
 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 

Journalistik 

Stenen på Stadion 

En fallstudie om nättidningarnas rapportering av 

fotbollsrelaterat våld med obekräftade uppgifter 

 

Författare: Peter Malmgren & 

Pontus Steneros 

Handledare: Ulf  Drugge 

Termin: HT12 

Kurskod: 2JO30E 



 

 

 

  2 (51) 
 

Abstract 

 

Författare: Peter Malmgren & Pontus Steneros 

Titel: Stenen på Stadion – En fallstudie om nättidningarnas rapportering av 

fotbollsrelaterat våld med obekräftade uppgifter 

Sammanfattning:  

A player in the top swedish football league Allsvenskan is injured during 

warm up before a game. He claims he has been hit by a stone, thrown by 

someone in the audience. Several online newspapers pick up the story, naming 

it a scandal. As the story unfolds it is more unclear what really happened and 

most of the newspapers tone down their previously harsh angle. With 

journalism entering the Internet, new ways of reporting and catching the 

readers interest is a challenge for newspapers going online. Consuming news 

on the Internet is still to a great extent free, and the newspapers income 

therefore mainly comes from advertising. The more clicks your articles get, 

the more you can charge for adverts. This results in a hunt for clicks for the 

online newspapers and has lead to a faster and more sensational type of 

journalism where criticism of sources sometimes is put to the side. If the 

newspapers publish news with low certainty, this may lead to readers getting a 

false image of what happened. The media then create actual events of 

something that might be non-existing.  

 

In our case study we want to examine how Swedish internet based newspapers 

wrote about the player claiming he was hit by a stone, an event we have 

chosen to call “Stenen på Stadion”. We also discuss possible reasons for why 

the reporting was made in a certain way and if it is part of the discourse we 

have summed up as events regarding football related violence is often 

exaggerated and simplified by newspapers. 
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In the study we found that 20 of the 30 articles we examined were a part of 

this discourse. Especially in the start of the reporting, the newspapers used 

strong words and portrayed the event as a scandal caused by the audience. 

Most of them also wrote about it in a very certain way even though no stone 

was ever found. We have tried to answer why it might look like this by 

looking at the media logics of the internet, the news rating and the newspapers 

use of sensational journalism and cannibalization. 

 

Keywords: Case study, critical discourse analysis, football related violence, 

journalism, internet journalism, sensational journalism, media logics, 

cannibalization, non-events. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  4 (51) 
 

Innehåll 

1. Inledning                    6 

    1.1 Syfte och frågeställningar                  8 

 

2. Bakgrund                                                      9 

     2.1 ”Stenen på Stadion”                   9  

     2.2 Fotbollshuliganismens historia                      10 

     2.3 Den mediala bilden fotbollsrelaterat våld                                               10 

     2.4 Journalistens roll i nätjournalistiken                                                       12 

 

3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning                                                   12 

     3.1 Kritisk diskursanalys                                12 

     3.2 Nyhetsvärdering                  14 

     3.3 Medielogik                  15  

     3.4 Sensationsjournalistik                   17 

     3.5 Kannibalisering                                                                                      18 

     3.6 Tidigare forskning                     19 

 

4. Metod och empiri                  20 

     4.1 Forskarnas förutsättningar                 21 

     4.2 Analysschema                  22 

     4.3 Empiri                  24  

     4.4 Urval och avgränsningar                  25 

 

5. Analys och resultat                  27 

     5.1 Hur ser rapporteringen av ”stenen på Stadion” ut i nättidningarna       27 

     5.1.2 Sportbladet.se                                           27 

     5.1.2 Sportexpressen.se                  28 



 

 

 

  5 (51) 
 

     5.1.3 FotbollDirekt.se                  29 

     5.1.4 Radiosporten.se                  30 

     5.1.5 Fotbollskanalen.se                 31 

     5.1.6 Eurosport.se                  32 

     5.1.7 Nyheter24.se                                       33 

     5.1.8 TT                   34 

     5.1.9 SvD.se                  35 

     5.1.10 GP.se                  36 

     5.1.11 Gemensamma drag av rapporteringen                         37 

      

5.2 På vilka sätt är texterna i rapporteringen en del av diskursen 

sportjournalistik på nätet på ett förenklat och förstärkt sätt  

     rapporterar om fotbollsrelaterat våld?                                38 

      

     5.3 Vilka bakomliggande faktorer kan finnas till att det ser ut som  

     det gör i rapporteringen                                                        40 

 

6. Slutdiskussion                  42 

      6.1 Förslag på framtida forskning                 45 

 

7. Referenslista                  47 

                                                  

      

Bilagor 

Bilaga 1 – Tomt analysschema 

Bilaga 2-31 – Analysscheman och artiklar 

Bilaga 32 – Definitioner av begrepp 

Bilaga 33 – Mail från Mats Jonsson, säkerhetsansvarig i Djurgården, med 

polisanmälan och konversation mellan Djurgården och IFK Göteborg 



 

  6 (97) 
 

1. Inledning 

Den 3 juli 2012 möttes Djurgårdens IF och IFK Göteborg i en allsvensk fotbollsmatch 

på Stockholm Stadion, som är Djurgårdens hemmaarena. Matchen blev en lugn 

tillställning där Djurgården till slut stod som segrare med 3-2. Men mycket av 

eftersnacket i media kom inte att handla om själva matchen, utan om det som hände 

innan den startade. Under uppvärmningen skadade sig Göteborgs back Kjetil Waehler 

när han ådrog sig en bristning i vaden. Enligt honom ska någon i Djurgårdspubliken 

kastat in en sten från läktaren som träffat honom och därmed utlöst skadan. Händelsen 

förmedlades ut direkt i tv från Canal Plus studio, som sände matchen live. De berättade 

att Kjetil Waehler träffats av ett inkastat föremål och att han därför inte kunde starta 

matchen. 

  

Flera nättidningar nappade direkt på Kjetil Waehlers och Canal Plus historia och 

publicerade artiklar redan under matchens gång. Många tidningar valde att skriva om 

den påstådda händelsen som om det verkligen hade hänt, trots att uppgifterna från Canal 

Plus var obekräftade. Allteftersom historien utvecklades och nya uppgifter framkom 

framstod det som högst oklart om det verkligen hade kastats in någon sten. Inga tv-

bilder har visat, och inga vittnen har sett, någon sten. Efter en genomsökning av planen, 

av personal från klubbarna och polis, har det heller inte hittats någon sten. 

  

Nätjournalistik präglas av internets snabba klimat. Då gäller det för journalisterna att 

hålla huvudet kallt och inte tumma på källkritiken, något som dock görs ibland vilket 

innebär att händelser kan framställs helt felaktigt (Lindquist, 2010). Den 14 december 

2012 sköts över 20 personer, varav flera barn, ihjäl på en skola i USA. Flera 

nättidningar valde tidigt att publicera namnet på gärningsmannen. Senare visade det sig 

dock att uppgifterna var felaktiga, och att det var hans yngre bror som stått för dådet 

(www.expressen.se). Att hänga ut en person som mördare, uppgifter som spreds över 

hela världen, är ett allvarligt etiskt snedsteg som inte ska få hända. Internets snabba 

klimat kan vara en förklaring till att det här faktiskt händer. 

  

Media kan skapa händelser av något som egentligen är icke-händelser. 2005 drabbades 
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den amerikanska staden New Orleans av en orkan med flera dödsoffer som följd. Efteråt 

startade en omfattande rapportering i media om hur staden, i efterdyningarna av 

katastrofen, kantades av mord och våldtäkter. I efterhand visade det sig att nästan alla 

fall av mord och våldtäkter var falska. En källa kan ha berättat för en tidning ”att min 

systers farbrors kusin har sett en massa våldsamheter” och tidningen valde att publicera. 

När en tidning publicerade följde flera efter och felaktiga uppgifter spreds runt om i 

världen (Thevenot, 2006). Ett annat exempel är när United Airlines aktiekurs störtdök i 

september 2008 när amerikanska tidningar skrev att flygbolaget var nära konkurs. På 15 

minuter gick värdet ner med hela 76 procent. Problemet var bara att bolaget inte alls var 

nära konkurs. Uppgifterna som publicerades var egentligen från 2002. När information 

sedan dök upp på internet igen 2008, utan någon ”datummärkning”, valde några 

tidningar att publicera dem som om de vore sanna och nya, och utan att göra någon 

grundläggande källkritik (Funck mfl, 2012). I båda exemplen ovan blev rykten 

sanningar genom medias rapportering, och icke-händelser blev händelser. 

  

Journalistiken ska ge en korrekt bild av verkligheten, men när medier framställer icke-

händelser som sanningar blir effekten det direkt motsatta, och publiken får en felaktig 

bild av vad som har hänt. Det som hände Kjetil Waehler på Stockholm Stadion den 3 

juli, som vi benämner som ”Stenen på Stadion” i uppsatsen, visar på samma fenomen 

som de ovan beskrivna exemplen. I fallet Stenen på Stadion” valde flera nättidningar att 

presentera nyheten som om den verkligen ägt rum, trots att det saknas bevis för den 

påstådda händelsen. Uppgifter publicerades som absoluta sanningar och i flera fall fick 

läsarna en felaktig bild om vad som egentligen har hänt. 

  

När flera nättidningar framställde ”Stenen på Stadion” som om det har hänt, framställde 

de också det inträffade som en publikskandal. Redan innan matchen var slut gick det att 

läsa om ”Huliganskandal i allsvenskan” på Radiosportens hemsida 

(www.sverigesradio.se). Media beskriver ofta fotbollsrelaterat våld på ett förenklat, 

överdrivet och sensationsartat sätt där alla supportrar dras över en och samma kam 

(Poulton, 2005). 

  

”Stenen på Stadion” har två intressanta aspekter. Dels handlar det om hur flera 

http://www.sverigesradio.se/
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nättidningar valde att framställa den påstådda händelsen, trots avsaknaden av bevis, som 

om det verkligen har hänt och dels hur ”Stenen på Stadion” beskrevs på en 

sensationartat och förenklat sätt, och där den ibland beskrevs som en skandal orsakad av 

en hel publik. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att genom en textanalys, med utgångspunkt i kritisk 

diskursanalys, titta på nättidningars rapportering av ”Stenen på Stadion”. Som bland 

annat Poulton (2005) noterat beskrivs händelser ofta på ett förenklat och sensationsartat 

sätt, där endast de negativa sidorna av supporterkulturen lyfts fram och alla supportrar 

dras över en och samma kant. Den här diskursen, som vi mer specifikt kallar 

sportjournalistik på nätet som på ett förenklat och förstärkt sätt rapporterar om 

fotbollsrelaterat våld, är den vi utgår från i vår undersökning. 

  

Vi anser att det är viktigt att undersöka hur nättidningar rapporterar runt en obekräftad 

händelse och framställer den som om den verkligen har hänt. Vi vill också analysera 

vad det kan vara för omständigheter inom nätjournalistiken som gör att vissa 

nättidningar valde att blåsa upp ”Stenen på Stadion” som en skandal. Syftet är inte att på 

något sätt göra en generaliserande jämförelse för hur nättidningarna rapporterade om 

”Stenen på Stadion”. Utan vi vill helt enkelt studera hur rapporteringen ser ut, och 

varför den kan se ut som den gör. 

  

Utifrån våra frågeställningar har vi för avsikt att diskutera och tolka varför 

rapporteringen kan se ut som den gör: 

– Hur ser rapporteringen av ”Stenen på Stadion” ut i nättidningarna? 

– På vilka sätt är texterna i rapporteringen en del av diskursen om sportjournalistik på 

nätet som på ett förenklat och förstärkt sätt rapporterar om fotbollsrelaterat våld? 

– Vilka bakomliggande faktorer kan vara kopplade till att det ser ut som det gör i 

rapporteringen?  
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2. Bakgrund 

Fotbollsrelaterat våld är ofta uppe på tapeten, och de senaste åren har det skett flera 

våldsrelaterade händelser runt fotbollsarenor i Sverige. Störst är problemen i 

Fotbollsallsvenskan, Sveriges högsta fotbollsliga för herrar. De senaste tio åren har det 

nästan inte passerat en enda säsong utan att det inträffat en eller flera våldsrelaterade 

händelser i samband med fotboll (www.sverigesradio.se). 

  

2.1 ”Stenen på Stadion” 

Att ”Stenen på Stadion” beskrivs som en publikskandal är i sig ganska logiskt. Det finns 

problem med våldsrelaterade händelser runt Sveriges fotbollsarenor. Inga händelser, 

ingen rapportering. När det väl händer saker har media många gånger valt att ge 

händelserna stort utrymme på nyhetsplats, och samtidigt beskrivit händelserna som 

skandalmatchen, publikskandalen eller att det är huliganer som utfört handlingarna. När 

”Stenen på Stadion” framställs som en skandal, följer rapporteringen bara den rådande 

diskursen över hur fotbollsrelaterat våld kan beskrivs i media. ”Stenen på Stadion” 

handlar om att en spelare ska ha blivit skadad av att en i publiken kastat in en sten som 

träffat honom, en allvarlig händelse om den skulle vara sann. Att beskriva en händelse 

som en skandal, där det finns klara bevis över att något faktiskt har hänt, är en sak. 

Även ”Stenen på Stadion” framställs som en skandal som verkligen har hänt. Skillnaden 

i detta fall är att det saknas klara bevis över att någon i publiken gjort något. Det enda 

som finns är Kjetil Waehlers uttalande om att någon i publiken har kastat en sten, stor 

som en femkrona, från läktaren, över löparbanorna och träffat hans ben och därmed 

orsakat bristningen i vaden, en historia som i sig låter ganska häpnadsväckande. För 

många är det dessutom känt att det kan kännas som att bli träffad av ett föremål när en 

bristning uppstår i vaden. 

  

För att förstå varför rapporteringen av ”Stenen på Stadion” ser ut som den gör är det 

viktigt att sätta i den i sin kontext. Nedan följer därför en kort genomgång av 

fotbollshuliganismens historia i Sverige, den mediala bilden av fotbollsrelaterat våld 

och journalistens roll i nätjournalistiken. 

  

http://www.sverigesradio.se/
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2.2 Fotbollshuliganismens historia 

I början av 1900-talet uppmärksammades de första publikbråken i samband med fotboll 

i svenska tidningar. Då handlade det mest om hot och våld mot domare och 

motståndarlag. Rena slagsmål mellan supportergrupper fanns inte i någon större 

utsträckning (Andersson, 2010). 

  

Efter några lugna år i mitten av 1900-talet tog oroligheterna fart på 70-talet. Inspirerade 

av supporterkulturen i England började supportrarna i Sverige bli mer organiserade. 

Flera supportergrupper växte fram, vilket innebar att förutsättningarna för den moderna 

fotbollshuliganismen hade skapats. Framtiden kom inte längre huvudsakligen att handla 

om sporadiska attacker mot domare och spelare, utan av allt mer systematiska och 

organiserade bråk mellan olika klubbars supporterfraktioner (Andersson, 2010). Senare 

växte också flera firmor fram i Sverige. Firmor är välorganiserade grupper vars mål är 

att slås med andra firmor. 2001 drabbade till exempel IFK Göteborgs och AIKs firmor 

samman i Stockholm. En man knivhöggs till döds, vilket är det hittills enda 

huliganrelaterade dödsfallet i Sverige (Brännberg, 2010). 

  

Under 2000-talet har det skett flera händelser som är relaterade till fotboll och våld. 

Under den Allsvenska fotbollssäsongen 2011 fick till exempel tre matcher avbrytas, 

utan att tas upp på nytt.  Den 25 april 2011 avbröts matchen mellan Syrianska och AIK i 

Södertälje efter att en eller några personer på läktaren kastat in knallskott som skadade 

en linjedomare och en bollkalle (www.sverigesradio.se). Samma år avbröts också en 

match mellan Helsingborg och Malmö efter att en i publiken sprungit in på planen och 

attackerat Helsingborgs målvakt Pär Hansson. Även 2006 fick en match avbrytas, då 

mellan Hammarby och Djurgården, på grund av att ett antal i publiken tänt bengaliska 

eldar och tagit sig in på planen (www.sverigesradio.se). 

  

2.3 Den mediala bilden av fotbollsrelaterat våld 

När det händer någonting i fotbollssverige relaterat till läktarvåld får det ofta stort 

medieutrymme. Problemen beskrivs, fördöms och debatteras både i tidningar och i 

andra medier. Förutom stort utrymme på nyhetsplats brukar också händelserna 

http://www.sverigesradio.se/


 

  11 (51) 
 

beskrivas med ord som skandalmatch, publikskandal och huliganer i både rubriker och 

text. 

  

Efter den avbrutna matchen mellan Hammarby och Djurgården 2006 handlade 

Sportbladets, Aftonbladets sporttidnings, elva första sidor uteslutande om det som 

hände under matchen.”En svart dag för svensk fotboll” är ett exempel på en rubrik som 

användes dagen efter matchen (Aftonbladet, 060829). Svenska Dagbladet och 

Sydsvenskan valde att beskriva händelserna med rubrikerna ”Skandalscener avbröt 

derbyt” och ”Supportrarna förstörde derbyt på Söderstadion” (Svenska Dagbladet, 

060829. Sydsvenskan, 060829). 

  

När Syrianska – AIK avbröts 2011 beskrev Sportbladet händelsen som Läktarskandalen 

(Aftonbladet, 110426). Matchen mellan Malmö och Helsingborg som avbröts samma år 

beskrevs av Metro som ”Skandalen” (Metro, 110525). Killen som attackerade Pär 

Hansson blev av flera tidningar stämplad som Malmöhuliganen (Göteborgs Posten, 

110611, Svenska Dagbladet, 110611). 

  

Det finns kritiska röster mot hur tidningar bevakar fotbollsrelaterat våld. 2011 startades 

exempelvis Positiv Läktarkultur som är en ideell organisation bestående av supportrar 

från olika fotbollslag i Sverige. Föreningens mål är att arbeta för att förändra den, som 

de tycker, överdrivna bilden av läktarvåld i media och få tillbaka förnuft och 

proportioner i rapporteringen. Dan Blomberg, medlem i Positiv Läktarkultur, menar att 

det inte går att förklara det som terroraktion eller en del av en utveckling mot ökade 

våldsamheter i samband med fotbollsmatcher när en ensam, berusad 19-åring attackerar 

en spelare, som i matchen mellan Helsingborg och Malmö (www.second-opinion.se). 

  

Det händer saker, som slagsmål och rasism, på fotbollsläktarna, och det ska det 

rapporteras om. Problemen beskrivs dock ofta på ett brutalt, förenklat och naivt sätt där 

alla supportrar dras över en kam. Ofta saknas det en djupgående analys vilka de 

bakomliggande faktorerna till fotbollsrelaterat våld är. Dessutom är det nästan 

uteslutande den negativa bilden av supporterkulturen som syns i media. När det händer 

något positivt på läktaren är det tyst. Den stora skötsamma majoriteten kommer i 

http://www.second-opinion.se/
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skuggan av att en eller flera personer ställer till problem (Poulton, 2005). 

  

2.4 Journalistens roll i nätjournalistiken 

På en nätredaktion sitter reportrarna mitt i nyhetsflödet och nyhetstempot är högt. 

Uppgifter ramlar in i mängder på redaktionerna och ett problem som uppstår är hur alla 

uppgifter ska hanteras, framförallt motstridiga uppgifter som till exempel vid en 

bombattack i London då siffrorna om antalet döda kan variera kraftigt. Då publiceras 

först en uppgift för att sedan uppdateras eller ändras när nya uppgifter framkommer. Det 

viktiga är att få ut nyheten snabbt, gärna innan alla sina konkurrenter. Den här 

föränderligheten i innehållet har framförts som kritik mot nätjournalistiken. Det blir 

svårt för publiken att veta vilken information det går att lita på. Här blir källkritiken 

livsviktig för journalisten. Har en journalist en stor nyhet på gång, som hen dessutom är 

ensam med, gäller det att hålla huvudet kallt och inte glömma bort källkritiken 

(Lindquist, 2010), något som dock ofta kan vara svårt då nätjournalistiken slits mellan 

två motpoler, dels journalistikens krav på källkritik, och dels ägarnas krav på vinster. De 

flesta nättidningar kräver intäkter för att gå runt, och då kan journalisterna tvingas 

producera snabba, sensationella nyheter där källkritiken sätts åt sidan. Nyheter som ger 

många läsare är också nyheter som ger intäkter, och nyheter med sensationella rubriker 

är de nyheter som lockar läsare (Couldry mfl, 2010). 

 

3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt beskriver vi den teoretiska grund som uppsatsen vilar på och redogör för 

tidigare forskning inom vårt område. 

  

3.1 Kritisk diskursanalys 

För att kunna utföra en kritisk diskursanalys gäller det att först få klart för sig hur 

begreppet diskurs kan definieras. Winther Jørgensens och Phillips (2000:7) definition av 

diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Berglez (2010) skriver att 

nyhetertexter är en diskurs eftersom de presenteras på ett speciellt sätt, med ett specifikt 

nyhetsrapporteringsspråk. Dessutom produceras de på ett visst sätt, inom speciella 

institutioner med särskilda ramar och konventioner. 
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Som bland annat Poulton (2005) noterat beskrivs händelser relaterade till huliganism 

och fotbollsrelaterat våld ofta på ett förenklat och sensationsartat sätt, där endast de 

negativa sidorna av supporterkulturen lyfts fram och alla supportrar dras över en och 

samma kam. Dessutom beskriver hon hur händelser som inte kunnat bekräftas beskrivs 

som att de skett. 

  

Som vi redan nämnt bland våra frågeställningar faller ”Stenen på Stadion” inom ramen 

för den diskurs som Poulton beskriver, och vi kallar den sportjournalistik på nätet som 

på ett förenklat och förstärkt sätt rapporterar om fotbollsrelaterat våld. För att 

analysera denna diskurs använder vi oss av kritisk diskursanalys. I den kritiska 

diskursanalysen förenas samhällskritik och vetenskap genom att texter, det vill säga, 

meningsskapande i tal, skrift och bilder, ses som diskurs (Berglez, 2010). Den kritiska 

diskursanalysen strävar efter att undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och 

social och kulturell utveckling. Det finns flera olika kritisk-diskursanalytiska 

angreppssätt, men alla har drag som gör att de har en gemensam riktning. Till exempel 

uppvisar de inställningen att vi genom att skapa och konsumera texter inom särskilda 

diskurser samtidigt bidrar till att skapa den sociala världen, inklusive sociala identiteter 

och sociala relationer (Winther Jørgensen mfl, 2000). 

  

Skapandet och tolkningen ingår alltså i mer övergripande språk- och samhällsstrukturer. 

Att en text ser ut som den gör beror på det samhälle den skapats i. Texterna är därmed 

inte bara skapare av den sociala världen, utan speglar också redan rådande sociala 

praktiker. Berglez (2010)  hänvisar till Fairclough när han skriver att den kritiska 

diskursanalysen strävar efter att lyfta upp dessa omedvetna sociokulturella processer till 

vårt medvetande genom att söka svar på frågan: Varför är texten som den är? 

  

Som sagt finns det olika utformningar och angreppssätt när det gäller kritisk 

diskursanalys. Vi har i vår analys valt att ta inspiration ifrån Faircloughs och van Dijks 

modeller, Faircloughs tredimensionella modell eftersom den mest riktar in sig på det 

textuella. Den tittar på hur språket i texten används och hur det står i relation till 

rådande diskurs och till den sociala praktik den skapats inom (Winther Jørgensen mfl, 
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2000). 

  

van Dijks analys är en inspirationskälla eftersom den pekar på hur texten i stort är 

konstruerad, vilka ämnen i texten som ses som de viktigaste och vad i texten som 

marginaliseras. Utifrån detta växer textens hierarkiska struktur fram (Berglez, 2010). I 

metodavsnittet förklarar vi mer ingående Faircloughs tredimensionella modell och van 

Dijks analys av textens konstruktion och hur vi tänk använda oss av dessa i vår analys. 

  

3.2 Nyhetsvärdering 

Vad som i slutänden blir nyheter beror på aktivt gjorda val, det har skett en 

nyhetsvärdering. Av alla händelser som sker runt om i världen är det bara ett litet antal 

som medierna fångar upp, och ännu färre som faktiskt publiceras. Det finns många olika 

synsätt och definitioner över vad som till slut blir en nyhet. Men i den bästa av världar 

ska en nyhet, för att publiceras, vara sann och relevant (Ghersetti, 2012). 

