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The aim of this study was to examine how swedish newspapers represent the use of 
pyrotechnics and the users of pyrotechnics at football matches in the swedish first 
division. We wanted to see if there were any preconceived notions of the phenomenon 
and its perpetrators that could be perceived in the report in the occurence of 
pyrotechnics at football games. Using the methods of qualitative text analysis and 
critical discourse analysis we have examined 12 articles in Swedens biggest sports 
tabloid Sportbladet that were wrtitten in relation to events where pyrotechnics were 
used. These methods were used along with the theoretical framework of sensational 
journalism, the sports media complex and the dramaturgy of the press. The results show 
that the report surrounding pyrotechnics at football matches is more nuanced than our 
initial beliefs. There is report which supports legalising pyrotechnichs and there is 
report that support a ban on the users of pyrotechnics. Whether the report is more 
positive than negative towards the use of pyrotechnics is decided by the circumstances 
in which the article is written. Among other subjects we discussed whether the way in 
which the report on the phenomenon of pyrotechnics could have a influence on the 
relationship between different fractions within swedish football culture. 
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1. Inledning 
Debatten om huruvida pyroteknik ska legaliseras på svenska fotbollsarenor är ständigt 

pågående och delar upp fotbollsälskare i två läger. De som anser att pyroteknik är en 

kulturell kärleksyttring till ett fotbollslag och de som anser det vara ett farligt, 

ordningsstörande moment inom sporten. Ska det legaliseras under organiserade former 

eller måste förbudet kvarstå? Pyroteknik är ett ämne som traditionellt har fått stort 

utrymme i medierna, rapporteringen kring pyroteknik har på vissa håll anklagats för att 

vara skev och för att skapa en bild av fenomenet och dess användare som är onyanserad. 

Samtidigt skapar bengaler och andra pyrotekniska föremål ibland stora problem vid 

olika idrottsarrangemang i Sverige. Vår undersökning ämnar att belysa mediernas roll i 

hur pyroteknik och aktörerna i utvalda artiklar om pyroteknik porträtteras.  

 

2. Syfte 
Vi avser att undersöka hur Aftonbladets sportbilaga Sportbladet framställer användning 

av pyroteknik på svenska fotbollsmatcher, men också hur aktörerna som förekommer i 

Sportbladets rapportering om pyroteknik porträtteras. Mediernas uppgift är bland annat 

att rapportera och informera om vad som händer i samhället (Weibull & Wadbring, 

2014: 30). Men det finns också forskning som pekar på att medierna påverkar hur 

publiken uppfattar de ämnen och företeelser som tas upp i medierna, något som vi 

kommer att ge en redogörelse för senare i uppsatsen.  

 

Fotbollens har i dag en stark ställning i samhällets kulturella sfär och pyrotekniken är en 

av svensk fotbolls mest omdiskuterade fenomen, därför är det av stor relevans att 

undersöka korrelationen mellan pyroteknik och journalistiken. Dessutom är pyroteknik 

ett vetenskapligt outforskat ämne vilket gör att vår undersökning kan vara med och 

bidra till forskningen inom området. 

 

3. Frågeställningar 
! Hur beskrivs användning av pyroteknik i Sportbladet? 

! Hur porträtteras aktörerna i Sportbladets artiklar som rör pyroteknik? 
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4. Problembakgrund och tidigare forskning 
 

Det här avsnittet inleds med en bakgrund om den svenska supporterkulturens historia 

men även en genomgång för hur den är utformad i dag, för att ge en förståelse för den 

svenska supporterscenens karaktär. Vidare redogörs det för mediernas roll i dagens 

kommersiella sport, med den utbredda mediebevakning som finns runt exempelvis 

fotboll i dag. Det tas även upp forskning om huliganism och mediernas roll vid 

ordningsstörningar på- och runt omkring fotbollsmatcher. 
 

4.1 Fotboll- och supporterkultur 

Redan när första världskriget bröt ut hade fotbollen befäst sin position globalt som den 

största, moderna sporten och dess tidiga utveckling gör att fotbollen är en av vår tids 

tidigaste och globalt viktigaste kulturella fenomen (Armstrong & Giulianotti, 1999). 

Fotboll räknas som Sveriges nationalsport enligt det Svenska Fotbollsförbundet och 

svenskarna har besökt fotbollsarenor runtom i landet i över hundra år. 

Supporterkulturen som finns i Sverige idag har sina rötter i England och spred sig hit på 

1960-talet när svensk TV började sända engelsk ligafotboll. Svenska fotbollssupportrar 

inspirerades av stämningen och kulturen och på 70-talet började supporterföreningar 

och grupperingar av olika slag ta form bland de större fotbollsklubbarna i Sverige. 

Supporterkulturen och livet på en fotbollsläktare erbjuder samhörighet och känslan av 

att vara en del att någonting större och ger även möjlighet för människor att hitta sin 

identitet i samhället (SOU 2013:19). Det här beskriver Björn Eriksson i SOU-

utredningen Mera glädje för pengarna som positiv supporterkultur, men han påpekar 

också att gränsen mellan den positiva kulturen och den negativa är hårfin då läktaren 

och andra fotbollsrelaterade kontexter kan fungera som en scen för att ge utlopp för 

frustrationer. 

 

4.2 Sport i samhället, supportrar och media 
“Läktarproblemen går lite i cykler och tidningarna skriver mest om det när problemen eskalerar. 

Förbättringarna nämns aldrig, så det är lätt att uppfatta det som att det hela tiden blir värre även om så 

inte är fallet. “ – Hans Löfdahl, supporterpolis (RF: Andra sidan är ni klara, 2012:25)  

 

“Media tyckte inte att det var så kul att skriva helsidor om tifo längre. Är det hajp, då kommer folk. Folk 

ger folk och det blir en god spiral. Nu har vi en ond spiral, där media lyfter huliganer. Det säljer på kort 

sikt, men på sikt dödar de sin egen sak. De tjänar pengar på fotbollen men skriver ner sin egen sak” – 

Anders Hagenbjörk, ordförande i AIK Tifo till 2010 (Hagström, Johansson & Jurell, 2010:174)   
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Sport kan på vissa håll anses vara oviktigt, men Coakley (2015) argumenterar för att 

sport representerar föreställningar om hur världen fungerar och vad som är viktigt i 

livet. I dagens samhälle är sport ett socialt viktigt kulturfenomen för många människor, 

då de förstärker idéer och övertygelser i samhället. Dessutom har sport integrerats i vårt 

samhällsliv, såsom familj, religion, utbildning, politik, ekonomi och inte minst i 

medierna. Sport är inte bara reflektioner av vårt sociala sammanhang, sport är också en 

plattform för vårt sociala liv att produceras, reproduceras och förändras. I de här 

processerna är sportjournalisterna viktiga aktörer eftersom deras framställningar av 

sporten påverkar människors bild av sig själva och deras omvärld (Coakley, 2015).  
 

Både supportrar och supporterpolis riktar i citaten ovan kritik mot hur medierna 

rapporterar om såväl supporterkulturen som ordningsstörningar vid fotbollsmatcher. 

Som Coakley redogör för så spelar sport stor roll i dagens samhälle och 

sportjournalistiken har en viktig uppgift i att rapportera om sporten eftersom den har en 

viktig samhällsfunktion. Coakleys tankar om sportjournalistikens roll kan kopplas till 

teorin om mediernas dagordning, som vi kommer att förklara närmare i det kommande 

teoriavsnittet men kortfattat handlar den om att människor vänder sig till medierna för 

att få en bild av vad som har hänt och vad som är viktigt i samhället. Det finns ett 

eventuellt problem om det är så att medierna nästan uteslutande rapporterar om 

supporterkultur i en negativ kontext eftersom medierna har påverkan på hur vi uppfattar 

saker och ting.  
 

4.2 De breda supporterföreningarna 
Inom supporterkulturen finns olika strömningar och grupperingar som skiljer sig i 

normer och värderingar, för att förstå kulturen måste det också finnas en förståelse för 

hur de här grupperingarna ser ut och vad de står för. De organiserade och breda 

supporterföreningarna är till för alla som på ett eller annat sätt stödjer sin klubb. Därför 

är de här föreningarna den övergripande organisationen för de som är engagerade i en 

fotbollsklubb, vilket gör att det här ryms alla typer av supportrar, även de mer 

våldsbenägna. Dock har våldsbejakande supportergrupperingar sedan 20 år tillbaka 

bildat egna grupperingar, så kallade firmor, och i princip allt fotbollsrelaterat våld idag 

kan härledas till firmornas verksamhet. Majoriteten av medlemmarna i de officiella 

supporterföreningarna har inget intresse för våld, utan består av “vanliga” människor 

och grundinställningen är att alla ska känna sig välkomna. En del av den här gruppen 
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supportrar är positivt inställda till pyroteknik, då det i vissa kretsar anses vara en del av 

supporterkulturen. Det är dock en väldigt liten klick av den här typen av supportrar som 

faktiskt använder pyroteknik regelbundet (SOU 2013:19). 
 

4.3 Ultras 

Ultrasgrupperingar har influenser från den sydeuropeiska läktarkulturen och har som 

mål att vara ett verbalt och visuellt stöd till klubben som grupperingen stödjer. Med 

hjälp av sång, banderoller, flaggor och halsdukar visar en ultra sitt stöd gentemot 

klubben, och pyroteknikanvändningen i samband med fotbollsmatcher är en viktig 

komponent i ultraskulturen. Ultrasgrupperingar förespråkar inte våld öppet men det blir 

allt vanligare att medlemmar i en ultrasgruppering även kan ingå i de våldsbejakande 

firmorna (SOU 2013:19). 
 

4.4 Firmor 

Firmor är namnet på mindre grupperingar av supportrar som i folkmun ofta refereras till 

som “huliganer”. Firmorna är en som mindre, fristående gruppering inom de större 

supporterföreningarna och består av våldsbenägna supportrar. Firmorna uppskattas 

utgöra omkring tre procent av den svenska supporterskaran. Tidigare har firmorna varit 

de som ägnat sig åt pyroteknik men på senare år har firmakulturen börjat försvinna till 

förmån för ultraskulturen som tagit över på de svenska läktarna (SOU 2013:19). 
 

4.5 Va för jävla pack e ni? 

Va för jävla pack e ni handlar om hur supporterkulturen har utvecklats i Sverige från 

70-talet fram till nu. Det fokuseras främst på utvecklingen i Stockholmsområdet och 

innehåller intervjuer med flera som är involverade i supporterföreningar till de 

Allsvenska klubbarna Djurgårdens IF, AIK och Hammarby IF. Det ges en överskådlig 

bild av hur supporterlandskapet förändrats från medlemmar i klackarnas perspektiv, de 

som står för utvecklingen, snarare än från exempelvis journalister som bevakar 

utvecklingen från sidan. Eftersom vi har valt att forska om en aspekt av 

supporterkulturen kan det vara nyttigt att även få en bild av fenomenet ur det här 

perspektivet. 
 

