De övre rubrikerna har en yttre kontext som talar om att 

någonting har gått allvarligt fel och någon väntar en bestraffning för det. Bilderna ligger mot 

en svart bakgrund och bildtexterna är vita. De stora rubrikerna är svarta. 

 

Bild 29 Studium 

Centrerat i den stora bilden syns en stark rökutveckling på en sittplatsläktarsektion. De röda 

stolarna som omger rökutvecklingen är tomma och personerna som befinner sig närmast har 

vänt ryggen till rökutvecklingen medan de som redan befinner sig några stolsrader bort verkar 

betrakta den. Tre eller fyra personer håller för öronen. Närmast i bild, inne på planen, finns en 

äldre man som är klädd i en gul reflexväst. Någon meter från honom står en brandsläckare. 

 

Yttre kontext sida 2-3 

Bildtexten är: ”Syrianskas publik tvingades fly sedan AIK-klacken kastat knallskott mot 

läktaren”. Vänsterställt till bild 29 finns en rubrik samt en tillhörande artikel som är en 

intervju med Annela Rydberg, VD i AIK Fotboll AB. Hon citeras säga: ”Vi får se vad 

förbundet beslutar” i underrubriken och ingressen står det att AIK kan få hårda straff efter 

skandalen. I värsta fall sex poängs avdrag. Annela Yderberg vill inte kommentera utan 

upprepar endast: ”Vi får se vad förbundet beslutar”. Under artikeln är en guide. Det är en 

faktaruta med utdrag ur rådande regelverk. I den står det att sex poängs avdrag är 

bestraffningen för om våld brukas mot en funktionär samt en lista över övriga tänkbara 

bestraffningar. 

 

Under den stora, centrerade dragbilden kommer ytterligare en rubrik som lyder: ”Sharbel 

Touma: Idioter som förstör”. Ingressen börjar med att nämna matchen. Det står att den bara 

blev 20 minuter gammal innan smällare regnade in på planen. Efter det följer ett uttalande 

från Syrianskas säkerhetsansvarige. Han säger att matchen har avbrutits eftersom en domare 

var skadad och att beslutet har fattats enhälligt efter ett matchmöte. 

 

Bild 30 Studium 

Den första av tre högerställda mindre bilder visar en ung man som har rakad skalle och i den 

ena handen håller en pyroteknisk pjäs, en brinnande bengal. Med den andra handen håller han 

upp ett sträckt mittfinger. Uppradad bredvid honom är en stor mängd yngre män och 

tillsammans utgör de det främsta ledet i AIK:s supporterklack. Man skymtar gulsvarta 

symboler i klädseln på ett par av männen i det främre ledet. Endast mannen med bengalen i 

handen är i bildens fokus, och bredvid honom syns ett skrattande mansansikte. Allt annat i 

bilden är i oskärpa. Viss rökutveckling stiger från bengalen mot en kall, blågrå bakgrund. Alla 

männen i det främre ledet verkar titta rakt fram.  
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Bild 31 Studium 

Bilden är den enda som på något sätt berör matchen som sådan. Domaren, klädd i en turkos 

domartröja, håller upp ett rött kort med en sträckt arm. Blicken och kroppsspråket är bestämt. 

Han är omgärdad av två AIK-spelare som är klädda i vitt, den ena med ryggtavlan vänd mot 

betraktaren och den andra mot domaren med sidan vänd mot betraktaren. Bakom dem syns en 

träläktare med spridd publik på ena långsidan. 

 

Bild 32 Studium 

Bilden är tagen i en gråvit korridor med dörrar på båda väggar. I korridorens mitt står två 

kostymklädda herrar centrerade. Den ena har en mörkt grå kostym och en vit skjorta. Han 

håller armarna i sidan vid midjan och tittar ner i marken. Han är mitt i ett steg och ser ut att 

vanka eftertänksamt. Den andra herren har en ljusare grå kostym med en vit skjorta och en 

ljusblå slips. Han är något längre och står stilla med armarna i kors. Lutade mot den vänstra 

väggen står ytterligare två mörkt klädda herrar med armarna i kors. Den ena av dem verkar ha 

ett headset på huvudet och han närmast i bild är Jonas Dahlqvist, som är reporter på Canal 

plus. Ytterligare två män klädda i gula reflexvästar syns i bakgrunden. Miljön är kal och steril. 

 

Yttre kontext sida 2-3 

Bildtexten till bild 30 är: ”Trots ökad visitering lyckades publiken smuggla in både bengaler 

och knallskott”. Det säger att bengaler och knallskott är något olagligt som det görs försök för 

att stävja, försök som i det här fallet uppenbarligen har misslyckats. Bildtexten till bild 31 är: 

”Situationen som utlöste tumultet. Martin Strömbergsson gav Teteh Bangura rött kort sedan 

han – medvetet eller omedvetet – stämplat Syrianskas målvakt Dwayne Miller”. Bildtexten 

till bild 32 är: ”Polis, tv och tränare väntade på beslutet i korridoren”. Under bilden följer 

även ett citat från Syrianskas tränare som säger ”Jag vill inte bedöma om det var rätt eller fel 

att avbryta matchen”. 

 

Längst ner i uppslagets vänstra kant finns en artikel med rubriken ”Wärnmark får stöd och 

hjälp” med en beskuren, inflikad bild på den assisterande domaren Daniel Wärnmark när han 

iklädd en blå skjorta och svarta byxor lutar sig lätt framåt och tittar rakt på betraktaren som 

om han kräver något (Kress & van Leeuven, 2006). 

 

Denotations- och konnotationstabell 9: Avser DN Sporten 26 april 2011 

 

Denotation   Konnotation 

Publik på läktare  Arrangemang, tillställning av intresse 

Rök   Brand, fara, krig 

Vända ryggar mot röken  Överraskande, farlig situation, att ta avstånd 

Man med rakad skalle som  Skinhead, aggressiv revolt, intolerans 

pekar finger 

Ordet ”smuggla”  Olaglig aktivitet 

Domare som visar rött kort  Fult spel, regelöverträdelser, aggression 

Kostymklädda herrar i  Sjukhus, nervositet, väntan på viktigt besked 

steril korridor 
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Tolkning: sida 2-3 i DN Sporten 26 april 2011 

Det är många olika saker som händer parallellt på uppslaget. Att lägga bildkollaget på en svart 

bakgrund, istället för den sedvanliga vita, ökar kontrasterna och ger bilderna ett djupare och 

skarpare anslag. Dragbilden konnoterar något oväntat. Den yttre kontexten anspelar på någon 

form av bestraffning. Rubriken omtalar de ansvariga som idioter av en person med högt etos 

inom fotbollens värld, Sharbel Touma. Etos handlar om att övertyga med hjälp av 

personlighet och karaktär. Etos är detsamma som anseende eller allt vad en talare står för i 

publikens ögon (Koppfeldt, Carlsson, 2008). Det talas omedelbart och helt oförklätt om att det 

är AIK som riskerar bestraffningen och indirekt omtalas de alltså även som idioterna. Bilden 

på en skinhead som pekar finger från AIK:s klack konnoterar en revolt mot den lugna 

familjepubliken på Syrianskas läktare, samt en aggression som stärker bilden av att det är 

AIK:s anhängare som ligger bakom det inträffade och att de fullkomligt struntar i 

konsekvenserna.  

 

Bild 30 som föreställer AIK:s klack är gråblå och kall medan bild 29 på långsidaläktaren är 

färgglad och soldränkt vilket ökar klyftan och stärker kontrasterna. Domarbilden (bild 31) 

visar tydligt att någon form av regelöverträdelse har begåtts och kan anspela på såväl den 

enskilda matchsituationen som hela läktarincidenten. På så vis utgör den en sammanfattning 

till hela kollaget: Rött kort åt de som förstör. 

 

6.2 Dagens Nyheter, Sporten 27 april 2011 (Bilaga 5) 

 

6.2.1 ”Vet inte om jag vill fortsätta döma” avser sida 5 i DN Sporten 27 april 2011 

 

Yttre kontext sida 5 

Rubriken ovanför texten är: ”Wärnmark: Vet inte om jag vill fortsätta döma” och direkt under 

bilden finns en rubrik till en annan artikel som behandlar det rättsliga efterspelet: ”Höga 

beviskrav för att hitta skyldiga”. I bildtexten står det: ”Den assisterande domaren Daniel 

Wärnmark mår under omständigheterna bra efter attacken på Södertälje fotbollsarena”.  

I artikelns ingress, som är placerad bredvid bilden i höjd med det högra hörnet, säger 

Wärnmark i ett citat: ”Den här händelsen gör att jag för första gången funderar på om det är 

värt att fortsätta döma”. 