  

Att en nyhet ska vara sann och relevant gäller även för nyheterna på internet, men 

nätjournalistiken har också andra specifika kriterier i sin nyhetsvärdering. Det gäller att 

publicera det absolut nyaste, gärna det som precis har hänt. Helst ska det också vara en 

pågående händelse, så det går att uppdatera sin rapportering löpande. En del i 

nätjournalistikens nyhetsvärdering är också att hålla koll på konkurrenterna, om de har 

publicerat någonting som går att kopiera och publicera på sin egen hemsida. Det är 

också viktigt att hålla koll på vad TT skriver om, för att sedan själva rapportera ut det 

viktigaste i sina kanaler (Hedman, 2006). 

  

De specifika kriterierna för nyhetsvärdering på internet kan sammanfattas i frågorna 

(Hedman 2006):  

– vad är nytt?  

– är det ett pågående skeende?  

– vad har konkurrenterna?  
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3.3 Medielogik 

Nättidningars nyhetsvärdering är en följd av deras medielogik. Alltså, vad som i 

slutänden blir publicerade nyheter påverkas av egenskaperna hos det enskilda mediet. 

Några händelser rapporteras bäst på internet, några i tv, medan andra hamnar i 

papperstidningen. Varje medium väljer olika nyheter utifrån sin egen logik, som till 

exempel arbetsrutiner, nyhetsplats, tid och normer (Altheid mfl, 1979). 

  

Om det finns två lika viktiga händelser för tv-nyheterna, men bara plats för en av dem i 

sändningen, väljs med stor sannolikhet den nyhet där det finns bäst rörliga bilder, detta 

eftersom dramaturgin för tv byggs upp med bilder. Ett annat exempel på medielogik är 

att om en utrikesnyhet inte får plats på en papperstidnings utrikessidor, flyttas den inte 

till sport- eller inrikessidorna, utan då rapporteras den inte alls, eller på sin höjd sparas 

den till nästa dag. Sådant som plats, tid och bilder kan alltså spela stor roll för vilka 

händelser som blir nyheter (Ghersetti, 2012). 

  

Även nätjournalistiken påverkas av sin medielogik, och nyheterna anpassas till 

plattformens egenskaper (Ghersetti, 2012). Nätjournalistiken präglas av sin ständiga 

deadline, att det finns oändligt med utrymme, den stora potentialen till interaktion med 

mottagarna och möjligheten av att länka till andra texter och hemsidor. På en 

papperstidning går det inte att när som helst publicera sina nyheter, utan tidningen 

kommer ut på planerade datum. En papperstidning har också ett bestämt utrymme som 

nyheterna måste anpassas till, och varken en papperstidning, ett radio- eller ett tv-

program kan utöka sin bevakning med nya inslag bredvid de som redan är rapporterade. 

Allt detta är dock möjligt på internet (Hedman, 2006). De nyheter som därför bäst 

passar för internet är snabba, helt nya nyheter. Gärna ska det också vara ett pågående 

skeende, då det ständigt går att uppdatera texterna och komplettera med nya uppgifter 

(Karlsson mfl, 2010). 

  

När nyheterna anpassas till internets snabba klimat kan direkt publicering gå före 

grundläggande, och traditionella, journalistiska krav som källkritik och korrekthet 

(Hedman, 2006, Karlsson, 2006). Den snabba publiceringen gör att journalisterna inte 
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hinner kolla olika uppgifter så noga som det skulle behövas. Ansvaret för 

faktauppgifterna som förmedlas läggs i högre grad över på källorna, och när det blir fel 

beror det på att källorna hade fel (Nygren, 2008). Eftersom nyheterna publiceras med 

sådan hastighet att ingen hinner smälta och bearbeta den, bör nyheten betraktas som ett 

första utkast som kan komma att ändras och uppdateras (Karlsson, 2006). Absolut 

hastighet går före absolut sanning i början av rapporteringen (Seib, 2001). 

  

Internets speciella egenskaper spelar alltså roll för vilka händelser som i slutänden blir 

nyheter. Ulrika Hedman (2006) har ställt upp medielogiken för nättidningar i fyra 

komponenter. Stämmer händelsen in på en eller flera av punkterna är det större 

sannolikhet att de blir publicerade nyheter än för händelser som inte passar in alls. 

  

– Mediedramaturgi. Pågående och nya händelser favoriseras i nyhetsvärderingen då de 

passar in i dramaturgin som finns på internet där det ständigt handlar om att uppdatera 

med ny information. Istället för att rapportera allt på samma gång kan nättidningarna 

vinkla först på den ena sidan av en historia, för att sedan komplettera med den andra i en 

ny artikel. 

  

– Medieformatet. Internet har nästan obegränsat med utrymme, och därmed ökar 

möjligheterna till interaktion och multimediala inslag så som länkar mellan texter, 

webb-tv och kommentarer från läsarna. Händelser som kan skapa engagemang hos 

publiken eller som kan presenteras med både text och rörliga bilder får en framskjuten 

roll i nyhetsvärderingen. 

  

– Mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder. Nyheter som passar in i arbetsrutinerna 

på redaktionerna blir oftare nyheter. Ett pressmeddelande som kommer på dagen har 

större chans att bli en nyhet än de som kommer på natten när ingen jobbar. Nättidningar 

har ofta begränsade resurser i både tid och personal och därför väljs oftast snabba 

nyheter som är lätta att producera, där informationen från lättillgängliga källor 

prioriteras. 

  

– Multimedielogik. Nyheterna anpassas för att kunna publiceras i flera kanaler, till 
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exempel både på internet och i en papperstidning. Andra aktörer, som företag, har också 

börjat anpassa sig till flerkanalspublicering, och erbjuder färdigt material som kan 

publiceras i flera kanaler. 

  

3.4 Sensationsjournalistik 

Med sensationsjournalistik menas journalistisk och medieinnehåll som innehåller någon 

form av överdrift, spekulation eller hårdvinkling och som anses vara populistiskt, 

trivialt och skandalinriktat, det vill säga innehåll som inte uppfattas tillförlitligt eller 

som inte stämmer överens med sanningen (Ghersetti, 2004:241). 

  

I Sverige har det talats om en utveckling där medierna prioriterar spekulativa och 

dramatiska nyheter framför saklighet och relevans. Sensationsjournalistiken 

kännetecknas av förenkling, konfrontation och personifiering. Förenkling underlättar 

begripligheten i rapporteringen. Konfrontation väcker känslor och sensation och 

personifiering skapar närhet och möjlighet till identifikation. Ofta väljs värdeladdade 

ord som har en sensationshöjande funktion i rapporteringen. Det kan till exempel vara 

ordet katastrof (Ghersetti, 2004). Vanligtvis har sensationella nyheter tydliga negativa 

inslag, som kriminalitet, olyckor, krig och katastrofer, och händelser med negativa 

konsekvenser tilldelas generellt ett större nyhetsvärde än de med positiva konsekvenser 

(Ghersetti, 2012). 

  

I början av 1990-talet förvann etermediemonopolet och det skapades nya och större 

möjligheter att ta sig in på mediemarknaden. Därefter har även internet utvecklats och 

antalet medieaktörer har de senaste åren ökat explosionsartat. Det innebär att 

konkurrensen om både publik och annonsintäkter är stenhård (Ghersetti, 2004). 

  

Den svenska journalistiken har präglats av att det som rapporteras ska vara sant och 

relevant, men i och med den tuffa konkurrensen på markanden har det här rubbats på. 

När det handlar om att jaga annonsörer och publik på en kommersialiserad marknad 

sätts publicistiska ideal och principer åt sidan. Istället dominerar sensationshöjande 

nyheter. Den här trenden finns inte bara bland kvällstidningar och veckopress, utan även 
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i morgontidningar och bland public-service medierna (Ghersetti, 2004). När de 

kommersiella krafterna får styra vad som ska publiceras i tidningar minskar även 

journalisternas självständighet. De kan därmed bli tvingade att skriva artiklar som är 

underhållande och alarmerande trots att de själva inte tycker artiklarna speglar 

verkligheten (Couldry mfl, 2010). 

  

För nätjournalistiken är sensationsnyheter utbrett. De flesta företag kräver vinster, och 

pengar måste in för att få skutan att gå runt. På internet mäts allt i antal besökare och 

antalet klick en artikel får, alltså hur många som går in och läser artikeln (Couldry mfl, 

2010). Nättidningarna är ofta gratis och därför beroende av annonsintäkter (Hedman, 

2006), och ju fler besökare och klick en nättidning får, desto enklare blir det att sälja 

annonser. För att locka ännu mer besökare, och få ännu mer klick gäller det att 

producera det som säljer, nämligen sensationsnyheter, där nyheter vinklas till en 

skandal, en jättekatastrof eller en kris. Rubriker med dessa ord väcker intresse hos 

publiken och lockar in dem i artiklarna (Couldry mfl, 2010). 

  

3.5 Kannibalisering 

Konkurrensen bland nättidningar är stenhård, och det gäller för en tidning att hålla koll 

på vad konkurrenterna skriver om. Finns det tid över på redaktionen används den ofta 

med att surfa in på konkurrenternas sidor för att hålla sig uppdaterad. Hittar reportern 

någonting intressant skriver hen snabbt av det och publicerar det på sin egen sida 

(Hedman, 2006). Att ta nyheter från varandra är ett utbrett fenomen inom 

nätjournalistiken. Ofta tas nyheter nästan rakt av utan att ett enda kompletterande samtal 

görs med samma, eller en annan källa. Tidningarna äter nyheter av varandra, vilket 

kallas kannibalisering. Konsekvensen blir att det går att läsa om samma nyhet, med 

samma källor och vinkel i de flesta tidningarna, och en ensidig bild av verkligheten 

presenteras (Phillips, 2010, Karlsson, 2006). 

  

Att hålla koll på sina konkurrenter är så viktigt för nätjournalistiken att det blivit ett av 

de tre specifika nyhetsvärderingskriterier som Hedman (2006) tagit fram för just 

nätjournalistik. Enligt pressens spelregler är det okej att låna material av ett annat 
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medium. Men om den egna texten till huvudsak bygger på annans sakuppgift är det 

viktigt att ange källan som uppgifterna kommer från (Pressens samarbetsnämnd, 2010). 

  

3.6 Tidigare forskning 

Emma Poulton genomförde 2005 en studie över hur incidenter, där engelska 

fotbollssupportrar var inblandande under VM i Frankrike 1998 och EM i 

Holland/Belgien 2000, framställdes i brittiska tidningar. Genom en kvalitativ text- och 

bildanalys såg hon hur medier genom sina bilder och ordval skapar stereotyper av 

”huliganer” som ”tatuerade fyllon med rakade skallar”. I själva verket var det en 

beskrivning som passade föga in på majoriteten av de som arresterades vid incidenterna 

under mästerskapen, arresteringar som dessutom kunde göras utan att misstanke om 

brott fanns. 

  

Poulton hänvisar i sin artikel till tidigare forskning på ämnet, till exempel Stuart Halls 

från 1978 där han skriver att trots mediernas påstådda ambition att skildra verkligheten i 

en händelse tvingas de alltid till val; de väljer bort, väljer bild, rubriker och 

formuleringar. På så sätt blir de förstahandskällan till vad som hände. De kan också, 

skriver Hall, bli andrahandskällor när de publicerar vad andra sagt i ämnet, till exempel 

politiker, polisen eller representanter från fotbollen. Både som första- och 

andrahandskälla gör medierna sina val och påverkar bilden som mottagaren får över vad 

som har hänt. Dock tar medierna inte alltid hänsyn till allt som hänt och utelämnar eller 

missar detaljer. 

  

Vidare tar Poulton upp hur media har en tendens att dra alla supportrar över en och 

samma kam. Under EM-turneringen 2000 gav några engelska supportrar sig på lagets 

stjärna David Beckham verbalt. Att det endast var just en liten klick nämns knappast. 

Istället bakades samtliga engelska supportrar ihop, vilket hjälpte till att skapa bilden av 

dem som en grupp bråkstakar. Tidningarna fokuserar på de negativa berättelserna om 

supportrar medan de positiva ansträngningar som görs av många supportergrupper 

hamnar i skymundan. Om de väljer att skildra även den positiva bilden görs det oftast 

längre bak i tidningen, långt ifrån de svarta rubrikerna på framsidan. 
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Poulton (2005) menar att om medierna vill ha rapportering om våld, så ordnar de fram 

det. Hon beskriver ett exempel från EM i Holland och Belgien 2000. Då hade det länge 

pratats i de engelska medierna om hur våldsamt det kunde bli under mästerskapet. Och 

väl på plats fick media vad de ville ha. På tv kunde de visa bilder från en händelse där 

enstaka fulla engelsmän kastade stolar i en pub och blev bekämpade med vattenkanoner. 

Händelsen, som fick mycket nyhetstid, höll i sig inte på i mer än tio minuter. Vad som 

inte nämndes på nyheterna var de 15 000 engelska supportrar som fredfullt satt på andra 

pubar och tog en öl innan matchen. 

  

Poultons artikel inriktar sig som sagt på hur engelska supportrar framställs i engelska 

tidningar och kan därför inte likställas helt med vår uppsats. Dock är det så att mycket 

av det hon tar upp kan gälla även för det som vår fallstudie inriktar sig på när det 

kommer till hur supportrar framställs och hur våldsrelaterade händelser porträtteras. 

 

4. Metod och empiri 

Vår studie av ”Stenen på Stadion” är en specifik händelse, och avsikten med uppsatsen 

är att undersöka hur en publikrelaterad händelse runt ett sportevenemang med icke 

bekräftade uppgifter kan porträtteras i nättidningar. För att göra detta har vi valt att 

utföra en kvalitativ fallstudie. I en fallstudie undersöks en händelse eller ett fenomen 

närmare för att få en djupare förståelse för det som undersöks. Till skillnad från 

kvantitativa studier, där forskare samlar in en stor mängd data för att finna 

regelbundenheter och samband, tittar en kvalitativ på situationella och kontextuella 

aspekter av det som undersöks (Ekström mfl, 2010). 

  

Vi blev nyfikna på hur ”Stenen på Stadion”-rapporteringen ser ut, och därför kändes en 

kvalitativ fallstudie som det mest passande valet. Inom den kvalitativa forskningen utgår 

forskarna från att verkligheten är subjektiv och att den behöver tolkas. Därför ligger 

fokus på process snarare än resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och på 

att upptäcka snarare än på att bevisa. På det sättet är kvalitativ forskning deskriptiv, det 

vill säga beskrivande (Merriam 1994). Ambitionen med vår studie är inte att mäta hur 
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ofta ord och specifika uttryck förekommer i rapporteringen. Vi vill snarare, genom att 

fördjupa oss i just detta fall, belysa hur ”Stenen på Stadion” kan presenteras i 

nättidningarna. 

  

Merriam (1994) skriver att en fallstudie också kan vara tolkande eller värderande. Den 

tolkande fallstudien består till stor del av beskrivningar men stannar inte där utan 

använder dessa till att stödja, ifrågasätta eller se nya teoretiska förhållanden. Det är som 

en tolkande fallstudie vi kategoriserar vår uppsats. Vi vill utifrån en teoretisk ansats 

analysera vårt material och ambitionen är att göra tolkningar varför rapporteringen av 

“Stenen på stadion” kan se ut som den gör. Merriam nämner genomgående att forskaren 

själv är ett primärt instrument när en fallstudie genomförs. Detta innebär både 

möjligheter och begränsningar. Utmaningen för oss ligger bland annat i att vara 

toleranta för mångtydigheter och att lämna personliga värderingar utanför arbetet. Att 

vara två som arbetar tillsammans tror vi är till stor hjälp då vi ständigt vänder, vrider 

och diskuterar uppkomna frågor i takt med att arbetet fortskrider. Merriam skriver också 

att en kvalitativ fallstudie inte nödvändigtvis litar till tidigare teorier utan snarare skapar 

egna. Vi har, som syns i teoriavsnittet, valt ut några teorier som vi på förhand tror 

kommer hjälpa oss i vår frågeställning. Därmed är det inte sagt att vi under arbetets 

gång, framförallt under analysen, inte ser andra samband och gör andra teoretiska 

kopplingar. 

 

4.1 Forskarnas förutsättningar 

Som beskrivits ovan är forskarna ett viktigt analysinstrument när det rör kvalitativa 

analyser. Vi är båda intresserade av fotboll och framförallt Fotbollsallsvenskan. Det här 

innebär att vi har en stor förkunskap om ämnet, då vi båda har följt själva fotbollen och 

det som händer på läktarna i samband med matcher sedan vi var små. En av oss är 

dessutom djurgårdssupporter och har därför stor kunskap om just det här laget. Vi 

hoppas, och ska verkligen arbeta för, att det här inte ska påverka objektiviteten i arbetet 

när vi i vår forskarroll ska undersöka händelsen samt dra slutsatser av vårt resultat. Vi 

ska arbeta metodiskt och med största transparens.     
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4.2 Analysschema 

Vårt analysschema är främst inspirerat av Faircloughs diskursanalys och hans tre 

dimensioner; diskursiv praktik, text och social praktik (Winther Jørgensen mfl, 2000). 

Vi har också tagit inspiration från den del av van Djiks analys som rör textens 

huvudsakliga struktur (Berglez 2010). Utifrån detta har vi utformat vårt analysschema 

så att det ska passa våra frågeställningar (se bilaga 1). 

  

I vår analys av textens struktur har vi undersökt vilka ämnen i texterna som får en 

framträdande roll, och vad som blir marginaliserat eller helt utlämnat. Hur ”Stenen på 

Stadion” framställs beror på vilken vinkel nättidningarna väljer i artiklarna. Väljer de att 

vinkla på Kjetil Waehlers historia kan ”Stenen på Stadion” lättare framställas som att 

det har hänt. Kjetil Waehlers historia ser vi också som den mest sensationella vinkeln. 

Går tidningarna däremot på Djurgårdens information, om att det inte går att bekräfta att 

någon sten kastats in, träder bilden av att ”Stenen på Stadion” aldrig ägt rum fram. 

Därför är det intressant att se vad som är huvudtemat i texterna, och vilka sekundära 

teman som finns. Huvudtemat är ofta textens vinkel som återfinns i ingresser och 

rubriker. Sekundära teman är övriga ämnen, och ju mer marginaliserad plats ett tema 

får, desto mindre relevant anses det vara för händelsen (Berglez, 2010). 

  

Textens struktur handlar också om att undersöka vilka olika röster som hörs i texterna. 

En röst är dels personer som uttalar sig i texten, men vi har också valt att se tidningarna 

i sig som en egen röst. De uttalar sig om ”Stenen på Stadion” genom att bestämma 

vinkel och genom valet att framställa Kjetils historia som om det har, eller inte har hänt. 

Den här delen av undersökningen ska visa med vilka röster nättidningarna bygger upp 

sin rapportering och vem som får dra de huvudsakliga slutsatserna av ”Stenen på 

Stadion”. Vi har också undersökt om det förekommer några övriga källor i texten, till 

exempel om en nättidning skriver uppger Canal Plus eller säger Kjetil Waehler till 

Sportbladet, något som är viktigt i vår analys för att se hur olika tidningar tar 

information av sina konkurrenter för att publicera dem på sin egen hemsida. Det här 

första steget i analysen har främst hjälpt oss att svara på frågan hur nättidningarnas 

rapportering av ”Stenen på Stadion” ser ut. 
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Nästa steg i analysen är en mer detaljerad analys av texten, och då passar Faircloughs 

tredimensionella modell bra. De tre dimensionerna är texten, och den diskursiva och 

sociala praktiken (Winther Jørgensen mfl, 2000). 

  

Det första vi gjort är att undersöka texterna mer i detalj. Vi har undersökt vilka ord, 

uttryck och meningar som vi reagerar på att de sticker ut. Det kan till exempel vara 

värdeladdade ord som publikskandal, huligan och stenattack. Ord som är typiska för just 

den diskurs vi undersöker. Ord som sticker ut i texterna kan dessutom vara ord som 

framställer ”Stenen på Stadion” som om det, utan några tvivel, har hänt. Det vi 

undersökt är tidningarnas ordval, och inte vad personerna som uttalar sig i artiklarnas 

säger. Det här valet gjorde vi då det för vår undersökning endast är intressant att se hur 

nättidningarna framställer ”Stenen på Stadion”. När vi undersökt ordvalen har vi 

dessutom funderat på vilka andra ord som hade kunnat användas i stället. Det här steget 

handlar om textens transivitet, alltså vilka verktyg som används för att berätta och vad 

det får för följder i tolkningen (Winther Jørgensen mfl, 2000). 

  

Vi har också undersökt textens modalitet. Modalitet är textens instämmande i det den 

säger, om texten säger såhär är det eller såhär kan det vara. Massmedier lägger ofta 

fram tolkningar som fakta. Istället för att skriva ”vi tror att den är farlig” så skriver de 

”den är farlig”. Nättidningar kan alltså lägga fram saker som kan ha hänt som rena 

fakta, något som får konsekvenser för diskursens konstruktion och kunskaps- och 

betydelsesystem (Winther Jørgensen mfl, 2000). Det här är intressant för oss för det går 

att se om ”Stenen på Stadion” framställs som något som har hänt, eller kan ha hänt. 

  

Dessutom har vi undersökt vilken information som har utelämnats ur texten, och då 

menar vi information som utelämnats för att spetsa till historien. Analysen av ordval, 

transivitet och modalitet visar hur media rapporterar om ”Stenen på Stadion”. Det här 

steget har också hjälpt oss att se om texterna är en del av den rådande diskursen. 

  

Det sista steget i vår analys ter sig till den diskursiva och den sociala praktiken. I den 

diskursiva praktiken använder sig Fairclough av begreppet diskursordning, och med det 
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menas alla genrer och diskurser som används inom en social institution eller social 

domän, ett system som formar och formas och av ett specifikt språkbruk. Att hela tiden 

reproducera den rådande diskursen leder till att diskursen upprätthålls, vilket förhindrar 

utveckling. Då skriver en journalist sin egen text på precis samma sätt som tidigare 

texter om samma ämne. Den bygger på den rådande diskursordningen, och att texten ser 

ut som den gör framställs som helt naturligt för mottagarna (Winther Jørgensen mfl, 

2000). 

  

Det här steget i vår analys, som vi kallar analys av diskursordningen, ska svara på om 

texterna om ”Stenen på Stadion” är en del av den rådande diskursen som vi tidigare 

nämnt valt att kalla sportjournalistik på nätet som på ett förenklat och förstärkt sätt 

rapporterar om fotbollsrelaterat våld. Är texterna en återspegling av det som tidigare 

skrivits om fotbollsrelaterat våld? För att kunna svara på det har vi dragit slutsatser 

utifrån den kunskap vi fått om texterna i de inledande stegen av vår analys. 

  

Den sociala praktiken handlar om att titta på hur texten förhåller sig till den bredare 

sociala praktik som den är en del av. Bidrar texten, genom att reproducera 

diskursordningen, till att upprätthålla bilden av något i den bredare sociala praktiken 

eller bidrar den till social förändring. Här väljer vi att se helheten av de texter vi tittat 

på, vilken bild får vi av dem? Den sociala praktiken kommer vi in på i vår 

slutdiskussion. 

 

4.3 Empiri 

Dataunderlaget till den här uppsatsen består dels av 24 artiklar från 7 olika nättidningar. 

Dessa nättidningar har endast egenproducerade artiklar om ”Stenen på Stadion”, alltså 

ingen artikel där TT står som skribent. Dels har vi valt att studera tre TT-artiklar som 

fått stor spridning runt om i Sverige både bland nationella nättidningar som DN.se 

(Dagens Nyheter) samt lokala som SMP.se (Smålandsposten). Vi har slutligen studerat 

två nättidningar vars rapportering innehåller både TT-texter och egna. GP.se 

(Göteborgsposten) publicerade två egna artiklar och två TT-texter, och SvD.se (Svenska 

Dagbladet) en egen och två TT-texter. 
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Vårt dataunderlag sammanfattas i tabellen nedan. Totalt är det 30 specifika artiklar. 

  

Nättidning                                                                          Antal artiklar 

Egenpublicerade: 

Sportbladet.se (Aftonbladet)                                               5 

Sportexpressen.se (Expressen)                                            4 

Radiosporten.se                                                                   2 

FotbollDirekt.se                                                                   3 

Fotbollskanalen.se                                                               3 

Eurosport.se                                                                        4 

Nyheter24.se                                                                       3 

TT – publicerats på bland annat DN.se, Sydsvenskan.se, Barometern.se,  3 
SMP.se, HD.se (Helsingborgs Dagblad, VK.se (Västerbotten Kuriren) 
  

Både TT och egen publicerat: 

GP.se                                                                                   2+2 

SvD.se                                                                                  1+2 

Totalt specifika artiklar    30 

                                              

                                                                                          

Som vi tidigare nämnt är syftet inte att jämföra hur de olika tidningarna skriver om 

”Stenen på Stadion”, utan vi vill få en övergripande kunskap om vilka uttryck 

rapporteringen av händelsen kan ta. 