Det beskrivs bland annat hur den tifokultur som bland annat innehåller pyroteknik 

började ta form under 90-talet. Tifon innebär stora läktarkoreografier som innefattar allt 

från konfetti och färgade pappersark till pyroteknik. Dessa hjälpmedel kan användas för 
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att till exempel färga hela arenan i sitt lags färger. 1990 började svensk TV sända 

matcher från italienska Serie A och den italienska läktarkulturen inspirerade sedan den 

svenska kulturen. Från att tidigare varit mest inspirerad av den engelska kulturen växte 

det nu upp en ny generation supportrar som drog influenser även från den italienska 

fotbollen (Hagström, Johansson & Jurell, 2010). 
 

Det redogörs också för hur fotbollen mot slutet av 90-talet blev mycket större än den 

hade varit tidigare. Från att ha varit mer utav en subkultur blev det nu mer “mainstream” 

att vara fotbollssupporter. Den utvecklingen ledde till att publiksiffror ökade avsevärt 

och att medierna engagerade sig mer i att skriva om fotbollsmatcher och då även om hur 

supportrarna skötte eventuella tifon och liknande (Hagström, Johansson & Jurell, 2010). 
 

4.6 Pyroteknik 

Pyroteknik är ett samlingsnamn för flera typer av pjäser som används som 

“stämningshöjare” på exempelvis fotbollsmatcher. De tre vanligast förekommande 

typerna är bengaler, rökbomber och knallskott. Bengaler är nödbloss som utvecklats 

som säkerhetsutrustning till båtar med avsikt att kunna göra dem synliga i nödfall. De 

brinner vid väldigt höga temperaturer och går inte att släcka med vatten då de innehåller 

syre just för att kunna användas till havs. Då bengaler i princip utgör kontrollerade eldar 

medför de en brand- samt brännrisk. Det finns bengaler som är lagliga att använda i 

Sverige och den största risken de medför är en konsekvens av brist på kunskap hos 

användarna. Rökbomber är pjäser som skapar stora mängder färgad rök och medför 

risker då de kan vara problematiska för personer med andningssvårigheter och 

rökbomber kan även kan utlösa astmaanfall. Knallskott är inte tillåtna i Sverige och är 

väldigt högljudda smällare som medför en risk för hörselskador. Utöver eventuella 

hälsomässiga risker med pyroteknik medför de även en del kostnader för 

fotbollsklubbarna i form av kostnader för förhindrande av att ta in dem på arenorna 

samt eventuella böter vid användning av pyroteknik. I dagsläget arbetas det med att göra 

upp regler för hur man ska kunna införa legalt användande av pyroteknik på olika 

idrottsevenemang (SOU 2013:19). 

 

4.9 Mer glädje för pengarna 

Den förre rikspolischefen Björn Eriksson tilldelades 2011 uppdraget att utreda hur 

brottslighet i samband med idrottsevenemang kan motverkas. Det mynnade bland annat 

ut i rapporten Mer glädje för pengarna, som har nämns tidigare. Eriksson pekar på 



  
 

6 

pyroteknik som en stor fråga när det kommer till ordningsstörningar vid 

fotbollsmatcher, men har också kommit fram till att den stora problematiken ligger i 

okunskapen om hur pyroteknik ska användas, inte fenomenet i sig. Han förespråkar en 

lösning som tillåter legal användning av pyroteknik på fotbollsarenor i Sverige men är 

starkt kritisk mot hur säkerheten på arenorna sköts med visitering av åskådare för att 

förhindra intag av pjäserna. Eriksson redogör här för hur medierna bestämmer 

dagordningen när det kommer till rapportering om huliganism och andra 

ordningsstörningar vid idrottsevenemang (SOU 2013:19). 
 

4.8 Vad är huliganism? 

Forskningen kring pyroteknik är begränsad, det finns däremot en del forskning kring 

huliganism, och pyroteknik är en av fotbollsrelaterade ordningsstörning som ibland tas 

upp inom det paraplybegreppet. I Aage Radmanns bok Vad är huliganism? diskuteras 

mediernas porträttering av huliganer, ett begrepp som i media ofta får fungera som ett 

samlingsbegrepp för flera fotbollsrelaterade ordningsstörningar som kastande av 

föremål, vandalisering av privat och offentlig egendom, pyroteknik samt verbalt och 

fysiskt våld. I boken beskriver Radmann hur medier sedan länge arbetat med att skapa 

en bild av ‘huliganen’ som någon avvikande eller ‘den andra’. Då forskning kunnat 

konstatera att det är genom media som allmänhet, politiker och beslutsfattare får sin bild 

av idrottsrelaterade våldsproblem får denna typ av medieberättande konsekvenser. 

Skapandet av huliganen som avvikande har gjort det lättare att sätta in åtgärder mot 

fotbollsligister och hårdare kontroller av fotbollslandskapet. Denna mediakonstruktion 

har också gjort det lättare att legitimera åtgärderna och gjort att de besluten får mindre 

kritik från allmänheten (Radmann, 2015). 
 

Som en del i den mediebild som finns av “huliganer” hör ett systematiskt utmålande av 

dem som lägre stående varelser. Radmann pekar framförallt på Stuart Halls artikel The 

treatment of football hooliganism in the press från 1978, vilken visar att kvällspressen 

ofta refererar till huliganer som “savages” och “animals” vilket är stigmatiserande och 

bidrog till en panikstämmning. Den typen av medierapportering har funnits kvar sedan 

dess och under EM i fotboll 1996 började brittiska tabloidtidningar lista huliganer och 

hänga ut dem i “name and shame”- artiklar som det kallades då. Den här typen av 

mediebild återfinns i medier från flera länder som Frankrike, Tyskland, Ryssland och 

Grekland (Radmann, 2015). 
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Denna avhumanisering som sker av huliganer resulterar sedan i att de accepterar en 

plats i ett utanförskap som till viss del skapats av medierna. När medierna refererar till 

“gruppen” som antisociala, djur och samhällsfiender accepteras den rollen. Som 

exempel på det visar Radmann hur AIKs supporterförening Black Army själva väljer att 

spä på myten om sin egen farlighet. Genom framhäva sig själva på ett visst sätt och 

sedan bli omskrivna som de blev i medierna stärkte Black Army sitt varumärke. Att 

vara en fiende och upptas på ett visst sätt av allmänheten ledde också till att 

gemenskapen inom gruppen förstärktes (Radmann, 2015). 

 

5. Teori 
 
Ramverket för vår teoretiska utgångspunkt består av dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin. De här teorierna används som ramverk för att bland annat förstå 

mediernas makt och inflytande över vilka ämnen som publiken ska ha åsikter om. 

Kritisk diskursanalys fungerar både som teori och metod i vår studie och är den 

övergripande teorin i undersökningen. Vidare redogör vi för teoretiska aspekter som kan 

prägla Sportbladets journalistiska arbete i egenskap av kvällstidning, där 

tabloidiseringen och sensationsjournalistik är centrala begrepp. Teoriavsnittet avslutas 

med avsnitt om mediernas dramaturgi och sportmediekomplexet, där det diskuteras 

huruvida sportens kommersiella kraft har någon effekt på rapporteringen om sport i 

medierna.  
 

5.1 Dagordningsteorin 

Jesper Strömbäck (2004) tar upp mediernas dagordningsmakt i Den medialiserade 

demokratin och menar att verkligheten är för svårbegriplig och mångfacetterad för att 

människor själva ska kunna skapa sig en bild av den. Därför vänder sig människor till 

medierna för att få en bild av vad som har hänt och vad som är viktigt i samhället. 

Själva uttrycket dagordningsteorin syftar till att medierna ger allmänheten ledtrådar om 

vad som är viktiga och angelägna samhällsproblem, de frågor som står på dagordningen 

just nu.  
 

“Pressen är måhända inte framgångsrik när det gäller att berätta för människor vad de ska ha för 

åsikter, men den är oerhört framgångsrik när det gäller att berätta vad människor ska ha åsikter om” – 
(Strömbäck, 2004:31) 
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Att medierna har makt över medborgarnas dagordning betyder inte att allmänheten är 

maktlösa och blint underkastar sig mediernas agenda. Det finns forskning som pekar på 

att mediernas makt över dagordningen beror på flera faktorer. För det första spelar 

naturligtvis mediets trovärdighet stor roll, där de stora aktörerna som står i toppen av 

mediehierarkin har högst trovärdighet. Samtidigt finns det en konkurrens när det 

kommer till trovärdighet mellan olika typer av medier, där de tryckta medierna som 

tidningar traditionellt har högst trovärdighet (Strömbäck, 2004:32-34).  
 

Den andra nivån av dagordningsteorin handlar om hur medierna beskriver företeelser 

och händelser i rapporteringen, men även hur dessa uppfattas av medborgarna. 

Dagordningsteorins andra nivå kallas även för attributdagordningen, eftersom att den 

andra nivån syftar till medierna kopplar olika attribut till olika objekt. Det kan röra sig 

om politiska ledare såväl som kriminalitet eller andra företeelser och är egenskaper eller 

drag som kännetecknar ett visst objekt. När medierna applicerar attribut till objekt på 

det här sättet leder det till att konsumenterna tolkar det som att vissa objekt eller vissa 

attribut är viktigare eller bättre än andra. Det leder i sin tur till att medierna inte bara har 

inflytande över vad vi har åsikter om utan även hur vi uppfattar vår omgivning 

(Strömbäck, 2014:107-108).  
 

5.2 Gestaltningsteorin 

Strömbäck (2014) redogör för att gestaltningsteorin, även kallad framing, och 

dagordningsteorins andra nivå är närbesläktade men med några tydliga skillnader. 

Gestaltningsteorin syftar till mer än bara mediernas dagordningsfunktion och Strömbäck 

delar in teorin i tre olika delar: 

1. Hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar 

människors uppfattningar av samma aspekter av verkligheten. 

2. Hur medierna, genom att gestalta verkligheten på vissa sätt, men inte andra, 

reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta 

verkligheten. 

3. Vad mediernas innehåll representerar (Strömbäck, 2014:113). 
 

Medierna, och nyhetsrapporteringen i medierna, ska enligt utsago spegla verkligheten. 

Om man utgår från det synsättet kan medborgarna få ta del av en objektiv bild av 

verkligheten genom nyhetsjournalistiken. Men riktigt så okomplicerat är det inte. 

Verkligheten är inte begränsad på det sättet som mediernas format är, vilket gör att 
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nyhetsrapportering alltid kommer att präglas av de val som hela tiden görs av medierna 

i allmänhet och journalisterna i synnerhet. Detta leder ofrånkomligen till att 

verkligheten gestaltas efter hur mediernas eller journalisterna väljer att framställa den, 

och vilka aspekter av verkligheten som framhävs. Nyheter i alla dess former bör alltså 

inte ses som en spegelbild av verkligheten utan snarare som en rekonstruktion eller 

gestaltning av verkligheten (Strömbäck, 2014:113-14).  
 

Vi ska undersöka hur användning av pyroteknik beskrivs i Sportbladet och hur 

aktörerna som presenteras i artiklarna porträtteras. Detta kommer att undersökas med 

hjälp av kritisk diskursanalys, men ramverket med dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin behövs för att få förståelse för mediernas makt över publiken. Att det 

existerar ett sådan maktförhållande är en förutsättning för vår studies relevans. Gripsrud 

(2002) pekar på att många hävdar att det huvudsakliga skälet till att medieforskning 

bedrivs är för att medierna påverkar oss. Dagordninsgteorin och gestaltningsteorin 

hjälper oss att förstå hur den påverkan går till. 
 

