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In this study we have examined how Swedish tabloid newspapers portray supporters in 
regard to the deadly assault at the Allsvenskan premiere in Helsingborg between 
Helsingborgs IF and Djurgårdens IF in 2014. We have analyzed published articles in the 
two biggest tabloid newspapers in Sweden – Aftonbladet and Expressen.  
 
Our main findings show that journalists tend to generalize and stigmatize all supporters 
when writing about hooligans. There is also confusion regarding different groups within 
the supporter community.  
 
 
Nyckelord 
 
journalism, football, supporters, hooliganism, tabloids, assault, Aftonbladet, Expressen, 
content analysis 
 
 
  



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1 Introduktion _____________________________________________________ 1 

2 Tidigare forskning och litteraturgranskning ______________________________ 3 
2.1 Olika kategoriseringar _____________________________________________ 3 
2.2 Publik, supportrar och fans __________________________________________ 3 
2.3 Relationen mellan medier och huliganer _______________________________ 5 
2.4 Journalistisk etik _________________________________________________ 10 

3 Teoretiska utgångspunkter ____________________________________________ 12 
3.1 Dagordningsteorin _______________________________________________ 12 
3.2 Dagordningsteorins andra nivå ______________________________________ 13 
3.3 Gestaltningsteorin ________________________________________________ 13 
3.4 Stigmatiseringsteorin _____________________________________________ 14 
3.5 Nyhetsvärdering _________________________________________________ 14 

4 Syfte och frågeställning _______________________________________________ 15 

5 Metod och material __________________________________________________ 16 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys __________________________________________ 16 
5.2 Urval __________________________________________________________ 16 
5.3 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 17 
5.4 Avgränsning av materialet _________________________________________ 17 
5.5 Metodkritik _____________________________________________________ 18 
5.6 Forskningsetik __________________________________________________ 18 

6 Resultat och analys __________________________________________________ 19 
4.1 Expressens rapportering ___________________________________________ 19 
4.2 Aftonbladets rapportering __________________________________________ 27 

7 Diskussion och sammanfattning ________________________________________ 33 
7.1 Förslag till vidare forskning ________________________________________ 35 

Referenser ___________________________________________________________ 37	



  
 

1 
 

1 Inledning 
  

1.1 Introduktion 

Söndagen den 30 mars 2014 drabbade Helsingborgs IF och Djurgårdens IF samman på 

Olympia i Helsingborg i den allsvenska fotbollspremiären. En stor skara på ungefär 4000 

tillresta djurgårdssupportrar hade begett sig ner till Skåne för att stötta sitt lag. Enligt 

Polisen hade stämningen mellan olika supportergrupperingar varit hätsk på sociala medier 

inför matchen. Under söndagsförmiddagen anlände en stor andel djurgårdssupportrar till 

Helsingborgs centralstation, varav en del av dessa sökte konfrontation med supportrar till 

Helsingborg, enligt Polisen. Därefter var allting förhållandevis lugnt, fram till en timme 

före matchstart, då några eftersläntrande djurgårdsfans tog sig upp för terrasstrapporna till 

Kärnan på väg till matcharenan. Dessa fans stötte på en grupp motståndarsupportrar som 

var ute efter konfrontation. Gärningsmannen, en Helsingborgs IF-supporter, delade ut ett 

slag mot ansiktet på en 43-årig djurgårdare som föll bakåt. Mannen avled senare på 

sjukhus. När informationen om att mannen avlidit nådde Djurgårdens supportrar inne på 

arenan någon timme senare uppstod ett flertal ordningsstörningar, och deras supportrar 

försökte bryta matchen (Rikspolisstyrelsen, 2014).  
 

Till en början förstod inte publik och medier vad som hade inträffat och 

Djurgårdssupportrarna som sprang in på planen refererades till som bråkstakar och 

huliganer. När informationen om den avlidne supportern nått fram blev alla aktörer överens 

om en sak; det här var en mörk dag för svensk fotboll.  
 

Vi är intresserade av att granska hur olika svenska fotbollssupportrar, till såväl 

Helsingborg, Djurgården som andra svenska lag, framställdes i medierna i efterdyningarna 

av incidenten. Skedde någon form av kollektiv skuldbeläggning riktad mot de svenska 

fotbollsfansen efter supporterns död, eller klarade medierna av att skilja huliganer och 

våldsverkare åt från andra supportrar? 