 

4.4 Urval och avgränsningar  

Syftet med en kvalitativ studie är inte i första hand att kunna generalisera till en större 

population än det som undersökts. Därför behöver inte urvalet vara representativt. 

Istället har vi gjort ett strategiskt urval. 

  

Anledningen till att vi valde just nättidningar är att nyheter på nätet är spännande 

eftersom det fortfarande är ett förhållandevis nytt fenomen. Ramarna för hur 

rapporteringen ska se ut är annorlunda jämtemot andra medieplattformer, som till 

exempel den traditionella papperstidningen. På internet går det att ständigt uppdatera, 

ändra, fylla på och ta bort information allteftersom nya uppgifter för en nyhet nystas 

upp (Hedman, 2006). Internet blir dessutom en viktigare och viktigare faktor i 

medielandskapet och numera läser en majoritet av svenskarna nyheter via webben. De 
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senaste åren har Dagspressens tryckta upplaga stadigt minskat, 2008 gick den till 

exempel ner med 2,8 procent. Förändringen i medielandskapet, som utvecklingen av 

internet, skapar alternativ till papperstidningen och prenumerationen av 

morgontidningar byggs inte längre på av yngre generationer i samma utsträckning som 

tidigare, samtidigt som allt färre köper kvällspressens lösnummer. Nedgången av de 

tryckta tidningarna kompenseras dock av att fler, och fler, söker sig till internet för att 

läsa sina nyheter (www.tu.se). 

  

Vi har valt att ha en bred representation på urvalet, eftersom vi tror att fotbollsnyheter 

på internet konsumeras brett och inte bara på ett fåtal sajter. Genom att undersöka brett 

kan vi se om bilden av ”Stenen på Stadion” som nättidningarna framställer är enhetlig 

eller om det finns avvikelser.   

  

Vi har också valt att enbart ta med nyhetsartiklar i vårt urval, alltså inga krönikor eller 

blogginlägg som kan figurera på dessa sidor, eftersom de mer uppenbart är subjektiva 

och skildrar en personlig åsikt, medan nyhetstexterna bör sträva efter större objektivitet. 

Vi har även valt att utesluta bilder ur vår analys, inte för att bilder och bildvalen är 

ointressanta utan för att vi känner att tiden inte räcker till för att göra en fullständig och 

korrekt bildanalys. 

  

När vi samlade in vår empiri började vi med att söka på Presstext.se med sökorden 

Kjetil Waehler, sten, inkastad, skandal, publikskandal, Djurgården, IFK Göteborg, 

huligan, Stockholm Stadion. Därefter gick vi vidare in på varje nättidnings egen 

hemsida och sökte med samma sökord i deras egna arkiv. Samtliga har en sökruta där 

det går att skriva in sökorden. Vi har också följt alla länkar som finns i artiklarna som 

lyder till exempel läs mer om händelsen här. Så här metodiskt har vi jobbat för att inte 

missa någon artikel de nättidningarna vi ska undersöka skrivit om ”Stenen på Stadion”.  

 

I vårt sökande fann vi artiklar som handlade om matchen men som inte tog upp 

händelsen med stenen, dessa artiklar har vi valt bort från vårt urval eftersom ambitionen 

inte är att titta på rapporteringen av matchen i sig utan just ”Stenen på stadion”. 
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5. Analys och resultat 

Här presenterar vi vår analys och det resultat som vi fått fram av vår undersökning. Vi 

tänker presentera reslutatet genom att svara på frågorna, som vi ställde i början av 

rapporten, var för sig. 

 

5.1 Hur ser rapporteringen av ”Stenen på Stadion” ut i 

nättidningarna? 

Här följer först en genomgång av varje nättidnings rapportering av ”Stenen på Stadion”. 

Därefter följer en sammanställning av gemensamma drag i rapporteringen. 

 

5.1.1 Sportbladet.se 

Aftonbladets sporttidningar, både papperstidningen och den på internet, heter 

Sportbladet. Sportbladet.se har ingen speciell inriktning, utan skriver om slags sport. 

Rapporteringen av ”Stenen på Stadion” på Sportbladet.se består av fem artiklar. Samma 

kväll som matchen spelades hade redan tre artiklar publicerats på sidan. En av de första 

artiklarna har rubriken ”Publikskandal på Stockholm Stadion” och underrubriken 

Blåvitt-backen träffades av sten på uppvärmningen (2). Huvudtemat i texten är att det 

har kastats in en sten och att det skadat Kjetil Waehler. Waehler får störst utrymme i 

texten, och drar de huvudsakliga slutsatserna om händelsen. Tidningen väljer att vinkla 

på att det inträffade är en publikskandal, trots att det i texten finns uppgifter från 

Djurgården om att någon sten ännu inte setts till. De här uppgifterna är dock placerade 

sist i texten. 

  

Samma kväll publiceras också en artikel där klubbarna tillbakavisar Canal Plus 

uppgifter om att det ska ha kastats in någon sten (3). Känslan i texten är att Sportbladet 

menar att anledningen till att de rapporterade fel information i sin första artikel är att 

Canal Plus rapporterade felaktiga uppgifter. Fortfarande används ordet skandal, men nu 

är det en påstådd skandal. I den här artikeln är det också mer oklart vad som egentligen 

har hänt. Jonas Riedel får berätta redan i ingressen att Waehler själv menar att han inte 

träffats. 
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Den sista artikeln som publicerades den 3 juli har rubriken ”Dif kan tvingas spela inför 

tomma läktare” (4). Vinkeln är vilka påföljder som kan drabba Djurgården om någon 

har kastat in en sten. Dessutom byggs en tydlig konflikt mellan klubbarna upp med 

ordval som ord står mot ord. Khennet Tallinger, ordförande i disciplinnämnden som 

bestämmer straffen, säger i texten att det troligtvis aldrig kastats in en sten. Han vill 

heller inte uttala sig eftersom han inte sett situationen. I ett direkt anförande säger han 

ändå att det skulle kunna bli spel inför tomma läktare om det är så att en sten kastats in. 

Av allt det som Khennet Tallinger säger i artikeln väljer tidningen vinkeln att 

Djurgården kan få hårda straff. De hade likaväl kunnat välja vinkeln att Khennet 

Tallinger inte tror att någon sten kastats in. Texten blir spekulativ, och det står vad som 

kan hända Djurgården men aldrig vad det är som avgör om de får något straff eller inte. 

  

Dagen efter matchen publiceras en artikel där Kjetil Waehler berättar sin historia om 

vad som hände på uppvärmningen (5). Huvudtemat i texten är att han är säker på att det 

har kastats in en sten. I texten har vinkeln på skandal försvunnit och det används mindre 

värdeladdade ord. Dock har ett sekundärt tema från tidigare artiklar nu helt försvunnit. 

Nämligen det att någon sten aldrig har hittats. Ingenstans ifrågasätts hans berättelse och 

texten blir ensidig och läsarna får bara en version, den att en sten träffat Kjetil Waehler. 

  

Sportbladets sista text om ”Stenen på Stadion” handlar om att Djurgården anmält 

händelsen till polisen trots att det aldrig har hittats någon sten. De vill gå till botten med 

vad som egentligen har hänt (6). Tidningen har nu en mer tillbakadragen roll och de 

bygger inte upp någon klar konflikt mellan klubbarna. Ord som påstådd stenkastning 

sticker ut i positiv bemärkelse då den tidigare publikskandalen nu blivit en påstådd 

stenkastning. Vinkeln på skandal har helt utelämnats. Det är heller inte klart någon sten 

kastats in. Utan nu hävdar Kjetil det. 

  

Här slutar rapporteringen och ingenstans går det att läsa vad som hände med 

polisanmälan. 

 

5.1.2 Sportexpressen.se 

Sportexpressen.se är Expressens sporttidning på nätet, och precis som Sportbladet.se går 
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Sportexpressen.se i sin rapportering från en skandal till en påstådd inkastning, och från 

att det har hänt till att det kan ha hänt. Den första artikeln publicerades den 3 juli. 

Rubriken är ”Waehler: Skadade mig – efter inkastat föremål” (7). Huvudtemat i texten 

är att Kjetil Waehler berättar att han träffats av en inkastad sten. Han får dra de 

huvudsakliga slutsatserna i texten och bilden av att det verkligen har hänt växer fram i 

texten. Sportexpressen väljer att vinkla på Waehlers historia och beskriver händelsen 

som en publikskandal. Jonas Riedel, som berättar att ingen sten är hittad, har tidningen 

inte ens pratat med utan citeras från Twitter. 

  

I nästa artikel som publiceras dagen efter är det mer oklart vad det är som hänt, och 

ingenstans i texten nämns något om en skandal (8). Waehlers historia, där han 

bekräftade att en sten kastats in, har ändrats till att han hävdar att en sten kastats in. 

Tidigare var det stenen som orsakat skadan. Nu kan stenen ha orsakat skadan. 

Huvudtemat i texten är att det finns en meningsskiljaktighet mellan klubbarna. Göteborg 

menar att en sten kastats in, medan Djurgården menar det inte. Sportexpressen vill 

skapa en situation där ord står mot ord. De skriver bland annat att Djurgården 

dementerar att en sten kastats in vilket inte stämmer. Det enda Djurgården säger i texten 

är att händelsen inte går att bekräfta. 

  

De två sista artiklarna är mer neutrala än de två första. Den första handlar om att 

Göteborg inte går vidare i ärendet, trots att de tror på sin spelare, eftersom det saknas 

bevis (9). Kjetil hävdar att han träffats och inga värdeladdade ord används i texten, som 

till exempel skandal. I den sista texten är händelsen är påstådd stenkastning som 

Djurgården anmäler för att verkligen ta reda på vad det är som har hänt (10). Texten är 

saklig och ordvalen är återhållsamma. De båda sista artiklarna känns som en produkt av 

att Sportexpressen har startat historien när uppgifterna om stenen kom den 3 juli och nu 

måste den följa upp det och ge det ett slut. Dock, precis som för Sportbladet, slutar 

historien här och vad som hände med polisanmälan är okänt för läsarna. 

  

5.1.3 FotbollDirekt.se 

FotbollDirekt.se är en tidning som bara finns på internet. FotbollDirekt.se skriver främst 

om Fotbollsallsvenkan och Superettan. Samma kväll som matchen publicerade 
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tidningen artikeln ”Waehler: Jag blev träffad av en sten” (11). Den handlar om att 

Waehler berättar att han träffats av en sten, men att både IFK och DIF tillbakavisar 

uppgiften om att stenen skadat honom. Ordval som stenträffen, skadades av Dif:s fans, 

som om det inte var nog skadades också Waehler av ett inkastat föremål och 

läktarskandalen stärker känslan av att Waehler har rätt. Citat från andra nättidningar 

stärker också den vinkeln. FotbollDirekt använder sig av uppgifter från både Canal Plus, 

Sportbladet, Sportexpressen och SVT. Dock skriver FotbollDirekt att Kjetil hävdar och 

båda sidor hörs. Artikeln blir spretig och det är svårt att helhetsbild över vad som hänt. 

Störst plats i texten får dock Kjetil och han drar de huvudsakliga slutsatserna kring den 

påstådda händelsen. Genom ordvalen som nämnts ovan är intrycket att FotbollDirekt 

framställer ”Stenen på Stadion” som det har hänt. 

  

Artikel nummer två kom ut samma kväll med rubriken ”Straffhotet mot Djurgården om 

tomma läktare” (12). Den handlar om att Djurgården kan bli bestraffade med böter eller 

spel inför tomma för den påstådda stenkastningen. Kjetil säger att han träffats medan 

DIF menar att saknas bevis. Det finns en klar meningsskiljaktighet mellan parterna. 

FotbollDirekt skriver inte som om det har hänt, och nu är även skandalvinkeln borta. 

Dock skriver de att Djurgården kan få en tung bestraffning, tomma läktare och böter är 

det mest troliga, men ingen i texten säger något om detta. Utan tidningen spekulerar i 

vad det kan bli för straff, och blåser upp något som är en ickegrej till en stor nyhet. 

  

Den sista texten om ”Stenen på Stadion” handlar om att Djurgården anmäler den 

påstådda händelsen, trots att det saknas bevis (30). Nu är det hela en påstådd 

stenkastning, och skandalvinkeln är helt borta. Texten är mer nyanserad och saklig än 

tidigare texter, och det spekuleras inte eller förstärks. Jonas Riedel får berätta varför de 

gör en anmälan. 

  

Här slutar rapporteringen utan att nämna hur det gick med polisanmälan.   

  

5.1.4 Radiosporten.se 

Radiosporten är Sveriges Radios sportkanal, som sänder all slags sport. Radiosporten.se 

är kanalens hemsida och här publiceras både radioinslag och texter om olika 
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sporthändelser. Radiosporten.se publicerar, strax innan matchens slut en kort artikel, 

med rubriken ”Huliganskandal i allsvenskan” (14). Den handlar om att Kjetil Waehler 

träffats av en inkastad sten och skadats. Händelsen beskrivs som en huliganskandal. 

Artikeln beskriver händelsen som att den hänt och Waehler får komma till tals och 

bekräfta detta i ett citat från fotbollskanalen.se. Waehler säger alltså efter matchen att 

han blivit träffad men ingenting om någon huliganskandal. Det är tidningen själv som 

gör den bedömningen utan att ha hört någon annans sida än Waehlers. Uttryck som just 

huliganskandal och maskerade huliganer tände bengaler på läktaren sticker ut när vi 

läser artikeln. De ger en stark bild av att publiken var full av huliganer och att de 

skadade Kjetil Waehler när detta i själva verket inte kunnat fastslås vara sanningen. 

  

Radiosportens andra artikel heter ”Blåvitt vidtar inga åtgärder”(15). Den handlar om 

att IFK Göteborg inte kommer att gå vidare med händelsen. Återigen ger den bilden av 

att det har kastats en sten, till exempel genom att tidningen skriver gårdagens incident 

där Kjetil Waehler skadades av ett inkastat föremål. I denna också ganska korta artikel 

ryms tre olika källor, det är Canal Plus, fotbollskanalen.se och Göteborgsposten. 

Nättidningen har alltså inte gjort egna kollar utan bygger artikeln kring andras uppgifter. 

Ordet huliganskandal har tagits bort kring händelsen och den beskrivs istället som en 

incident. 

  

Detta är de enda två artiklarna från radiosporten, sammantaget ger de en bild av att en 

sten har kastats och den träffade Kjetil Waehler som skadades. Ändå vidtar inte IFK 

Göteborg några åtgärder. 

  

5.1.5 Fotbollskanalen.se 

Fotbollskanalen finns bara på internet, och har, precis som namnet låter, riktat in sig på 

fotboll. De skriver om både internationell och inhemsk fotboll. Fotbollskanalen.se:s 

första artikel av tre: Waehler: “Jag träffades av en sten och fick en bristning” (16) 

publicerades samma kväll som matchen spelades. Tidningen skriver att det framkommit 

obekräftade uppgifter i Canal Plus om att Waehler träffats av en sten. Tidningen har 

därför pratat med Waehler som säger att han blivit träffad. Waehlers röst är den enda 

som hörs kring stenens vara eller inte vara, tidningen har inte, som många andra 
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tidningar gjort, hört med någon från Djurgården eller någon annan som kan ha sett 

något. Fotbollskanalen skriver att stenen träffade honom på vaden istället för att skriva 

att en sten kan han träffat honom. Tidningen har därmed bestämt sig för att gå fullt ut på 

Waehlers ord när de förmedlar händelsen till läsarna. Lite längre ner skriver de dock de 

påstådda inkastade föremålen i vilket är bra men att det helt plötsligt blivit plural ger 

också en felaktig bild av vad som hänt. 

I den andra artikeln Dif dementerade inkastade föremål: “inget tyder på det” säger 

Djurgårdens informationsansvarige Jonas Riedel till tidningen att inget tyder på att 

någon sten kastats på Kjetil Waehler (31). Tonen i texten är nu mer försiktig, det som i 

förra artikeln beskrevs som att det skett påstås nu ha skett. Nu är inte Waehlers röst 

med, endast rapporten från Canal Plus och Jonas Riedel hörs i artikeln. 

  

Tre dagar efter matchen publicerar fotbollskanalen sin tredje artikel Djurgården 

anmäler den påstådda stenkastningen: “Waehler anser fortfarande att något har 

kastats” (17). Den handlar om att Djurgården polisanmäler händelsen trots att ingen 

sten har hittats. En bakgrund ges och Jonas Riedel får förklara varför Dif polisanmäler, 

anledningen är att Waehler fortsatt hävdar att han träffats. Waehler hörs dock aldrig i 

texten som fortsatt från förra artikeln håller en öppen modalitet till vad som inträffat. 

Stenkastningen har hävdats och påståtts men beskrivs inte som att det säkert hänt. 

  

Här slutar fotbollskanalen.se:s rapportering om ”Stenen på stadion”. 

  

5.1.6 Eurosport.se 

Eurosport är främst en tv-kanal, som sänder olika slags sporter, och finns runt om i 

Europa. Kanelen har också flera hemsidor och i Sverige heter den Eurosport.se. Där 

publiceras både tv-klipp och texter. Eurosport.se publicerade fyra artiklar om ”Stenen 

på stadion”. Den första Publikskandal på Stadion - Blåvittspelare skadad (18) är 

publicerad den 3 juli klockan 19:43, alltså strax innan halvtidsvilan i matchen. Den är 

väldigt kort och har hänvisningar både till SVT och Canal Plus, inga egna källor finns 

alltså med. Artikeln säger att det skett en publikskandal när Kjetil Waehler träffades av 

en inkastad sten. Det uttrycks inga tveksamheter kring att det skulle ha skett. 
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I den andra artikeln Båda klubbarna dementerar attack: “Waehler har sträckt sig” ser 

vi en vändning i rapporteringen (19). Artikeln handlar om att både IFK Göteborg och 

Djurgårdens IF dementerar att Waehler skadats av en sten utan att han sträckt sig och nu 

är ordvalen inte längre så starka. Skandal finns inte med längre och uppgifterna om den 

påstådda attacken skriver tidningen kom från SVT och Radiosporten. Nu har reportern 

själv pratat med Djurgårdens informationschef, Jonas Riedel, som säger att ingen har 

hittat någon sten. Göteborgs säkerhetsansvarige Tommie Elgestål citeras ut Aftonbladet. 

Det som eventuellt saknas i artikeln är att åter få Kjetil Waehlers kommentar till vad 

klubbrepresentanterna säger eftersom att historien nu tagit en ny vändning. En sak som 

är gemensam för de två första artiklarna är att nättidningen avslutar med att skriva att 

matchen försenades efter att bengaler brunnit på läktaren. I själva verket var det inga 

bengaler utan rökbomber som inte brinner, att skriva om brinnande bengaler kan höja 

känslan av att det varit stökigt bland publiken. 

  

I den tredje artikeln (20) får Waehler så komma till tals efter slutsignalen. Han hävdar 

fortfarande att en sten kastats men han kan inte avgöra om det utlöste skadan. Artikeln 

ger bakgrunden till Waehlers ord och låter Jonas Riedel komma till tals igen. Tidningen 

låter alltså båda sidor komma till tals, undviker värdeladdade ord som skandal och 

undviker också att ta ställning genom att vara öppen för olika sanningar. 

  

Detsamma gäller för Eurosports sista artikel om ”Stenen på stadion” Djurgården: “Det 

syns ingenting på bilderna” (21). Den handlar om just det, att DIF:s säkerhetsansvarige 

Mats Jonsson säger att de inte hittat någon sten vare sig på planen eller på 

övervakningskameror. Waehlers bild av händelsen ges som bakgrund och i slutet får 

han också uttala sig där han säger att han inte vill göra någon stor sak att det här. Inga 

spekulationer från tidningen utan sakligt rapporterade. Från att ha varit en publikskandal 

i första artikeln är den nu en något som Waehler säger att han fått på sig men som inte 

kunnat bevisas. 

  

5.1.7 Nyheter24.se 

Det här är en nyhetstidning som bara finns på internet. De skriver om både sport, nöje, 

mode och andra nyheter (www.nyheter24.se). Nyheter24 publicerade tre artiklar om 
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”Stenen på Stadion”. Den första precis samma kväll som matchen spelades. Rubriken 

var ”Publikskandal på Stadion – IFK-spelare träffad av sten” (22). Huvudtemat är att 

en sten har träffat Kjetil och att detta är en skandal. Att Djurgården förnekar finns med i 

texten men är placerat sist. Publikskandal och IFK-spelare träffad av sten är några ord 

som tidningen använder för att framställa ”Stenen på Stadion” som att det har hänt. 

Nyheter24 använder sig både av uppgifter från Canal Plus och Fotbollskanalen.se för att 

skapa sin artikel. 

  

Dagen efter kom nästa artikel och den handlar om att IFK Göteborg inte ska gå vidare i 

ärendet eftersom det saknas bevis. Rubriken är ”Efter stenattacken: ”IFK kommer inte 

göra något” (23). Genom rubriken framställer tidningen det som att det har hänt, dock 

är vinkeln på skandal bortskalad. Informationen om att Djurgården förnekar att det 

kastats en sten finns också med i texten. Tidningen kör rakt igenom på att Djurgården 

förnekar, trots att det de egentligen säger är att det inte går att bekräfta att någon sten 

kastats in. Nyheter24 framställer det som om det finns en konflikt mellan klubbarna. 

  

Även i den tredje och sista artikeln framställer tidningen ”Stenen på Stadion” som om 

det har hänt med rubriken ”DIF polisanmäler stenattacken” (24). I både ingress och 

brödtext är det dock en påstådd och hävdad stenkastning. Inga ord om någon skandal 

används i texten. Hela texten är uppbyggd kring vad Jonas Riedel har skrivit på Twitter, 

och utan att reportern gjort en enda egen intervju. 

  

Även här slutar rapporteringen med Djurgårdens polisanmälan, ingenting nämns om hur 

det gått senare. 

  

5.1.8 TT 

TT står för tidningarnas telegrambyrå, och är en nyhetsbyrå som skriver nyheter i alla 

slags ämnen. Tidningar runt om i Sverige betalar TT för att få publicera deras nyheter i 

sina egna kanaler (www.TT.se). TT skrev tre artiklar om ”Stenen på Stadion”, som 

senare publicerades på flera olika nättidningar runt om i Sverige, bland annat DN.se, 

Barometern.se och SMP.se. Samma kväll som matchen publicerades både en lång, och 

en kort version av det som hänt. Den långa versionen hade två alternativ på rubrik; 
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”Waehler träffad av inkastad sten” och ”Publikskandal när Djurgården vann” (27). 

Artikeln handlar både om matchen i sig och om stenkastningen. Vinkeln är att föremål 

har kastats in, det träffade Waehler och skadade honom så att han inte kan spela. Det 

korta matchreferatet kommer sist i artikeln. Historien om att stenen inte har hittats 

nämns överhuvudtaget inte i artikeln. TT framställer händelsen som om den har hänt, 

och att Djurgården riskerar spel inför tomma läktare. Alla tidningar som publicerar 

artikeln framställer den påstådda händelsen som om den verkligen har hänt. 

  

Den korta versionen publicerades samma kväll med rubriken ”Waehler skadades av 

inkastad sten” (28). Även den handlar om att Waehler har träffats av en sten som skadat 

honom, dock nämns inget om en skandal. I texten nämns knappt själva matchen och 

fortfarande saknas historien om att det inte går att bekräfta att någon sten kastats in. 

  

Därefter är det tyst om ”Stenen på Stadion” från TT:s sida fram till den 6 juli. Då 

publicerar de att Djurgården polisanmäler händelser trots att ingen sten har hittats. De 

vill bringa klarhet över vad som egentligen har hänt (32). Skandalvinkeln är borta men 

fortfarande framställs i rubrik som om det har hänt; ”Djurgården polisanmäler 

stenkastning”. I brödtexten är det dock mer oklart vad som egentligen har hänt och den 

tar upp Djurgårdens sida om att det inte har hittats någon sten. Förutom i rubriken är 

texten mer nyanserad och mer öppen för att det är en påstådd händelse än TT:s tidigare 

texter. 

  

Här slutar rapporteringen, och vad som hände med polisanmälan nämns inte. 