5.3 Diskursteori 
Ordet diskurs kan förenklat beskrivas som “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther Jorgensen & Phillips, 2000:7). Vidare redogörs det för hur vi 

människor ständigt är en del av pågående diskurser. Med hjälp av vårt tal och texter 

(eller meningsbyggande) kan vi påverka vilka diskursiva ramar som finns hos oss. Vårt 

språk formas av olika sociala företeelser vilket gör att språket spelar en viktig roll i 

skapandet av fenomen i samhället. En viktig aspekt av diskursteori är makt, särskilt 

enligt Michael Foucault som Winther Jorgensen & Phillips hänvisar till när de belyser 

teorier om makt. Istället för att endast betrakta makt som någonting negativt framhäver 

Foucault dess produktivitet. Det är genom makt som vår sociala omvärld skapas, 

eftersom objekt skiljs åt och får karaktär och relationer till varandra. Makt har en stor 

del i hur vi skapar vår sociala omvärld och gör det möjligt för oss att omnämna 

omvärlden på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts. Makten är alltså både 

produktiv och begränsande (Whinter Jorgensen & Phillips, 2000) 

 

Winther Jorgensen & Phillips (2000) använder också sig av Faircloughs definition av 

ordet diskurs. Det definieras “som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jorgensen & Phillips, 2000:72). En kritisk 

diskursanalys kan utföras på olika sätt, vi väljer att redogöra för fem gemensamma drag 
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som är övergripande för de flesta angreppssätten. De här fem dragen är baserade på 

Faircloughs & Wodaks (1997) förklaringar: 
 

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

karaktär. 

När man skapar (producerar) och tolkar (konsumerar) texter, bidrar det till att bilda den 

sociala värld vi befinner oss i, inklusive sociala identiteter och relationer. Genom det 

här producerandet och konsumerandet av texter i vardagen skapas social förändring och 

reproduktion. Texter i den här bemärkelsen syftar inte bara till tal eller skrift, utan kan 

även gälla bilder. 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad 

Det innebär att diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma de sociala 

strukturerna och processerna, de avspeglas också i diskursen. Förhållandet mellan 

föräldrar och barn är ett exempel på detta. Det är ett förhållande som är diskursivt 

konstituerat, alltså ett förhållande vars karaktär är grundat på ett specifikt sätt. Samtidigt 

är familjen en sammansättning levande människor med konkreta praktiker, existerande 

relationer och identiteter.  

3. Språkbruket ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 

I en kritisk diskursanalys görs en språklig textanalys i den sociala interaktionen. 

4. Diskurs fungerar ideologiskt 

Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämnlika maktförhållanden 

mellan olika sociala grupper, exempelvis mellan olika sociala klasser, mellan kvinnor 

och män eller mellan etniska minoriteter och majoriteter. Detta kallas för ideologiska 

effekter. Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den bemärkelsen att dess uppgift är att 

belysa den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av ojämnlika maktförhållanden i 

den sociala världen, för att sedan bidra till en förändring mot ett mer jämnlikt samhälle. 

5. Kritisk forskning 

En kritisk diskursanalys är inte neutral i sitt förhållningssätt. Utan den ska uppfattas 

som ett kritiskt angreppssätt som ställer sig på de undertryckta samhällsgruppernas sida. 

Den kritiska delen av diskursanalysen är till för att avslöja den roll som den diskursiva 

praktiken spelar i upprätthållandet av ojämnlika maktförhållanden och den ska kunna 

användas i kampen för social förändring. 
 

5.4 Mediernas roll i samhället, tabloidisering och sensationsjournalistik 

Traditionellt sett har massmediernas roll i samhället sammanfattats i tre beståndsdelar: 
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1. Informera om vad som händer i samhället. 

2. Granska makten i samhället. 

3. Fungera som forum för debatt mellan och inom olika grupper (Weibull & 

Wadbring, 2014: 30). 

De här tre punkterna är dock ingen kravbild som går att ställa på alla massmedier, då 

alla medieföretag förutom public service-företagen är privatägda och drivs således av 

självvalda intressen. Mediernas tre uppgifter bör istället tolkas som den önskvärda 

rollen som medierna bör ha i ett demokratiskt samhälle. 
 

Men journalistiken, och i synnerhet kvällspressen, har på senare år anklagats från flera 

olika håll för att “tabloidisera” medielandskapet. Med tabloidisering menas antingen att 

medierna har blivit mer kommersialiserade eller att innehållet över tid har blivit sämre, 

alternativt båda delarna, men det är den sistnämna biten som det talas mest om och som 

anses vara mest problematisk. Kritikerna menar att det journalistiska innehållet har 

blivit sämre i den bemärkelsen att populära och lätta nyheter i allt större utsträckning 

ersätter viktiga och tunga nyheter (Wadbring, 2013:186). Just nyheter om sport, som vi 

ska undersöka, är inte uppenbart placerade i den ena eller den andra typen av nyheter 

menar författarna. Däremot går det att göra tydliga kopplingar till den delen av 

journalistik som kallas för sensationsjournalistik, en utveckling som går hand i hand 

med tabloidiseringen. 
 

Marina Ghersetti (2012) förklarar i Medierna och demokratin hur nyhetsjournalistiken 

de senaste decennierna mer och mer har ersatts av sensationsbaserad journalistik. Den 

här typen av journalistik präglas av överdrifter, spekulationer, populism och har stort 

fokus på skandaler. Gränsen mellan den informerande och seriösa journalistiken och 

underhållningsjournalistik håller på att suddas ut, vilket tabloidiseringen syftar till, och 

med sensationsjournalistik är mediernas primära mål att sälja lösnummer och locka till 

sig annonsörer. Även Sigurd Allern (2012) menar att tabloidiseringen och 

sensationsjournalistik är en direkt konsekvens av varandra. Tabloidformatets 

kännetecken är att texten ska vara enkel att förstå och innehåller därför starka ord som 

“skandal”, “kris”, “tragisk” och dylikt. De tabloida medierna använder sig särskilt av tre 

olika tillvägagångssätt för att göra en text mer sensationsartad och möjligtvis mer 

intressant, tillspetsning, polarisering och personifiering. 
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• En tillspetsning av en text innebär att journalisten väljer att fokusera på utvalda 

detaljer i nyheten för att göra den mer dramatisk. 

• Med polarisering menas att journalisten väljer att skapa en konflikt mellan två 

eller flera olika sidor för att på så sätt göra texten mer dramatisk. 

• Personifiering används för att beröra konsumenten så mycket som möjligt. 

Journalisten tar ner berättelsen på ett personligt plan och fokuserar på en 

specifik person som har gjort något eller varit med om något (Allern, 2012).  
 

Mycket av den tifokultur där pyroteknik ingår är ett beteende och en kultur som många 

kanske inte förstår sig på. Det finns flera skäl till att tro att pyroteknik är ett ämne som 

borde passa bra in i sensationsjournalistikens dramaturgi. Dess avvikande natur gör att 

det blir ett exotisk och spännande fenomen. Dessutom är pyroteknik något som är 

förbjudet och räknas således som en ordningsstörning, vilket ger journalister möjlighet 

att erbjuda en tillspetsad bild av pyroteknik vid fotbollsmatcher. 
 

5.5 Mediernas dramaturgi 
När publiken, läser en medietext så betraktas den som en teaterföreställning med 

journalisten som regissör och på “teaterscenen” förekommer olika aktörer som innehar 

rollerna som huvudroller och biroller. Som publik och läsare av texten plockar vi bland 

annat fram ett antal frågor till texten, som hur de här rollerna framställs, vad de olika 

aktörerna kallas, hur de beskrivs och vad de får göra i texten. Läsaren strävar efter att 

förstå textens uppbyggnad och plockar därför ihop beståndsdelarna och försöker 

därefter spåra och återge karaktäristiska drag i texten eller talande citat. De klassiska 

komponenterna i berättelser blir ofta tydliga när dramaturgin i en text studeras, med 

skurkar, offer och hjältar. Men ännu viktigare när man studerar dramaturgin är att utläsa 

hur scenen ska uppfattas, vilka som får komma till tals och vilka som som prioriteras 

bort (Nerman, 1973:55).  
 

På en fotbollsarena finns en särskild dramaturgi, det är en egen scen med ramar, regler 

och värderingar. När medierna och deras journalister rapporterar om pyroteknik på 

fotbollsmatcher skapar de roller för de aktörer som framhävs i texten, på så vis bygger 

journalisterna upp bilden om hur det ser ut på en fotbollsarena för de som inte har varit 

på matchen eller kanske inte är initierade. Genom dramatisering kan medierna enligt 

dagordningens andra nivå i viss mån bestämma hur ett fenomen porträtteras i medierna 

och kan genom exempelvis en sensationsartad rapportering sälja fler lösnummer. 
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5.6 Sportmediekomplexet, konvergens och mediecirkulation 

Knut Helland (2003) beskriver det som han kallar för sportmediekomplexet i Sport, 

medier og journalistik, där komplexet innefattar det gemensamma kommersiella 

intresset som finns hos idrottsutövarna, idrottsorganisationerna, sponsorerna och 

massmedierna. I dag är en fotbollsmatch en av de största exponeringsarenorna som 

finns för kommersiella budskap och det är medierna som driver den här 

kommersialiseringen framåt. Eftersom det finns en så omfattande bevakning av sport i 

dag fungerar medierna som kanalen som ger sport ett kommersiellt värde. För åskådarna 

vid ett idrottsevenemang är alltid i minoritet i jämförelse med de som tar del av 

evenemanget via medierna. Medieforskaren Marshall McLuhan har tidigare beskrivit 

hur TV omvandlat verkligheten för att passa sitt format. Han menar att “the medium is 

the message”, vilket med utgångspunkt i sportmediekomplexet kan översättas till 

“medierna är exponeringen”. Mediernas exponering ger publik till idrotten, pengar till 

sponsorerna och sig själva.  
 