 

Bild 33 Studium  

Den assisterande domaren i matchen, Daniel Wärnmark, som drabbades av tinnitus på grund 

av ett av de inkastade knallskotten, sitter på Råsunda fotbollstadion i Solna, som är 

landslagets och AIK:s hemmaplan. Wärnmark sitter ner ett tjugotal stolsrader upp på arenans 

ena kortsida och i bakgrunden är en soldränkt, grön gräsmatta som klipps av en gräsklippare. 

På bilden är Wärnmark klädd i en svart träningsjacka, med vita detaljer på armarna, av märket 

Umbro. Hans hår är stylat med frisyrgelé och han är rakad i ansiktet. Det lilla man ser av hans 

underdel visar att han har ett par ljusa jeans på sig. Bilden på Wärnmark är en halvbild. Den 

fokuserar på kroppens viktigaste uttrycksmedel, ansikte, armar, blickar och gester (Carlsson, 

Koppfeldt, 2008). Han sitter med benen i kors. Kroppen är vänd åt sidan men ansiktet är riktat 

mot kameran. Han är förberedd på bilden och poserar, antagligen efter fotografens direktiv. 
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Bilden är tagen snett ovanifrån vilket gör att betraktaren uppfattar objektet (människan) som 

liten och sårbar (Larsson, Ekström, 2010). 

 

Bild 33 Punctum 

Punctum i bilden är domaren Daniel Wärnmarks blickriktning mot betraktaren, som i vanliga 

fall ses som krävande (Kress, van Leeuven, 2006). Här ses det dock mer som bedjande med 

rynkad panna. Det skapar affekt hos betraktaren i form av medlidande. Att bilden är tagen 

uppifrån tvingar honom att titta uppåt och gör så att han ser sårbar ut. 

 

Denotations- och konnotationstabell 10: Avser sida 5 i DN Sporten 27 april 2011 

 

Denotation                 Konnotation 

Grön gräsmatta  Vår, lek, glädje, fotboll  

 Råsunda fotbollsstadion   Svensk elitfotboll, allsvenskan 

Svartvit träningsjacka   Domare 

Umbro   Svenska fotbollsförbundet (deras 

klädsponsor) 

 

Tolkning: sida 5 i DN Sporten 27 april 2011 

Bilden ger uppfattningen att Wärnmark tänker på sin framtid. Hans position ett tjugotal 

stolsrader från planen ger bilden av att han distanserat sig från fotbollen. Att bilden är tagen 

snett ovanifrån gör att Wärnmark framställs som liten. Rubriken under bilden: ”Höga 

beviskrav för att hitta skyldiga” tillsammans med bilden gör att betraktaren ser på Wärnmark 

som ett brottsoffer. Råsunda är AIK:s hemmaplan och ”klacken” står alltid på kortsidan. Att 

placera Wärnmark på Råsunda och AIK:s klacksektion är ett sätt att placera honom på 

brottsplatsen.   
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7. Analys  

 

7.1 Aftonbladet, Sportbladet  

 

7.1.1 Den 26 april 2011 ”Stoppa skiten” (sida 2-3) 

 

Den stora bilden på uppslaget (Bild 2) fokuserar på den assisterande domaren Daniel 

Wärnmark. Detta var enligt (Wenner, 1989) och Wallin (1998) en tydlig trend inom 

sportjournalistiken redan på 1980 och 1990-talen då bilderna allt oftare fokuserades på 

individen istället för kollektivet. Den turkosa tröjan som Wärnmark har på sig ger honom 

extra fokus hos betraktaren då en stark färg drar till sig uppmärksamhet (Carlsson, Koppfeldt, 

2008). 

 

Bilden är emotionell på flera sätt. Wärnmarks ansiktsuttryck ger en stark känsla av att han 

känner ett obehag av situationen och hans framåtlutande kroppshållning tyder på att han 

snabbt vill ta sig bort från situationen. Detta tillsammans med röken till vänster i bilden, och 

flickan på läktaren rakt över Wärnmark, skapar känslor hos betraktaren. Bilder inom 

sportjournalistiken vill skapa en känsla hos betraktaren och de framhäver kampen, styrkan, 

farten och spänsten (Wallin, 1998). Vi anser att framhävandet av kampen är extra tydligt i 

denna bild då Wärnmark kämpar för att ta sig bort från en obehaglig situation. Den känslan 

förstärks av att han rör sig från den mörka delen i bilden, läktaren, till den ljusa delen som är 

fotbollsplanen. Mörker ger ofta negativa eller farliga konnotationer medan ljus ger positiva 

och glada konnotationer (Carlsson, Koppfeldt, 2008).  

 

Ett vanligt stilgrepp i redigeringen av sportsidor var redan på 1980-talet att slå upp stora 

featureuppslag och reportage som fick stort utrymme. Ofta kommenterades trender och 

aktuella händelser av en sportkrönikör (Wenner, 1989). Uppslaget på sida två och tre i 

Aftonbladet den 26 april 2011 stämmer väl in på den beskrivningen. Bilden på Wärnmark 

breder ut sig på båda sidorna och under bilden har man illustrerat tidigare rubriker och bilder 

från Aftonbladet efter liknande händelser. Till vänster på uppslaget kommenteras händelsen 

av Aftonbladets sportkrönikör Erik Niva. Under texten är det en bild på Niva där han håller 

armarna i kors och tittar på betraktaren vilket enligt Kress och van Leeuven (2006) tolkas som 

att han kräver något av läsaren. Bilden på Erik Niva är större än de andra bylinebilderna och 

enligt Wallin (1998) så profilerar tidningarna sina sportjournalister och försöker göra dem till 

ett exklusivt varumärke. De framträder ofta i roller som experter och underhållare och detta är 

enligt Wallin (1998) en av anledningarna till att sportjournalistiken blivit en institution för sig. 

Rubriken över hela uppslaget är stor och skriven med versaler vilket är ett tydligt tecken på 

krigsjournalistik. Fenomenet med stora rubriker i versaler kallas till och med inom 

journalistiken för ”krigsrubrik”. Rubriken fokuserar på våldet som definieras som ”SKITEN” 

en fokusering som enligt Galtung (2002) är typisk för krigsjournalistik. Alla rubriker i 

illustrationen med tidigare artiklar från tidigare incidenter fokuserar på våldet. ”ATTACKEN 

PLANERAD”, ”´JAG BLEV LIVRÄDD’”, ”’HOPPADES ÖVERLEVA’”, ”Här går de till 

attack”. En rapportering som fokuserar på våldet leder enligt Galtung (2002) till att försvåra 

problemlösningar. 

 

Även i ingress och bildtext finner vi värdeladdade ord som kan kopplas till krigsjournalistik. I 

ingressen till höger om bilden med Wärnmark står det ”Explosionerna bröt matchen” och 

under bilden på Wärnmark står det och ”tvingades fly från platsen”. Steen (2008) anser att 

sportjournalister använder värdeladdade ord i kontexter där det inte är berättigat. Han menar 



 

  45 (75) 
 

bland annat att ordet ”tragic” nittionio gånger av hundra när det används av en sportjournalist 

inte är berättigat. Alternativa ord som Aftonbladet kunde använt är till exempel, ”Smällarna 

bröt matchen” och ”sprang från platsen”. 

 

Redan i slutet på 1980-talet konstaterade Wenner (1989) att en negativ sportnyhet ofta ledde 

till en uppmärksammad artikel och krav från journalisten på att idrottsorganisationen skulle 

”rensa upp”. På sida två i Aftonbladet, Sportbladet den 26 april 2011, skriver Erik Niva i 

ingressen, ”Bötesstraff? Verkningslöst. Poängavdrag? Missriktat. Huliganism kan inte 

bekämpas med insamlingsbössor och serietabeller – det enda som funkar är 

övervakningskameror och lagböcker”. Vi anser att detta är ett tydligt krav på 

idrottsorganisationerna, klubbarna, att installera övervakningskameror och lagföra 

”huliganerna”. Rubriken över uppslaget ”STOPPA SKITEN” anser vi även riktar sig till 

klubbarna, som ska installera övervakningskameror, och samhället i form av politiker och 

polis som ska stifta lagar och straffa de skyldiga.  

 

Till höger om bilden på Wärnmark står citatrubriken ”’De här rötäggen förstör så mycket’”. 

Enligt Helland (2007) är sportjournalisterna dagens bröderna Grimm. De skriver sagor om 

idrottsprestationer för nationen, skapar hjältar och pekar ut syndabockar . I denna rubrik pekar 

sportjournalisten ut en tydlig syndabock det vill säga ”rötäggen” som förstör sagoskrivandet 

om idrottsprestationerna. Inom sportjournalistiken finns det tydliga strukturer som skapar 

hjältar (Helland, 2007). Vilket även är typiskt för krigsjournalistiken (Galting 2002). En 

bevakning som fokuserar på att hitta hjältar, the good guy, hittar enligt Galtung (2002), 

medvetet eller omedvetet, även dess motsats det vill säga syndabockar, the bad guy. I denna 

rubrik anser vi att ”rötäggen” är syndabockarna, the bad guys.  