  

5.1.9 SvD.se 

Svenska Dagbladet är en morgontidning och i sin nättidning, SvD.se, publicerar de allt 

från vanliga nyheter till sport och nöjesnyheter. Den första artikeln SvD.se publicerade 

om ”Stenen på Stadion” är den långa versionen av TT:s text, som publicerades på 

kvällen efter matchens. Rubriken är ”Waehler träffades av inkastad sten” (27). Som vi 

beskrev ovan i rapporteringen av TT:s texter framställer artikeln händelsen som om den 

har hänt. 
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Två dagar efter matchen, alltså den 5 juli, publicerade Svd.se en egenskriven text med 

rubriken ”Böter att vänta för Djurgården” (13). Den handlar om att Djurgården kan 

vänta sig böter för den pyroteknik som tändes innan matchen av några i publiken. I 

texten tas även den påstådda inkastade stenen upp och att Djurgården ännu inte hittat 

någon sten. Därför tar de lugnt på situation och är inte rädda för att bli straffade. SvD 

skriver att böter väntar Djurgården trots att det hela inte är avgjort. Ingenstans i texten 

finns ett utlåtande från de som ger ut böter. SvD skriver också att Djurgården tar lugnt 

på (...) en som tvingade Waehler att kliva av. Här framställs stenen som om den 

verkligen har kastats in, men i ingressen så hävdar Waehler att den kastats in. Det är 

svårt att förstå vad som verkligen har hänt, och vad DIF egentligen kommer att få böter 

för.    

  

Svd.se avslutar sin rapportering med TT:s text om att Djurgården polisanmäler den 

påstådda stenkastningen. 

  

5.1.10 GP.se 

GP.se är Göteborgs-Postens nättidning. Den inriktar sig främst på nyhetshändelser i 

Göteborg och Västsverige, men även stora inrikes- och utrikesnyheter kan publiceras på 

hemsidan (GP.se). Samma kväll som matchen publicerade GP.se först TT:s artikel om 

att Waehler skadades av en inkastad sten (27). Senare under kvällen publicerade de en 

egen version av den påstådda händelsen med rubriken ”Waehler skadad av 

Djurgårdspubliken” (25). Artikeln handlar om att Djurgårdspubliken kastade in en sten 

som träffade Waehler och som skadade honom. Ingenstans i texten finns informationen 

om att någon sten inte hittats. GP.se väljer helt att gå på Waehlers historia och skriver 

som om det verkligen har hänt. De använder sig av ord som skadad av 

Djurgårdspubliken, träffades av inkastad sten och DIF-fansen tyckte inte att de skämt ut 

sig tillräckligt, utan tände mängder av bengaler. Det finns inga tvivel på att det har 

hänt, och tidningen skapar en situation där hela Djurgårdspubliken är de skyldiga trots 

att det är en enskild handling att kasta stenar. GP.se skriver också att matchen kom i 

skymundan av den inkastade stenen och att det mesta handlade om förspelet till 

matchen. 
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Dagen efter matchen publicerade GP.se artikeln ”Blåvitt överklagar inte” (26). Den 

handlar om att Göteborg inte går vidare i ärendet då det saknas bevis. Den tar också upp 

att det kommit in en anmälan från matchdelegaten men det är oklart vad den handlar 

om. Huvudtemat i texten är att Blåvitt lägger händelsen bakom sig. Även här framställer 

tidningen ”Stenen på Stadion” som om den verkligen har hänt. De skriver bland annat 

Bengalrök från DIF-klacken sköt upp matchen, sedan kastade någon en sten på Kjetil 

Waehler. I den här artikeln används även ordet publikskandal för att beskriva händelsen. 

Nättidningens ståndpunkt i texten är att Waehler skadades av en inkastad sten, och att 

IFK Göteborg inte bryr sig tillräckligt. IFK lägger det bakom sig för det inte finns några 

bevis. I rubriken står det att Blåvitt inte överklagar, men ingenstans i texten står det vad 

det är de inte överklagar. Även här väljer GP.se att lämna ute informationen om att 

Djurgården inte har hittat någon sten. Det känns som om GP vill göra en större grej av 

den påstådda händelsen än vad IFK själva vill, tidningen vill inte släppa händelsen utan 

förstorar upp den istället. 

  

Precis som flera andra tidningar avslutar GP.se sin rapportering med artikeln om att 

Djurgården polisanmäler den påstådda händelsen. Nättidningen använder sig av TT:s 

text som vi beskrev under TT:s texter (29). Precis som i alla andra tidningar nämns 

ingenting om vad som hände med polisanmälan. 

 

5.1.11 Gemensamma drag av rapporteringen 

Flera av nättidningarna vi undersökt väljer att först framställa ”Stenen på Stadion” som 

om det har hänt, men allteftersom nya uppgifter framkommer i efterhand ändrar 

tidningarna sin ton, och den påstådda händelsen framställs mer som det kan ha hänt. Det 

går från en säker stenkastning till att Kjetil Waehler hävdar att han träffats av ett 

inkastat föremål. Flera röster kommer till tals och olika sidor av händelsen ges ju längre 

tid från matchen som går. De stora undantagen är GP.se, Nyheter24, Radiosporten, 

SvD.se och TT, som under hela sin rapportering framställer ”Stenen på Stadion” som 

om det har hänt, och i flera av artiklarna som om det inte finns några tvivel att det har 

hänt. 
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Överlag i rapporteringen är det svårt att få en övergripande bild av den påstådda 

händelsen, vad det är som egentligen har hänt. Nättidningarna använder sig nästan 

uteslutande av samma vinklar, men publicerar ändå olika information. I en tidning står 

det att Waehler träffades när han skulle skjuta iväg bollen på uppvärmningen, medan det 

i en annan kan stå att han skadade sig när han värmde upp vid sidlinjen. Vissa tidningar 

nämner inte ens att det inte går att bekräfta om någon sten kastats in, vilket ändå får ses 

som intressant information i sammanhanget. 

  

Alla, utom Radiosporten.se och Eurosport.se, avslutar sin rapportering med att 

Djurgården polisanmäler den påstådda stenkastningen, men ingen av nättidningarna tar 

upp vad som har hänt efter det. Ingen skriver att utredningen är nerlagd av polisen (se 

bilaga 33). 

 

5.2 På vilka sätt är texterna i rapporteringen en del av diskursen 

sportjournalistik på nätet som på ett förenklat och förstärkt sätt 

rapporterar om fotbollsrelaterat våld? 

Den diskurs som vi valt att utgå från, och som vi beskrivit tidigare i arbetet, är att 

händelser runt fotbollsrelaterat våld ofta beskrivs av media på ett förenklat och 

sensationsartat sätt, där de negativa sidorna av supporterkulturen lyfts fram och får stort 

medieutrymme, medan de positiva sidorna av supporterkulturen ofta glöms bort. 

Dessutom dras alla supportrar dras över en och samma kam när media rapporterar om 

händelserna (Poulton, 2005). Som vi skrev i vårt bakgrundskapitel, 2.3 Den mediala 

bilden av fotbollsrelaterat våld, beskrivs fotbollsrelaterat våld i Sverige ofta med ord 

som skandalmatch, publikskandal och huliganer, som till exempel när matchen mellan 

Hammarby och Djurgården avbröts 2006 var rubrikerna bland annat ”Skandalscener 

avbröt derbyt” och ”Supportrarna förstörde derbyt på Söderstadion” (Svenska 

Dagbladet, 060829. Sydsvenskan, 060829).  

 

Vi har gjort vår analys för att se på vilka sätt texterna om ”Stenen på Stadion” är en del 

av den här diskursen som vi beskrivit ovan. Vi ska här förklara hur vi analyserat, och 
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hur vi har kommit fram till att vissa texter är en del av, medan andra inte är en del av 

diskursen. 

 

Ghersetti (2012) skriver att händelser med negativa konsekvenser ofta tilldelas större 

nyhetsvärde än de med positiva konsekvenser. Trots att det för ”Stenen på Stadion” 

saknas bevis över vad det är som har hänt, så får den påstådda händelsen stort 

nyhetsutrymme. Nättidningarna publicerade många artiklar med olika vinklar, flest 

publicerade Aftonbladet.se med sina fem. Nyheten fick dessutom stor spridning runt om 

i Sverige då flera lokala tidningar, exempelvis Barometern, Smålandsposten och 

Hallandsposten, valde att publicera nyheten på sina hemsidor. Att ”Stenen på Stadion” 

fick sådan uppmärksamhet av tidningarna, och sådan spridning runt om i Sverige, går 

att koppla till Poultons (2005) beskrivning om att det är de negativa berättelserna om 

supportrar som tidningarna ofta väljer att fokusera på. 

 

Flera av de texterna runt ”Stenen på Stadion” som vi placerar in under den rådande i 

diskursen i vår analys beskriver den påstådda händelsen som om den verkligen har hänt, 

trots att det inte gått att bekräfta. Dessutom väljer flera tidningar att beskriva det 

inträffade som en publikskandal. Exempelvis Aftonbladet.se väljer att vinkla den 

påstådda händelsen som en publikskandal på Stockholm Stadion där Kjetil Waehler 

träffades av en sten (2), där det både i ingress och rubrik inte finns några tvivel på att 

det har kastats in en sten. Detta gör tidningen trots att det i samma artikel finns uppgifter 

om att någon sten inte har hittats, och att det därför inte är möjligt att bekräfta 

händelsen. Den här informationen är dock placerat längst ner i artikeln. Att framställa 

”Stenen på Stadion” som en absolut sanning återkommer även i andra texter, som 

Nyheter 24s artikel Publikskandal på Stadion (23) och Expressens Waehler: Skadade 

mig – efter inkastat föremål (7). Poulton (2005) menar att tidningarna alltid gör aktiva 

val när de väljer hur en händelse ska porträtteras, och ofta väljs den negativa vinkeln när 

det handlar om fotbollssupportrar. Tidningarna hade likaväl kunnat valt att beskriva 

”stenen på Stadion” med exempelvis rubriken; Waehler menar att han träffats av en 

sten – men än har ingen sten hittats. Men istället väljer tidningarna att vinkla det hela 

som att det har hänt, och att det i sig är en skandal. Det här fenomenet går att dra 

paralleller till sensationsjournalistiken, där tidningarna ofta väljer att bygga upp sin 
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rapportering kring det mest sensationella för att skapa dramatik (Ghersetti, 2004). 

Tidningarna väljer den mest sensationella vinkeln, nämligen det att Kjetil har skadats av 

en inkastad sten, i rubriker och ingresser, och placerar vinkeln om att en sten aldrig 

hittats långt ner i sina texter. Flera texter, som GP:s Waehler skadades av 

Djurgårdspubliken (26), TT:s Publikskandal när Djurgården vann (30) och 

Radiosportens Huliganskandal i allsvenskan (15), har bara med Kjetil Waehlers historia 

om att han har blivit träffad av en inkastat sten, och ingenting om att det finns andra, 

motsägande uppgifter. En förklaring till detta kan vara att tidningarna inte känner till 

just de här uppgifterna. En annan förklaring kan vara att tidningarna väljer att inte ta 

med uppgifterna, och på så sätt få en än mer sensationsinriktad journalistik. De här 

texterna ger en förenklad bild över vad det är som har hänt, och en förenklad bild ger 

ofta en mer dramatisk bild (Ghersetti, 2004). Sensationsjournalistiken går hand i hand 

med den diskurs vi valt att utgå från, då den menar att fotbollsrelaterat våld ofta 

beskrivs på ett sensationsartat sätt (Poulton, 2004). 

 

De texter som bygger upp sin rapportering med den mest sensationella vinkeln, 

framställer händelsen som om det har skett, och på ett förenklat sätt för att skapa 

dramatik, placerar vi in under de texter som följer den rådande diskursen, då 

fotbollsrelaterat våld ofta beskrivs på ett sensationsartat sätt (Poulton, 2005). Vi väljer 

också att placera in de texter som beskriver den påstådda händelsen med värdeladdade 

ord, som exempelvis skandal och huligan. De här värdeladdade orden väljs för att det 

har en sensationshöjande funktion i rapporteringen (Ghersetti, 2004). 

 

När tidningarna väl beskrivit vad som hade skett på Stockholm Stadion började några 

tidningar dessutom att spekulera i vad straffet för Djurgården kunde bli. Aftonbladet.se 

skrev Djurgården kan tvingas spela inför tomma läktare (4) och FotbollDirekt.se valde 

rubriken Straffhotet mot Djurgården om tomma läktare (12). I artiklarna är det mycket 

fokus på att Djurgården kan straffas och vad straffet kan bli. Trots att Disciplinnämnden 

säger att Djurgården troligtvis inte kommer straffas väljer Aftonbladet en negativ 

vinkel, där de spekulerar i vad straffet kan bli. Spekulation är en aspekt som 

kännetecknar sensationsjournalistik (Ghersetti, 2004), och därför faller alla artiklar som 

har någon form av spekulation in i den rådande diskursen.  
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En annan aspekt som kännetecknar sensationsjournalistik är konfrontation (Ghersetti, 

2004), något som också finns i några av de texter vi har analyserat. Exempelvis 

Expressens text Efter IFK-skadan: ”Inte sett någon sten” (8) och Aftonbladets Dif kan 

tvingas spela inför tomma läktare (7) bygger upp en klar konflikt mellan klubbarna med 

ordval i texterna som ord står mot ord. Att skapa konfrontation väcker känslor hos 

läsarna och kan skapa känslor hos läsarna, och på så sätt skapa sensationsjournalistik.  

 

Under den rådande diskursen har vi även valt att placera in de artiklar som drar alla 

supportrar över en och samma kam. Istället för att skriva att någon i publiken kan ha 

kastat in en sten så skriver tidningarna att det är Djurgårdspubliken som har kastat in 

stenen. Alla supportrar får stå till svars för en persons gärningar, vilket betyder att 

samtliga supportrar bankas ihop och det skapar en bild av dem som en grupp bråkstakar 

(Poulton, 2005).  

 

Texterna i vår analys kan alltså vara en del av diskursen, sportjournalistik på nätet som 

på ett förenklat och förstärkt sätt rapporterar om fotbollsrelaterat våld, genom att 

innehålla ett sensationshöjande element som spekulation, konfrontation, förenkling och 

värdeladdade ord, eller genom att de dra alla supportrar över en och samma kam, eller 

endast lyfta fram den negativa vinkeln i rapporteringen. Av de 30 artiklar vi har 

analyserat har vi sett att 20 av dem innehåller en eller flera av dessa aspekter, och är 

därför en del av diskursen. 

 

Så 20 artiklar är en del av diskursen, vilket betyder att vi i vårt analysarbete fått fram 10 

stycken som inte är det. En trend vi har sett under analysarbetet är att de första 

artiklarna som tidningarna publicerar tenderar att ha fler element som passar in på 

diskursen är de efterföljande artiklarna. Alltså ju längre in i rapporteringen tidningarna 

kommer, desto mindre följer de den rådande diskursen.  

 

De som inte faller in under diskursen framställer inte den påstådda händelsen som om 

det har hänt. Aftonbladet.se går till exempel, från att i sin första artikel beskriva det som 

en publikskandal, till att i sin femte, och sista, skriva om händelsen som en påstådd 
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stenkastning. Det här syns i flera av texterna som inte följer diskursen. Expressens.se:s 

text Djurgården polisanmäler påstådd stenkastning (10) till exempel är saklig, och 

tidningen varken spekulerar eller drar några egna slutsatser, utan håller en neutral 

framställning i sin rapportering.  

 

En annan viktig aspekt som gör att de här 10 artiklarna inte är en del av diskursen är att 

de hör båda sidor. Kjetil får berätta sin version och Djurgården, som inte kan bekräfta 

att någon sten kastats in, får berätta sin. Ibland använder sig tidningarna av Kjetils 

historia i rubriken, och ibland Djurgårdens. Det som är skillnaden med de här texterna, 

och de som är en del av diskursen, är att båda sidor kommer till tals, och att de ofta gör 

det tidigt, exempelvis i artiklarna Waehler: Det kastades en sten (21) och Djurgården: 

Det syns ingenting på bilderna” (22). I de här texterna är det alltså en påstådd 

stenkastning och Kjetil Waehler hävdar att han träffats av sten. Nu låter tidningarna 

läsarna att själva bestämma vem man ska tro på.  

 

Även ordvalen som används för att beskriva den påstådda händelsen är mer 

återhållsamma i de här artiklarna än de som följer diskursen. Det nämns inget om någon 

skandal, eller att det är huliganer som kastat in en sten. Så ordvalen i texterna har ingen 

sensationshöjande effekt. De här texterna drar inte heller alla supportrar över en kam. I 

texten Djurgården polisanmäler påstådd stenkastning (7) så skriver Aftonbladet istället; 

mittbacken hävdade att han träffats av en inkastad sten som orsakat en bristning i 

vaden. Ingenting nämns om att det är publiken i stort som kan ha skadat honom. 

 

Efter analysen går det att alltså se att texterna som följer diskursen, och som inte följer 

diskursen, kännetecknas av helt olika drag. De 20 texter som är en del av diskursen är 

sensationella nyheter som, vid flera tillfällen, drar alla supportrar över en kam och 

beskrivs med värdeladdade ord. De övriga 10 är mer nyanserade, sakliga och utan några 

värdeladdade ord.  
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5.3 Vilka bakomliggande faktorer kan finnas till att det ser ut som det 

gör i rapporteringen?  

”Stenen på Stadion” passar perfekt in på de specifika nyhetsvärderingskriterierna för 

nätjournalistik som Hedman (2006) skriver om; vad är nytt? är det ett pågående 

skeende? vad har konkurrenterna? Historien om att Kjetil Waehler säger att han träffats 

av en sten är en ny nyhet och flera av nättidningarna publicerade artiklar redan under 

pågående match. Dessutom är det en nyhet som går att komplettera med nya artiklar när 

ny information framkommer, vilket det också gjordes i rapporteringen av ”Stenen på 

Stadion”. När några nättidningar skrev om den påstådda händelsen hakade flera på, och 

byggde sina artiklar på vad andra tidningar skrivit. Så vad konkurrenterna hade spelade 

roll i rapporteringen kring ”Stenen på Stadion”.  

  

Rapporteringen av den påstådda händelsen passar bra in på tre av de fyra 

komponenterna i Hedmans (2006) medielogik för nätjournalistik. Nämligen 

mediedramaturgin, medieformatet och mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder. På 

internet handlar det om ständig uppdatering. Istället för att rapportera om hela historien i 

en artikel, publiceras flera artiklar med olika vinklar. Först får Kjetil Waehler uttala sig, 

sedan i en annan artikel berättar Jonas Riedel att ingen sten har hittats och en tredje om 

vad Djurgården kan få för straff. På internet finns oändligt med utrymme vilket gör att 

rapporteringen ständigt kan uppdateras med nya artiklar, i till exempel en 

papperstidning kanske hela historien hade sammanfattats i en längre artikel. 

  

Komponenten mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder handlar om att nyheter som 

passar in i arbetsrutinerna på redaktionerna blir nyheter oftare. Artiklarna om ”Stenen 

på Stadion” är lätta att producera. Canal Plus rapporterar ut historien direkt i tv, och då 

är det enkelt att skriva en artikel och hänvisa till Canal Plus uppgifter. Det är dessutom 

enkelt att gå till en konkurrent för att komplettera sin artikel med ett citat utan att 

behöva ringa ett enda eget samtal, något som sparar både tid och pengar. Det ser vi 

tydligt prov på i många av artiklarna vi undersökt. Tidningarna hänvisar till vad andra 

medier sagt för att få ut sin nyhet så snabbt som möjligt för att inte halka efter 

konkurrenterna. När de sedan lyckats få egna källor och att det, som i vårt fall, skett en 
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vändning i händelsen, kan de lägga över de förstnämnda uppgifterna på konkurrenterna 

för att sedan komma med sina egna, korrekta uppgifter. I början av rapporteringen om 

”Stenen på stadion” går hastigheten före källkritiken och egen faktakoll i många av 

tidningarna. Tidningarna äter nyheter av varandra och resultatet blir att en ensidig bild 

presenteras, en form av kannibalisering. 

  

När det egentligen var så att IFK Göteborg och Djurgården samarbetade i utredningen 

kring vad som hade hänt, se bilaga 33, valde flera tidningar att framställa ”Stenen på 

Stadion” som att det fanns en tydlig konflikt mellan klubbarna. Att skapa en konflikt är 

ett tydligt sensationshöjande knep som skapar spänning och väcker känslor hos 

publiken. Även flera andra kännetecken av sensationsjournalistik finns i rapporteringen 

av ”Stenen på Stadion”, förutom konfrontation syns också förenkling och personfiering. 

Texterna byggs ofta upp kring Kjetil Waehlers historia, där han får berätta vad det är 

som har hänt. Texterna är också förenklade genom att information vid flera tillfällen 

utelämnats. Det tydligaste exemplet på utelämnad information är den om att en sten 

aldrig har hittats eller setts till. Ofta, i rapporteringen, används också ord som har en 

sensationshöjande effekt, som till exempel skandal. Sensationella nyheter har ofta 

negativa inslag och dessa nyheter får ofta större nyhetsvärde än positiva nyheter 

(Ghersetti, 2012). För ”Stenen på Stadion” är det tydligt att det negativa i historien, att 

en sten kastats in, är det som för störst utrymme och en framträdande roll i artiklarna. 

  

De flesta av nättidningarna slutar sin rapportering med att Djurgården polisanmäler den 

påstådda stenkastningen. Ingenstans går det att läsa att polisen la ner sin utredning (se 

bilaga 33). Vår hypotes angående detta är att den här informationen skulle vara spiken i 

kistan som säger, att mycket av den tidigare rapporteringen kring händelsen helt enkelt 

var tvivelaktig. Dessutom finns det ingen sensationshöjande effekt kvar i berättelsen när 

det framkommer att det med största sannolikhet aldrig kastats in någon sten. Därför kan 

nättidningarna välja att inte berätta om det. 

 

6.0 Slutdiskussion 

Efter att ha analyserat dessa 30 artiklar kan vi konstatera att en majoritet av dem är en 
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del av, och bidrar till, den rådande diskursen. Precis som Poulton (2005) beskriver 

förstoras och förenklas händelser relaterade till fotboll och våld, i vårt fall är det 

dessutom en händelse som inte kunnat bekräftas. Det går dessutom att se att källkritiken 

har satts åt sidan, och att den påstådda stenkastningen framställts av många nättidningar 

som om den verkligen har hänt. Rapporteringen av ”Stenen på Stadion” följer till stor 

del den medielogik vi beskrev i teoriavsnittet. Det handlar om att få ut sina nyheter så 

fort som möjligt, och sedan lägga till nya artiklar, eller uppdatera sina befintliga artiklar, 

när ny information tillkommer. 

 

Större perspektiv 

Vi funderar på om slutsatserna av vår undersökning kan visa på ett större mönster inom 

journalistik i allmänhet och nätjournalistiken i synnerhet. Vi kan se, utifrån vetenskaplig 

bakgrund och de teorier vi utgått ifrån, att det finns flera beröringspunkter som 

eventuellt kan representera sportjournalistiken på nätet på bredare front och inte bara de 

artiklar som vi undersökt. Som vi nämner i bakgrundskapitlet så har internet gett 

redaktioner och dess journalister nya utmaningar. Att generera intäkter genom klick 

tvingar dem till nya grepp och vi tror att det till stor del är det vi ser prov på i form av 

starka uttryck som “skandal” och “huligan” i våra artiklar. Tidningarna är dock inte 

ensamma om att främja en mer sensationsorienterad journalistik. När läsare väljer att 

klicka på dessa typer av artiklar så skapas en “ond” cirkel där tidningarna vill hålla kvar 

läsarna genom fler liknande artiklar. I nyhetsvärderingen spelar det därför troligtvis allt 

större roll vilka nyheter som anses kunna locka till läsning och därmed generera 

värdefulla klick. 

 

Som tidigare forskning visat, och som även vår uppsats nämnt, är jakten på det nya 

nättidningarnas signum, men det är också nättidningarnas förbannelse. Jakten på det 

ständigt nya, och att alltid försöka vara först, har lett till att källkritiken i flera fall satts 

åt sidan, något som i slutänden kan få konsekvenser för nätjournalistikens trovärdighet. 

När tidningar publicerar olika uppgifter, och när uppgifter försvinner och byts ut, blir 

det svårt för läsarna att veta vilken information som är den korrekta, något som i sin tur 

innebär att det kan bli svårt för publiken att veta vad som är sant. Som vi skrev i 

inledningen kan nättidningar skapa händelser av icke-händelser, och då presenteras en 
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felaktig nyhetsbild för publiken. Det viktiga för nättidningarna för att behålla sin 

trovärdighet är att i flera lägen ta det lugnare, och ringa det där extra samtalet för att 

kolla sin historia. Källkritik är A och O för nätjournalitsiken om den ska förhindra att 

skapa händelser av något som egentligen är icke-händelser.  

 

Nättidningar är fortfarande i ett utformningsstadie, gamla papperstidningar vill växa på 

nätet och samtidigt växer helt nya aktörer fram för att slåss om samma läsare. Det finns 

mycket potential i den utvecklingen, men också risker för det journalistiska innehållet. 