Konvergens i journalistiska sammanhang syftar till att den nya tekniken gör det möjligt 

för de äldre medieformerna att stråla samman och bli mer homogen i produktion och 

användning. Mycket av konvergensen går ut på att ta det gamla innehållet och paketera 

om det i en ny, modern form. Det uppenbara exemplet är tidningsartiklar som läggs ut 

på nätsajten. De nya medieformerna har börjat övertagandet men samtidigt sitter de 

traditionella medierna i bakgrunden och styr och definierar fortfarande hur det nya ska 

se ut (Nygren & Wadbring, 2013:15). Även om tekniken har nått nya landvinningar de 

senaste decennierna så hävdar många att det inte händer särskilt mycket inom den 

journalistiska produkten. Stabilitet prioriteras framför förändring, det handlar alltså inte 

om att det journalistiska fältet håller på att stagnera utan snarare att 

förändringsprocessen sker långsamt. Detta beror på flera faktorer, bland annat genom att 

man inom branschen gärna imiterar varandra. Det finns en rädsla att tänka nytt och att 

hamna efter om man avviker från normerna i för stor utsträckning. Mediernas innehåll 

förblir alltså i hög grad densamma, då det är svårt att förändra den rådande 

mediestrukturen. Medieforskare hävdar att de förändringarna som görs inom 

journalistiken främst är “kosmetiska” och att det knappt sker några förändringar i 

grunden. Det här leder till att strukturen och innehållet i stort sätt är oförändrat, vilket 

gör att ungefär samma typer av nyheter florerar i medierna (Wadbring, 2013:188). 
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Kommersiell sport, som det kallas, är en lyxvara i den bemärkelsen att den endast kan 

blomstra i ett samhälle där levnadsstandarden är så pass hög att konsumenterna har tid 

och resurser att ägna sig åt sport. I samhällen där all energi går åt till att överleva har 

sport inte samma kommersiella ställning. Det krävs ett utpräglad konsumtionssamhälle 

för att en sport som exempelvis fotboll ska nå sin fulla potential (Coakley, 2015:352-

353). Det här gör sport till en klassfråga och mediernas bevakning av sporten bör 

rimligtvis påverkas av det här. Coakley (2015) argumenterar för att det gör precis det. 

Han menar att i länder där många av massmedierna är privatägda, som fallet är i 

Sverige, är det främsta målet att tjäna pengar och föra fram åsikter och tankesätt från 

människorna som sitter på makten och inflytandet. Medieinnehållet anpassas och 

formas efter det narrativ som de privatägda massmedierna vet kommer att locka en bred 

publik. Både Wadbring och Coakley pekar på att detta leder till ett enformigt och 

reproducerat nyhetsflöde där samma typer av nyheter cirkulerar i etern. Sporten blir som 

sagt en klassfråga eftersom sporten, som Coakley pekar på, till stor del gynnar de som 

sitter i toppen av hierarkin. Blir sportrapporteringen och framför allt rapporteringen om 

pyroteknik vid fotbollsmatcher en del av en journalistik som endast reproducerar 

rådande uppfattningar?  

 

6. Metod 
 
6.1 Textanalys 

Textanalys är en hermeneutisk metod för att tolka innehållet i en text. Hermeneutik 

handlar om att ingen kunskap är exakt utan att allt behöver tolkas. Poängen med 

textanalys är att blotta eventuella bakomliggande värderingar i texter och metoden utgår 

från att texter innehåller mer än vad det bara står. Det finns flera inriktningar av 

textanalys där tolkaren inriktar sig på olika aspekter av texterna i sin tolkning där 

diskursanalys är den mest kända men det förekommer andra så som narrativanalys och 

argumentationsanalys. För att genomföra en textanalys krävs att man är medveten om 

vad för typ av text man läser, man bör försöka hålla en distans till sina egna värderingar 

och försöka ta fasta på hur författaren skriver samt att vara insatt i kontexten. Utifrån de 

punkterna kan man sedan analysera avsändaren och dess intentioner med texten men 

också den tilltänka mottagaren (Bergström & Boréus, 2014:13-48). Då vi gjort en 

analys av hur Sportbladet framställer pyroteknik på fotbollsmatcher i sina texter är 

textanalysen grundmetoden för vår studie. Det är i textanalysen vi tar avstamp i vår 
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analys men vi fördjupade oss genom att använda en mer djupgående analysmetod som i 

det här fallet är kritisk diskursanalys. 
 

6.2 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys är en metod för att påvisa maktstrukturer som kan urskiljas i hur texter 

förmedlar händelser och hur aktörerna i dessa händelser representeras. Då texternas 

skapare besitter vissa värderingar och erfarenheter finns det en risk att de lyser igenom 

texten på grund av ordval och textens konstruktion. På samma sätt är den som läser 

texten inte fri från värderingar och erfarenheter, vilket kan påverka hur mottagaren 

tolkar texten (Bergström & Boréus, 2014). Genom diskursanalysen kan vi då skapa en 

bild av mediernas relation till det fenomen vi undersöker i vår studie. 
 

Med den här studien använde vi oss av kritisk diskursanalys för att undersöka hur 

Sportbladet framställer pyroteknik på fotbollsmatcher. Genom att analysera vilka som 

får komma till tals, vad de får säga samt i vilka sammanhang och hur händelser beskrivs 

fick vi en bild av vad Sportbladet erbjuder för bild av fenomenet pyroteknik. 
 

Vi utgick från Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys vilket innebär att 

alla former av språkbruk är kommunikativa händelser i tre dimensioner. De tre 

dimensionerna är: 

• Text, vilket är en produkt som består av tal, skrift, bild eller en kombination av 

språklig och visuell kommunikation 

• Diskursiv praktik, vilket är produktionen och konsumtionen av texter. 

• Social praktik, vilket är under de sociala förhållanden texten existerar 

(Fairclough, 1992). 
 

I vår studie försökte vi identifiera hur händelser förbinds till subjekt och objekt och hur 

de sätt att framställa saker i texten kan ha konsekvenser. Vi såg också på vilka diskurser 

som texterna bygger på och hur de diskurserna samspelar med maktstrukturer i 

samhället. Det gjorde vi med stöd i Faircloughs analysmodell så som den beskrivs av 

Winther Jørgensen & Phillips (2000). 
 

6.3 Metaforer 

Metaforer är en semiotisk metod som beskriver saker i termer av något annat som det 

inte är. Genom att överföra en betydelse från en mer känd sak till något mer komplext 
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kan det öka läsarens förståelse. Exempelvis om det är ‘stökigt’ på en fotbollsmatch kan 

den som läser få upp en bild i sitt huvud av ett stökigt hem, det är oordning. Det kan 

också föra med sig konnotationer av att det måste städas upp, det vill säga ett problem 

som måste lösas. Vad som faktiskt försegått på fotbollsmatchen framkommer inte helt 

tydligt av uttrycket men läsaren kan skapa sig en bild av ett ungefärligt händelseförlopp. 

Sedan 80-talet har det dykt upp en ny forskningsinriktning enligt vilken metaforer inte 

bara är en utsmyckning av språk utan ett sätt för oss att förstå vår omvärld. Om en 

bestämd metafor är accepterad har man också accepterat ett visst sätt att förstå 

exempelvis ett samhällsfenomen. (Boréus & Bergström, 2012). Att identifiera och 

analysera metaforer kan var en del av en kritisk diskursanalys just eftersom metaforer är 

ett verktyg för att förstå vår omvärld. Såväl diskurser som metaforer fokuserar på de 

språkliga aspekterna i en text och användandet av metaforer i en text kan vara en viktig 

beståndsdel i vad för diskurser en text erbjuder läsaren. En fördjupad kunskap om 

metaforer hjälpte oss i vår diskursanalys då delar av diskursen kan uttryckas i metaforer. 

Då var det viktigt att vi kunde identifiera och värdera de metaforer som dykt upp, vilket 

också Boréus & Bergström (2012) påpekar. 
 

6.4 Tillvägagångssätt och urval 
Som nämns i metoddelen utgick vi från Faircloughs tredimensionella modell när vi 

analyserade våra artiklar. Vi började med att analysera texten utefter hur språket 

använts, vilka ordval författarna gör, om det förekommer värdeladdade ord samt hur 

grammatiken används. Vilka får komma till tals och hur låter författarna dem uttala sig, 

vad tillåts de säga. Vi har studerat teman som gått att finna i texterna och hur de 

sammanflätas i texterna. Vi har också använt den tredimensionella modellen för att 

reflektera kring hur texterna förhåller sig till den diskursiva praktiken. Hur texternas 

produktion, distribution och konsumtion gestaltar sig. Sen har vi analyserat texternas 

relation till den sociala praktiken och hur deras omgivning kan ha påverkat deras 

innehåll och hur de i sin tur kan påverka sin omgivning (Bergström & Boréus, 2012). 
 

Med stöd utifrån den kritiska diskursanalysen tog vi fram fem frågor som vi ställde till 

texterna när vi analyserade dem. Med hjälp av de här frågorna till texterna så undersökte 

vi vilka diskurser som kunde urskiljas.  

1. I vilken kontext har artikeln publicerats?  

För att kunna hitta bakomliggande värderingar i texter så var vi tvungna att identifiera i 

vilken kontext varje artikel var publicerad. Arbetet med kontexter ledde till att vi kunde 
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urskilja att artiklarna i stor utsträckning handlade om specifika händelser, som det 

redogörs för i nästa stycke.  

2. Kan det urskiljas en tydlig dramaturgi i texterna? Om så är fallet, på vilket 

sätt? 

En dramaturgi i en text kan ses med hjälp av att artikelförfattaren antingen beskriver 

eller antyder att en part är exempelvis hjälte eller skurk, alternativt god eller ond. Precis 

som Nerman (1973) beskriver. Dramaturgin underlättar i arbetet att urskilja diskurser i 

texterna. 

3. Vem får uttala sig rörande pyroteknik i artiklarna? 

Vem som får uttala sig i vårt urval kommer att ha stor påverkan på exempelvis texternas 

dramaturgi, därför är det en viktig aspekt att ha i åtanke. 

4. Vad uttalar sig aktörerna i artiklarna om? 

Även vad de inblandade uttala sig om är viktigt eftersom det exempelvis kan avslöja om 

journalisten driver en eventuell diskurs 

5. Förekommer det värdeladdade ord eller metaforer? Om så är fallet, vilka 

ord används och på vilket sätt? 

Värdeladdade ord och metaforer är viktiga inslag i sensationsjournalistiken, i vårt fall 

kan det handla om krigsmetaforer eller värdeladdade ord som hot, livsfara, skandal. 
 

Med hjälp av de här frågorna till vårt urval kunde vi urskilja ett antal specifika teman 

som vi utgick från när vi utformade vår resultat- och analysdel.  
 

Vi valde att analysera tolv artiklar från tidningen Sportbladet som är Aftonbladets 

sportbilaga. Anledningen till att vi valde att analysera artiklar från Sportbladet är att det 

är Sveriges största sportbilaga då Aftonbladet är den tidning med störst räckvidd i 

Sverige. Under Allsvenskan 2015 hade tidningen en räckvidd på 3.2-3.6 miljoner läsare 

(http://www.aftonbladet.se/siffror/). Sportbladets räckvidd tyder också att den har 

betydelse för hur mening och uppfattningar skapas om sport i allmänhet och i vårt fall, 

fotboll och händelser på en fotbollsarena i synnerhet. Artiklarna är utvalda genom ett 

strategiskt urval där nio av artiklarna är direkt kopplade till tre olika incidenter som har 

med pyroteknik att göra, med tre artiklar per incident. De incidenterna är: 

• AIK bötfälls av Svenska Fotbollsförbundets disciplinnämnd för bristfällig 

visitering. 

• Misstänkt kastning av pyroteknik mot säkerhetspersonal vid match mellan IF 

Elfsborg och Malmö FF. 
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• Kastning av pyroteknik mellan läktare under matchen mellan IFK Göteborg och 

Hammarby IF. 

Vi valde att undersöka artiklar som utgavs i samband med specifika incidenter eftersom 

vi förutsätter att det är då den här typen av artiklar får högst antal läsare. De resterande 

tre artiklarna berörde olika händelser och valet motiveras med att just de här artiklarna 

belyste intressanta aspekter av pyroteknik.  
 