 

Robert Steen (2008) tar i sin bok ”Sport journalism a multimedia primer” upp 

intressekonflikten mellan det som kallas kvalitetsjournalistik och ”viewspapers” där många 

sportjournalister menar att underhållande bilder och lockande rubriker ständigt går före 

informativ text i prioriteringen.  Om man tittar på uppslaget på sida två och tre i Aftonbladet, 

Sportbladet den 26 april 2011ser man att mycket utrymme fylls av bilder, illustrationer och 

rubriker. Dramatiska bilder och lockande rubriker säljer lösnummer (Steen, 2008).  

 

Aftonbladet, som är en kvällstidning, är beroende av att sälja lösnummer och måste således 

locka med rubriker och bilder (Elliot, 1997). Hvitfelt (1989) menar att nyhetsbilder kan skapa 

en symbolisk betydelse som inte går att uppnå i nyhetstext och att tidningsjournalistik i allt 

större uträckning är bildjournalistik. Nordström (1981) var redan i början i början av 1980-

talet inne på samma linje som Steen (2008) och menade att antalet bilder inom 

sportjournalistiken och det utrymme de upptog i tidningen ökade i avsevärt högre takt än 

antalet sportartiklar och deras utrymme. Om det finns en konflikt på tidningen angående hur 

högt bilder ska prioriteras gentemot informativ text kan vi inte svara på, men ”viewspaper”-

dragen hos Aftonbladet, Sportbladet finner vi tydliga. 

 

Wenner (1989) anförde redan i slutet på 1980-talet att sportjournalister måste tänka på 

konsekvenserna av deras rapportering och tillfredställa flera parter. Spelare, ledare och övrig 

personal inom föreningarna ger sportjournalisten de mest exklusiva nyheterna från ”insidan” 

som är eftertraktade hos läsarna och det är således viktigt för sportjournalisten att hålla sig väl 

med dem (Wenner, 1989). En grupp som sportjournalister enligt Wenners (1989) iakttagelser 

inte behövde ta hänsyn till i sin rapportering var supportrarna.  
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I Aftonbladet, Sportbladet den 26 april på sidorna två och tre kommer ingen supporter till tals 

i rubrik, ingress eller bildtext. 
 

“As a result the sport journalist must respond to a variety of countervailing pressures. The 

question of who is paying the bills resolves some of the dilemma”.  (Wenner, 1989, sida 38). 

 

Den journalistiska etiken och medieorganisationen som sportjournalisten arbetade för hade 

även de stor påverkan på rapporteringen (Wenner, 1989). Supportrar var således inte en viktig 

intressegrupp för sportjournalistens rapportering. En iakttagelse vi kan se stämmer överens 

med rapporteringen av denna incident i Aftonbladet, Sportbladet och DN, sporten då 

supportrarna marginaliserats i rapporteringen och ingen supporter kommer till tals i rubrik, 

bildtext och ingress på någon av de sidor vi undersökt under de aktuella datumen i båda 

tidningarna. 

 

Aftonbladet, Sportbladet rapporterade om incidenten på två uppslag till i tidningen den 26 

april 2011 och på framsidan av tidningen. Utmärkande för den rapporteringen var att även där 

tog rubriker och bilder stort utrymme och vi bedömer att bilderna har styrt textinnehållet 

vilket ofta är fallet inom all form av nyhetsjournalistik (Wanta, Rourke, 1993). Enligt Hvitfelt 

(1989) styr den yttre kontexten hur betraktaren tolkar bilderna och på framsidan (Bild 1) och 

på båda uppslagens dragbilder (Bild 4 och bild 12) var AIK-supportrarna i fokus. Detta till 

rubriker som ”STRAFFET: FÄNGELSE” och ”STÄMMER SINA FANS”. Vi anser att 

Aftonbladet, Sportbladet på så sätt pekar ut AIK-supportrarna som skyldiga till incidenten på 

ett sätt som enligt Wenner (1989)  ofta sker inom sportjournalistiken då deras jakt på hjältar 

även leder till utpekandet av syndabockar. Något som enligt Galtung (2002) är typiskt för 

krigsjournalistiken. 

 

Andra uppslag den 26 april 2011 i Aftonbladet, Sportbladet: Framsidan: ”Här dör festen” 

(Bild 1). Sida 4-5 ” Straffet: Fängelse” (Bild 4-11). Sida 6-7 ”Stämmer sina fans” (Bild 12-

14) 

 

 

7.1.2 Den 27 april 2011 ”Kastet kom utifrån” (sida 2-3) 

 

Den stora dragbilden (Bild 16) fokuserar inte på någon individ och den är inte särskilt 

emotionell, vilket enligt Wallin (1998) är två typiska stildrag för bilder inom 

sportjournalistiken. Bilden är enligt Aftonbladet en bevisbild och den visar att knallskottet 

som skadade domaren Daniel Wärnmark kom utifrån. Bilden fokuserar således på en specifik 

händelse, ett moment, vilket är vanligt inom sportjournalistiken (Wallin, 1998). Detta är extra 

tydligt då det i bildens vänstra hörn är en inzoomad bild på knallskottet, bilden är omgiven av 

en röd linje. Den röda färgen lyser upp och skapar på så sätt uppmärksamhet till bilden 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008). Över bilden står det, ZOOM.  Sportjournalistiken använder sig 

ofta av närbilder för att framhäva en händelse eller ett moment (Wallin, 1998). 

 

Till vänster om dragbilden finns en noga beskriven illustration på hur händelsen gick till. 

Över hela uppslaget står det med versaler ”KASTET KOM UTIFRÅN” och precis över 

illustrationen står det. ”Härifrån kom smällen som skadade assisterande domaren”. Under den 
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stora dragbilden står bildtexten ”BILDBEVISET Sportbladets unika film visar tydligt hur de 

inkastade knallskotten kommer från en position bakom Syrianskas läktare”. 

 

Hvitfelt (1989) menar att bilderna, tillsammans med rubrik och ingress, har den mest centrala 

betydelsen för den verklighetsuppfattning som läsaren utvecklar om det behandlade ämnet. 

Sut Jhally (1989) anförde redan i slutet på 1980-talet att sport kan förklara värden för dess 

åskådare. De som följer sport och sportjournalistik får på så sätt sin världsbild formad av 

sportjournalister. Helland (2007) anför en liknande ståndpunkt då han menar att 

sportjournalister är dagens bröderna Grimm. De konstruerar sagor, utser hjältar och 

syndabockar och formar på så viss läsarens världsbild (Helland, 2007). Vi anser att 

Aftonbladet i sin yttre kontext i form av rubrik, bildtext och ingress tillsammans med bilderna 

ger läsaren en klar uppfattning om hur incidenten gått till. Ett exempel på detta förutom det vi 

tidigare nämnt är ingressen i den enda artikeln som finns på uppslaget, som lyder ”Här är 

beviset för hur skandalen gick till: Knallskotten kom varken från Syrianskas eller AIK:s 

läktare. De kastades in från en position utanför arenan”.  

 

Under den stora dragbilden finns det tre mindre bilder (Bild 18, 19, 20). Två av dem 

fokuserar på det inkastade knallskottet vilket är extra tydligt då de har en röd linje runt sig, 

som ger bilden uppmärksamhet. Den tredje är en närbild på domare Wärnmark då han med ett 

plågat ansiktsutryck lämnar planen. Bilderna inom sportjournalistiken fokuserar ofta på en 

händelse eller ett moment med hjälp av närbilder (Wallin, 1998). 

 

Långt ner i vänstra hörnet på uppslaget är en illustration med uppslagen från gårdagens 

rapportering. Ett av dem är det vi analyserat ovan, rubrikerna till de andra tre lyder ”HÄR 

DÖR FESTEN” ”STRAFFET: FÄNGELSE” och ”STÄMMER SINA FANS”. På alla 

uppslagens dragbilder är det AIK-supportrar (Bild 1, Bild 4, Bild 12). 

  

Redan i slutet av 1980-talet iakttog Wenner (1989)  att bilderna inom sportjournalistiken 

inriktade sig på individen i framställandet av hjältar. Helland (2007) är inne på samma spår då 

han menar att sportjournalistiken skapar hjältar och syndabockar.  En bevakning som söker 

hjältar hittar även enligt Galtung (2002) dess motsats det vill säga syndabockar. Vi anser att 

bilderna på dessa uppslag tillsammans med rubrikerna framställer AIK-supportrarna som 

syndabockar, det vill säga skyldiga till incidenten. Trots detta väljer Aftonbladet att ha med 

dessa uppslag från den 26 april 2011 på uppslaget den 27 april 2011. Trots att det enda som 

den illustrationen visar är att Aftonbladet felaktigt (enligt deras egen rapportering) dömde 

AIK-supportrarna som skyldiga dagen innan. Bilden ihop med den yttre kontexten är det som 

har störst påverkan på läsaren och de uppfattningar han eller hon skapar sig om ämnet 

(Hvitfelt, 1989). 