Potentialen ligger till exempel i internets tillgänglighet, och att möjligheten att skaffa 

information snabbare från flera olika håll är nu större än någonsin. Det är enkelt att 

surfa in på olika hemsidor för att hitta information, och det är också enkelt att hitta 

telefonnummer och andra kontaktuppgifter på internet. Potentialen är också att 

tidningarna kan utveckla sina egna vinklar och nyheter, och där läsarna kan gå in på 

olika nättidningar för att få nya infallsvinklar av en nyhet. Den negativa utveckling, som 

vi sett prov på i vår studie, är att tidningarna i stället för att hitta sina egna vägar genom 

en story, ofta går på andras redan inslagna vägar. Citat lyfts från konkurrenten och 

samma vinklar väljs. Som vi nämner i teoriavsnittet leder denna typ av kannibalisering 

till en bred men ensidig rapportering.  

 

Flera av nättidningarna, och framförallt dagstidningar som även finns på internet, 

använder sig av TT:s texter i sin rapportering. Det är enkelt för nättidningarna att lägga 

upp en TT-nyhet på sina egna hemsidor, nyheterna kommer paketerade med rubrik och 

text klart och det enda nättidningarna behöver göra är att publicera. Den egna tidningen 

behöver inte ta något ansvar för innehållet, utan TT står som skribent för texten, vilket 

innebär att de ska ha gjort sin källkritik och det som står ska vara korrekt. Det finns en 

problematik med det här, vilket belyses i vårt fall med ”Stenen på Stadion”. TT:s 

rapportering säger att stenkastningen har hänt, och att det inte finns några tvivel att det 

har hänt. De som läser nyheten på de sidor som publicerar TT:s text får en felaktig, och 

förenklad, bild över vad som egentligen har hänt. Det här visar att även TT:s 

rapportering ibland är felaktig och att alla nättidningar måste fundera, innan de 

publicerar, om det som TT skriver verkligen är korrekt och har ett högt nyhetsvärde. 

Nättidningarna måste ta ansvar för vad de publicerar, även när det är en TT-nyhet.   
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Mångfalden av nyhetsförmedlare på nätet bör vara en positiv faktor för läsarna, men 

ovan nämnda faktorer kan göra det svårt för dem att få en klar och korrekt nyhetsbild. 

Trenden med mer sensationsinriktad journalistik rörande fotbollsrelaterat våld kan få 

effekten att läsarna blir alltmer avtrubbade och likgiltiga inför värdeladdade ord som 

skandal och huligan. Risken är att orden förlorar sin innebörd och läsarna sitt intresse. 

 

Framtid 

En mer kommersialiserad journalistik växer fram på nätet. Den är snabbare och mer 

säljinriktad än den traditionella morgontidningen som till stor del lever på 

prenumeranter. Dalande upplagor och nedskärningar på redaktioner har lett till 

diskussioner kring papperstidningens fortsatta liv. Troligtvis lever papperstidningen 

kvar ett bra tag till, men kanske kommer vi se en framväxt av två olika typer av 

journalistik; den snabba och ständigt uppdaterade på nätet med referenser till 

konkurrenters arbete, och den lite långsammare, mer djupgående och egensinniga 

journalistiken i papperstidningen som har pressläggning på kvällen och därför längre tid 

att skapa sitt innehåll. I takt med att yngre generationer med mindre anknytning till 

papperstidningar växer upp är det nog ändå realtistiskt att tänka att papperstidningen 

kommer att fasas ut och snarare bli ett komplement till internettidningarna. 

Konsekvensen för journalistiken kan då bli att de längre, djupgående artiklarna, 

försvinner till förmån för de korta, snabba nyheterna. En utveckling som påbörjats är att 

nättidningarna väljer att ta betalt för delar av sitt innehåll, ofta är det just de djupare 

berättelserna som då ses som en mer värdefull läsupplevelse. Det känns som en fullt 

rimlig utveckling att nyheter ska kosta pengar även på nätet, men att vända läsare som 

vant sig vid gratisläsning kan bli en tuff utmaning. DN, Aftonbladet och några till har 

låst delar av sitt nätinnehåll, frågan är vem som tar steget först att fullt ut ta betalt för 

sina nyheter på internet. 

 

Konsekvenser utanför journalistiken 

Om man ser utöver vårt fall så ter det sig tydligt att det negativa rörande supportrar får 

större medialt utrymme än de positiva supporteraktioner som genomförs. Detta är något 

som vi tror kan få negativa konsekvenser för svensk fotboll. När publiken framställs 
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som en våldsam grupp trots att det varit enskilda individer som utfört handlingar, eller 

åtminstone påstås ha utfört dem, sänder det signalen att det är farligt att befinna sig på 

eller omkring allsvenska fotbollsmatcher. Fotbollsrelaterat våld är ett problem som 

samhället bör slåss emot, och medierna rapportera om, ingen tvekan om det. Det vi kan 

efterlysa från mediernas sida i allmänhet och nättidningarnas i synnerhet är en mer 

nyanserad, mindre sensationsinriktad rapportering. Den trend vi har sett, att tidningarna 

går ut ganska hårt för att sedan bli mer försiktiga, kan få konsekvensen att läsare som 

inte följer hela rapporteringen får en felaktig bild av det inträffade. Särskilt tydligt blir 

det i de lokala tidningssajter som publicerat TT:s text rakt av och sen inte följer upp den 

när ny information framkommer. 

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

Det vi har tittat på i denna uppsats är relationen mellan produktion och text när det 

gäller rapportering om fotbollsrelaterat våld. Vi diskuterar främst hur texten ser ut och 

vad det kan finnas för anledningar till detta. Vad som hade varit intressant för fortsatt 

forskning är hur journalister, redaktörer och redigerare själva ser på denna diskurs och 

på nättidningarnas möjligheter och utmaningar när det kommer till att rapportera om 

fotbollsrelaterat våld. Hur resoneras det på en redaktion kring publikationer kring 

liknande händelser? Sker en förändring i de etiska spelreglerna när ständig uppdatering 

prioriteras? 

 

En annan aspekt som skulle vara intressant att titta närmare på är hur rapporteringen tas 

emot av läsarna. Vad är deras reaktioner, tankar och åsikter på vad som skrivs hur och 

det skrivs? Vill de läsa om dessa saker och vad är det i sådana fall som lockar till 

läsning? Över huvud taget finns det enligt oss mycket intressant att forska vidare på 

både när det gäller journalistik på internet och att rapportera kring fotbollsrelaterat våld. 

Vi hoppas att vår uppsats kan ses som ett strå till stacken. 
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Bilaga 1 
Namn (Rubrik):  

 
Nättidning:  

 
Publicerad:  

 
Länk:  

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 
 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur  

 
Vad är huvudtemat i 
texten? 

 

 
Vilka sekundära teman 
finns i texten? 

 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

  

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga 
slutsatserna kring 
händelsen? 

 

 
Vilka källor 
förekommer?  
Inom parentes, hur många 
gånger de nämns i texten. 

 

 
 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

 
Vilka andra ord hade 
kunnat användas istället? 
(transiviteten) 

 

 
Hur ser tidningens 
modalitet i texten ut? 

 

 
Vad har utelämnats i 
texten? 

 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en 
del av den rådande 
diskursen? 

 

 
Hur hade texten kunnat 
se ut istället? 

 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

 

Bilaga 2 
Namn (Rubrik): Publikskandal på Stockholm Stadion (2) 

 
Nättidning: Aftonbladet 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012 

 
Länk: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article15070131.ab 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 
Kjetil Waehler har skadat sig på uppvärmningen. Han menar att det är en sten, inkastad av någon i publiken, 
som träffat honom. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 
Rubriken säger ”Publikskandal på Stockholm Stadion” och underrubriken säger att Kjetil träffades av en 
inkastad sten. I ingressen får Kjetil berätta om stenen, hur stor den var och hur det kändes att bli träffad av 
den. Huvudtemat som framträder i texten är att det kastats in en sten. 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 
Hur Göteborg ska gå vidare i saken, vilket är, när artikeln skrevs, oklart enligt Kjetil.  
Djurgårdens syn på det inträffade, de respekterar Kejtils version men har efter att ha finkammat planen inte 
hittat en sten och att det är därför omöjligt att bekräfta det inträffade. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 
Huvudtemat – Rubrik, ingress och brödtext 
Hur Göteborg ska gå vidare – Brödtext 
Djurgårdens version – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 
Tidningen – Text och bild 
Kjetil Waehler – Direkt anföring 
Peter Henriksson, programledare på Canal plus – Direkt anföring 
Jonas Riedel pressansvarige på Djurgårdens IF – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 
Tidningen – beskriver händelsen som om den har skett och att det är en publikskandal.  
Kjetil Waehler – han är helt säker på att han träffats av en sten.  
Peter Henriksson – enligt kanalen och Peter ska Kjetil Waehler ha träffats av en sten. 
Jonas Riedel – det finns inga uppgifter som kan stärka att det har kastats in en sten. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 
Kjetil Waehler – störst utrymme 
Tidningen – sätter vinkeln 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
Canal Plus (2) 

 
Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 
”Publikskandal”  
Blåvitt-backen träffades av sten 
Inte hittat stenen 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 
”Publikskandal” – Kan stå påstådd stenkastning på Stockholm Stadion. 
”Blåvitt-backen träffades av sten” – ändra till påstås, kan ha träffats av sten. 
”Inte hittat stenen” – en mening som tyder på att det verkligen finns en sten. Går att skriva om till inte hittat 

någon sten. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
Det har varit en publikskandal, det är fakta. Han träffades av en sten, inget snack om den saken.  

 
Vad har utelämnats i texten? 

 
Enligt texten ska matchen blivit försenad pga skadan. Men den stora anledningen var att publiken tände 
rökbomber precis innan matchstart. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 
Den är en del av den rådande diskursen, alltså att händelser relaterade till fotboll och våld får stort utrymme i 
media och förstärks genom uppbyggnaden av texten, till exempel ordvalen.  
Tidningen väljer att vinkla på att det inträffade är en skandal, trots att det klart och tydligt i texten finns uppgifter 
att ingen sten har hittats. Dessutom dras hela publiken över en kam när det i rubriken står Publikskandal. Om 
nu någon kastat in en sten så är det en enskild handling. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

För det första så hade texten inte ens behövt skrivas. Det går att avvakta och se vad som egentligen hade 
hänt, och sedan när uppgifterna framkommit att det inte finns någon sten inte skrivit alls.  
Om man nödvändigtvis vill göra någonting av händelsen kan det snarare nämnas i en artikel som handlar om 
matchen i sig. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Bilaga 3 

Namn (Rubrik): Klubbarna tillbakavisar påstådda skandalen (3) 

 
Nättidning: Aftonbladet 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012.  

 
Länk: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article15070271.ab  

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 
Representanter från båda klubbarna dementerar att det ska ha kastats in något föremål. De bekräftar skadan 
på Kjetil men känner inte till att det ska vara någon yttre omständigheter som ligger bakom skadan. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 
Klubbarna tillbakavisar Canal Plus uppgifter om att det ska ha kastats in något föremål.  

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 
Vad var det för skada om den inte orsakades av en sten? 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 
Huvudteman – Rubrik, underrubrik och brödtext 
Vad var det för skada om den inte orsakades av en sten? – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 
Tidningen – Bild och text 
Jonas Riedel (pressansvarig på Djurgården) – Direkt anföring 
programledaren på Canal Plus Peter Henriksson – Direkt och indirekt anföring 
Tommie Elgestål (säkerhetsansvarig IFK Göteborg) – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 
Alla utan Peter Henriksson tillbakavisar händelsen. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 
Jonas Riedel – får mycket plats, och han har till och med pratat med Kjetil själv som påstår att han inte träffats.  

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
Canal Plus (3) 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 
”Påstådda skandalen”  
”Inkastat föremål” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 
”Påstådda skandalen” – Ordet skandal är väldigt laddat. Kunde skrivit påstådd stenkastning.  
”Inkastat föremål” – Var har stenen tagit vägen? Det låter också som om att det har hänt. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
Det är väldigt oklart vad som egentligen har hänt. Nu är det mycket, enligt dom, enligt dom. Helt plötsligt är det 
en skandal som någon annan har påstått.  

 
Vad har utelämnats? 

 
Det finns inga citat från Kjetil Waehler. Kan vara så att artikeln skrevs innan matchen var slut och de hunnit 
prata med honom, men efteråt har de pratat med honom och då hade de kunnat komplettera artikeln med hans 
citat.  

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 
Nu är det en påstådd skandal istället för en säker skandal. Men fortfarande är det en skandal, ett ord som 
används flitigt för att beskriva händelser med publik och problematik.  

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 
För det första så hade texten inte ens behövt skrivas. Det går att avvakta och se vad som egentligen hade 
hänt, och sedan när uppgifterna framkommit att det inte finns någon sten inte skrivit alls.  
Det blir väldigt mycket att det är Canal Plus fel. Men det är ändå Aftonbladets egna publicistiska rutiner som 
gjort att de skrivit om händelsen. Hade varit mer klädsamt att inte lägga all skuld på Canal Plus. 

 
Övriga kommentarer  

 
Att man skriver denna artikel är en direkt följd av att man tidigare kallat händelsen publikskandal utan att ha 
kollat upp saken ordentligt. Detta belyser problematiken kring ständig deadline och snabb publicering. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article15070271.ab


 

   
 

 

 

Bilaga 4 

Namn (Rubrik): Dif kan tvingas spela inför tomma läktare (4) 

 
Nättidning: Aftonbladet 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012.  

 
Länk: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/djurgarden/article15070399.ab 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 
Möjliga påföljder för Djurgården för ”stenen på stadion”. Och att det finns två sidor av historien, Djurgårdens 
och Kjetil Waehlers. Disciplinnämnden kan få avgöra vilken påföljden blir, om det blir någon. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 
Möjligt straff för Djurgården som disciplinnämnden i så fall delar ut.  

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 
Konflikten mellan Göteborgs Kjetil Waehler och Djurgårdens informationsansvarige Jonas Riedel, som har 
olika uppfattningar om vad som hände eller inte hände.  
Göteborgs säkerhetsansvariges syn på saken. 
 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 
Huvudtemat – Rubriken, ingressen och slutet av brödtexten. 
Konflikten mellan Göteborgs Kjetil Waehler och Djurgårdens informationsansvarige Jonas Riedel, som 
har olika uppfattningar om vad som hände eller inte hände – Början av texten. 
Göteborgs säkerhetsansvariges syn på saken – Sist i brödtexten. 
 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 
Tidningen – Text, Bild 
Kjetil Waehler – indirekt anförande 
Jonas Riedel, informationsanvarig DIF – Indirekt anförande 
Khennet Tallinger, ordförande Diciplinnämnden – Direkt och indirekt anförande 
Tommie Elgestål, säkerhetsanvarig IFK Göteborg – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 
Tidningen – Djurgården kan drabbas av straff. Det finns en meningsskiljaktighet kring vad som hände. 
Kjetil Waehler – Han blev träffad av en sten. 
Jonas Riedel – Säger att det aldrig hänt. 
Khennet Tallinger – Att det troligtvis aldrig kastats någon sten. Har inte sett situationen och vill inte uttala sig 
om möjliga straff. Säger ändå i indirekt anföring att det kan bli tal om böter eller spel inför tomma läktare.  
Tommie Elgestål – Känner inte till någon mer om händelsen än att det är en sträckning. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 
Tidningen drar det huvudsakliga slutsatserna utifrån vad Khennet Tallinger säger. De väljer en del av det han 
säger och gör det till textens huvudtema. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 
Inga särskilda, snarare hela vinkeln och utförandet av artikeln som sticker ut enligt oss. 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 
 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
Fokus i artikeln ligger på att det kan bli ett straff, och ingenting om sannolikheten för det. Den är väldigt 
spekulativt. 

 
Vad har utelämnats? 

 
Det står att Disciplinnämnden KAN få avgöra i fallet, men inget om VAD det är som avgör om de får det eller 
inte. Texten blir rent spekulativ. Kan, kan, kan. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 
Man letar negativa vinklar och skapar en artikel av något som egentligen kan ses som ingenting. Tallinger 
säger att han tror att händelsen aldrig inträffat, samtidigt som han inte vill uttala sig om möjliga påföljder. Trots 
det blåser Aftonbladet på med att ”Dif kan tvingas spela inför tomma läktare. Sensationsjournalistik! 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 
Tallinger tror inte på händelsen och vill inte uttala sig, antingen vinkla på det. Det vill säga, troligtvis ingen 
påföljd för Dif, eller skriv inte artikeln alls. 

 
Övriga kommentarer 

 
Av allt som Tallinger säger i artikeln väljer man att fokusera på att DIF KAN tvingas spela inför tomma läktare. 
Dessutom sägs det i ett indirekt anförande vilket enligt oss till viss del kan innebära att ord lagts i hans mun.  



 

   
 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

Namn (Rubrik): Det högg till mitt i en sprint (5) 

 
Nättidning: Aftonbladet 

 
Publicerad: Den 4 juli 2012 

 
Länk:  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ifkgoteborg/article15070816.ab  

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll  

 
Vad handlar texten om? 

 
Kjetil Waehlers ord om händelsen och hur säker han är på att han träffats av en sten. MITT I EN SPRINT!!!!!! 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 
Kjetils säkerhet på att han blivit träffad av en sten. 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 
Matchen 
Följder av skadan i form av byten (Haglund). 
Oklart om stenen orsakade skadan eller inte.  
Skadans betydelse för utgången i matchen,  

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 
Huvudtema – rubrik, underrubrik och ingress och brödtext. 
Matchen – först i brödtexten. 
Bytet med Haglund – därefter i brödtexten 
Oklart om stenen orsakade skadan eller inte – brödtext 
Skadans betydelse för utgången i matchen – sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 
Kjetil Waehler – Direkt och indirekt anföring 
Tidningen – Text och bild 
Philip Haglund – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 
Kjetil Waehler – ”Jag blev träffad av en sten” 
Tidningen – händelsen innebar stor dramatik, större än matchens FEM mål. 
Philip Haglund – Han säger att det var mentalt jobbigt att behöva hoppa in på mittbacken precis innan start av 
matchen.  

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 
Kjetil Waehler, det är hans historia som berättas i texten. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Men den största dramatiken […] utspelade sig före avspark”  

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Men den största dramatiken […] utspelade sig före avspark”  –  Största dramatiken? var 
det verkligen så? Skriv “Även innan matchen utspelade sig viss dramatik.” 
 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
Bilden som framställs är att det har hänt. Waehler är säker på sin sak, han träffades av en sten. Ingenstans 
nämns Djurgårdens historia.  

 
Vad har utelämnats? 

 

Ingenstans ifrågasätts hans berättelse. Det har ju INTE hittats någon sten. Båda sidor hörs inte. 
Texten blir ensidig och läsare får bara en version, den att en sten träffat Waehler. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Tidningen följer upp en story som startade dagen innan. Men det görs på ett sätt där man bara 
får en sida av myntet. Artikeln är också personifierad (sensationsjournalistik).  
Dock har vinkeln på “skandal” från dagen innan släppts och det används mindre värdeladdade 
ord. BRA! 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

– En annan sida borde få komma till tals. Någon som ifrågasätter Waehlers ord. 

 
Övriga kommentarer 

 

Det känns som om Aftonbladet vill klargöra vad Kjetil står i historien. 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/ifkgoteborg/article15070816.ab


 

   
 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Namn (Rubrik): Djurgården polisanmäler påstådd stenkastning (6) 

 
Nättidning: Aftonbladet 

 
Publicerad: Den 6 juli 2012 

 
Länk: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article15085726.ab 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll. 

 
Vad handlar texten om? 

 

Den handlar om att Djurgården polisanmäler den påstådda stenkastningen trots att det inte 
hittats någon sten. De vill gå till botten med vad som egentligen har hänt och polisen har 
resurserna till att utreda händelsen ordentligt. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Djurgården polisanmäler händelsen. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Waehlers historia om att han blivit träffad av en sten. 
Att säkerhetsansvariga inte har hittat någon sten det är oklart vad som hänt.   
Polisen har börjat sin utredning 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtemat – återfinns i rubriken, ingressen. 
Waehlers historia – nämns i ingressen men störst utrymme får det i början av brödtexten. 
Inte hittats någon sten – nämns i ingressen och kommer i mitten av brödtexten. 
Polisen har börjat sin undersökning – sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – text och bild 
Jonas Riedel, informationsanvarig i DIF – direkt anförande 
Kjetil Waehler – direkt och indirekt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – har en väldigt tillbakadragen roll och har därför ingen ståndpunkt. De bygger inte 
upp någon tydlig konflikt mellan klubbarna. 
Jonas Riedel – De har inte hittat någon sten, men vill ändå att polisen ska utreda för 
Djurgården har nollltolerns mot brott. 
Kjetil Waehler – Han har blivit träffad. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Jonas Riedel – han får förklara varför de polisanmäler och att det inte har hittats någon sten. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

”Påstådd stenkastning” – det sticker ut på omvänt håll. Här har en publikskandal blivit en påstådd 
stenkastning. 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

Inga – Ska man skriva artiklen är ordvalen påstådd stenkastning okej. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
Utger sig inte för att veta sanningen. 

 
Vad har utelämnats? 

 

Vinkeln på att en skandal inträffat. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Texten är nyanserad och förhållandevis saklig. Det spekuleras inte och förstärks heller inte. 
Ordvalen är återhållsamma snarare än förstärkande. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 
– 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

 

Bilaga 7 
Namn (Rubrik): Waehler: Skadade mig – efter inkastat föremål (7) 

 
Nättidning: Expressen 

 
Publicerad: Den 3 juli, första gången 19.20 

 
Länk:  http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/waehler-skadade-mig---efter-inkastat-foremal/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Den handlar om att Kjetil Waehler har träffats av en inkastad sten. 
 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Är att Kjetil Waehler berättar att han har träffats av en inkastad sten. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Matchens utgång 
Publikskandal 
Oklarhet kring sten 
Oklart vad som sker nu 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtemat – Rubrik, Ingress, Brödtext   
Matchens utgång – Direkt i brödtext 
Publikskandal – Brödtext 
Oklarhet kring sten – Brödtext 
Oklart vad som sker nu – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Waehler, spelaren – Direkt anföring, indirekt anföring 
Tidningen, Sportexpressen – Text 
Mikael Stahre, Tränare IFK Göteborg – Direkt anföring 
Jonas Riedel, Presschef DIF – citerad från twitter 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Waehler, – Att han blivit träffad och skadad av en sten. 
Tidningen, Sportexpressen – Det har skett en publikskandal 
Mikael Stahre, Tränare IFK Göteborg – obetydlig 
Jonas Riedel, Presschef DIF – Det handlar om en sträckning, inga bevis för sten. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Kjetil Waehler 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Canal plus (2) 
Twitter (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“men den underhållande matchen överskuggas nu av en publikskandal.” – överdramatiserar 
händelsen. 
Waehler bekräftar – Det har hänt, det bekräftar Waehler trots att det finns uppgifter som säger 
annat. 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

De kunde använt sig av påstått inkastat föremål. 
De kunde också använt att han menar att han träffats.   

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Genom ordvalen framställer de något som kan ha hänt till något som har hänt. Som t ex 
publikskandal, bekräftar och ett inkastat föremål. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 
– 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är en del av den rådande diskursen. Den vill göra händelsen till stor händelse. De behandlar 
den som en publikskandal, alltså dras hela publiken över en kam.   

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Den hade kunnat vara mer kritisk till Kjetils historia tills man hade bekräftade uppgifter. Man 
hade kunnat ha med ett riktigt citat från Djurgårdens sida.  
Slopat publikskandal och överskuggas. 

 
Övriga kommentarer 

 

Bygger mycket på Kjetils historia, mer än att tidningen drar egna slutsatser. Men det finns 
tendenser att tidningen vill framställa det som en skandal. 



 

   
 

 
 

  

Bilaga 8 
Namn (Rubrik): Efter IFK-skadan: ”Inte sett någon sten” (8) 

 
Nättidning: Sportexpressen 

 
Publicerad: Den 4 juli 2012 

 
Länk:  http://www.expressen.se/sport/efter-ifk-skadan-inte-sett-nagon-sten/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Nu är det mer oklart vad som skett, DIF har inte hittat någon sten medan Waehler står fast vid sitt ord. Saken 
ska utredas av klubbarna. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Meningsskiljaktigheten mellan DIF och Kjetil Waehler, oklarheten kring stenens vara eller icke vara. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Klubbarna ska gå vidare med utredning av händelsen 
Historisk bakgrund till händelsen 
Waehler får säga sitt 
Mysteriet - ingen sten hittats,  
Potentiellt straff för DIF 

 
Hur är dessa teman placerade i 
texten? 