6.5 Metodkritik och tillförlitlighet 

Eftersom den kritiska diskursanalys vi tänker göra är baserad på våra tolkningar finns 

det eventuella problem med tillförlitligheten av vår undersökning. Genom att tydligt 

beskriva tillvägagångssättet och motivera våra tolkningar så har vi försökt skapa så hög 

tillförlitlighet som möjligt i vår undersökning. Då vi i egenskap av forskare tolkar det 

material vi analyserar tar vi också med oss våra personliga uppfattningar och influenser 

när vi tolkar materialet. Således kan det eventuellt finnas en brist i objektiviteten. Det 

vore dock omöjligt för oss att genomföra uppgiften och helt ignorera vad vi har för 

konnotationer till vissa ord, uttryck och sammanhang. Som nämns tidigare i stycket om 

textanalys är det här en av de fällor som är viktiga att undvika i en sådan här studie 

(Boréus & Bergström, 2012). Som människa har man uppfattningar om en mängd olika 

fenomen i samhället och de är svåra att bortse ifrån, såväl som forskare som 

privatperson. Om man som forskare ska ge sig på att förstå och analysera hur en kultur 

porträtteras går det inte att bortse från att det måste finnas en förförståelse för ämnet. 

Däremot har vi inte för avsikt att bekräfta någon hypotes även om vi har föreställningar 

om hur resultatet kommer att se ut. Det går att argumentera för att den här typen av 

studier blir av subjektiv natur, men vi fokuserar endast på hur journalisterna framställer 

pyroteknik och dess användare, vilket minskar riskerna för subjektiva inslag i 

forskningen. Vi är dock medvetna om att undersökningens resultat eventuellt hade sett 

annorlunda ut om någon annan utfört studien och med tanke på studiens omfattning är 

det svårt att dra statistiska slutsatser, vilket Larsson (2010) redogör för. Det är sannolikt 

att vårt strategiska urval påverkar resultatet men vi är övertygade om att vår 

undersökningen ger en tydlig indikation på hur hur pyroteknik som fenomen porträtteras 

och framställs i Sportbladet.  
 

6.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2015) har tagit fram krav som gäller vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Kraven delas i stort in i två delar, forskningskravet och 
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individskyddskravet. Forskningskravet handlar om att studien som utförs har en 

samhällelig relevans och ska ses som viktig, vi anser att vår studie har en samhällelig 

relevans eftersom medierna har som uppgift att informera om vad som händer i 

samhället men också på grund av att medierna påverkar publikens uppfattning om olika 

ämnen. Det här belyste vi i vårt teori-avsnitt och med tanke på detta så bör det vara av 

intresse för forskningen att undersöka hur medierna porträtterar och framställer 

pyroteknik, då sport och i synnerhet fotboll är en kulturell institution med stor 

mediebevakning. Även om tillvägagångssättet är beprövat så är just pyroteknik ett 

outforskat område rent vetenskapligt, därför kan vår undersökning vara med och bryta 

ny mark genom att undersöka ett omdiskuterat ämne. Individskyddskravet delas upp i 

fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra kraven syftar till att skydda enskilda personers personuppgifter 

och uppgiftslämarnas rätt till anonymitet. Dessutom ska de inblandade personerna vara 

informerade om undersökningens syfte och var den kommer att publiceras. I vår studie 

har inga intervjuer gjorts, utan vi har analyserat redan existerande artiklar där intervjuer 

med tjänstemän redan har publicerats. Däremot är många av de personer som figurerar i 

artiklarna inte offentliga personer och därför väljer vi att benämna de efter titel eller 

dylikt, eftersom vår undersökning har för avsikt att belysa Sportbladets porträttering av 

pyroteknik och dess användare är deras namn eller personuppgifter inte relevant i 

sammanhanget.  
 
 

7. Resultat och analys 
 

Under analysen av vårt utvalda material har vi funnit återkommande teman i texterna. 

Vi har valt att namnge dessa teman efter olika teoretiska begrepp. Anledningen till att vi 

valt att namnge temat efter en del av en teori är att just den teoretiska byggstenen är 

mest synlig. Vi vill dock poängtera att det finns uttryck som går att tolkas med hjälp av 

andra teorier inom dessa teman. Den teoretiska grund som gett temat sitt namn är 

således inte den enda teori som använts vid tolkningen av materialet. 
 

8.1 Polarisering och dramaturgi 
Enligt Allern (2012) finns det tre tillvägagångssätt för att göra en text mer 

sensationsartad och locka till läsning, tillspetsning, polarisering och personifiering. 

Polarisering är ett återkommande grepp i flera av de texter som vi har analyserat. Det 
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används som en dramaturgisk resurs för att få det att verka som att två parter i en 

konflikt har större problem med varandra än vad de egentligen har. Dramaturgi i en text 

används för att läsarna lättare ska kunna förstå texterna och bilda sig en uppfattning om 

vilka roller som journalisten tilldelat aktörerna i texten. En medietext kan betraktas som 

en teaterföreställning med journalisten som regissör och där de som figurerar i texterna 

blir tilldelade olika roller beroende på hur dramaturgin är upplagd (Nerman, 1973).  
 

Polarisering av två parter är något som erbjuds läsarna i flera av våra artiklar. 

Journalistiska texter ska förmedla verkligheten, vilket problematiserar användandet av 

polarisering eftersom det riskerar att skapa animositet mellan två instanser eller grupper. 

Det finns en risk att konsumenterna får en felaktig bild av relationerna mellan dessa 

instanser eftersom deras bild av händelserna kommer från media, i linje med 

gestaltningsteorin som Strömbäck (2014) redogör för. Den syftar till att mediernas 

gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar om samma verklighet. 

Genom att gestalta verkligheten på ett visst sätt kan medierna sprida maktcentras och 

ideologier om hur verkligheten ser ut, beroende på vad innehållet i medierna 

representerar.  
 

I samband med att AIK straffades med 200 000 kronor i böter på grund av 

ordningsstörningar i form av bengaliska eldar och blockerade utrymningsvägar skrevs 

det flera artiklar om bötesbeloppet och hur det fastställts. I artikeln AIK överklagar 

rekordhöga böter – får stöd av rivalen erbjuds vi en bild av två rivaliserande klubbar 

som enas mot Svenska Fotbollsförbundets disciplinnämnd, som de anser har utfärdat för 

stränga böter. I den artikeln tillåts inte disciplinnämnden svara på kritiken, det får de 

göra först i en senare artikel. Istället tillåts lokalrivalen Djurgårdens IF:s 

säkerhetsansvarige uttala sig om hur disciplinnämnden gjort en “logisk tankevurpa” och 

att de “hamnat snett i sitt resonemang.” Det framställs som att de annars bittra rivalerna 

AIK och Djurgården enas i kampen mot en gemensam fiende, Svenska 

Fotbollsförbundets (SvFF) disciplinnämnd. Vi får även ta del av några av journalistens 

frågor till säkerhetsansvarige på Djurgårdens IF. 
 

Det har varit i princip samma människor i DN under lång tid. Bör man byta ut dem? 

(Sportbladet, 2015-04-13, AIK överklagar rekordhöga böter – får stöd av rivalen)  
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Den här frågan kan tolkas som att journalisten driver en kritisk diskurs mot 

disciplinnämnden och i förlängningen Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). 

Frågeväxlingen inleds med konstaterandet att de som sitter i disciplinnämnden har gjort 

det länge och journalisten frågar om det inte är dags att byta ut dem. Det kan tolkas som 

ledande och eventuellt som att journalisten tycker att det är dags att byta ut 

disciplinnämnden. Diskurser används för att påvisa sociala förhållanden och 

maktstrukturer och kan definieras som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jorgensen & Phillips, 2000). Den kritiska diskursen gentemot 

disciplinnämnden är en del av den dramaturgi som genomsyrar artiklarna om det här 

fallet. Den kan ses ytterligare när skillnaden i bötessumma för evakueringsvägar och 

pyroteknik jämförs. 
 

Det är ett av de högsta beloppen som vi har sett. Om evakueringsvägarna, där det i värsta fall kan 

handla om människors liv, innebär 25 000 så är 175 000 för visiteringen verkligen en hög summa. 

(Sportbladet, 2015-04-13, AIK överklagar rekordhöga böter – får stöd av rivalen) 

 

Journalisten väljer att lyfta fram säkerhetschefens argumentation om att det i värsta fall 

kan handla om människors liv om evakueringsvägarna är blockerade. Det kan få 

disciplinnämndens höga bötessumma för den bristfälliga visiteringen att framstå som 

väl tilltagen, eftersom att journalisten väljer att ställa det i paritet med bötesbeloppet för 

evakueringsvägarna.  
 

I en senare publicerad artikel, Slår ifrån kritiken: “Är rimliga böter” får 

disciplinämndens ordförande möjlighet att svara på kritiken men även här erbjuds 

läsarna en bild av disciplinnämnden som går hand i hand med den kritiska diskurs som 

finns i artikeln ovan. I artikeln erbjuds vi en bild av disciplinnämndens ordförande som 

en person som inte kan sitt eget regelverk och som inte vill svara på raka frågor. 
 

Mats Jonsson tycker att 175 000 kronor för bengaler är en hög summa jämfört med  25 000 

för evakueringsvägarna, där det i värsta fall kan handla om människors liv. Hur ser du på 

proportionerna? 

– Nja, vi har bedömt efter hur vi ser på detta. 

Vill du utveckla det? 

– Nej, vi tycker att det är rimliga böter. (Sportbladet, 2015-04-13, Slår ifrån kritiken: “Är 

rimliga böter”) 
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Det framställs som att DN:s ordförande inte vill utveckla vilka grunder de tagit sitt 

beslut på eller förklara hur de beslutat vilken bötessumma som är lämplig för vilket 

brott. Vi får en bild av ett högre organ som inte vill ge en inblick i hur de tar sina beslut. 

I de texter som analyseras ovan har journalisterna byggt upp en bild av att det finns en 

problematik mellan SvFF:s disciplinnämnd och en fotbollsklubb i frågor kring 

pyroteknik. Genom att ta kontakt med en representant för ytterligare en klubb, som de 

gjort i den artikel som analyserats ovan, kan det tolkas som att de vill förmedla en bild 

av att det är fler fotbollsklubbar som har problem med hur disciplinnämnden arbetar. 

Det förstärker bilden av den kritiska diskurs mot disciplinnämnden som präglar 

artiklarna.  
 

I fallet med artiklarna om AIK:s böter kan det ses som journalisternas sätt att belysa ett 

större problem, nämligen relationen mellan SvFF och fotbollsklubbarna. Läsarna 

erbjuds en bild av klubbar som försöker råda med SvFF om hur de ska hantera problem 

som uppstår under matcher. De erbjuds också en bild av disciplinnämnden som en 

högre instans som inte vill diskutera hur de tar beslut eller vad besluten grundar sig på. 