 

Trots Aftonbladets bevis blev AIK tillslut dömda för läktarincidenten. Helland (2007) menar 

att symbiosen mellan sport och medier lider av två stora paradoxer. En av dessa är att de stora 

kommersiella intressena, som finns inom sportjournalistik, leder till okritisk journalistik. Hur 

kritiska Aftonbladet varit i sin rapportering är svårt att veta, men trovärdigheten går att 

ifrågasätta, när de första dagen efter incidenten pekar ut AIK som skyldiga för att nästa dag 

hävda att ingen är skyldig. DN har till exempel inte en bild eller textrad i sin rapportering om 

att knallskottet som skadade domare Daniel Wärnmark skulle ha kommit utifrån.   

 

Aftonbladet har även på detta uppslag, likt det tidigare vi analyserade, mycket bilder och 

brödtexten utgör en liten del av uppslagets yta. Det är tio bilder på uppslaget plus 

illustrationen över hur händelsen gick till och illustrationen över gårdagens uppslag. Den stora 
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dragbilden utgör mycket av uppslagets yta. Ofta får bilderna en dominerande roll som kan 

motivera textinnehållet i tidningen (Wanta, Rourke, 1993). Enligt Wallins (1998) studie från 

slutet av 1990-talet tog bilderna i tidningarna allt större plats och Aftonbladet hade bilder till 

80 procent av deras sportartiklar. De hade flest antal bilder i sina artiklar av alla svenska dags- 

och kvällstidningar (Wallin, 1998).  

 

Steen (2008) pratar om fenomenet ”viewspapers” och många sportjournalister menar att 

underhållande bilder och rubriker prioriteras före ren nyhetstext. I Aftonbladet den 27 april 

2011 på uppslaget på sida två och tre anser vi oss se tydliga ”viewspapers”-drag då bilder, 

rubriker och illustrationer får klart större utrymme än nyhetstexten. Dock kan vi inte svara på 

hur prioriteringen på Aftonbladet, Sportbladet, ser ut. 

 

Denna linje var Wenner (1989) inne på redan i slutet av 1980-talet. Då han menade att 

featureuppslag som likt detta med en stor dragbild, många mindre bilder, illustrationer, 

bildtext och rubriker var mycket vanliga inom sportjournalistiken.  

 

Aftonbladet, Sportbladet rapporterar även om incidenten på framsidan och på ett annat 

uppslag i tidningen den 27 april 2011. Framsidan pryds av en likadan bild som är dragbild på 

uppslaget vi analyserat ovan (Bild 16). Under bilden står det med versaler ”BILDBEVISET”. 

På det andra uppslagets stora dragbild (Bild 21) visar Syrianskas säkerhetsansvarige vart 

knallskottet kom ifrån. Både han och AIK:s säkerhetsansvarige får komma till tals i varsin 

ingress och huvudtemat är, precis som uppslagets rubrik, att ”’Ingen kan dömas nu’”. Även 

under denna dag utmärktes Aftonbladets rapportering av många och stora bilder som tog stor 

plats, vilket är ett vanligt attribut inom sportjournalistiken (Steen, 2008). Mest utmärkande 

var dock att tidningen med hjälp av deras bildbevis ansåg att ingen kunde dömas till 

incidenten efter att dagen innan i bilder och rubriker pekat ut AIK som skyldiga.  

 

Andra uppslag i Aftonbladet, Sportbladet den 27 april 2011: Framsidan (Bild 15). Sida 12-13 

”Ingen kan dömas nu” (Bild 21-23). 

 

 

7.1.3 Den 28 april 2011 ”Deras krav: Nolltolerans” 

 

Den stora dragbilden på uppslaget fokuserar på supportrarna (Bild 24). Inom 

sportjournalistiken använder man sig ofta av närbilder för att framhäva något specifikt 

(Wallin, 1998). Utpekandet av syndabockar fortsätter den 28 april i Aftonbladet, Sportbladet 

när Svensk Elitfotbolls ordförande Bosse Johansson får uttala sig i ingress och i inklippta 

citat. ”Jag är trött på att huliganer tar lagen i egna händer”. ”Jag är så trött på alla som 

förespråkar en dialog”. ”Det är viktigt att staten i en demokrati använder de maktmedel 

polisen har”.  

 

I botten på uppslaget är en enkät där representanter från klubbarna får svara på två frågor. 

”Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med problemet?” och ”Vem eller vilka ska ta 

initiativ till dessa eventuella åtgärder?”. Vi anser att detta är första och enda gången som 

Aftonbladet, Sportbladet under dessa tre dagar i sin rapportering om läktarincidenten bedriver 

fredsjournalistik då de ger en plattform för diskussion och problemlösning vilket enligt 

Galtung (2002) är de viktigaste aspekterna för fredsjournalistik. Dock fick inga supportrar 

vara med i enkätundersökningen, eller i någon annan del av Aftonbladets rapportering under 



 

  49 (75) 
 

de här tre dagarna. Det finns en symbios mellan sport och medierna där båda parterna är 

intresserade av att tjäna pengar och de är sociala institutioner (Helland, 2007). I jakten på 

konsumenter förlitar de sig på, och tar hjälp av varandra (Beck, Bosshart, 2003). Supportrarna 

får dock inte ta del av den gemenskapen. 

 

 

7.2 Dagens Nyheter, sporten 

 

7.2.1 Den 26 april 2011 ”Derbyskandalen” (sida 2-3) 

 

En drivkraft inom sportjournalistiken är att skapa känslor hos betraktaren med sina bilder 

(Wallin, 1998). På dragbilden i DN, sporten, den 26 april 2011(Bild 29) framhävs kollektivet, 

publiken, vilket inte hör till det vanliga inom sportjournalistiken (Wallin, 1998). Publiken rör 

sig från platsen där röken kommer ifrån och några håller för öronen som för att skydda dem 

mot oljud. Känslan hos betraktaren när man ser en läktarsektion där det ryker och folk som 

rör sig därifrån är fara. Kollektivet, publiken, lyckas därför här skapa en känsla hos 

betraktaren. Vilket enligt Wallin (1998) är en stark drivkraft inom sportjournalistiken. Redan i 

början av 1980-talet kom Nordström (1981) i sin undersökning fram till att känsloladdade 

bilder var de vanligaste i dagpressens fotbollsrapportering. 

 

Bredvid dragbilden finns tre mindre bilder (Bild 30, 31, 32). På den översta av dessa bilder 

står en man med en bengalisk eld och ett sträckt mittenfinger (Bild 30). Wallin (1998) menar 

att individen ofta står i centrum på bilderna inom sportjournalistiken och att de inriktar sig på 

det emotionella. Fokus på individen i bilden är stort då övrig publik, förutom de i mannens 

direkta närhet, är i oskärpa. Bilden väcker känslan av fara då mannen visar en obscen gest och 

dessutom håller i en tänd bengal, vilket är olagligt inne på arenan. Det är en mörk blågrå färg 

över läktaren där mannen med bengalen står. Mörker ger farliga och negativa konnotationer 

(Carlsson, Koppfeldt, 2008).  

 

Vi anser att bilden på mannen med bengalen (Bild 30) är ett typexempel på utpekandet av en 

syndabock enligt Galtungs (2002) teori.  Han är en av ”Idioterna som förstör” som en av 

rubrikerna på uppslaget lyder. En bild skapar en symbolisk och opinionsmässig betydelse som 

inte går att framhäva i text (Hvitfelt, 1989). Och därför skapar denna bild ett större avtryck 

hos läsaren än till exempel rubriken ”Idioter som förstör”, däremot hjälper en sådan rubrik 

betraktaren i dennes tolkning av bilden (Hvitfelt, 1989). Han är en ”Idiot som förstör”. 

 

Hvitfelt (1989) menar att den yttre kontexten som utgörs av rubrik, bildtext och ingress styr 

betraktaren tolkning åt ett visst håll. På sida två i DN, sporten, den 26 april 2011 står det högts 

upp i högra hörnet ”DERBYSKANDALEN” i orangea versaler. En stark färg som orangea 

drar uppmärksamheten till sig (Carlsson, Koppfeldt, 2008). Speciellt i en kontext där i princip 

all övrig text är i svart. Vi anser att den yttre kontexten i detta fall på ett väldigt utmärkande 

sätt styr betraktarens tolkning av bilderna. Detta är en ”DERBYSKANDAL”.  