 

En annan händelse som inspirerade oss är den om Robert Laul, som är en meriterad och 

välkänd sportjournalist på Sveriges största tidning Aftonbladet. Många uppskattar hans 

arbete eftersom han är en person som faktiskt granskar makthavare och vågar säga som det 
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är. Sedan ett drygt år tillbaka i tiden har han hållit på att granska fotbollslaget AIK:s 

huliganfirma “Firman Boys”.  
 

I oktober 2015 publicerades flera videoklipp på YouTube som var mindre smickrande för 

tidigare nämnda Laul. I samtliga klipp uppträder han kraftigt berusad samtidigt som han 

sjunger homofobiska, sexistiska och rasistiska ramsor. Det var ”Sverigescenen” som låg 

bakom filmerna. ”Sverigescenen” är en hemsida som startades och drivs av just Firman 

Boys, och är Nordens största huligansajt. Sverigescenens ambition är att försöka kartlägga 

alla sportrelaterade huliganslagsmål i Sverige från 1990 till idag. Sajten förmedlar en tydlig 

våldskultur och riktar ofta hot mot bland annat spelare, domare, styrelseledamöter och 

journalister (Radmann, 2015, s. 85).  
 

Fotbollsfirmans sätt att försöka tysta Robert Lauls granskning av deras verksamhet var trots 

det någonting nytt, även om kritiken från den typen av supportergrupperingar ofta varit stor 

gentemot Sveriges journalistkår. Enligt många av Sveriges fotbollssupportrar, både bland 

vanliga fans och de som brukar klassas som huliganer, frodas ett stort medieförakt. Detta 

eftersom medierna, enligt deras uppfattning, ofta frossar i skandalrubriker, blandar ihop 

begrepp och buntar ihop vanliga supportrar tillsammans med de största våldsverkarna. 

Enligt Tommy Deogan, vars bror tragiskt gick bort i ett huliganslagsmål, har framför allt 

huligankategorin bland fotbollssupportrarna ett stort förakt mot journalister, samtidigt som 

de ofta sparar artiklar om slagsmålen och brukar läsa igenom tidningen från pärm till pärm 

för att se ifall ett av deras slagsmål nämns någonstans (Radmann, 2011, s. 163). Kritiken 

mot journalister är dock inte enbart förekommande bland huliganer, utan supportrar i 

allmänhet. Särskilt de två stora kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen verkar ha ett 

särskilt lågt anseende. I egenskap av blivande journalister tycker vi att det är intressant hur 

vår yrkesgrupp kan ha ett så lågt förtroende bland en stor del av Sveriges fotbollssupportrar 

och vill av den anledningen undersöka mekanismerna till varför det ser ut på det sättet. Går 

det att finna i mediernas porträttering av fotbollspubliken?  

Det är en frågeställning som är av stor samhällelig relevans, för att vi som journalister ska 

kunna utföra vårt yrke på ett bättre sätt. 
 

Dessa två händelse är upprinnelsen till varför vi vill undersöka det vi gör; svenska 

fotbollssupportrar och hur de porträtteras i medierna. Händelserna i Helsingborg är en 

följetång som är både intressant och tragisk, men den väcker också en mängd frågor. Det 
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fick oss att vilja ta problemet vidare och faktiskt försöka finna en del svar. 

Dödsmisshandeln i Helsingborg i mars 2014 fick stort utrymme i kvällstidningarna. Det 

publicerades texter i flera veckor efter händelsen. Vi vill granska hur Sveriges två största 

kvällstidningar – Aftonbladet och Expressen – rapporterar om händelsen. 
 

2 Tidigare forskning och litteraturgranskning 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet fotbollssupportrar 

och medier som är relevant för vår undersökning. Vi redogör även för olika vedertagna 

kategorier av fotbollsfans och deras relation till medier, både i Sverige och utomlands, för 

att sätta det svenska perspektivet i en bredare kontext. 

 
2.1 Olika kategoriseringar 

För att kunna analysera hur fansen framställs i medierna måste man även vara inlärd på de 

olika kategorierna av fotbollspublik som används. På fotbollsläktaren ryms flera olika 

sorters åskådare. Inom de organiserade supporterföreningarna finns allt ifrån vanliga 

supportrar till huliganer. De organiserade föreningarna finns till exempel främst till för att 

anordna resor och har ofta ett bra samarbete med klubbarnas ledningar. Enligt Aage 

Radmann (2014) lever polismyndighetens och ordningsmaktens tidigare benämning på de 

olika supportergrupperna fortfarande kvar, trots att man nuförtiden helst inte använder den. 