Enligt vår tolkning erbjuder journalisterna i det här fallet en dramaturgi där 

disciplinnämnden blir tilldelade rollen som skurk. Polariseringen mellan klubbarna och 

de högre instanserna, disciplinnämnden och i förlängningen SvFF i det här fallet bygger 

på en David mot Goliat-dramaturgi där journalisterna framställer fotbollsklubbarna som 

den lilla parten som strider mot den större, förtryckande övermakten. Eftersom att en del 

av den kritiska diskursanalysens användningsområde bygger på att belysa ojämnlika 

maktförhållanden och ställa sig på den undertryckta partens sida, vilket Faircloughs & 

Wodaks (1997) förklarar, är den här typen av kritisk diskurs gentemot disciplinnämnden 

inte särskilt förvånande i sammanhanget. I Sportbladets rapportering om pyroteknik 

verkar det finnas ett stort behov av att dramatisera händelser efter dramaturgiska 

strukturer. I våra undersökta artiklar gick det att utläsa att aktörerna i texterna tilldelades 

tydliga roller, exempelvis som hjälte och skurk, god eller ond, precis som Nerman 

(1973) redogör för. Mycket tyder på att det finns ett starkt behov av att polarisera olika 

aktörer eller olika läger mot varandra som onda eller goda, alternativt bra eller dåliga.  
 

Det finns inga fasta roller eller tydliga motpoler i Sportbladets polariserande och 

konfliktskapande dramaturgi, men själva greppet är ett återkommande tema i nästan alla 

analyserade artiklar. Under matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby kastades det 

bengaler mellan supportrar till de båda lagen, vilket ledde till att matchen fick avbrytas. 
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En 10-årig pojke och hans farbror befann sig på en av läktarna som 

Hammarbysupportrarna kastade bengaler mot och det mynnade ut i artikeln Efter 

skandalen: ‘Folk flydde och barn grät’. Här erbjuds en polarisering mellan de “goda 

och riktiga” supportrarna på sittplatsläktaren, barnfamiljer och andra som har råd med 

lite dyrare biljetter mot de “onda supportrarna”, som vi tidigare har benämnt som 

medlemmarna i de breda supporterföreningarna, där fraktioner av föreningarna i många 

fall består av ultras- och firmagrupperingar.  
 

Gårdagens möte fick ett dystert avslut. Bengaler kastades mellan Hammarby- och IFK Göteborg-

supportrar och mitt bland de otäcka scenerna hamnade flera barnfamiljer. (Sportbladet, 2015-09-

21, Efter skandalen: ‘Folk flydde och barn grät’) 

 

Det utmålas en bild av hur vanliga människor ska gå på fotbollsmatch och tvingas fly 

för att de på ståplats inte kan sköta sig. Det erbjuds en skräckdiskurs som polariserar 

ståplats gentemot sittplats eller de som står i klacken och sjunger varje match gentemot 

pojken och hans farbror i artikeln som får vara representanter för “vanliga” supportrar 

på en familjeläktare.  
 

Aage Radmann (2015) beskriver hur medierna har skapat och förstärker bilden av 

huliganer som ‘avvikande’ eller ‘den andra’. En del av den mediebilden består i ett 

systematiskt utmålande av huliganer som lägre stående varelser, vilket har resulterat i 

att den här typen av supportrar accepterar sin plats i ett utanförskap, som till viss del har 

skapats av medierna. Huliganerna blir inte bara fotbollens fiende utan också samhällets 

fiende. Även om de som var inblandade i bengalkastningen i matchen mellan IFK 

Göteborg och Hammarby inte per automatik är huliganer kan Radmanns forskning 

appliceras på den polarisering som exemplifieras i stycket ovan. Bengalkastarna och i 

förlängningen alla runt omkring dem reduceras till “dem”, en ond grupp som polariseras 

gentemot “oss vanliga” och som läsare erbjuds vi en dramaturgi som bygger på att den 

grupp som står för ordningsstörningar är den gemensamma fienden. Polarisering av 

supportrar, och bilden av “dem” som den gemensamma fienden, återfinns i fler artiklar 

som rör samma händelse. Ordföranden i Svenska Fotbollsförbundet uttalar sig i artikeln 

“Är kriminellt, folk utsätts för livsfara” och framställs som väldigt kritisk gentemot de 

som var inblandade i bengalkastningen mellan IFK Göteborg och Hammarby.  
 

– Jag hoppas verkligen att de som gjort det blir lagförda och avstängda. Den typen av beteende är 

helt, helt oacceptabelt bland människor oavsett om det är på en idrottsarena eller var det än är. 
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Vad sätter du för benämning på de som kastar bengaler upp på en läktare med familjer och 

barn? 

– Förmodligen är det straffbart om jag skulle uttrycka vad jag egentligen tycker. Det är helt 

befängt. Var finns empatin? Hur tänker man? Det är obegripligt. (Sportbladet, 2015-09-21, “Är 

kriminellt, folk utsätts för livsfara”) 

 

Frågans utformning i stycket ovan antyder att Sportbladets journalist söker polarisering 

mellan de supportrar som varit inblandade i bengalkastningen och andra supportrar 

genom att be ordföranden att sätta en benämning på de skyldiga. Det är ännu ett 

exempel på hur Sportbladet använder sig av sensationsjournalistiska knep i sin 

rapportering om pyroteknik.  
 

Under söndagsnatten och måndagen har Sportbladet tagit emot mängder av mejl från människor 

som anser att det nu får vara nog, att de inte kommer gå på allsvensk fotboll mer. (Sportbladet, 

2015-09-21, “Är kriminellt, folk utsätts för livsfara”) 

 

I meningen ovan framställs det igen hur det finns två polariserade grupper av 

supportrar. De som är ansvariga för ordningsstörningar och de vanliga supportrarna som 

nu har “fått nog” på grund av att den här typen av incidenter inträffar.  
 

Här finns det risk att det uppstår en problematik eftersom att en supporterförening inte 

är en homogen grupp, som det redogörs för tidigare i den här studien, utan det finns 

olika fragment av supportrar inom den här typen av rörelser vilket förklaras av Björn 

Eriksson i SOU 2013:19. I linje med dagordningsteorins andra nivå så riskerar 

allmänhetens bild av supportrar att bli skev. Attributdagordningen, som den andra nivån 

av dagordningsteorin också kallas, handlar om att medierna kopplar olika attribut till 

olika objekt. Det leder i sin tur till att medierna inte bara har inflytande över vad vi har 

åsikter om utan även hur vi uppfattar vår omgivning (Strömbäck, 2014). Vissa 

företeelser eller ett visst beteende, som exempelvis pyroteknik eller bruket av det, kan 

genom mediernas rapportering kopplas till huliganism eller våld. I det här fallet kan det 

skapas en problematik om medierna påverkar hur allmänheten uppfattar en grupp som i 

vissa fall beskrivs som homogen, men som i själva verket hyser olika typer av 

grupperingar och normer.  
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8.2 Tillspetsning, metaforer och personifiering 

Nerman (1973) redogör för hur journalister agerar regissörer i texten, som han liknar 

vid en teaterscen, där olika aktörer tilldelas olika roller. Som regissör av en text kan 

journalisten genom ord och uttryck erbjuda läsaren bilder av en händelse, eller förstora 

upp händelser i linje med sensationsjournalistikens karaktär. Som Boréus och 

Bergström (2012) förklarar så hjälper metaforer oss att förstå och tolka vår omvärld och 

som journalistiskt grepp används metaforer för att förenkla och förklara komplexa 

händelser. Genom att överföra en betydelse från en mer känd sak till något mer 

komplext, med en metafor eller en liknelse, så kan det öka läsarens förståelse för 

någonting.  
 

Artikeln med rubriken “En krigsförklaring från polisen mot oss” är ett exempel på hur 

Sportbladets journalist väljer att lyfta fram ett citat i rubriken som gör texten mer 

dramatisk, och kanske mer intressant, med hjälp av att använda en krigsmetafor i 

rubriken. Citatet kommer från Svenska Fotbollssupporterunionens ordförande, och 

journalisten beskriver hur han “rasar” och “dundrar” mot beslutet att reducera antalet 

supportrar på ståplats hos tre klubbar i Allsvenskan på grund av pyroteknikanvändning. 

Trots att artikeln redan bygger på en polariserande konflikt väljer journalisten här, som 

regissör av dramat, att fokusera på ilskan gentemot polisens beslut för att tillspetsa 

konflikten ytterligare. Tillspetsning är en del av sensationsjournalistikens knep där 

journalisten väljer att fokusera på utvalda delar i nyheten för att göra en text mer 

dramatisk (Allern, 2012). Journalisten väljer också att lyfta fram ordförandens 

användning av metaforer och liknelser för att tona ner supportrarnas bruk av pyroteknik. 

Han menar att bengalbränning är ett ringa brott och liknar det vid en felparkering. 
 

– Ska vi fortsätta den analogin så är det som att polisen nu stänger ner all biltrafik i landet för att 

nån parkerat sin bil fel i Burträsk. (Sportbladet, 2015-04-15, “En krigsförklaring från polisen mot 

oss”) 

 

Metaforer och liknelser är ett av de kraftigaste verktygen för att ge läsaren den bild av 

händelsen som journalisten medvetet eller omedvetet väljer. Värdeladdade ord och 

uttryck används flitigt i Sportbladets rapportering om pyroteknik, vilket kan vara en 

produkt av den tabloida sensationsjournalistiken som det har redogjorts för. I eftermälet 

till händelserna i matchen mellan Elfsborg och Malmö FF i maj 2015, där brinnande 

bengaler ska ha kastats mot säkerhetspersonal från supportrar till MFF som firade ett 
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mål, begärde Elfsborg ut övervakningsbilder för att reda ut händelsen. Säkerhetschefen 

säger till Sportbladet att “vi kommer inte att mörka någonting”, vilket också är rubriken 

på artikeln. Det fortsätter med att journalisten benämner scenerna på matchen som 

“kaoset igår” och att Elfsborg nu ska “lägga korten på bordet”. Säkerhetschefen berättar 

sedan hur klubben kommer att vara så öppna som möjligt med bevismaterialet då de 

känner sig “ansatta av Malmösupportrar som ifrågasätter att vi ljuger”. Journalisten 

väljer med hjälp av metaforer och tillspetsning att lägga fram det som att 

säkerhetschefen och Elfsborg känner sig hotade och tvingade att försvara sig mot 

Malmösupportrar. 
 

Artikeln “Efter skandalen: ‘Folk flydde och barn grät’” använder också metaforer 

flitigt för att artikulera händelsens allvar. Bengalkastning mellan supportrar till IFK 

Göteborg och Hammarby ledde till att matchen fick avbrytas. En 10-årig pojke och hans 

farbror befann sig på en av läktarna som Hammarbysupportrarna kastade bengaler mot 

och journalisten väljer att beskriva händelserna utifrån pojken och hans farbrors 

perspektiv. Journalisten väljer att använda uttrycken skandal, otäcka scener och det 

beskrivs hur deras Göteborgsresa slutade i rädsla och tårar. Artikel har många av de 

karaktärsdrag som präglar  sensationsjournalistisk text, och den är som konsekvens av 

det gestaltad av journalisten på ett sätt som återigen för tankarna till en krigsliknande 

situation. Rubriken indikerar att folk har flytt för sina liv och att det stod gråtande barn 

överallt. Tillsammans med underrubriken “fyra skadade” erbjuder det läsarna 

associationer som inte vanligtvis förknippas med en fotbollsmatch. 
 