 

Huvudtemat – Ingress, löpande i brödtext 
Historisk bakgrund till händelsen – först i brödtexten 
Waehler får säga sitt – brödtext 
Mysteriet - ingen sten hittats – brödtext, rubrik 
Potentiellt straff för DIF – sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Mats Jonsson, Säkerhetsansvarig DIF – Direkt anföring 
Kjetil Waehler. spelare – Direkt anföring, indirekt anföring 
Sportexepressen, tidningen – Text och bild 
Jonas Riedel, informationsansvarig DIF – Direkt anföring 
Leif Grahn, säkerhetsdelegat – direkt anföring  
Khennet Tallinger, disciplinnämndens ordförande – direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har rösterna? 

 

Mats Jonsson – Säkerhetsansvarig DIF – Ingen sten har hittats och det är ett mysterium. 
Kjetil Waehler – spelare – Har träffats av en sten.  
Sportexepressen – tidningen – Vill skapa en situation av att ord står mot ord mellan klubbarna. Nu är det 
dock inte säkert att det har kastats in någon sten.  
Jonas Riedel – informationsansvarig DIF – Respekterar Kjetils berättelse men att det inte går att bekräfta 
den.  
Leif Grahn – Säkerhetsdelegat – Har inte hittat någon sten och ska inte gå vidare i ärendet. 
Khennet Tallinger – Det kan bli bestraffning men först måste oklarheter i ärendet suddas ut. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna kring 
händelsen? 

 

Mats Jonsson 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger de 
nämns i texten. 

 
– 

 

 
Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och meningar 
sticker ut? 

 

”Waehler hävdade att..” – Ändrat från första artikelns bekräftan. 
”Stenen kan ha orsakat skadan” – Ändrat från att den orsakade skadad.  
“Det kom dementier från DIF” & “Jonas Riedel var den som dementerade händelsen”  – DIF har inte 
dementerat händelsen, bara sagt att ingen sten hittats. Sportexpressen Jagar konflikt. 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? (transiviteten) 

 

De två första är nu skrivna så som vi vill ha dem från början.  
I stället för “Det kom dementier från DIF” kunde man skrivit: “DIF har inte hittat någon sten” & “Jonas Riedel 
var den som kommenterade händelsen under matchen. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Mer osäker nu kring vad som egentligen hände. Nu menar Kjetil att han blev träffad och att det kan ha orsakat 
skadan. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skandalvinkeln, inga sådana ord. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del av 
den rådande diskursen? 

 

Texten vill bygga upp en konflikt där det egentligen är två klubbar som tillsammans ska hjälpas åt för att reda ut 
vad som hänt. Tidningen försöker leta skarvar, tex om DIF kan få något straff, vilket känns högst osannolikt och 
onödigt att ta upp sålänge någon sten inte synts till. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Skippa konfiktvinkeln. Det råder osäkerhet kring om stenen överhuvudtaget finns eller inte. Samtliga parter vill 
reda ut saken och någon konflikt är egentligen inte synlig. 

 
Övriga kommentarer 

 

Bra att skandalvinkeln är borta, men känns som att man ändå vill klämma ut lite mer ur storyn och därför 
spretar åt alla håll. 



 

   
 

 

  

Bilaga 9 
Namn (Rubrik): Blåvitt går inte vidare: ”Är överspelat för oss” (9) 

 
Nättidning: Sportexpressen 

 
Publicerad: Den 4 juli 2012 

 
Länk: http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/blavitt-gar-inte-vidare-ar-overspelat-for-oss/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Göteborg släpper händelsen och går inte vidare med att anmäla Djurgården. 
 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Blåvitt går inte vidare i ärendet. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Historisk bakgrund till händelsen 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtemat – rubrik, ingress, brödtext 
Historisk bakgrund – ingress, brödtext 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Håkan Mild – Sportchef Göteborg – Direkt anföring 
Kjetil Waehler – Spelare – Indirekt anföring 
Tidningen – Text och bild 
Mikael Stahre – Tränare Göteborg – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Håkan Mild – Sportchef Göteborg – Händelsen är överspelad, de litar på spelaren men bevis 
saknas. 
Kjetil Waehler – Spelare – Han har blivit träffad av en sten. 
Tidningen – Text och bild – Neutral 
Mikael Stahre – Tränare Göteborg – Det är överspelat och nu går de vidare 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Håkan Mild 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

”Waehler hävdade att..” – Ändrat från första artikelns bekräftan. 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 
– 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
– 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Eventuellt att ha med DIF sida igen, att de letat efter stenen och hur det ser på händelsen nu. För 
att få ett fullständigt avslut. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Artikeln har en neutral framställning och bidrar på så sätt inte till rådande diskurs. Dock är den en 
biprodukt av tidigare artiklar som verkat under diskursen. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Eventuellt ta med DIF i texten. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

Bilaga 10 
Namn (Rubrik): Djurgården polisanmäler påstådd stenkastning (10) 

 
Nättidning: Sportexpressen 

 
Publicerad: Den 6 juli 2012 

 
Länk: http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/djurgarden-anmaler-pastadd-stenkastning/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

DIF polisanmäler händelsen trots att ingen sten hittats och att IFK Göteborg lagt händelsen 
bakom sig. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Djurgården polisanmäler händelsen. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Återgivning av händelsen. 
Göteborg går inte vidare 
Varför anmäla? 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress, brödtext 
Återgivning av händelsen – Bröd 
Göteborg går inte vidare – bröd 
Varför anmäla? – Sist i bröd 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Sportexpressen – Text och bild 
Jonas Riedel, Informationschef DIF – Direkt & indirekt anförande 
Kjetil Waehler, Spelare – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Sportexpressen – tudelad, i rubrik och brödtext är det påstådd stenkastning, men i 
ingress har en sten träffat Waehler.  
Jonas Riedel, Informationschef DIF – Ingen sten hittats, men vill att polisen ska utreda om brott 
begåtts. 
Kjetil Waehler, Spelare – Direkt anförande – Någon kastade något på honom och det utlöste en 
bristning. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 
Jonas Riedel 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 
”Påstådd stenkastning i rubriken” – det sticker ut på omvänt håll. Här har en publikskandal blivit en påstådd 
stenkastning. 

”Inte kunnat hitta stenen som träffade Blåvitts mittback” – När händelsen i rubriken är en 
påstådd stenkastning är det i ingressen formulerat så att det faktiskt har hänt. Det är svårt att 
veta vad som hänt.        

 
Vilka andra ord hade kunnat 

användas istället? 
(transiviteten) 

 

Skriv påstådd i båda fallen, rakt igenom. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Troligtvis är det ovan nämnda ett slarvfel. Förutom det skriver man att Waehler hävdade och att 
det är en påstådd stenkastning. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Inget om någon skandal = bra. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Texten är saklig och det varken spekuleras eller förstärks. Ordvalen är återhållsamma. inget om 
skandal. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 



 

   
 

 

  

 
Övriga kommentarer 

 

Alla artiklar ser likadana ut, de skriver samma sak hela tiden. Intertextualitet. 



 

   
 

Bilaga 11 
Namn (Rubrik): Waehler: ”Jag blev träffad av en sten” (11) 

 
Nättidning: Fotbolldirekt 

 
Publicerad: Den 3 juli 

 
Länk: http://www.fotbolldirekt.se/2012/07/03/waehler-skadad-av-inkastat-foremal/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Kjetil Waehler säger att han blivit träffad och skadad av en inkastad sten. Både IFK och DIF 
tillbakavisar ugggiften om att stenen skadat honom. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Waehler skadades av inkastad sten. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Klubbarna tillbakavisar att stenen orsakade skadan. 
Matchen sköts upp pga publikens rökbomber. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtemat – återfinns i rubrik, ingress och löpande i texten. 
Klubbarna tillbakavisar att stenen orsakade skadan – Ingress och brödtext. 
Matchen sköts upp pga publikens rökbomber – Början av brödtext. 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Kjetil Waehler, Spelare – Direkt & indirekt anföring 
Peter Henriksson, canal plus – Direkt anföring 
Jonas Riedel, informationsansv. DIF – Direkt anföring 
Tommie Elgestål, Säkerhetsansv. IFK – Direkt anföring 
Tidningen, FotbollDirekt – text & bild 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Kjetil Waehler, Spelare – Något har träffat honom och det har skadat honom. 
Peter Henriksson, canal plus – Något ska ha träffat Kjetil Waehler. 
Jonas Riedel, informationsansv. DIF – Inget ska ha träffat Kjetil, han har till och med pratat med 
Kjetil som menar själv att inget träffat honom. 
Tommie Elgestål, Säkerhetsansv. IFK – Det är en sträckning, inget annat.  
Tidningen, FotbollDirekt – De följer Kjetils och flera andra källors linje om att han blivit träffad 
och att det i så fall är en skandal. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Kjetil Waehler, han är både först ut, sist ut och med i mitten av texten. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

SVT (1), Canal Plus (2), Sportbladet (Aftonbladet) (2), Expressen (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Stenträffen” 
“Skadades av Dif:s fans” 
“Som om det inte var nog skadades också Waehler av ett inkastat föremål” 
“läktarskandal” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Stenträffen” – Påstådda stenträffen 
“Skadades av Dif:s fans” – kan ha skadats av någon i publiken. 
“Som om det inte var nog skadades också Waehler av ett inkastat föremål” – “dessutom 
påstår sig Waehler ha skadads av ett inkastat föremål.”  
“läktarskandal” –  “påstådd stenkastning” 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Ordval som “stenträffen” stärker känslan av att Waehler har rätt, citat från andra medier styrker 
också den vinkeln. Men man skriver också att Waehler hävdar och man tar med citat från båda 
sidor. (om än ej egna). Artikeln är spretig och det är svårt att få en helbild av informationen i den 
och vad som är Fotbolldirekts ord och vad de tagit från någon annan. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Tidningens egna frågor, det blir en klippa och klistra-artikel och som läsare saknar man till 
exempel frågan till Waehler: Dif säger att du sagt att du inte tror att det var en sten? 

 
 
Analys av diskursordningen 



 

   
 

 

  

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Motverka: Drar inte på sensation och skandal utan strävar efter att ge en bred bild av 
händelsen. 
Verkar för: De använder sig av ordet skandal som är ett mycket vanligt förekommande ord när 
det rapporteras om fotbollsrelaterat våld. De väljer att vinkla på Kjetils historia, vilken är den mest 
smaskiga. De drar också alla Dif-fans över en kant.   

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

De hade kunnat ringa några egna samtal, få sin egen syn på historien. 

 
Övriga kommentarer 

 

Mycket plock från andra medier. Blir ganska plottrigt. 



 

   
 

Bilaga 12 
Namn (Rubrik): Straffhotet mot Djurgården om tomma läktare (12) 

 
Nättidning: Fotbolldirekt 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012 

 
Länk: http://www.fotbolldirekt.se/2012/07/04/straffhotet-mot-djurgarden-om-tomma-laktare/   

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Djurgården kan bli bestraffade med böter eller spel inför tomma läktare för den påstådda 
stenkastningen. Kjetil säger att han träffats men DIF menar att bevis inte finns. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF kan bli bestraffade 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Meningsskiljaktigheten mellan Waehler och DIF 
Möjliga straff och när beslut tas 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och löpande i text. 
Meningsskiljaktigheten mellan Waehler och DIF – Ingress, början av brödtext. 
Möjliga straff och när beslut tas – Inledning av brödtext och slutet av brödtext 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen, fotbolldirekt – text och bild 
Khennet Tallinger, ordförande disciplinnämnden – direkt anföring 
Kjetil Waehler, spelare – indirekt, direkt anföring 
Djurgården, klubb – direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen, fotbolldirekt – Djurgården kan få en tung bestraffning. Tomma läktare och böter är 
det mest troliga. Det var en orolig upptrappning till matchen som ledde till både rökbomber och 
inkastat föremål. Men vad dessa oroligheter var nämns inte. 
Khennet Tallinger, ordförande disciplinnämnden – Djurgården kan straffas, men han säger 
aldrig vad straffet kan bli. Beslut kommer om två veckor. 
Kjetil Waehler, spelare – En sten har kastats in. 
Djurgården, klubb – Det finns inga bevis på att någon sten har kastats in. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Tidningen – Spekulerar i vad det kan bli för straff för Djurgården, ingenstans i texten säger 
Khennet detta. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Fotbollsexpressen (2) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Kan rendera i tung straffpåföljd för Djurgården”. 
“En orolig upptrappning” 
“Misstänkt attack” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Kan rendera i tung straffpåföljd för Djurgården”. – Ingenstans i texten är det någon som 
säger att det kan bli straffpåföljd. Utan tidningen skapar detta. “om händelsen stämmer kan 
Djurgården straffas”. 
“En orolig upptrappning” – Vad denna oroliga upptrappning är nämns aldrig. Ska det vara 
med måste man få veta vad som har hänt. 
“Misstänkt attack” – En attack är ett starkt ord när ingen vet vad som egentligen har hänt. 
“misstänkt stenkastning”. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Deras vinkel är att Djurgården kan straffas. De säger inget om sannolikheten för det. Texten är 
spekulativ. De säger heller inget om stenkastningen hänt eller inte. Utan Kjetil hävdar. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skandalvinkeln = bra 
Nämner inget om sannolikheten för att de straffas. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Man blåser upp att DIF kan straffas. Väljer en negativ vinkel och förstorar upp risken som ett 
“Straffhot”. 



 

   
 

 

  

Spekulativ nyhet. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Den hade kunnat komma två veckor senare, när beslutet från disciplinnämnden kommer. 

 
Övriga kommentarer 

 
 



 

   
 

 

  

Bilaga 13 
Namn (Rubrik): Böter att vänta för Djurgården (13) 

 
Nättidning: SvD Sport 

 
Publicerad: Den 5 juli 2012, 07.40, uppdaterad 07.42 

 
Länk: http://www.svd.se/sport/boter-att-vanta-for-djurgarden_7323743.svd 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

DIF kan få böter för pyroteknik. I texten nämns även att ingen sten har hittats av DIF och att de 
tar lugnt på den händelsen.   

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF kan få böter för pyroteknik 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

DIF har letat efter men inte hittat någon sten.  
Waehlers anklagelser 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik och första stycke av brödtexten. 
Waehlers anklagelser – brödtext 
DIF har hittat någon sten – sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen, SvD Sport – Text 
Mats Jonsson, säkerhetsansvarig DIF – Direkt anföring 
Kjetil Waehler – Indirekt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Skriver att Waehler hävdade, men skriver också att “böter är att vänta” som att det 
redan är avgjort. Det nämns inget om att det skulle vara klart i texten mer än tidningens uttryck 
“DIF kan räkna med böter”. 
Mats Jonsson – De har finkammat planen och inte hittat någon sten. 
Kjetil Waehler – han har träffats. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Om böterna är det tidningen som drar slutsatserna. 
Kring stenen är det Mats Jonsson. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Böter att vänta”  
“Djurgården kan räkna med böter” 
“däremot tar DIF lugnt på [...] en sten som tvingade Waehler att kliva av. 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Böter att vänta” – “DIF kan få böta”  
“Djurgården kan räkna med böter” – Det borde isåfall stå i texten varför de kan räkna med det, 
vad säger reglerna? 
“däremot tar DIF lugnt på [...] en sten som tvingade Waehler att kliva av.” – Att de “tar lugnt 
på” händelsen säger inte Mats Jonsson. Och att en “sten tvingade Waehler att gå av” är inte 
bekräftat. Skriv en påstådd sten som kan ha tvingat Waehler att gå av. (eller något liknande). 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

De är säkra i att DIF väntar böter. De skriver inte kan få böter utan kan räkna med böter.  
När det gäller stenen blandar de modalitet - i ingressen hävdade Waehler men i brödtexten 
tvingade stenen Waehler att kliva av. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Vad gör att DIF kan räkna med böter? Skulle vara intressant om de skrev vad som gällde eller 
fick ett utlåtande från någon som bestämmer kring böter. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

En del av: Genom att inte förklara händelsen förenklar det hur det egentligen ligger till. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Den hade kunnat vara uppbyggd så att rubrik och ingress hör ihop. Nu är det två totalt olika 
händelser, blir förvirrande. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

  

Bilaga 14 
Namn (Rubrik): Huliganskandal i allsvenskan (14) 

 
Nättidning: Radiosporten 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012, klockan 20.32, uppdaterad 22.10 

 
Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5178495 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Att en sten kastats in på Kjetil Waehler som skadades och att det är en publikskandal. Också att 
huliganer tänt bengaler på läktarna. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Sten kastad = Huligaskandal 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Waehlers historia 
Huliganer tände bengaler 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, Ingress, början av brödtext 
Waehlers historia – Brödtext 
Huliganer tände bengaler – sits i Brödtext 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen, Radiosporten – text och bild 
Kjetil Waehler – Direkt/indirekt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen, Radiosporten – Det har kastats in en sten,som har skadat honom, det är en 
huliganskandal. Huliganer har även tänt bengaler. 
Kjetil Waehler – Någon kastade en sten på honom. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Tidningen och Waehler - tidningen delar Waehlers ståndpunkt. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Canal plus (1), Fotbollskanalen (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Huliganskandal” 
“Skadades när något kastades in på honom under uppvärmningen.” 
“Haltade av och fick söka vård” 
“Maskerade huliganer tände bengaler på läktarna” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Huliganskandal” – Värdeladdat ord. Det finns inga bevis och huligan är väldigt starkt. Ta bort 
och använd till exempel påstådd stenkastning. 
“Skadades när något kastades in på honom under uppvärmningen.” – Framställs som det 
verkligen hänt. Skriv att han menar att någon kastat in något och att det kan ha skadat honom. 
“Maskerade huliganer tände bengaler på läktarna” – vissa var maskerade när röken vällde ut, 
men är man en huligan bara för man tänder rökbomner. Det var inga bengaler utan rökbomber. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Den har en säker modalitet, - detta har hänt och det hände såhär - typ. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Sidan som säger att det inte har hittats någon sten, och att det därför är osäkert att Kjetil 
Waehlers uppgifter stämmer. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är en del av rådande diskurs eftersom den drar på med så starka ord och stark vinkel om 
något som det finns en grumlighet och osäkerhet kring fortfarande. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Den hade kunnat ha en mindre säker modalitet och inte dragit på med “huliganskandal” innan de 
har på fötterna. 

 
Övriga kommentarer 

 

Tydligaste exemplet vi har på den rådande diskursen. 



 

   
 

 

  

Bilaga 15 
Namn (Rubrik): Blåvitt vidtar inga åtgärder (15) 

 
Nättidning: Radiosporten 

 
Publicerad: den 4 juli 2012, klockan 15.30 

 
Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5179721 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Göteborg går inte vidare efter incidenten där Waehler hävdar att han blivit träffad av en inkastad 
sten. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

IFK Göteborg går inte vidare med händelsen 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Historisk bakgrund, Waehlers ord 
IFK Göteborg saknar bevis för händelsen 
IFK blickar framåt 
Matchdelegaten har lämnat en anmälan 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och brödtext 
Historisk bakgrund, Waehlers ord – Början av brödtext 
IFK Göteborg saknar bevis för händelsen – brödtext 
IFK blickar framåt – brödtext 
Matchdelegaten har lämnat en anmälan – sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen, Radiosporten – Rubrik, text och bild 
Kjetil Waehler – Direkt anföring 
Magnus Edlund, Ass. tränare IFK. – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen, Radiosporten – De menar, utifrån Waehlers och andra källor, att det har kastats in 
en sten. 
Kjetil Waehler – Han skadades. 
Magnus Edlund –  Lägger det bakom sig och tittar framåt. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Magnus Edlund 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Göteborgs-Posten (2), Canal Plus (1), Fotbollskanalen (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“...gårdagens incident där KW skadades av ett inkastat föremål (rapporterar GP).”  
 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“...gårdagens incident där KW skadades av ett inkastat föremål (rapporterar GP).” – påstådda 
incident där KW kan ha skadats av ett inkastat föremål. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

De ger känslan av att det kastats en sten som träffat KW, och att IFK trots det inte går vidare i 
ärendet. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Även den här gången har berättelsen att det inte går att bekräfta att någon sten kastats in. 
Huliganskandal är bortskalat vilket är bra. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är den av diskursen genom att den är så pass säkert i sin modalitet kring händelsen med 
stenen. Bilden ensidig också, samt förenklad. Dock är det mindre värdeladdade ord vilket är bra. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Kunde ha tagit med historien om att ingen sten har hittats. Inte varit så säkra på att stenen 
kastats. Gjort intervjuerna själva och inte bara tagit information från sina konkurrenter. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

  

Bilaga 16 
Namn (Rubrik): Waehler: ”Jag träffades av en sten och fick en bristning” (16) 

 
Nättidning: Fotbollskanalen.se 

 
Publicerad: den 3 juli 2012, klockan 21.33 

 
Länk: http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/waehler-jag-traffades-av-en-sten-och-fick-en-bristning/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Kjetil har träffats av en sten innan matchen som skadade honom. Dessutom tas möjliga straff 
upp. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Waehler träffades av sten och fick bristning 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Obekräftade uppgifter blir bekräftade av Waehler. 
Waehlers historia 
Disciplinnämnden om straff 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och löpande i texten 
Obekräftade uppgifter blir bekräftade av Waehler – Början av brödtexten 
Waehlers historia – Brödtext 
Disciplinnämnden om straff – Sist i brödtexten   

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Kjetil Waehler – Direkt/indirekt anföring 
Tidningen – Text & bild 
Khennet Tallinger – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Kjetil Waehler – Träffades av en inkastad sten 
Tidningen – Beskriver händelsen som att det har skett. 
Khennet Tallinger – Det kan bli ett straff. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Kjetil Waehler 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Canal plus-studion (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Jag träffades av en sten och fick en bristning” 
“de påstådda inkastade föremålen” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Jag träffades av en sten och fick en bristning” – Såhär låter rubriken, men i texten säger 
Waehler aldrig detta. Han säger att han träffats, och att han skadats. Men aldrig ihop. Skriv “Jag 
träffades av en sten” eller “fick en bristning” 
“de påstådda inkastade föremålen”–Här är det påstådda föremål, men det är också i plural. 
Alltså att flera föremål ska ha kastats in på honom, vilket aldrig har varit historien. Gör till singular. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Tidningen bygger upp händelsen som det har hänt, med ord som Waehler träffades av sten, fick 
en brisning. De gör något som kan ha hänt till något som har hänt. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skandalvinkeln som finns i några andra texter, vilket är bra.  
Det som saknas är sidan som säger att det aldrig har hittats en sten. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

En del av: Den är enformig, bara en sida hörs. Det negativa i “stenen på Stadion” får stor plats. 
Man gör en stor grej av något som kanske aldrig har hänt. 
Motverka: Ingen skandalvinkel används, och ordvalen är ganska oladdade. Waehler får berätta 
sin historia. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Ha med sidan om att stenen kanske aldrig finns. Inte skriva att det har hänt, utan att det kan ha 
hänt. 

 
Övriga kommentarer 

 

Fotbollskanalen skyddar sig i rubriken genom att använda Waehlers ord i rubriken. 
Uppgifter mellan tidningarna går isär och det är svårt att få sig en bild av vad som har hänt. 



 

   
 

 

  

Bilaga 17 
Namn (Rubrik): Djurgården anmäler den påstådda stenkastningen: ”Waehler anser fortsatt att något har kastats” (17) 

 
Nättidning: Fotbollskanalen.se 

 
Publicerad: den 6 juli 2012, klockan 17.56 

 
Länk: http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/djurgarden-anmaler-den-pastadda-stenkastningen-waehler-anser-fortsatt-att-nago/  

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Djurgården polisanmäler den påstådda stenkastningen trots att ingen sten hittats. De vill reda ut 
händelsen grundligt. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF polisanmäler eftersom Waehler fortfarande hävdar att stenkastningen skett 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Bakgrund till artikeln 
Dif har inte hittat någon sten 
Polisens arbete 
Hur kan IFK bidra? 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress, mitten av brödtext 
Bakgrund till artikeln – Början av brödtext 
Polisens arbete – Slutet av brödtetx 
Hur kan IFK bidra? – Sist i brödtetxen 
 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Bild & text 
Jonas Riedel – Direkt anförande 
Kjetil Waehler – Indirekt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Tar ingen ställning till om det hänt eller inte. 
Jonas Riedel – Inte hittat sten men vill få klarhet i ärendet. 
Kjetil Waehler – Hävdar att han träffats. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Jonas Riedel – Historien byggs upp på hans historia. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Påstådda” “Hävdade” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Påstådda” “Hävdade” – Från deras första artikel har nu orden ändrats till påstådda och 
hävdade, bra. Nu är det mer osäkert vad som har hänt. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Den beskriver hela händelsen med inkastad sten som att den är påstådd och kan ha hänt 
snarare än att det har hänt. Bra! 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skulle kunna ringa IKF för att få deras syn på saken och därmed ge artikeln bättre balans. 
Dessutom skulle man kunna få ett nytt uttalande från Waehler om vad han anser om 
utredningen. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är inte en del av den rådande diskursen då den inte nämner något om skandal, 
publikskandal osv. Den är nyanserad och saklig. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Kunde tagit med mer från IFKs sida. 