 

Andra värdeladdade ord i ingresser och bildtext förutom de vi tidigare nämnt är ”smuggla” 

och ”tvingades fly”. Steen (2008) menar att den underhållande kontexten inom 

sportjournalistiken är tydlig och att använda värdeladdade ord är en del av den.   

Enligt Wenners (1989) forskning från slutet av 1980-talet måste en sportjournalist ta hänsyn 

till flera saker i sin rapportering. En av dessa är att ligga bra till hos spelare, ledare och annan 

personal runt idrottsföreningarna då de i gengäld kan ge nyheter från ”insidan” som är 
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eftertraktade av sportjournalistens läsare (Wenner, 1989). Under bilden står rubriken ”Sharbel 

Touma: Idioter som förstör”. Här har en av Syrianskas största spelarprofiler fått gå ut och 

uttala sig om händelsen. Även Syrianskas tränare, säkerhetsansvarige och AIK:s vd får 

komma till tals i bildtext, rubrik eller ingress, men ingen supporter.  

 

“As a result the sport journalist must respond to a variety of countervailing pressures. The 

question of who is paying the bills resolves some of the dilemma”.  (Wenner, 1989, sida 38) 

 

Enligt Steen (2008) domineras ofta sportsidorna i tidningen av bilder. Wenner (1989) gjorde 

redan på slutet av 1980-talet snarlika iakttagelser och han menade på att sportsidorna ofta 

redigerades som featureuppslag. Uppslaget på sida två och tre i DN, sporten, den 26 april 

2011 har många attribut från ett featureuppslag. Det är fyra olika bilder som handlar om 

incidenten en stor och tre mindre i sidan, två faktarutor, och två stora citat. 

 

På uppslaget är det fyra olika bilder som rör läktarincidenten. Bilderna inom dagspressen har 

ökat och Hvitfelt (1989) redogjorde redan i slutet på 1980-talet för att dagpressen i allt större 

utsträckning är bildjournalistik. Steen (2008) menar att de många bilderna på sportsidorna har 

lett till att sportbilagorna ofta kallas för ”viewspapers”. Ett resonemang som Nordström 

(1981) anförde redan på 1980-talet då han menade att tidningskonsumenterna i huvudsak var 

en tidningstittare och att de fick sin viktigaste information från bilder, bildtexter och rubriker.  

 

Förutom detta uppslag rapporterade även DN, sporten om incidenten på framsidan i tidningen 

den 26 april 2011. Halva sidan täcks av en bild med en man som håller en AIK-flagga (Bild 

27). Ovanför bilden står rubriken ”Straffa bara de skyldiga”. Den yttre kontexten hjälper 

betraktaren att tolka bilden och som betraktare får man här uppfattningen att AIK är ”de 

skyldiga” och bör straffas. Ännu ett exempel på en bevakning inom sportjournalistiken som 

hittar hjältar och syndabockar (Helland, 2007) (Galtung, 2002). Till vänster om bilden skriver 

DN:s sportkrönikör Johan Esk en krönika om läktarincidenten. Att aktuella händelser 

kommenteras av en krönikör var vanligt inom sportjournalistiken redan i slutet på 1980-talet 

enligt Wenner (1989). Och utifrån rapporteringen av denna incident i Aftonbladet, 

Sportbladet och DN, sporten verkar det vara ett attribut som fortfarande är aktuellt då båda 

tidningarna använde sig av detta stildrag. Esk har en bildbyline (Bild 28) tillskillnad från de 

andra journalisterna som skriver om incidenten i DN, sporten den 26 april 2011. Att göra 

sportjournalister till ett exklusivt varumärke och låta den personen uppträda i rollen som 

expert och underhållare är vanligt inom sportjournalistiken (Wallin, 1998).   

 

Andra uppslag i DN, sporten den 26 april 2011: Framsidan ”Straffa bara de skyldiga” (Bild 27 

och 28).  
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7.2.2 Den 27 april 2011 ”Wärnmark: Vet inte om jag vill fortsätta döma” 

 

Den assisterande domaren Daniel Wärnmark porträtteras stort på tidningssidan sju i DN (Bild 

33). Tidningen har här gjort ett val att inrikta sig på en person, domaren som skadades. Vilket 

är vanligt inom sportjournalistikens berättande då de fokuserar på en händelse, ett moment, 

eller en individ.  Bilderna inom sportjournalistiken fokuserar mer på individen än kollektivet 

och det är fler närbilder än översiktsbilder (Wallin, 1998).  

 

Wallin (1998) menar att dagstidningarna kopierat kvällstidningarnas sätt att skriva om en 

specifik händelse, ett avgörande moment eller en matchhjälte. Kvällstidningarna har därför 

börjat fokusera mer på idrottsstjärnornas privatliv och rapporteringen har rört sig allt längre 

bort från själva idrottsutövandet. Detta har gjorts med personinriktade och värdeladdade 

bilder och text. 

 

Artikeln ”Wärnmark: Vet inte om jag vill fortsätta döma” stämmer in på många av de stildrag 

som Wallin (1998) nämner att kvällstidningarna arbetar efter i sin rapportering. Bilden på 

Wärnmark är tagen då han inte utför sitt yrke som domare utan i privatlivet, även om han 

befinner sig på en fotbollsarena. Både bild och bildtext handlar om Wärnmark och bildtexten 

innehåller det värdeladdade ordet ”attacken”. Dagspressen har tidigare kopierat kvällspressen 

inom sportjournalistik och vi anser att artikeln är ett exempel på hur dagspressen återigen 

närmar sig kvällspressens sätt att rapportera.  

 

Fotot på Wärnmark är taget snett ovanifrån vilket gör att betraktaren uppfattar honom som 

liten och sårbar (Larsson, Ekström, 2010). Bilderna inom sportjournalistiken fokuserar på att 

skapa känslor hos betraktaren både positiva och negativa (Wallin, 1998). Då fotot är taget 

snett ovan ifrån drar vi slutsatsen att DN vill förmedla känslan av Wärnmark som liten och 

sårbar och på så sätt skapa känslor av sorg och medlidande hos betraktaren. 

 

Wanta och Rourke (1993) menar att bilden ofta får en dominerande roll som kan styra 

textinnehållet och nyhetsvärderingen i tidningen. Bilden på sida sju i DN på domare 

Wärnmark tar klart mycket större utrymme än vad texten gör, som dessutom även handlar om 

bollkallen som skadade sig i matchen, och vi anser därför att bilden styrt textinnehållet och 

nyhetsvärderingen i detta fall. En känsloladdad bild får läsaren att övervärdera texten som är 

knuten till bilden och gör artikeln intressantare för läsaren (Wanta, Rourke, 1993).  

Wenner (1989) redogjorde redan i slutet på 1980-talet för att det visuella inom 

sportjournalistiken alltmer frångår kollektivet för att fokusera på individuella prestationer och 

att skapa hjältar. En bevakning som även hittar dess motsats, det vill säga offer och 

syndabockar (Galtung, 2002). Bilden på Wärnmark fokuserar enbart på honom som individ 

och vi anser att Wärnmark framställs som ett brottsoffer. Rubriken, ”Wärnmark: Vet inte om 

jag vill fortsätta döma”, och bildtexten, ”Den assisterande domaren Daniel Wärnmark mår 

efter omständigheterna bra efter attacken på Södertälje fotbollsarena”, skapar tillsammans 

med bilden medlidande för Wärnmark. Eftersom han har blivit ”attackerad” när han utförde 

sitt jobb som rättsskipare under en fotbollsmatch.  

 

Forskaren Sut Jhully (1989) anförde redan i slutet av 1980-talet att sport på ett kulturellt plan 

kan förklara världen och våra sociala relationer för dess åskådare. Helland (2007) är inne på 

samma spår och menar att sportjournalistiken påverkar läsarens världsbild. I Sverige är det 

inte försvarbart att bli ”attackerad” i sin yrkesutövning och speciellt inte om det yrket handlar 

om att upprätthålla lagen, vilket domaryrket inom fotbollen gör. Betraktaren får därför 

medlidande för Wärnmark och hans ses som ett brottsoffer. 
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Wenner (1989) anförde redan i slutet av 1980-talet att ett dåligt uppträdande ofta ledde till en 

uppmärksammad artikel med krav på idrottsorganisationer att ”rensa upp”. Inga sådana krav 

uttrycks i texten men då läsaren får medlidande för Wärnmark är det även naturligt att läsaren 

blir av åsikten att det som hänt inte är acceptabelt. 

 

I bildtexten används ordet ”attacken” för att beskriva händelseförloppet då ett knallskott 

kastades in på planen och small av i närheten av Wärnmark. ”Attacken” är ett värdeladdat ord 

som har tydliga kopplingar till krigsjournalistik. Steen (2008) menar att sportjournalister ofta 

använder värdeladdade ord i en felaktig kontext.  