Den tydliga sensationsjournalistiska strukturen i Sportbladets artiklar om pyroteknik 

märks särskilt i den här artikeln, som är unik i den bemärkelsen att journalisten också 

använder personifiering för att dramatisera händelserna. Polarisering, som det redogjorts 

för i tidigare stycken, är något som är i princip genomgående för våra analyserade texter 

och finns även här. Tillspetsning är också det ett vanlig grepp som journalisterna 

använder i de här sammanhangen. Personifiering är dock mer ovanlig vilket gör att den 

här artikeln sticker ut från mängden. Genom att ta ner berättelsen på ett personligt plan 

och fokusera på en specifik person runt en händelse så berörs läsaren i större 

utsträckning (Allern, 2012). I det här fallet väljer journalisten att fokusera på tioåringen 

som “hade rest ända från Stockholm för att se sitt favoritlag IFK Göteborg” spela en 

fotbollsmatch. Precis som personifieringen redogör för så etableras här en historia för 

läsaren att bli berörd av och identifiera sig med. När sedan pojken hamnade “mitt i 
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dramat” (så lyder en av bildtexterna) så blir vi som läsare per automatik upprörda 

eftersom att ett oskyldigt barn har drabbats av någonting. Artikeln genomsyras av en 

skräckdiskurs, där redan rubriken sätter tonen för händelsernas allvar och karaktär. Att 

skräckdiskursen präglar artikeln beror också på hur journalisten väljer att personifiera 

texten, genom att beskriva händelserna utifrån den skrämda 10-årige pojken och hans 

farbrors perspektiv. Journalisten lyfter fram citat där det beskrivs hur pojken är otroligt 

rädd, hur folk flyr och att barnen gråter.  
 

– Vi hade planerat att stanna kvar för att tacka spelarna så att Malcolm skulle kunna se sina 

favoriter från nära håll. Men vi gick så fort matchen var var slut, Malcolm kände sig så rädd. 

(Sportbladet, 2015-09-21, Efter skandalen: ‘Folk flydde och barn grät’) 

 

De tre sensationsjournalistiska greppen (tillspetsning, polarisering och personifiering), 

metaforerna och de värdeladdade orden i den här artikeln bidrar att det är en 

skräckdiskurs som erbjuds av artikelförfattaren. Det ska poängteras att genomgående i 

artiklarna så förekommer metaforer och tillspetsningar i olika former. Allt ifrån hot om 

spel inför tomma läktare till att pyroteknik är kriminella handlingar som utsätter folk för 

livsfara.  
 

8.3 Pyroteknik på dagordningen och sportmediekomplexet 

Många av våra analyserade artiklar handlar inte om pyroteknik i en direkt mening, utan 

ofta om händelser som är relaterade till eller utgår från det. Pyroteknik blir en slags 

symbol för ordningsstörningar eller bråk i samband med fotbollsmatcher och ibland 

också för den aktiva supporterkulturen. Även om många artiklar alltså istället handlar 

om händelser eller kontroverser som är en konsekvens av pyroteknikanvändning så 

indikerar det att ämnet berör så pass mycket att Sportbladet kontinuerligt väljer att 

skriva om det. Det tyder på att pyrtoteknik anses vara något som Sportbladets läsare är 

intresserade av, då det genererar stort läsarantal och debatt. Det är ett ämne som ofta 

hamnar på mediernas dagordning. Medierna har en dagordningsmakt i den bemärkelsen 

att publiken vänder sig till medierna för att skapa sig uppfattningar om vad som har hänt 

och vad som är viktigt i samhället. Makten att förmedla information ligger hos medierna 

och de ger i sin tur allmänheten ledtrådar om vad de ska ha åsikter om (Strömbäck, 

2004). Eftersom krigsrubriker, skandalvokabulär och andra sensationsjournalistiska 

grepp är vanligt förekommande i Sportbladets texter som har med pyroteknik tyder det 
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mesta på att publiken är intresserade av pyroteknik, och att Sportbladet är medvetna om 

publikens intresse av pyroteknik som fenomen.  
 

När Knut Helland (2003) redogör för sportmediekomplexet syftar han till att medierna 

är en extremt viktig del sportens stora kommersiella värde i dag. Det finns ett 

gemensamt kommersiellt intresse hos utövarna, organisationerna, sponsorerna och 

massmedierna att sporten ska exponeras. En fotbollsmatch, där pyroteknik vanligtvis 

förekommer, är en av de största exponeringsarenorna som finns för kommersiella 

budskap. Åskådarna vid matchen är ofta i minoritet i jämförelse med hur många det är 

som tar del av medierapporteringen om själva matchen. En klar majoritet av den sport 

som konsumeras sker inte på läktarplats utan via olika medier. Oavsett om det rör sig 

om negativ eller positiv rapportering så har alla inblandade ett intresse av att sporten 

exponeras, eftersom dess kommersiella kraft i sin tur ger den ekonomisk kraft och gör 

att den över huvud taget kan existera i dess nuvarande form.  Det går att dra paralleller 

mellan sportmediekomplexet och dagordningsteorin eftersom den sportintresserade 

publiken är beroende av mediernas rapportering för att ta del av händelser inom 

sportvärlden.  
 

8.4 Diskurser 

I de analyserade artiklarna finner vi ett flertal olika diskurser som arbetar med och mot 

varandra. Dels ser vi diskurser som handlar om att pyroteknik är uppskattat av många 

supportrar, men även att makthavare inom svensk fotboll inte är främmande för 

fenomenet, vilket leder till en diskussion om legala alternativ. Det finns alltså en 

pyroteknikpositiv diskurs. Ett bra exempel på detta kan skönjas i artikeln “Är kriminellt, 

folk utsätts för livsfara” där svenska fotbollsförbundets ordförande intervjuas efter att 

det kastats bengaler mellan läktare under en match mellan IFK Göteborg och 

Hammarby IF. I artikeln erbjuds en bild av SvFF:s ordförande som en person som 

förstår att många supportrar uppskattar pyroteknik trots det som inträffat i Göteborg och 

trots artikelns negativa kontext.  
 

– Vi ska ha trygghet och trivsel på våra arrangemang. Det finns många som tycker att pyroteknik 

kan bidra till den trivseln, men då måste det vara legal pyroteknik. (Sportbladet, 2015-09-21, 

“Är kriminellt, folk utsätts för livsfara”) 

 

Det finns fler citat i texten som erbjuder en bild av ordföranden som en person som 

accepterat pyroteknikens positiva inslag på fotbollsmatcher och att det därför måste se 
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över legala varianter. Ordföranden framställs i artikeln som öppen för pyroteknik trots 

den skandal som det inträffade i Göteborg anses vara. Den pyroteknikpositiva diskursen 

kan även urskiljas i uttalanden från Svensk elitfotbolls ordförande när det diskuterades 

om arrangörer skulle mötas med högre tillståndskrav i samband med ordningstörningar.  
 

– Vi arbetar med att ha säkra arrangemang, och polisen kommer gradvis att skärpa 

tillståndsgivningen om det inte blir ordning på dem. Vi vill givetvis inte hamna i det läget, utan 

hoppas att vår dialog med fansen gör att vi hittar lösningar, sa Mats Enequist och pekade bland 

annat på legal, tillståndsgiven pyroteknik som alternativ. (Sportbladet, 2015-04-15, “En 

krisförklaring från polisen mot oss”) 

 

De två exemplen ovan är uttalanden som vi erbjuds från, går det att argumentera för, de 

mäktigaste personerna inom svensk fotboll och de båda tillåts här uttala sig om att de 

vill hitta en laglig lösning på problematiken. Här lyfter journalisterna fram dessa 

uttalanden även när det är i samband med att pyroteknik använts på ett farligt sätt. Det 

anser vi vara en del i en pyroteknikpositiv diskurs som går hand i hand med den mer 

kritiska diskurs som används när disciplinnämnden dömde ut stränga böter till AIK som 

det skrivits om tidigare i analysen. När det finns en diskurs som kan tolkas som positiv 

till en företeelse och som arbetar med att göra den företeelsen laglig är det inte helt 

omöjligt att det finns en relation mellan den och en diskurs som är kritisk mot något 

som bötfäller samma företeelse. Därför tolkar vi det som att den 

disciplinnämndskritiska diskursen egentligen är en del av den pyroteknikpositiva 

diskursen då vi erbjuds en bild av disciplinnämnden som en bromskloss i utvecklingen 

mot legal pyroteknik i artiklar som AIK överklagar rekordhöga böter – får stöd av 

rivalen. Den pyroteknikpositiva diskursen innefattar den disciplinnämndskritiska 

diskursen och den påvisar genom denna maktförhållanden som råder inom 

pyroteknikproblematiken.  
 

Trots att det finns positiva inslag i diskursen kring pyroteknik finns det också en mer 

kritisk diskurs. Förrutom skräckdiskursen vid matchen mellan IFK Göteborg och 

Hammarby, som det redogörs för tidigare i analysen, så uttalar sig även SvFF:s 

ordförande positivt kring legal pyroteknik i artikeln “Är kriminellt, folk utätts för 

livsfara”. Där de flesta av de uttalanden vi erbjuds från honom är kritiska till hur 

pyroteknik används på fotbollsmatcher i dagsläget. 
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– Jag vill absolut inte ha den form av pyroteknik vi ser idag. Det måste vara i andra former som 

är trygga och säkra men som också kan bidra till höjd stämning. (Sportbladet, 2015-09-21, “Är 

kriminellt, folk utsätts för livsfara”) 

 

Det är inte bara SvFF:s ordförande som tillåts kritisera pyroteknik, även spelare får göra 

det efter att derbyt mellan AIK och Hammarby IF blivit försenat på grund av rök från 

pyroteknik. 
 

– Personligen försöker man skita i det, men ska jag prata för 90 procent av arenan tycker jag nog 

att det är bedrövligt för svensk fotboll att det här sker. Det drabbar lagen, det drabbar familjer 

med barn som ska hem och sova, de ska till skolan i morgon och ville se en rolig match. Så jag 

tycker det är bedrövligt att vi inte har något straff eller någonting för att ta bort det här. 

(Sportbladet, 2015-05-04, “Bedrövligt för svensk fotboll att det sker”) 

 

I denna artikeln erbjuds vi av en bild av spelare och publik som påverkas negativt av 

pyroteknik. En bild som säger att pyrotekniken har en negativ effekt för svensk fotboll i 

stort och att det måste göras något för att få bukt med de problem som pyrotekniken för 

med sig. Det bör dock tilläggas att det även höjs positiva röster i “Bedrövligt för svensk 

fotboll att det sker” och enligt vår tolkning ser man prov på både den negativa och 

positiva diskursen kring pyroteknik i samma artiklar. 
 