 
Övriga kommentarer 

 

Återigen är de artiklar som följer den första mer nyanserade. 



 

   
 

 

  

Bilaga 18 
Namn (Rubrik): Publikskandal på Stadion – Blåvittspelare skadad (18) 

 
Nättidning: Eurosport.se 

 
Publicerad: den 3 juli 2012, klockan 19.43, uppdaterad 19.44 

 
Länk: http://www.eurosport.se/fotboll/allsvenskan/2012/publikskandal-pa-stadion_sto3335129/story.shtml 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Det har skett en publikskandal på Stockholm stadion och en IFK-spelare har blivit skadad av ett 
inkastat föremål. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Kjetil träffades av inkastat föremål och det är en publikskandal. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Waehler tvingas till byte innan match 
Matchen försenades med 10 minuter då bengaler brunnit. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress, mitten av brödtext 
Waehler tvingas till byte innan match – Ingress, och början av brödtext. 
Matchen försenades med 10 minuter då bengaler brunnit. – sist i brödtexten. 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text och bild 
Mikael Stahre – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Waehler träffades och skadades av ett inkastat föremål. Detta var en 
publikskandal. 
Mikael Stahre – Konstaterar av Waehler inte kan spela, nämner inte någon incident. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Tidningen – De sätter vinkeln att gå ut med det som en skandal. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

SVT (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Publikskandal” - kopplat till “blåvittspelare skadad” 
“Träffades av ett inkastat föremål från DIF:s Supporterklack” 
“bengaler brunnit på läktare” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Publikskandal” - kopplat till “blåvittspelare skadad” – Det här finns inga bekräftade 
uppgifter om att han skadaes av en sten. Använda sig av publikskandal är väldigt värdeladdad. 
Använd påstådd stenkastning 
“Träffades av ett inkastat föremål från DIF:s Supporterklack” – Ingen säger att det ska ha 
varit klacken som kastat. “ Skriv att stenen kan ha kommit från Supporterklacken” 
“bengaler brunnit på läktare” – En beskrivning som hjälper till att skapa en stämning om 
inferno innan match. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

De beskriver händelsen som att detta har hänt, så här är det. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Kommentarer från DIF 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Publikskandal, typiskt för den här diskursen. Alla dras över en kam. Föenklad, man förstorar upp 
en negativ händelse. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Eftersom att texten är publicerad innan första halvlek av matchen är avslutad så finns det inte så 
mycket för tidningen att gå på. De har SVT som källa. Vi tycker att de borde ha avvaktat i 
publiceringen eller åtminstone varit mer öppna för en annan sannin. Inte dra så hårt på skandal. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

Bilaga 19 
Namn (Rubrik): Båda klubbarna dementerar attack: ”Waehler har sträckt sig” (19) 

 
Nättidning: Eurosport.se 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012, klockan 19.40, uppdaterad 21.54 

 
Länk: http://www.eurosport.se/fotboll/allsvenskan/2012/klubbarna-dementerar_sto3335127/story.shtml 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Båda klubbarna menar att det inte kastats in någon sten, att Waehler helt enkelt sträckt sig. 
 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Klubbarna dementerar stenkastning 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Bakgrund - källors uppgifter 
Det rör sig om en sträckning 
Bengaler 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och löpande i brödtext 
Bakgrund – Början av brödtext 
Det rör sig om en sträckning – Rubrik, mitten av brödtext 
Bengaler – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text & bild 
Jonas Riedel – Direkt anförande 
Kjetil Waehler – Indirekt, via Riedel. 
Tommie Elgestål – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Nu dementerar klubbarna uppgifterna som kom från SVT och Radiosporten för 
eurosport.se. 
Jonas Riedel – Det handlar om en sträckning, de har letat efter ett föremål men inte hittat 
någon. 
Kjetil Waehler – Han säger att han har sträckt sig, inte vad det beror på. 
Tommie Elgestål – Det är en sträckning 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Jonas Riedel – “ det verkar vara en anka” 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

SVT (1) 
Radiosporten (1) 
Aftonbladet (1) 

 

 
Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Attack” 
“Påstådda attacken” 
“Bengaler brunnit” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Attack” – Ett värdeladdat ord att beskriva något som man inte vet har hänt. “Påstådd 
stenkastning”. 
“Påstådda attacken” – Det är bra att det står påstådda, det har ändrats från föregående artikel. 
Men attack, se ovan. 
“Bengaler brunnit” – En beskrivning som hjälper till att skapa en stämning om inferno innan 
match. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

De försvagar uppgifterna om stenkastning genom att hänvisa till att de kom från andra källor. 
Skriver också påstådda attacken. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skandalvinkeln = bra  
Kommentar från Waehler för att få bekräftat det som Riedel säger. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

De har skalat bort skandal och andra starka ordval. Nu är det även en påstådd attack. Texten i 
sig är inte en del av den rådande diskursen. Dock får händelsen här, precis som på många andra 
ställen, stort medieutrymme. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Kommentarer från Waehler. 
Kanske också en rättelse från förra artikeln som kallar händelsen en publikskandal för att 
“rentvå” publiken. 



 

   
 

 

  

 
Övriga kommentarer 

 

Det är intressant att Kjetil säger här, och i andra texter, att han inte träffats av en sten. 
De försvarar sig genom att det är någon annan som har sagt det. 
Kunde sammanfattat hela historien i en enda nyanserad text. 



 

   
 

 

  

Bilaga 20 
Namn (Rubrik): Waehler: ”Det kastades en sten” (20) 

 
Nättidning: Eurosport.se 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012, klockan 21.50, uppdaterad 22.08 

 
Länk: http://www.eurosport.se/fotboll/allsvenskan/2012/det-kastades-en-sten_sto3335280/story.shtml  

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Kjetil Waehler menar visst att det kastades en sten, men det är svårt att säga om det orsakade 
skadan. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Waehlers ord - träffades av sten. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Bakgrund + källor 
DIF:s ord genom Jonas Riedel 
Waehlers längre uttalande 
Riedels ord efter matchen. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik ingress 
Bakgrund + källor – Början av brödtext 
DIF:s ord genom Jonas Riedel – Brödtext 
Waehlers längre uttalande – Brödtext 
Riedels ord efter matchen. – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Kjetil Waehlers – Direkt anförande 
Tidningen – Bild och text 
Jonas Riedel – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Kjetil Waehler – Ljuger inte, träffades av sten. Oklart om den orsakade skadan. 
Tidningen – neutral, hör båda sidor utan att överdriva. 
Jonas Riedel – Litar på Kjetils ord, men att de inte har hittat någon sten. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Läsaren. Waehler får säga sitt i rubrik och i början av brödtexten. DIF genom Jonas Riedel får 
sista ordet, därmed är båda sidor hörda och det lämnas upp till läsaren att bedöma vad hen vill 
tro på. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

SVT (1) 
Radiosporten (1) 
Canal Plus (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

– 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

– 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Den är neutral, båda sidor får säga sitt och tidningen låter deras ord skapa artikeln snarare än att 
tidningen gör det genom att ta ställning. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Man kunde återigen ha någon annan än Kjetil ur IFK:s organisation få uttala sig efter 
slutsignalen. För att breda informationen. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Inga ord om skandaler, bra. Så texten är i sig inte en del av den rådande diskursen. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 
Redan i ingressen kunde man lagt in DIFs röst för att visa de båda sidorna. 

 
Övriga kommentarer 

 

I en papperstidning hade allt varit i en artikel, nu kommer ny information i nya artiklar. Svårt att få 
en bild över vad som hänt, vem det går att lita på. Och för de som inte läser alla artiklar, de får 
ingen helhetsbild över vad som hänt och därmed en fel bild av händelsen. 



 

   
 

 

  

Bilaga 21 
Namn (Rubrik): Djurgården: ”Det syns ingenting på bilderna” (21) 

 
Nättidning: Eurosport.se 

 
Publicerad: Den 4 juli 2012, klockan 12.07, uppdaterad 12.12 

 
Länk: http://www.eurosport.se/fotboll/allsvenskan/2012/vi-ser-inget-pa-bilderna_sto3335710/story.shtml 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Djurgården har letat på planen och tittat på bilder från matchen men inte hittat något som tyder 
på att en sten förekommit. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF hittar ingen sten och inga tecken på att någon sten förekommit. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Bakgrund + Waehlers ord. 
DIF har inte hört från IFK Göteborg. 
Waehler vill inte göra stor sak av händelsen. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och brödtext 
Bakgrund + Waehlers ord. – Först i brödtext. 
DIF har inte hört från IFK Göteborg.– Slutet av brödtexten. 
Waehler vill inte göra en stor sak av händelsen – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text och bild 
Mats Jonsson – Direkt anföring 
Kjetil Waehler – Direkt och indirekt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Tar ingen ställning till om det hänt eller inte.  
Mats Jonsson – Inget tyder på att en sten kastats in. De har kollat tv-bilder. 
Kjetil Waehler – Det kastades en sten från läktaren, men det går inte att säga om det var det 
som orsakade skadan. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Mats Jonsson 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 
– 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 
– 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Håller sig öppen för olika sanningar genom att inte spekulera. Håller sig till det som sägs och 
sagts. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 
– 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Artikeln söker inte sensation i texten. Inga ord om läktarskandal, båda sidor hörs och inga 
sammankoppling med bestraffning (som i så fall skulle gälla pyrotekniken).  
Som läsare känns det som en objektiv artikel. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

 
Övriga kommentarer 

 

Intressant information framkommer här som inte finns på andra ställen. Att anmälan gäller 
pyroteknik, och inte någon sten. Även att Kjetil Waehler inte vill göra någon stor sak av det hela. 



 

   
 

 

  

Bilaga 22 
Namn (Rubrik): Publikskandal på Stadion – IFK-spelare träffad av sten (22) 

 
Nättidning: Nyheter 24 

 
Publicerad: Den 3 juli, 2012, klockan 20.25 

 
Länk: http://nyheter24.se/sport/fotboll/allsvenskan/714762-publikskandal-pa-stadion-ifk-spelare-traffad-av-sten 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Kjetil Waehler har träffats, blivit skadad och kunde inte spela matchen mot Djurgården. Detta är 
en publikskandal. Djurgården förnekar uppgifterna. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Kjetil träffades och skdades och detta är en publikskandal. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Djurgården förnekar uppgifterna. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress, början av brödtext 
Djurgården förnekar uppgifterna – Sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text & bild 
Kjetil Waehler – indirekt & direkt anförande 
Mikael Stahre – Direkt anförande 
Jonas Riedel – Citerad från Twitter 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Det har hänt och det är en skandal. 
Kjetil Waehler – Träffades av en sten, och att det skadat honom.  
Mikael Stahre – Säger att Kjetil inte kan spela, men inget om varför. 
Jonas Riedel – Inget stöder Waehlers uppgifter. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Både Waehler och tidningen. Tidningen bestämmer att detta är en skandal, och det präglar 
texten. De går på Waehlers linje. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Canal Plus (1) 
Fotbollskanalen (1) 

 

 
Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Publikskandal” 
“IFK-spelare träffad av sten” 
“Förnekar” “Dementerar” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Publikskandal” – Påstådd stenkastning. 
“IFK-spelare träffad av sten” – IFK-spelare säger att han träffats. 
“Förnekar” “Dementerar” – Ger en annan bild, kommer med andra uppgifter. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Genom ordval så framställs händelsen som något som verkligen har hänt. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 
– 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är en del av den rådande diskursen. Den drar hårt på skandal, hela publiken över en kam. 
Sensationsartat och förenklat. Inte ett uns av skepsis. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Inga värdeladdade ord, mer skepsis. 

 
Övriga kommentarer 

 

Tydligt exempel på den rådande diskursen.   



 

   
 

 

  

Bilaga 23 
Namn (Rubrik): Efter stenattacken: ”IFK kommer inte göra något” (23) 

 
Nättidning: Nyheter 24 

 
Publicerad: Den 4 juli, 2012, klockan 13.29 

 
Länk: http://nyheter24.se/sport/fotboll/allsvenskan/714990-efter-stenattacken-vi-kommer-inte-gora-nagot/fotboll24/allsvenskan 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Att IFK inte kommer gå vidare med händelsen eftersom att inga bevis framkommit. Även om det 
skulle göra det är det utagerat för deras del. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

IFK kommer inte att gå vidare i ärendet. 
 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Historisk bakgrund 
Djurgården förnekar att det kastats en sten och letar nu efter bevis. 
Går inte vidare även om det framkommer bevis. 
 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress, brödtext.  
Historisk bakgrund – Ingress, början av brödtext 
Djurgården förnekar att det kastats en sten och letar nu efter bevis. – Slutet av brödtexten 
Går inte vidare även om det framkommer bevis. – Sist i brödtexten. 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text & bild 
Tommie Elgestål – Direkt anförande 
Kjetil Waehler – Indirekt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Genom rubriken ger de sken av att stenkastningen inträffat. 
Tommie Elgestål – Hur det än ligger till så går IFK vidare. 
Kjetil Waehler – Hävdar att han träffats. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Tommie Elgestål – Historien byggs på det han säger. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Stenattacken”  
“DIF förnekar” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Stenattacken” – Dels är det väldigt värdeladdat och dels säger det att det verkligen har hänt. 
Använd “påstådd stenattack” 
“DIF förnekar” – De säger helt enkelt att de inte hittat eller sett bevis på en sten. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Skiljer sig i rubrik och övrig text. I rubriken har en stenkastning skett, i texten är den påstådd eller 
hävdad. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skandalvinkeln de drog till med i sin första artikel är bort nu, det är bra. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är en del av rådande diskurs, framför allt pga av hur rubriken är utformad. En modalitet där 
och en annan i texten känns typisk för diskursen. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Ändrat rubriken, haft med mer från Djurgården sida och att de inte förnekar utan bara att det inte 
går att bekräfta. 

 
Övriga kommentarer 

 

Förenklar i rubrik 



 

   
 

 

  

Bilaga 24 
Namn (Rubrik): DIF anmäler stenattacken (24) 

 
Nättidning: Nyheter 24 

 
Publicerad: den 6 juli 2012, klockan 20.52 

 
Länk: http://nyheter24.se/sport/fotboll/allsvenskan/716022-dif-anmaler-stenattacken 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

DIF polisanmäler “stenattacken” trots att ingen sten har hittats i deras egen undersökning. 
 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF polisanmäler “stenattacken” 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Stenen har inte hittats 
Bakgrund, Waehlers ord 
IFK som lägger det bakom sig 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och slutet av brödtexten 
Stenen har inte hittats – ingress, början av brödtext 
Bakgrund, Waehlers ord – först i brödtexten 
IFK som lägger det bakom sig – Början av brödtext 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text & bild 
Kjetil Waehler – Indirekt anförande 
IFK Göteborg – Citerade från tidigare text (Elgestål). 
Jonas Riedel – Citerad från Twitter 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Att stenattacken ägt rum men ingen sten hittats. 
Kjetil Waehler – Hävdar att han träffats 
IFK Göteborg – Lägger det bakom sig 
Jonas Riedel – Ser allvarligt på säkerheten kring matcher och anmäler för att inga tvivel ska 
kvarstå. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Jonas Riedel – Artikeln byggs upp på det som han skriver på Twitter 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Twitter (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Stenattacken” 
“Förnekade” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Stenattacken” – Det går fortfarande inte att säga att det har hänt. Använd påstådd. 
“Förnekade” – Fortfarande har de inte förnekat något. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Skiljer sig i rubrik och övrig text. I rubriken har en stenkastning skett, i texten är den påstådd eller 
hävdad. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Skandalvinkeln de drog till med i sin första artikel är bort nu, det är bra. 
 
 

Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är en del av rådande diskurs, framför allt pga av hur rubriken är utformad. En modalitet där 
och en annan i texten känns typisk för diskursen. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

De hade kunnat intervjua Jonas själva. Inte framställt det som om det har hänt, och inte sagt att 
Djurgården förnekar händelsen. Utan att det saknas bevis. 

 
Övriga kommentarer 

 

Mycket länkar till sina tidigare texter. Bygger en hel artikel på ett twitterinlägg. 



 

   
 

Bilaga 25 
Namn (Rubrik): Waehler skadad av Djurgårdspubliken (25) 

 
Nättidning: gp.se 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012, uppdaterad den 4 juli 

 
Länk: http://www.gp.se/sport/fotboll/1.994844-wahler-skadad-av-djurgardspubliken   

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 
Waehler blev skadad när han träffades av en inkastad sten under uppvärmning. Stenen kastades in av 
Djurgårdspubliken. Den tar också upp matchen. 

 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 
Waehler fick en sten kastad på sig från DIF-publiken och skadades. 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 
Bakgrund + Waehlers ord 

DIF-fansen - bengaler 
Matchen 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 
Huvudtema – Rubrik, ingress, brödtext 
Bakgrund + Waehlers ord – Början av brödtext 
DIF-fansen - bengaler – Mitten av brödtext 
Matchen – Slutet av brödtext 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text & bild 
Kjetil Waehler – Direkt anförande 
Mikael Stahre – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Waehler skakades av inkastad sten 
Kjetil Waehler – Jag blev träffad av sten och skadad. 
Mikael Stahre – Obetydlig 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Tidningen som går på Waehlers historia och sedan skriver som om det verkligen har hänt. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“skadad av DIF-publiken” 
“IFK fick sämsta tänkbara start” 
“Träffades av inkastad sten” 
“handlade mest om förspelet” 
“DIF-fansen tyckte inte att de skämt ut sig tillräckligt, tände mängder av bengaler” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“skadad av DIF-publiken” – kan ha skadats av. 
“IFK fick sämsta tänkbara start” – fick en dålig start 
“Träffades av inkastad sten” – Kan ha träffats. 
“handlade mest om förspelet” – Handlade det verkligen mest om förspelet eller är det så att 
media skapar en situation där det mesta handlar om efterspelet. 
“DIF-fansen tyckte inte att de skämt ut sig tillräckligt, tände mängder av bengaler” – 
Väldigt mycket subjektivitet i orden. Kan helt enkelt skrivit att det tändes bengaler. 
 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Beskriver händelsen som att den har skett, DIF-fansen skämde ut sig. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Det finns ingen kommentar ifrån DIF:s sida, Waehler och tidningen står på samma sida. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Den är en del av diskursen eftersom den förstorar upp händelsen, gör den större än själva 
matchen. En händelse som ännu inte kunnat bekräftas. Drar också alla över en kam. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Dra mindre på händelsen tills mer information kommit fram. Få en röst från DIF att uttala sig. 
Skriv med mindre säkerhet kring att händelsen verkligen inträffat. 

 
Övriga kommentarer 

 

Ett bra exempel på rådande diskurs. 



 

   
 

 

Bilaga 26 
Namn (Rubrik): Blåvitt överklagar inte (26) 

 
Nättidning: gp.se 

 
Publicerad: Den 4 juli 2012, uppdaterad den 6 juli 

 
Länk: http://www.gp.se/sport/1.995212-blavitt-overklagar-inte 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Blåvitt går inte vidare i ärendet då det saknas bevis. Det har kommit en en anmälan om matchen, 
men vad den handlar om är oklart. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Blåvitt lägger händelsen bakom sig 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Bakgrund, IFK vidtog inte åtgärder 
IFK:s resonemang kring det inträffade och att inte gå vidare. 
Anmälan gjord - oklart vad den handlar om. 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress, mitten av brödtext 
Bakgrund, IFK vidtog inte åtgärder – Början av brödtext 
IFK:s resonemang kring det inträffade och att inte gå vidare – Brödtext 
Anmälan gjord-oklart vad den handlar om – Slutet av texten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – text och bild 
Seppo Vaihela – Direkt anförande 
Magnus Edlund – Direkt anförande 
 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Waehler träffades av sten & skadades. IFK bryr sig inte.  
Seppo Vaihela – IFK har viktigare saker att fundera på. 
Magnus Edlund – IFK går inte vidare, det saknas bevis, det är inte bra att tvingas byta så nära 
inpå match. 
Andreas Göransson – Det har kommit in en anmälan, men kan inte gå in på vad den handlar 
om. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Magnus Hedlund drar slutsatserna om att Blåvitt inte går vidare.  
Om “stenen på Stadion” drar tidingen slutsatserna att det är en publikskandal och att det har 
hänt. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
– 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Blåvitt överklagar inte” 
“För IFK är händelsen på Stockholm Stadion historia” 
“... kastade DIF-publiken en sten på Kjetil Waehler.” 
“publikskandal” 
“Kjetil träffats av en sten från Dif-publiken” 
Bildtexten: “Bengalrök från DIF-klacken sköt upp matchen. sedan kastade någon en sten på 
Kjetil Waehler” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Blåvitt överklagar inte” – Vad skulle de överklaga? Skriv bara att de inte går vidare med 
händelsen. 
“För IFK är händelsen på Stockholm Stadion historia” – Känns som om tidningen i sig är 
besviken att Blåvitt inte går vidare. Ligger i en laddning i ordet anser vi. Använd “lägger det 
bakom sig” 
“... kastade DIF-publiken en sten på Kjetil Waehler.” – Alla i Dif-publiken verkar ha kastat 
stenen. “Någon kan ha kastat en sten”. 
“publikskandal” – Värdeladdat ord, skriv påstådd stenkastning i så fall. 
“Kjetil träffats av en sten från Dif-publiken” – Skrivs som om det verkligen har hänt. Kan ha 
träffats är bättre. 
Bildtexten: “Bengalrök från DIF-klacken sköt upp matchen. sedan kastade någon en sten på 
Kjetil Waehler” – Det här är falskt. Om någon ska ha kastat en sten så skedde det innan 



 

   
 

  

bengalröken. Så här får man ändra ordningen. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Stenkastningen har skett, det är en publikskandal. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Det enda som står i artikeln om att det inte hittats någon sten är i frågan “om ni hade sett 
stenen?”. De har utelämnat att Djurgården och andra har letat efter stenen. 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Vår känsla är att tidningen vill göra en större grej av händelsen än vad IFK själva vill. De kan inte 
släppa händelsen och förstorar upp det. På så sätt och genom ordval som publikskandal är 
artikeln en del av rådande diskurs. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

MIndre säker på att det har hänt, mindre värdeladdade ord. Höra båda sidor. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

Bilaga 27 
Namn (Rubrik): Waehler träffad av inkastad sten/Publikskandal när Djurgården vann (27) 

 
Nättidning: TT – publicerad på flera olika nättidningar 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012 

 
Länk: Bland annat på  http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=637346&epslanguage=sv och  
http://www.dn.se/sport/fotboll/djurgarden-holl-ut-och-vann 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Matchen överskuggades av en publikskandal när en sten kastades in och träffade och skadade 
Waehler. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur  

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 
Ett föremål kastades in och träffade Waehler som inte kan vara med och spela. Det är en skandal. 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Stora snackisen 
Waehlers historia 
Möjliga straff 
Matchen 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och brödtext 
Stora snackisen – Ingress 
Waehlers historia – Brödtext 
Möjliga straff – Brödtext 
Matchen – Sist i texten 

  

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Genom att de publicerar 
TT – Rubrik, Ingress och Brödtext 
Kjetil Waehler – Direkt och indirekt anförande 
Khennet Tallinger, Ordf. Disciplinämnden – Direkt, indirekt anförande. 
Tobias Hysén, spelare IFK – direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Publicistiskt, står för det som står i texten. 
TT – Beskriver händelsen som att den skett, och att det skadat Kjetil. Djurgården riskerar böter 
och spel inför tomma läktare. I en version sätter de också rubriken publikskandal. 
Kjetil Waehler – Hävdar att han blivit träffad av inkastad sten. 
Khennet Tallinger – Det spelar ingen roll om något händer innan eller efter matchen. Beslut 
kommer inom två veckor. 
Tobias Hysén, spelare IFK – Obetydlig. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

TT – Sätter vinkeln att det påstådda har skett. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

TT är skribent.  
1 stycken: Expressen.se (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

Publikskandal  
Matchen kom i skymundan 
Den stora snackisen efteråt var en inkastad sten som tvingade Kjetil Waehler att lämna återbud.  
Många höjde på ögonbrynet 
Publiken troligtvis orsakade 
Attacken 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

Publikskandal – Värdeladdat, använd påstådd stenkastning. 
Matchen kom i skymundan – Vem säger detta? Är det så att det är media som skapar den här 
situationen? Ta bort eller stärk med några bevis. 
Den stora snackisen efteråt var en inkastad sten som tvingade Kjetil Waehler att lämna 
återbud.  – Först se ovan om den stora snackisen. Sedan framställs det som om det har hänt 
och att det skadat honom. Skriv att det är en påstådd stenkastning. 
Många höjde på ögonbrynet – Vilka är det som höjde ögonbrynet? Finns inget som stärker 
detta. Ta bort. 
Publiken troligtvis orsakade – Nu skriver TT att det troligtvis var det som skadade honom, 
vilket är bra men då får de vara konsekventa rakt igenom. 
Attacken – Värdeladdat ord, skriv påstådd stenkastning. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Deras beskrivning är att det påstådda har hänt, och i en version att det är en publikskandal. Detta 
framställs genom ordval och uttryck som ger sken av att alla uppgifter är bekräftade. 

http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=637346&epslanguage=sv


 

   
 

 

  

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Historien om att stenen aldrig har hittats. Det finns bara en sida med vilket ger en ensidig bild. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Del av: Genom värdeladdade ord som publikskandal, en säker modalitet och dispositionen av 
innehållet i texten med matchen sist är texten en del av rådande diskurs. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Den kunde haft mindre säker modalitet och gett den spelade matchen mer utrymme i väntan på 
mer information. Dessutom borde en röst från DIF finnas med och det borde uppmärksammas att 
ingen sten hittats. 