 

 

7.3 Jämförelse mellan Aftonbladet och DN 
 

Både DN och Aftonbladet använder sig mycket av dramatiska bilder i sin rapportering. 

Hvitfelt (1989) menade redan i slutet på 80-talet att det är de fotografiska bilderna, 

tillsammans med rubriker och ingresser, som med all sannolikhet har den mest centrala 

betydelsen för den verklighetsbild som läsaren utvecklar om det behandlade ämnet. I 

Aftonbladet består majoriteten av innehållet av bilder och stora rubriker vilket stämmer väl 

överrens med Wallins (1998) undersökning som visar att 80 procent av sportartiklarna i 

Aftonbladet illustreras med bild. DN har en jämnare fördelning mellan bilder och text. De 

båda tidningarna använder sig några gånger av samma motiv och de motiv som då 

återkommer är de som avbildar incidenten med knallskotten i form av rök. Bilder inom 

sportjournalistiken tenderar enligt Wallin (1998) att framhäva kamp och styrka samt att 

inrikta sig på emotionella aspekter. Aftonbladet återanvänder samma motiv flera gånger under 

dessa tre dagar och vi menar att Aftonbladets återanvändning beror på att de vill ha 

dramatiska bilder som skapar affekt till artiklarna för att stärka det dramatiska anslaget.  

 

Många av rubrikerna i Aftonbladet var skrivna med versaler och fick stort utrymme. I DN 

fanns inga rubriker med versaler men den yttre kontexten i form av rubriker, ingresser och 

bildtext begränsade vår tolkning av bilderna i båda tidningarna. Generellt om den yttre 

kontexten var att om bilden i sig inte väckte så mycket känslor använde man sig av den yttre 

kontexten för att skapa affekt. Sportjournalistiken använder enligt Steen (2007) ofta 

värdeladdade ord utan att tänka över ordets egentliga betydelse utanför sportjournalistikens 

kontext. Ett exempel på det är bild 26 i Aftonbladet den 28 april. I en annan yttre kontext 

hade bilden lika gärna kunnat tolkas som glädjescener vid ett mål. 

 

Något som både DN och Aftonbladet gjorde i sin rapportering var att utse skyldiga till 

incidenten redan dagen efter. Aftonbladet gjorde en helomvändning dag två och avslöjade då 

enligt egen utsago att det omtalade knallskottet komit utifrån och att ingen kan straffas. Dag 

tre återtar Aftonbladet sin ursprungliga infallsvinkel att AIK-supportrar var skyldiga till 

incidenten. Den ökade medierapporteringen av läktarincidenter har enligt Coakley (2009) lett 

till att fler är av uppfattningen att läktarvåldet har eskalerat och att det krävs hårdare tag mot 

stökiga supportrar.  

 

Utmärkande för rapporteringen i de båda tidningarna är att inga supportrar eller vanliga 

människor, utan bara elitpersoner och experter med starkt etos, kommer till tals i rubriker, 
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ingresser och bildtext. Wenner (1989) slog fast redan i slutet på 80-talet att sportjournalisten 

strävar efter att ligga bra till hos de han eller hon rapporterar om, det vill säga 

idrottsorganisationer, lag, spelare, tränare och annan personal, för att få exklusiv information.  

 

I Aftonbladet fick incidenten betydligt större utrymme än i DN. Den 26 april handlade de sju 

första sidorna om incidenten, den 27 april fem sidor och den 28 april fick efterspelet till 

Syrianska – AIK tre sidor i Aftonbladet. De två första dagarna hade de incidenten på omslaget 

i form av bild och rubrik. DN hade tre sidor om incidenten den första dagen, en sida dag två 

och en bildlös notis den sista dagen.  

 

7.4 Krigsdiskursen 

 

Krigsdiskursen märks genomgående i de båda tidningarnas rapportering. Domare, spelare och 

publiken flyr hukande undan smällarna. Bilden som målas upp är att de har hamnat mellan 

frontlinjerna som utgörs av Syrianskas och AIK:s fans medan knallskott och fyrverkerier 

regnade in på planen. Skott, explosion och kaos är ord som används flera gånger för att 

beskriva scenariot. Många bilder visar rök och kaotiska situationer. Ofta är bilderna beskurna 

så att de fokuserar på röken från explosionen vilket för tankarna hos betraktaren till 

krigshärjade områden. Sportjournalistiken dramatiserar ofta sitt språk genom att använda sig 

av krigsmetaforer. Enligt Morgan (1999) har metaforer förmågan att lyfta fram olika 

dimensioner av en situation.  

 

Vi upptäcker drag från Galtungs (2002) båda former av krigs- och fredsjournalistik. Under 

rapporteringens första dag är båda tidningarna våldsinriktade och utser snabbt en skyldig – 

och på så sätt även en vinnare. Att fokusera på konflikten leder till att åskådarna och 

mediekonsumenterna upplever det hela mer spännande och intressant. Enligt Galtung (2002) 

förväntas det då finnas ett motsatsförhållende och en konflikt som medierna då ska fokusera 

på. 

 

Enbart elitpersoner kommer till tals i rubriker, ingresser och bildtexter och inga tänkbara 

möjligheter till bakomliggande orsaker redogörs för. Galtung (2002) menar att 

elitrepresentationen är typisk för krigsjournalistiken. En profilerad skribent med starkt etos i 

respektive tidning skriver en krönika som kan tolkas på två olika sätt. Niva säger till exempel 

i sin ingress att det enda som fungerar är övervakning och lagböcker. Antingen kan man se 

det som ett välgrundat försök till problemlösning eller som ren propaganda mot de skyldiga 

till incidenten. Enligt Galtung (2002) är de viktigaste aspekterna med fredsjournalistik att ge 

en plattform för diskussion och fredliga lösningar samt att man ser konflikten som en 

möjlighet att hitta kreativa lösningar och förbättringar. Krigsjournalistik å andra sidan 

försvårar fredliga problemlösningar och riskerar att få våldet att eskalera. 

 

Under dag två är rapporteringen mer fredsjournalistiskt inriktad enligt Galtungs (2002) 

modell. Aftonbladet avslöjar då vad de menar är sanningen – att det omdebatterade 

knallskottet kastades från en plats utanför arenan. Enligt Galtung (2002) ska 
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fredsjournalistiken nyansera konflikten genom att visa båda sidors sanningar och osanningar 

samt redogöra för konfliktens bakomliggande orsaker.  

 

Ett försök att personifiera händelsen görs genom att de pratar med Syrianskas 

säkerhetsansvarige när han uppträder i civil klädsel. Men han är inte civil i sin roll utan 

fortfarande en elitperson. I DN personifieras händelsen genom att de pratar med Daniel 

Wärnmark i civil klädsel och i en kontext där han uppfattas som ett brottsoffer.  

 

Mer exempel på krigsjournalistik identifierar vi i den tredje dagens rapportering från 

Aftonbladet. Elitpersonen Bosse Johansson, som är svensk elitfotbolls ordförande, uttalar sig i 

rubrik, ingress, och citat om en annan grupp människor på ett propagerande sätt. Han pratar 

om nolltolerans och statliga maktmedel och hävdar att en dialog är omöjlig. Krigsjournalistik 

försvårar fredliga problemlösningar istället för att trappa ner konflikten genom att rapportera 

om fredsarbetet och möjliga problemlösningar (Galtung, 2002). 

 

7.5 Narrativ analys 

 

Händelseförloppet vid läktarincidenten i Södertälje ger medierapporteringen goda 

förutsättningar att följa ett idealiskt narrativ. Enligt Czarniawska (2000), börjar ett idealiskt 

narrativ med en stabil situation som störs av någon makt eller kraft. Resultatet blir ett tillstånd 

av obalans, jämvikten återställs sedan och det andra jämviktsläget liknar det första men de är 

aldrig identiska. Traditionellt identifieras narrativ via sex olika beståndsdelar: Ett abstract, en 

orientering, en komplicerande handling, en utvärdering, en upplösning och en coda 

(Robertson, 2009). 

 

Den stabila situationen som inleder narrativet identifierar vi som fotbollsmatchen mellan 

Syrianska och AIK. Varken Aftonbladet eller Dagens Nyheter förmedlar någon stabil, 

inledande känsla av matchen i sin medierapportering. I Sportbladet läser vi den sublimt i 

rubrikval som ”Här dör festen” från förstasidan den 26 april. Festen syftar på den harmoniska 

stabiliteten som dog i och med den störande kraftens inträde i narrativet. I Dagens Nyheters 

dragbild på det första uppslaget (Bild 29) kan vi identifiera vad som kan betraktas som det 

exakta läget där idealbilden störs av det rykande föremålet som får publiken att lämna sina 

platser på läktaren. En idealbild av matchen finns sublimt i hur vi föreställer oss samma bild 

innan det rykande föremålets inträde. Enligt Wenner (1989) utgör i många fall sportsidorna en 

skvallertidning för män där stor vikt läggs på hjältar och händelser av liten världslig 

betydelse. Wenner (1989) menar vidare att det är svårt att ta del av sportsidornas värld om 

man inte förstår kontexten. Sportjournalistik utgörs ofta av män som skriver för män vilket 

gör det svårt för kvinnor att identifiera sig med den. Vi menar i det här fallet att den normale 

sportjournalistikläsaren endast behöver veta att det handlar om en fotbollsmatch i Allsvenskan 

för att med sin förförståelse kunna konstruera kontexten. Fokus i medierapporteringen skiftas 

således till det oväntade, det som stör ”normalläget”. Vi identifierar den störande makten eller 

kraften som knallskotten som kastades in på planen. 