 

8. Diskussion 
 

I vår studie har vi kommit fram till att våra utvalda artiklar utformas efter de mönster 

och strukturer som vanligtvis präglar sensationsjournalistiska texter. I merparten av de 

texterna vi har analyserat utnyttjas antingen polarisering eller tillspetsning, i vissa fall 

båda delarna, för att göra texten mer dramatisk och inbjudande till läsning utefter 

sensationsjournalistikens alla regler. Polariseringen är en del av den dramaturgi som 

erbjuds nästan genomgående i vårt urval och det bidrar till skapa en bild av att klyftorna 

inom svensk fotboll är större än vad de egentligen kanske är. Det framställs som att det 

finns konflikter inom alla led. Supportrar mot polisen, klubbarna mot Svenska 

Fotbollsförbundet och till och med svensk fotbolls två högsta instanser, det Svenska 

Fotbollsförbundet och Föreningen för svensk elitfotboll ställs mot varandra i 

Sportbladets rapportering om pyroteknik. Rapporteringen är ofta ensidig och ger en bild 

av två parter som pekar på varandra och säger att den andra har fel. Ensidig i den 

bemärkelsen att det i flera av våra utvalda artiklar riktas kritik mot ett håll, utan att den 
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andre parten ges en rimlig chans att svara på kritiken. Vi erbjuds inte en bild av två 

parter som förstås sig på varandras resonemang utan något som mer kan liknas vid bråk 

i sandlådan. Det ger det hela en mer såpaliknande dramaturgi, vilket förmodligen är 

journalisternas syfte med det polariserande greppet. Vi erbjuds en bild av människor 

som försöker skrika högst om att de har rätt. Det kan verka mer spännande rent 

berättartekniskt men det kan ge konsumenterna en skev uppfattning av hur läget i frågan 

faktiskt ser ut.  
 

Den eventuella problematiken med den polariserande dramaturgin sträcker sig längre än 

att konflikter mellan två parter blåses upp. Publiken kan också få en skev bild av 

aktörerna eftersom att någon av parterna ofta tilldelas en roll som skurk eller fiende, 

som i det berörda fallet med disciplinnämnden där intrycket ges att flera olika parter inte 

anser att de sköter sig jobb. Det sätter disciplinnämndens trovärdighet på spel, vilket blir 

en direkt konsekvens av den polariserande dramaturgin när en part är boven i dramat. I 

vissa fall är det berättigat att journalistiska texter har effekten att publiken ifrågasätter 

myndigheter eller liknandes trovärdighet. Men i fallet med disciplinnämnden kan det 

tolkas som att de faller offer för att journalisterna vill skapa en dramaturgi i deras text. 

Det går att argumentera för att exempelvis böterna mot AIK är stränga, men det går 

likväl att argumentera för att framställandet av dem som den felande parten är 

överdriven.  
 

Rapporteringen om pyroteknik i Sportbladet präglas på många sätt kanske av en oväntat 

positiv ton med tanke på att det rör sig om ett förbjudet fenomen. Vi har svensk fotbolls 

mäktigaste personer som framställs som aktiva initiativtagare till att diskutera legala 

alternativ och det beskrivs hur rivaliserande klubbar går ihop för att motverka en 

gemensam fiende i kampen mot att bli bötfällda för bengaliska eldar. Det ges ett intryck 

av att fotbollssverige på ett mer administrativt plan inte är så negativt inställda till 

fenomenet, vilket vi tror är den allmänna uppfattningen. Eftersom det diskuteras legala 

varianter av pyroteknik högt upp i hierarkin så finns det fog för att säga att den 

pyrotekniska scenen i dag är ganska väl fungerande, trots förbudet. Däremot, när det väl 

sker kontroverser i samband med pyroteknik så är medierna snabba med att 

överdramatisera och döma ut fenomenet med hjälp av de journalistiska grepp som vi har 

kommit fram till att Sportbladet använder sig av. Då finns det inget utrymme för att 

påpeka att det är enskilda individer som står för ordningsstörningarna, utan intrycket är 
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att en hel kultur, hela ståplats pekas ut som en homogen grupp som skapar problem på 

fotbollsmatcher.  
 

Att öka klyftorna inom fotbollen borde inte vara önskvärt, men mediernas polariserande 

ställning i frågan om pyroteknik riskerar att göra just det. Eftersom en stor del av 

allmänheten får sin bild av fenomenet från medierna har de en möjlighet att påverka 

bilden som förmedlas. Även om det finns mycket problem kring pyroteknik finns det 

också positiva krafter som arbetar för säkra och legala varianter av den här 

kulturyttringen, som enligt många är en del av supporterskapet. I nuläget riskerar det 

sensationsjournalistiska fokuset att bara hamra fast de negativa aspekterna av 

pyroteknik, vilket kanske är på grund av att det alltjämt är ett förbjudet inslag vid 

idrottsevenemang. Däremot riskerar det att skapa en negativ bild av supporterkulturen 

till allmänheten och supportrarna kan anamma den bilden och identifiera sig själva som 

outsiders, vilket kan leda till en starkare animositet mellan svensk fotboll, polisen och 

supportrarna. Tänk en imaginär triangel med de här tre parterna i hörnen och i mitten 

finns medierna som förmedlar maktkampen till allmänheten och kan styra hur publikens 

bild av en händelse ser ut.  
 

I Vad är huliganism beskriver Aage Radmann hur AIK:s supporterklubb Black Army 

själva odlade och spädde på den outsider-självbild som fanns inom föreningen Då de 

agerade under devisen att alla redan tyckte illa om dem hade de inte incitament att föra 

sig på ett föredömligt sätt. Det ska poängteras att Black Army är AIK:s officiella 

supportförening, med helt vanliga supportrar, och inte någon våldsfalang. Denna 

självbilden grundades till stor del på grund av medierapporteringen kring 

fotbollsmatcher och visar på den effekt som medierna har när det kommer till hur 

supporterkulturen upplevs. Det verkar brista i kommunikation mellan de olika aktörerna 

inom den svenska fotbollen och dess supporterkultur, vilket skulle kunna vara en 

spegling av samhället där olika fraktioner marginaliseras. Det kan i sin tur leda till 

frustration som kan få utlopp i kravaller och – inte otänkbart – ordningsstörningar vid 

fotbollsmatcher. Är medierna med och bidrar till utanförskap i samhället? Om så är 

fallet så är det i linje med Coakleys teorier om hur sportjournalistiken reproducerar en 

slags maktordning genom att förminska kulturen kring supportergrupper bestående av 

“vanligt folk”. Genom att medierna förmedlar denna bild av supportrar som bråkstakar 

bildas en opinion mot dem och deras åsikter och tankar kring supporterskapet avfärdas 

då de ses som huliganer. Det gör det lättare för de som har makten att behålla sin 
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maktposition eftersom de som ifrågasätter dem inte får en riktig möjlighet att göra sina 

röster hörda.  
 

Sport som företeelse är ingen nödvändighet för människors existens, eller ens 

välbefinnande, men det är en inflytelserik kulturell symbol som betyder enormt mycket 

för vissa och trivialiseras av andra. Så å ena sidan går det att argumentera för det något 

löjeväckande faktumet att sportjournalistiken är så stor som den är, och har så stort 

inflytande på så många människor. Samtidigt som sport (och fotboll i synnerhet) som 

sagt har enormt stor inverkan på somliga människors vardag och därför går det att 

argumentera för att den tillhörande journalistiken tas på största allvar.  
 

Sportbladets rapportering om pyroteknik präglas av det sensationsjournalistiska sättet 

att dramatisera händelser på. Vilket kan anses vara ett förenklat sätt att bedriva 

journalistik på men utvecklingen mot den tabloidformade journalistiken behöver kanske 

inte bara vara av ondo. För å ena sidan kan det vara enklare för publiken att begripa 

komplexa konflikter eller händelser med hjälp av den här typen av journalistiskt arbete. 

Problematiken med tabloidiseringen är att det blir en ytligare bild som förmedlas och 

det finns tendenser i den typen av journalistik att överdramatiser händelser, vilket vi har 

sett prov på i vår undersökning. I tider där begrepp som tidningsdöden präglar det 

journalistiska fältet är det kanske inte per automatik fel att locka till läsning med mer 

lättillgängliga nyheter, då det eventuellt till och med kan ge ett lyft till en enligt utsago 

utdöende bransch. Att publiken får ta del av den här mer lättillgängliga journalistiken 

kan leda till en utökad förståelse för somliga ämnen, vilket vore en bra sak. Samtidigt 

kräver det att den journalistik som väcker intresse för frågor komplementera med mer 

utförliga texter som kan ge läsare en djupare förståelse för problematik och komplexitet 

som rör frågan. Det är något som vi har känt saknats när vi gjort den här studien. Det 

har skrivits mycket artiklar om samma händelser men det saknas en mer ingående 

beskrivning om varför det är ett problem att pyroteknik brukas på fotbollsmatcher. Det 

sensationsjournalistiska arbetssättet verkar också präglas av att det ofta ska gå fort och 

att det därför inte tas tid att höra alla inblandade. En bättre representation av de olika 

människor som berörs av dessa händelser skulle också gynna bilden av problemet. Om 

det gick att finna ett sätt att utnyttja direktheten i sensationsjournalistiken men även ta 

stöd i den “tyngre” journalistiken skulle det nog gynna journalistik, såväl sportrelaterad 

som allmän. 
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8.1 Framtida forskning 

När det gäller framtida forskning har vi kommit fram till att det finns behov av 

ytterligare forskning om relationen mellan medier och supportrar. Då vi under arbetets 

gång funnit att det finns en brist på representation av supportrar i texterna vi analyserat 

tror vi att det finns utrymme för medier att jobba med detta. Då skulle det vara bra med 

forskning som kan kommentera just den relation som supportrar och medier har till 

varandra. Därför tror vi att studier kring supportrars bild av medierapportering om 

fotboll och relaterade händelser skulle vara spänannde att genomföra. Det handlar om 

fotbollssupportrar på ett mer allmänt plan och behöver inte nödvändigtvis röra sig om 

ultras eller liknande. Registrerade medlemmar i lag från hela Sveriges supporterförening 

skulle vara intressanta. Det kan röra sig om kvantitativa studier som visar på om 

supportrar har en positiv eller negativ bild av medier och hur den eventuellt skiljer sig i 

olika delar av landet. Det går också att göra kvalitativa studier , exempelvis 

intervjustudier, för att fördjupa sig i vilka frågor som supportrarna upplever att 

medierna sköter bra och mindre bra. I en sådan studie kan man exempelvis komma in på 

ämnen som pyroteknik. 
 

När det gäller studier kring just medier och pyroteknik var vi i ett tidigare skede 

intresserade av att göra en kvalitativ intervjustudie om vad ledande svenska 

sportjournalister tycker om pyroteknik. Vi utgick från det som gestaltningsteorin vidrör, 

nämligen att journalister aldrig kan vara helt fria från sina egna tankar vilket påverkar 

hur de skriver om händelser. Därför tyckte vi att det kunde vara intressant att göra en 

studie om just journalisters åsikter. Här finns det också en möjlighet att göra en liknande 

studie där man frågar supportrar om vad de anser om mediebilden av pyroteknik på 

fotbollsmatcher. Vi tror att studier kring just supporterrelaterade ämnen och journalistik 

skulle vara gynnsamt för både medier och supportrar då det skulle kunna föra dessa två 

fraktioner närmare varandra och gynna debatten kring dessa ämnen.  
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