 
Övriga kommentarer 

 

I ingressen finns inga som helst tvivel om att det här har hänt.  
TT säger att det var stenen som skadade honom, men i citatet direkt efter så säger han “svårt att 
säga om bristningen kom från det”. 



 

   
 

 

  

Bilaga 28 
Namn (Rubrik): Waehler skadades av inkastad sten (28) 

 
Nättidning: TT, publicerad av flera nättidningar. 

 
Publicerad: Den 3 juli 2012 

 
Länk: Bland annat: http://hd.se/sport/2012/07/03/waehler-skadades-av-inkastad-sten/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Waehler kunde i spela matchen då han träffades av inkastad sten, uppgav canal plus. Uppgifter 
som han själv bekräftar. 

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Waehler skadades av inkastad sten. 
 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Waehler kom inte till spel. 
Uppgifter från Canal plus 
Waehler bekräftar efter matchen 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, brödtext 
Waehler kom inte till spel. – Början av brödtext 
Uppgifter från Canal plus – Brödtext 
Waehler bekräftar efter matchen – Slutet av brödtext 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Genom publicering & bild 
TT – Text  
Kjetil Waehler – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Publicistiskt, står för det som står i texten.  
TT – Det har kastats in en sten som skadat Waehler 
Kjetil Waehler – Bekräftar uppgifterna att han skadats 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Kjetil Waehler 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Canal Plus (1) 
Fotbollskanalen (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“Waehler skadades av inkastad sten” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“Waehler skadades av inkastad sten” – Waehler hävdar att han skadades av inkastad sten. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Genom rubriken säger de att detta har hänt 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Båda sidor. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Texten är förenklad och endast en sida hörs. Vilken är den negativa som handlar om att publiken 
varit olydiga. Plus att den vinklar det som om det har hänt. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Båda sidor. Mindre säkerhet. 

 
Övriga kommentarer 

 

En text som fått stor spridning bland flera lokala tidningar, de som läser endast de här får en bild 
över att det har hänt. 



 

   
 

 

  

Bilaga 29 
Namn (Rubrik): Djurgården polisanmäler stenkastning (29) 

 
Nättidning: TT, publicerad av flera nättidningar  

 
Publicerad: den 6 juli 2012 

 
Länk: Bland annat: http://www.dn.se/sport/fotboll/djurgarden-polisanmaler-stenkastning 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Djurgården polisanmäler den påstådda stenkastningen. Eftersom Waehler fortforande hävdar att 
en sten kastats in vill DIF bringa klarhet vad det är som hänt.   

 
 
Analys av nyhetstextens struktur 

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF polisanmäler händelsen 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Waehlers historia 
Ingen sten hitta, varför de anmäler 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – rubrik, ingress, lite brödtext 
Waehlers historia – direkt i brödtext 
Ingen sten hittad, varför de anmäler – sist i brödtexten 

 

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – genom att de publicerar 
TT – Rubriker, text 
Kjetil Waehler, spelare – Indirekt anföring 
Jonas Riedel, informationsansvarig DIF - Direkt anföring   

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Publicistiskt, står för det som står i texten.  
TT – I texten är det oklart vad som hänt, i rubrik har en stenkastning förekommit.  
Kjetil Waehler, spelare – Han har träffats. 
Jonas Riedel, informationsansvarig DIF - Ingen sten har hittats, men vill reda ut vad som hänt 
och gör därför anmälan. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Jonas Riedel – historien bygger på det han säger. 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

TT är skribent 
1 stycken: fotbollskanalen (2) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

Stenkastning 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

Stenkastning – borde använt påstådd stenkastning som de gör i resten av artikeln. Och att det 
möjligen var en sten. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Den säkra Rubriken skiljer sig från resten av texten som har en mer osäker hållning. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Ordet påstådd i rubriken. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Återigen är rubriken intressant eftersom den utelämnar att stenkastningen inte är bevisad. Ett ord 
som påstådd hade förändrat mycket.  
I övrigt är den nyanserad, hör båda sidor och håller sig öppen för att någon stenkastning aldrig 
förekommit. Gränsfall, men enligt oss inte del av. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Mindre säker modalitet i rubriken. 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

  

Bilaga 30 
Namn (Rubrik): Djurgården polisanmäler påstådda stenkastningen (30) 

 
Nättidning: FotbollDirekt.se 

 
Publicerad: Den 7 juli 

 
Länk: http://www.fotbolldirekt.se/2012/07/07/djurgarden-anmaler-pastadda-stenkastningen/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 

Djurgården polisanmäler den påstådda stenkastningen. Eftersom Waehler fortforande hävdar att 
en sten kastats in vill DIF bringa klarhet vad det är som hänt.   

 
 
Analys av nyhetstextens struktur  

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

DIF polisanmäler händelsen 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Waehlers historia 
Ingen sten hitta, varför de anmäler 

 
Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – rubrik, ingress, lite brödtext 
Waehlers historia – direkt i brödtext 
Ingen sten hittad, varför de anmäler – sist i brödtexten 

  

 
Vilka röster hörs i texten? 

 
Tidningen – Text, bild 
Kjetil – Indirekt anföring 
Jonas Riedel – Direkt anföring 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – har en väldigt tillbakadragen roll och har därför ingen ståndpunkt. 
Kjetil Waehler, spelare – Han har träffats. 
Jonas Riedel, informationsansvarig DIF - Ingen sten har hittats, men vill reda ut vad som 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 
Jonas Riedel 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 
Expressen (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 
– 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 
– 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 
Det är en påstådd stenkastning, och ingen sten har hittats. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 
– 

 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Texten är nyanserad och förhållandevis saklig. Det spekuleras inte och förstärks heller inte. 
Ordvalen är återhållsamma snarare än förstärkande. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 
– 

 
Övriga kommentarer 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 31 
Namn (Rubrik):  Dif dementerade inkastade föremå: Inget tyder på det (31) 

 
Nättidning: Fotbollskanalen 

 
Publicerad: den 3 juli 2012, klockan 20.34 

 
Länk: http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/dif-dementerade-inkastade-foremal-inget-tyder-pa-det/ 

 
 
Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll 

 
Vad handlar texten om? 

 
Kjetil hävdar att han träffats av en sten, men Djurgården berättar att det inte finns någonting som tyder på att 
någon sten kastats in på planen.  

 
 
Analys av nyhetstextens struktur  

 
Vad är huvudtemat i texten? 

 

Djurgården har inte hittat bevis för att någon stenkastning skett. 
 

 
Vilka sekundära teman finns i 
texten? 

 

Bakgrund 

 

Hur är dessa teman 
placerade i texten? 

 

Huvudtema – Rubrik, ingress och stor del av brödtexten 
Bakgrund – Början av brödtext 

  

 
Vilka röster hörs i texten? 

 

Tidningen – Text och bild 
Kjetil Waehler – Indirekt anförande 
Peter Henriksson – Direkt anförande 
Jonas Riedel – Direkt anförande 

 
Vilken ståndpunkt har 
rösterna? 

 

Tidningen – Neutral, Kjetil påstår och sedan får Djurgården uttala sig om händelsen. 
Kjetil Waehler – Han har träffats av en sten. 
Peter Henriksson – Uppger att Kjetil har träffats av en sten. 
Jonas Riedel – Det finns ingenting som tyder på att Kjetil Waehler ska ha träffats av en sten. 

 
Vilken röst får dra de 
huvudsakliga slutsatserna 
kring händelsen? 

 

Jonas Riedel 

 
Vilka källor förekommer?  
Inom parentes, hur många gånger 
de nämns i texten. 

 

Canal Plus (1) 

 

 

Analys av texten 

 
Vilka ord, uttryck och 
meningar sticker ut? 

 

“inkastade föremål” 

 
Vilka andra ord hade kunnat 
användas istället? 
(transiviteten) 

 

“inkastade föremål” – Inte varit tal om plural tidigare. 

 
Hur ser tidningens modalitet i 
texten ut? 

 

Den är öppen för olika sanningen. Stenkastningen påstås ha skett. Det skrivs inte att det säkert 
hänt. 

 
Vad har utelämnats i texten? 

 

Waehlers egna ord kring händelsen. Det hade gett en ytterligare nyans i artikeln. 
 
 
Analys av diskursordningen 

 
På vilka sätt är texten en del 
av den rådande diskursen? 

 

Är inte det. Det förklarar vad som hänt på ett neutralt sätt utan att ta till starka ord eller förstärka 
känslan att något kastats. 

 
Hur hade texten kunnat se ut 
istället? 

 

Haft med Waehlers egna ord, annars funkar den bra. 

 
Övriga kommentarer 

 
– 



 

   
 

Bilaga 32 

Definitioner av begrepp 

Begrepp kan definieras olika beroende på var, när och av vem de används. Nedan följer en definition 

av hur vi väljer att använda och tolka dem i vår uppsats. 

  

Sportjournalistik på nätet som på ett förenklat och förstärkt sätt rapporterar om fotbollsrelaterat 

våld – Den diskurs vi utgått från i vår undersökning. Det finns problem med fotbollsrelaterat vålds, 

men problemen beskrivs dock ofta på ett brutalt, förenklat och naivt sätt där alla supportrar dras över 

en kam. Ofta saknas det en djupgående analys vilka de bakomliggande faktorerna till fotbollsrelaterat 

våld är. Dessutom är det nästan uteslutande den negativa bilden av supporterkulturen som syns i 

media. När det händer något positivt på läktaren är det tyst. Den stora skötsamma majoriteten 

kommer i skuggan av att en eller flera personer ställer till problem (Poulton, 2005). 

”Stenen på stadion” – Det som hände på Stockholm Stadion där Kjetil Waehler tvingades utgå 

innan match, och där han hävdade att en sten kastats in från publiken och träffat honom. 

Nättidningar – Vanligt är att definitionen av nät- eller webbtidningar innebär en papperstidnings sajt 

på internet. Vi har emellertid valt att inkludera sajter som endast finns på nätet till begreppet. 

Nättidningar innebär därför i vår uppsats nyhetsförmedlare på nätet. 

Nätjournalistik – Nätjournalistik är den typ av journalistik som produceras digitalt och distribueras 

till någon form av bildskärm genom ett datornätverk (Karlsson, 2006). 

Medier – Med medier, media, avses den distrubitionsapparat som är nödvändig för att överföra 

symbolinnehåll från en aktör till en annan (Karlsson, 2006). I vår uppsats studerar vi främst medier 

som förmedlar sportjournalistik.   

Huliganism – Huligansim har kommit att fungera som ett samlingsbegrepp på en mängd beteenden, 

med olika syften och metoder. Det kan innefatta allt från skadegörelse, inkastade föremål på planen 

till planerade gängslagsmål (Green, 2010). Enligt oss så har media överandvänt huliganism och det 

har förlorat sin innebörd. Vi menar att det inte kan kallas huliganism när någon kastar in ett föremål 

på planen. Medierna har ingen koll på vem, varför eller ens om föremålet har kastats in. Huliganism 

för oss är planerade större våldshandlingar som supporterbråk och rena upplopp. Inte inkastade 

föremål och tända bengaler och rökbomber.   

Huligan – Kallas de personer som urför de handlingar som kallas huligansim. En huligan behöver 

inte ägna sig åt alla former av huligansim. 

Fotbollsrelaterat våld – Här menar vi det våld som sker under och kring fotbollsmatcher. Vi menar 

inte eventuellt våld som utövas bland aktörerna på planen utan mellan supportar inne på och utanför 

arenan. 

TT – Står för tidningarnas telegrambyrå. TT är en mångfacetterad mediepartner med obrutna flöden 

av text, ljud, grafik, bild, video, layout och design. Så gott som samtliga svenska medieföretag är 

kunder hos TT. Kunderna betalar för nyheterna och får därmed publicera dem i sina egna kanaler 



 

   
 

(tt.se). 

DIF – Djurgårdens IF 

IFK – IFK Göteborg 

Indirekt anförande/anföring – Är när någon kommer till tals i en artikel genom ett talstreck (–). 

Direkt anförande/anföring – När någon kommer till tals i en artikel utan talstreck. Det kan skrivas 

exempelvis berättade, hävdade Kjetil Waehler.  

  

Personer som förekommer i artiklarna: 

Kjetil Waehler – Spelare i Göteborg som ”Stenen på Stadion” kretsar runt. 

Jonas Riedel – Informations-/pressansvarig på Djurgården 

Mats Jonsson – Säkerhetsansvarig Djurgården 

Peter Henriksson – Jobbade på Canal Plus under matchen och var den som berättade från första 

början att Kjetil ska ha träffats av ett inkastat föremål.  

Tommie Elgestål – Säkerhetsansvarig IFK Göteborg. 

Khennet Tallinger – Ordförande i diciplinnämnden på Svenska Fotbollsförbundet. 

Leif Grahn – Säkerhetsdelegat 

Philip Haglund – Spelare i IFK Göteborg 

Håkan Mild – Sportchef IFK Göteborg 

Seppo Vaihela – Klubbdirektör IFK Göteborg 

Tobias Hysén – Spelare i IFK Göteborg 

Magnus Edlund – Assisterande tränare IFK Göteborg 

Mikael Stahre – Tränare i IFK Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Bilaga 33 
 
Hej Pontus! 
 
Fick ditt mail av Jonas Riedel. Vi hade en mycket initierad och 
konstruktiv dialog med polismyndigheten och IFK Göteborg efter matchen och 
den påstådda händelsen. Bland annat skrev jag följande mail till IFK 
Göteborg den 5 juli 2012 (matchen spelades den 3 juli 2012): 
"Hej Tommie! 
 
Vill bara underrätta dig om våra vidare efterforskningar som vidtagits i 
samband med händelsen där Waehler upplever sig ha blivit utsatt för en 
attack genom att någon ur publiken kastade en sten som träffade honom på 
vaden varpå en bristning (eller liknande) utlöstes och Waehler inte kunde 
deltaga i matchen. Jag har gått igenom materialet som finns och jag finner 
inget som styrker att någon sten skulle ha kastats. Vi har även tillfrågat 
vår personal om de skulle ha sett något, men dessa uppger att man inte 
sett händelsen. Därtill har Stadionpersonalen finkammat planen för att 
söka finna något eventuellt föremål, men genomgången har skett utan att 
finna något på planen (vår genomsökning har alltså inte enbart avgränsats 
till stenar utan gällt alla föremål). Dessutom har jag tillsammans med en 
kollega, då uppgifter framkommit att en sten återfunnits i 
längdhoppsgropen utmed den plats där Waehler stått då skadan inträffat, 
kontrollerat denna för att se om stenar funnits där och vi återfann ett 
10-15 tal stenar, stora som en femkrona. Min slutsats av detta är att den 
sten som någon från IFK Göteborg hittat i gropen förmodligen har legat där 
då gropen de facto innehåller stenar. Visserligen kan stenarna ha kastats 
dit av publiken under matchen då vi inte besiktade gropen före match, men 
detta förefaller mindre troligt då kastandet borde finnas med och kunna 
urskiljas utifrån det filmmaterial/vittnesuppgifter som finns. Åtminstone 
borde någon ha observerat stenregnet från personalens sida och ingen av de 
publikvärdar som ansvarade för sektionerna och stod framför med 
uppmärksamheten riktad mot publiken har observerat något onormalt 
överhuvudtaget. Vi har härtill kontaktat Canal+ över ytterligare 
filmmaterial men inte heller detta kastar något ljus över händelsen. 
 
Icke desto mindre föreligger faktum att Waehler upplever sig ha fått en 
sten kastad på sig som föranlett en skada som gjort att han inte kunde 
medverka som planerat under matchen. Detta är en incident som vi ser 
mycket allvarligt på. Med hänsyn till just detta har Djurgården Fotboll 
polisanmält händelsen då det är en misshandel som har begåtts från någon 
av våra besökare eller i vart fall ett brott mot ordningslagen (kast av 
föremål mot innerplanen). För att underlätta utredningsarbetet kommer 
därför Djurgården att lämna över allt material till polisen och det vore 
därför bra om skadan dokumenteras (med läkarutlåtande och foto över 
blåmärke eller liknande på det ställe där stenen träffade) som kan 
biläggas vår anmälan. Vi känner att vi inte kommer längre i utredningen av 
händelsen utan överlåter ärendet åt polisen att utreda och bedöma. Vår 
ambition är givetvis att den som begått den eventuella handlingen kommer 
att lagföras och inte tillåts besöka våra arrangemang under längre tid. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
/Mats Jonsson" 
 
Svaret från IFK Göteborg kommer 1,5 timmar därefter: 
"Tack Mats jag vet att du och DIF har gjort er yttersta för att klargöra 
vad som har hänt ock vi är mycket tacksamma för det men från IFK är det 
utagerat och vi har lagt det bakom oss. Många tack för ert proffsiga 
agerande och ta nu många poäng framöver men ge gärna tillbaka 3 när vi 



 

   
 

möts sista matchen 
Mvh 
 
Tommie Elgestål" 
 
Svaret blir att jag skickar följande (som också avslutar denna 
korrespondens...) samma dag. 
"Tack själv Tommie! 
 
Som jag sa till dig i telefon är detta inte utagerat för vår del – den 
påstådda händelsen är för allvarlig. Er spelare kan ha fått en sten kastad 
på sig från en av våra besökare under ett arrangemang som vi arrangerat. 
Detta kan vi aldrig tolerera. Vi känner oss nödgade att, framförallt 
eftersom vi gått bet, gå vidare med händelsen och låta de som är satta att 
hantera denna typ av ärenden avgöra vad som har hänt. Ska jag tolka ditt 
svar som att ni inte biträder anmälan till polisen och inte är behjälpliga 
att inkomma med dokumentation kring skadan? 
 
Det är framförallt två saker som gör att vi inte kan lägga detta bakom oss 
och anse att frågan är utagerad. 
 
1)      En spelare påstås ha fått en sten kastad på sig från en av våra 
besökare. Detta är ett brott. Vi har som policy att anmäla all misstänkt 
brottslighet som sker på våra arrangemang. Denna policy har vi haft i fyra 
år nu och den är uttalad. Därför anmäldes pyroteknikanvändningen som 
skedde på sektion M och N samt ett fall av skadegörelse som skedde på er 
sektion.  Anledningen till att jag inte polisanmält denna händelse 
tidigare är att jag förutsatte att det var gjort, och att detta ingick i 
den redogörelse som polisen avgivit efter matchen (där framkommer två 
anmälningar för misshandel, se 
http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/ 
Information-efter-fotbollsmatchen-mellan-Djurgardens-IF-och-IFK-Goteborg/) 
. Vid kontroll med polisen framkom att dessa rör andra händelser än den 
med Kjetil Waehler. Att kasta något på en spelare/ledare är allvarliga 
förseelser som vi inte kan ta lättvindigt på. Vi måste som arrangör göra 
vårt yttersta för att förhindra att det sker, och om det ändå sker göra 
vårt yttersta för att bringa klarhet i vad som hänt och varför. Eventuell 
gärningsman måste få en konsekvens av sitt agerande och vi vill inte ha 
denna typ av besökare på våra arrangemang. I annat fall är vi inte mogna 
att arrangera fotbollsmatcher i mitt tycke och ser på vårt uppdrag 
alldeles för lätt. Visserligen är det svårt att hantera bevisläget, i 
synnerhet eftersom polisen har samma material som jag att ta ställning 
till, men vi måste agera ändå utifrån vårt arrangörskap. Annars riskerar 
vi att betraktas som oseriösa. Härtill har vi en skyldighet gentemot 
svensk fotboll i stort att försöka komma tillrätta med de eventuella 
problem som finns inom våra supporterled. 
2)      Det massmediala trycket har varit stort efter denna påstådda 
stenskandal och vi måste göra allt som står i vår makt för att komma 
tillrätta med vad som faktiskt hänt. Vi har inte råd att bara lägga detta 
bakom oss och anse att frågan är utagerad. Ett flertal artiklar har 
publicerats i ärendet. Se exempelvis 
http://www.gp.se/sport/fotboll/1.994844-wahler-skadad-av-djurgardspubliken 
eller 
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttsport/sport/article15070534.ab 
eller 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/article1 
5070131.ab eller 
http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/waehler-skadade-mig---ef 
ter-inkastat-foremal/ eller 
http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/dif-kan-tvingas-spela-in 

http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/
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http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/waehler-skadade-mig---ef
http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/dif-kan-tvingas-spela-in


 

   
 

for-tomma-laktare/ och 
http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/waehler-jag-traffades-av-en-sten 
-och-fick-en-bristning/. Härutöver har det även genomförts omröstningar 
dels hos Göteborgsposten där 89% av de röstande anser att Djurgården skall 
straffas antingen med böter (40%) eller att matchen bör spelas om (49%), 
och hos Aftonbladet där 67% av de röstande anser att Djurgården skall 
straffas antingen med böter (11%) eller spel inför tomma läktare (56%) 
Dessa skriverier och omröstningar, som vare sig du eller jag kan rå över, 
har naturligtvis skadat oss som arrangör och klubb. Inte blir det bättre 
av att ordföranden i Disciplinnämnden Tallinger går ut och redogör för 
vilket ovanligt ärende han nu har att döma och vilka tänkbara påföljder 
som kan komma av detta. Det ligger därför utom all tvekan att vi inte kan 
lägga detta bakom oss utan noggrannare kontroll och försöka bringa klarhet 
i vad som hänt. 
 
Med detta sagt vill jag att du ska veta att jag inte på något sätt 
misstror Kjetil i vad han har upplevt. Jag tror 100% att han tror att han 
blivit träffad av en sten. Anledningen att jag säger ”tror” är att jag 
inte funnit något som tyder på att det skulle vara någon sten inkastad… 
Det som jag däremot är lite förundrad över är vad han säger till mig i 
spelargången där han är allt annat än säker på sin sak förutom att han 
fått en bristning. Har svårt att få ihop detta med hans säkra uttalanden i 
media därefter. Jag förutsätter att läkarexpertisen kan avgöra vad som 
gjorde att han fick en bristning. Jag tror att det ligger i båda 
klubbarnas intresse att visa att vi tar allvarligt på detta och markerar 
för omvärlden att påstådd händelse inte accepteras utifall den verkligen 
har inträffat… 
 
Vänliga hälsningar, 
 
/Mats Jonsson". 
 
I enlighet med bifogat PM från Polismyndigheten framkommer också att 
polisen redan den 9 juli 2012 la ned förundersökningen då något brott inte 
kunde  styrkas. Ärendet las alltså ned och såväl Djurgården Fotboll, 
Polisen och IFK Göteborg var förvissade om att någon sten inte hade 
kastats mot Kjetil Waehler och än mindre träffat honom. 
 
Behöver du mer information i ärendet är du naturligtvis välkommen att höra 
av dig till mig, kontaktuppgifter enligt nedan. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
/Mats Jonsson 
______________________________________ 
Mats Jonsson 
 
Djurgårdens Elitfotboll AB 
Lidingövägen 1 
114 33  Stockholm, Sweden 
Mobil: 070-323 00 29 
Vx: +46 8 545 158 00 
Fax: +46 8 545 158 01 
www.dif.se 

http://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/waehler-jag-traffades-av-en-sten
http://www.dif.se/
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Ann-Britt Furugård

Uppgiften avser

Uppgift

2012-07-05 kl 15.30 samtalade undertecknad med IFK Göteborgs sportchef
Håkan Mild angående den skadade spelaren Kjetil Waehler.

Enligt Mild hade Kjetil genomgått en magnetröntgen som visade att denne
drabbats av en blödning och bristning av en muskel i vaden. Hur denna skada
skulle ha uppkommit var oklart och går ej att bedöma.

IFK Göteborg hade inga ambitioner att gå vidare med en anmälan eftersom
det inte fanns någon misstänkt eller något föremål på platsen som kan ha
orsakat skadan.

Stockholm 2012-07-09

Ann-Britt Furugård