 

Vi identifierar en tydlig antagonist i de båda analyserade tidningarna redan under 

medierapporteringens första dag eftersom AIK:s fans då pekas ut som de som kastade 

knallskotten. I Aftonbladet den 26 april till höger om bild 2 står citatrubriken ’De här 

rötäggen förstör så mycket”. Enligt Helland (2007) är sportjournalisterna dagens ”Bröderna 

Grimm”. De skriver sagor om idrottsprestationer för nationen och skapar antagonister. I denna 
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rubrik skapar sportjournalisten en tydlig antagonism mot ”rötäggen” som förstör 

sagoskrivandet om idrottsprestationerna. I Aftonbladets rapportering identifierar vi också hur 

antagonisterna stör jämviktsläget på framsidan (Bild 1) och på båda uppslagens dragbilder 

(Bild 4 och 12). AIK-supportrarna var i fokus på dessa bilder till rubriker som ”STRAFFET: 

FÄNGELSE” och ”STÄMMER SINA FANS”. Vi anser att Aftonbladet, Sportbladet på så 

sätt pekar ut AIK-supportrarna som antagonisterna på ett sätt som enligt Wenner (1989) ofta 

sker inom sportjournalistiken då deras jakt på hjältar även leder till utpekandet av 

syndabockar. 

 

I Dagens Nyheter den 26 april har antagonisterna tydliga och centrala roller i bild 28 och bild 

30. Bild 30 är särskilt emotionell och väcker känslan av fara då mannen visar en obscen gest 

och dessutom håller i en tänd bengal, vilket är olagligt inne på arenan. Det är en mörk blågrå 

färg över läktaren där mannen med bengalen står. Mörker ger farliga och negativa 

konnotationer (Carlsson, Koppfeldt, 2008) vilket stärker antagonistrollen. Mannen på bilden 

är en av ”Idioterna som förstör” som en av rubrikerna på uppslaget lyder. En bild skapar en 

symbolisk och opinionsmässig betydelse som inte går att framhäva i text (Hvitfelt, 1989). 

Därför skapar denna bild ett större avtryck hos läsaren än till exempel rubriken ”Idioter som 

förstör”, däremot hjälper en sådan rubrik betraktaren i dennes tolkning av bilden (Hvitfelt, 

1989).  

 

Fler exempel på antagonistrollen finns i bild 27. Bild föreställer en man som håller en AIK-

flagga. Ovanför bilden står rubriken ”Straffa bara de skyldiga”. Den yttre kontexten hjälper 

betraktaren att tolka bilden och som betraktare får man här uppfattningen att AIK är ”de 

skyldiga” och bör straffas. Ännu ett exempel på en bevakning inom sportjournalistiken som 

hittar hjältar och syndabockar (Wenner, 1989). 

 

I bild 2, från Sportbladet den 26 april, identifierar vi också en tydlig protagonist i den 

assisterande domaren, Daniel Wärnmark. Wärnmark får en central roll i bilden när han flyr 

undan antagonisternas attack. Att Wärnmark i bilden framstår som attackens måltavla stärker 

hans hjälteroll. Bilder inom sportjournalistiken vill skapa en känsla hos betraktaren och de 

framhäver kampen, styrkan, farten och spänsten (Wallin, 1998). Vi anser att framhävandet av 

kampen är extra tydligt i denna bild då Wärnmark kämpar för att ta sig bort från en obehaglig 

situation. Den känslan förstärks av att han rör sig från den mörka delen i bilden, läktaren, till 

den ljusa delen som är fotbollsplanen. Wärnmark får inte samma centrala hjälteroll i Dagens 

Nyheters bilder från den 26 april.    

 

I både Dagens Nyheter och Aftonbladet saknar vi tydliga drag av narrativets abstract. Viss 

förförståelse verkar krävas av läsaren eftersom de båda tidningarna inleder sin rapportering 

med en varsin krönika, en så kallad utvärdering, som således ersätter abstract och orientering 

sett till det traditionella narrativet. Vi tolkar det som att läsaren förväntas känna till det 

inträffade. Att det har varit en fotbollsmatch, att det har kastats knallskott och att matchen har 

avbrutits.  

 

I Aftonbladet uppstår en komplicerande handling i medierapporteringen den 27 april. De 

hävdar då att AIK:s fans inte alls är antagonisterna, utan att det var någon annan som kastade 

knallskotten. Bild 16 är enligt Aftonbladet en bevisbild och den visar att knallskottet som 

skadade domaren Daniel Wärnmark kom utifrån. Bilden fokuserar således på en specifik 

händelse, ett moment, vilket är vanligt inom sportjournalistiken (Wallin, 1998). Någon 

närmare presentation av de nya antagonisterna görs inte. 
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I Dagens Nyheter återställs jämviktsläget, i det som kallas coda, under dag två i 

medierapporteringen. Vi menar att det görs mycket tydligt när Daniel Wärnmark återigen 

placeras i en harmonisk och stabil idealbild (Bild 33) i vårsolen på Råsunda Fotbollsstadion 

med den gröna fotbollsplanen i bakgrunden. Bilden på Wärnmark är tagen då han inte utför 

sitt yrke som domare utan i privatlivet, även om han befinner sig på en fotbollsarena. Både 

bild och bildtext handlar om Wärnmark och bildtexten innehåller det värdeladdade ordet 

”attacken”. Ett exempel på hur sportjournalistiken har börjat fokusera mer på 

idrottsstjärnornas privatliv och rapporteringen har rört sig allt längre bort från själva 

idrottsutövandet (Wallin, 1998). 

 

Sportbladets coda är svårare att identifiera anser vi. Istället återgår de under rapporteringens 

avslutande dag till en tydlig förhållning mot AIK:s fans som antagonisterna som bör 

bestraffas med eftergifter och nya förhållningsregler. Det i sig ger en tydlig signal om hur det 

nya jämviktsläget har förändrats eller kommer att förändras gentemot den första idealbilden 

och fungerar således också som en form av återställande till ett ”normalläge” eller nuläge, en 

coda. Exempel på det finns i bild 24 från den 28 april som fokuserar på supportrarna. Inom 

sportjournalistiken använder man sig ofta av närbilder för att framhäva något specifikt 

(Wallin, 1998). Svensk Elitfotbolls ordförande Bosse Johansson får uttala sig i ingressen och i 

inklippta citat: ”Jag är trött på att huliganer tar lagen i egna händer”, ”Jag är så trött på alla 

som förespråkar en dialog” och ”Det är viktigt att staten i en demokrati använder de 

maktmedel polisen har”.  

 

Vi anser att det i de båda tidningarnas rapportering ges mycket utrymme för narrativets 

utvärdering där skribenterna ger sin syn på det inträffade. På sida två i Aftonbladet, 

Sportbladet den 26 april 2011, skriver till exempel Erik Niva i ingressen, ”Bötesstraff? 

Verkningslöst. Poängavdrag? Missriktat. Huliganism kan inte bekämpas med 

insamlingsbössor och serietabeller – det enda som funkar är övervakningskameror och 

lagböcker”. Niva framträder på bilder där han håller armarna i kors och tittar på betraktaren 

vilket enligt Kress och van Leeuven (2006) tolkas som att han kräver något av läsaren. Erik 

Nivas bildbyline är också större än de andra bylinebilderna och enligt Wallin (1998) så 

profilerar tidningarna sina sportjournalister och försöker göra dem till ett exklusivt 

varumärke. 

 

I Dagens Nyheter har sportkrönikören Johan Esk en krönika om läktarincidenten. Att aktuella 

händelser kommenteras av en krönikör är vanligt inom sportjournalistiken (Wenner, 1989) 

och vi menar att det också är ett tydligt exempel på narrativets utvärdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  57 (75) 
 

8. Slutdiskussion 

 

Efter att ha analyserat medierapporteringen från läktarincidenten i Södertälje kan vi besvara 

våra inledande frågeställningar på följande sätt. 

 

Vilka kommer till tals i bildtexter, ingresser och rubriker? 

 

I bildtexter, ingresser och rubriker kan vi totalt identifiera fyra olika kategorier av personer 

som kommer till tals. Dessa är offret (den assisterande domaren Wärnmark), en krönikör eller 

expert (journalist, polisen, domarbas), en representant från en fotbollsklubb 

(säkerhetsansvarig, tränare, VD) eller en fotbollsspelare. Det finns en klar övervikt av 

krönikörer/experter och fotbollsklubbsrepresentanter bland de personer som får komma till 

tals och kommentera eller uttrycka sig om läktarincidenten. Av totalt 40 tydliga avsändare, i 

bildtext, ingress och rubrik, är avsändaren en krönikör/expert 14 gånger och en 

fotbollsklubbsrepresentant 17 gånger. Noterbart är att inga supportrar, eller 

supporterrepresentanter, kommer till tals någon gång under hela rapporteringen. 

 

Vi kan identifiera totalt nio bildtexter med en tydlig avsändare. 

Nedan redovisas avsändaren i antal: 

 

Bildtexter 

Krönikör/Expert:   5 st. 

Offret:   3 st. 

Fotbollsklubbsrepresentant:  1 st. 

Fotbollsspelare:  0 st. 

  

Vi kan identifiera totalt 17 ingresser med en tydlig avsändare. 

Nedan redovisas avsändaren i antal: 

 

Ingresser 

Krönikör/Expert:   4 st. 

Offret:    1 st. 

Fotbollsklubbsrepresentant:  10 st. 

Fotbollsspelare:  2 st. 

 

Vi kan identifiera totalt 14 rubriker med en tydlig avsändare. 

Nedan redovisas avsändaren i antal: 

 

Rubriker 

Krönikör/Expert:   5 st. 

Offret:   1 st. 

Fotbollsklubbsrepresentant:  6 st. 

Fotbollsspelare:  2 st. 
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Finns det skillnader mellan de undersökta tidningarnas rapportering? 

 

Både DN och Aftonbladet använder sig av dramatiska bilder i sin rapportering. I Aftonbladet 

består majoriteten av innehållet av bilder och stora rubriker medan DN har en jämnare 

fördelning mellan bilder och text. De båda tidningarna använde sig några gånger av samma 

motiv och de motiv som då återkom var de som avbildade incidenten med knallskotten i form 

av rök. Aftonbladet återanvände samma motiv flera gånger under de tre undersökta dagarna 

och vi menar att Aftonbladets återanvändning beror på att de vill ha dramatiska bilder som 

skapar affekt till artiklarna för att stärka det dramatiska anslaget som vi anser är tydligare i 

Aftonbladet än i DN. Vi anser att den slutsatsen tydliggörs av att många av rubrikerna i 

Aftonbladet var skrivna med versaler som tar större utrymme och påkallar läsarens 

uppmärksamhet starkare än i vanliga fall. I DN fanns det inte några rubriker med versaler.  

 

Något som både DN och Aftonbladet gjorde i sin rapportering var att utse skyldiga till 

incidenten redan dagen efter. Utmärkande för rapporteringen i de båda tidningarna är också 

att inga supportrar eller vanliga människor, bara elitpersoner och experter med starkt etos, 

kommer till tals i rubriker, ingresser och bildtext.  

 

Den allra tydligaste skillnaden i rapporteringen mellan de båda tidningarna är att incidenten 

fick betydligt större utrymme i Aftonbladet än i DN. Den 26 april handlade de sju första 

sidorna om incidenten, den 27 april fem sidor och den 28 april fick efterspelet till Syrianska – 

AIK tre sidor i Aftonbladet. De två första dagarna hade de incidenten på omslaget i form av 

bild och rubrik.  

 

DN hade tre sidor om incidenten den första dagen, en sida dag två och en bildlös notis den 

sista dagen.  

 

Vårt urval till bildanalysen gav oss totalt 33 bilder att analysera från de båda tidningarna. Av 

dem var 27 bilder publicerade i Aftonbladet och sex stycken i DN. 

 

Använder sig de undersökta tidningarna av krigsjournalistik i sin rapportering? 

 

Vi har kommit fram till att både Dagens Nyheters och Aftonbladets rapportering från 

läktarincidenten i Södertälje var våldsorienterad och dramatiserande enligt Galtungs (2002) 

modell för krigsjournalistik. Vi upplever att Aftonbladets rapportering av incidenten var mer 

dramatisk än DN:s. Aftonbladet publicerade fler artiklar, hade större rubriker och fler bilder. 

Aftonbladet hade också en mer dramatiserande ansats i sina rubriker, ingresser och bildtexter. 

Att rapporteringen upplevs som våldsorienterad beror självklart till viss del på att incidenten 

hade våldsamma inslag. 

 

I Aftonbladet förekommer under de analyserade dagarna en enkät där representanter från 

klubbarna får svara på två frågor: ”Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med 

problemet?” och ”Vem eller vilka ska ta initiativ till dessa eventuella åtgärder?”. Vi anser att 

det är den första och den enda gången som någon av de två analyserade tidningarna under 

dessa tre dagar i sin rapportering om läktarincidenten bedriver fredsjournalistik. Enkäten ger 

en plattform för diskussion och problemlösning vilket enligt Galtung (2002) är de viktigaste 

aspekterna för fredsjournalistik.  
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8.1 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att Dagens Nyheters och Aftonbladets 

rapportering från läktarincidenten i Södertälje var våldsorienterad och dramatiserande och 

således kan den huvudsakligen benämnas som krigsjournalistik enligt Galtungs (2002) 

modell. Vi upplever att Aftonbladets rapportering av incidenten var mer dramatisk än DN:s. 

Aftonbladet publicerade fler artiklar, hade större rubriker och fler bilder. Aftonbladet hade 

också en mer dramatiserande ansats i sina rubriker, ingresser och bildtexter. Att 

rapporteringen upplevs som våldsorienterad beror självklart till viss del på att incidenten hade 

våldsamma inslag. 

 

Vi anser att den i Aftonbladet publicerade enkätundersökningen är den första och den enda 

gången som någon av de analyserade tidningarna under rapporteringen om läktarincidenten 

bedriver fredsjournalistik. 

 

Inga supportrar var med i enkätundersökningen, eller i någon annan del av Aftonbladets eller 

Dagens Nyheters rapportering under de här tre dagarna. Det finns en symbios mellan sport 

och medier där båda parterna är intresserade av att tjäna pengar (Helland, 2007). I jakten på 

konsumenter förlitar de sig på, och tar hjälp av varandra (Beck, Bosshart, 2003). Supportrarna 

får dock inte ta del av den gemenskapen. Vi menar att både Dagens Nyheter och Aftonbladet 

marginaliserade supportrarna i sin rapportering. Trots Aftonbladets bevis för att knallskotten 

kastades utifrån blev AIK tillslut dömda för läktarincidenten. Helland (2007) menar att 

symbiosen mellan sport och medier lider av två stora paradoxer. En av dessa är att de stora 

kommersiella intressena, som finns inom sportjournalistik, leder till en okritisk journalistik. 

Hur kritiska Aftonbladet har varit i sin rapportering är omöjligt att veta, men trovärdigheten 

går att ifrågasätta, när de första dagen efter incidenten pekade ut AIK som skyldiga för att 

nästa dag hävda att ingen är skyldig.  

 

Det finns en klar övervikt för fotbollsklubbsrepresentanter och krönikörer/experter vad det 

gäller vilka som får komma till tals angående incidenten. Vi menar att både Dagens Nyheter 

och Aftonbladet marginaliserade supportrarna i sin rapportering. Trots Aftonbladets bevis för 

att knallskotten kastades utifrån blev AIK tillslut dömda för läktarincidenten. Helland (2007) 

menar att symbiosen mellan sport och medier lider av två stora paradoxer. En av dessa är att 

de stora kommersiella intressena, som finns inom sportjournalistik, leder till en okritisk 

journalistik. Hur kritiska Aftonbladet har varit i sin rapportering är omöjligt att veta, men 

trovärdigheten går att ifrågasätta, när de första dagen efter incidenten pekade ut AIK som 

skyldiga för att nästa dag hävda att ingen är skyldig.  
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8.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Vi tycker att det vore intressant att fördjupa sig i fler forskningsfrågor som rör området 

”Sports and Media” i framtiden. Med vår uppsats som bakgrund undrar vi i vilken 

utsträckning incidenter som inte direkt rör själva utövandet av en sport bör rapporteras om på 

sportsidorna av sportjournalister? Finns det någon medvetenhet på redaktionerna om denna 

problematik? Med dessa frågor i åtanke skulle vi även tycka att det vore intressant att 

undersöka hur det ser ut på redaktionerna i andra länder. Har de tydliga gränser mellan 

rättsjournalistik och sportjournalistik? 
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10. Bildbilagor 
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