I den gamla kategoriseringen syftade supporterkategori A på de mest skötsamma 

supportrarna, kategori B på de fans som för det mesta var skötsamma, men kunde dras in i 

oroligheter emellanåt, samt kategori C på våldsamma fans vars enda syfte med att gå på 

fotbollsmatcherna var att söka konfrontation med andra kategori C-fans. Nuförtiden 

använder polisen istället den vedertagna europeiska kategoriseringen risksupportrar samt 

icke-risksupportrar (Radmann, 2014, s. 36). 
 
 
2.2 Publik, supportrar och fans 

Enligt Lise Joern (2010) finns det i huvudsak tre kategorier av åskådare på en 

fotbollsmatch; publik, supportrar och fans. Åskådare inom kategorin publik backar enligt 

Lise Joern inte upp någon klubb, saknar solidaritet och känner inget lidande med laget. 

Dessa åskådare kan delas in i socialt orienterade, estetiskt orienterade och 

upplevelseorienterade kategorier. Socialt orienterade åskådare går enbart på matcherna i 

syfte att umgås med vänner eller familj, estetiskt orienterade är enbart intresserade av själva 
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spelet och håller sig neutrala under matchens gång, medan de upplevelseorienterade tar 

parti för ett av lagen under matchen utan att för den sakens skull vara någon större 

supporter (Joern, 2010, s. 44).  

Kategorin supportrar känner starkt för ett av lagen under matchen, och känner mer eller 

mindre anknytning till laget i sin helhet. Supportrarna är i motsats till de 

upplevelseorienterade åskådarna känslomässigt lojala med laget. För supportern är 

stämningen på matchen viktig för själva upplevelsen, men denne bidrar inte själv till 

stämningen i någon större utsträckning. Supportern engagerar sig för laget, men vid en 

vinst eller förlust anser den att det var laget som förlorade, inte denne personligen. 

Motståndarnas publik ges ingen större uppmärsamhet, eftersom de uppfattas som en del av 

själva spektaklet, inte som fiender (Joern, 2010, s. 45). 
 

Fansen är den största av Lise Joerns kategorier, och kanske den kategori där flest brukar 

blanda ihop begreppen. Fansen är de mest entusiastiska och fanatiska åskådarna inne på en 

fotbollsarena. Kännetecknande för fansen är att de sätter en mycket stor vikt vid sina egna 

prestationer på läktaren, i form av bland annat sånger, vilket gör att uppmärksamheten till 

spelet inte blir riktigt hundraprocentigt. Fansen identifierar sig så pass mycket med laget så 

att en vinst eller förlust kan påverka det personliga humöret i stort. De ser motståndarna 

som fiender, känner stor vikt vid lagets prestationer och kallar sig ofta för lagets “tolfte 

man” (Joern, 2010, s. 45). Fansens engagemang är enormt och de stödjer laget till hundra 

procent, men de förväntar sig också få någonting tillbaka i gengäld. Fansen kan delas in i 

kategorierna entusiaster, de dionysiska och partisaner, enligt Lise Joern.  
 

De entusiastiska fansen visar sin passion och stöttar laget utan att bryta mot några regler 

och är ofta medlemmar i de större organiserade supportergrupperna (Joer, 2010, s. 47). De 

dionysiska fansen är däremot villiga att bryta mot vissa regler om det bidrar till att öka 

stämningen på läktaren. Primärt är det förbudet mot bengaliska eldar och annan pyroteknik 

som brukar trotsas (Joern, 2010, s. 46). Åskådarna som omfattas av Joerns kategorisering 

dionysiska fans brukar själva kalla sig för ultras. Ofta har de inga formella organisationer 

utan vill gärna vara fria från klubbens inblandning (2010, s. 47). Ultras är inspirerade av 

italiensk fotbollskultur och vid användandet av pyroteknik maskerar de sig ofta för att inte 

fångas på bild av myndigheter. Ultrasgrupperna befinner sig i gråzonen mellan vad som är 

lagligt och vad som inte är det, men har ingen uttalad våldsideologi (Joern, 2010, s. 46).  
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Lise Joerns tredje kategorisering inom gruppen fans, partisanerna, är dock vad som i 

massmedia brukar kallas för huliganer. Partisanerna uppfattar sig som lagets krigare och är 

villiga att gå hela vägen för att bevisa det. De ser lagets arena som en borg som måste 

försvaras, och är beredda att gå till angrepp mot såväl motståndare som polis och 

ordningsvakter. De arrangerar gärna slagsmål i större grupper mot andra fans (Joern, 2010, 

s. 46). Partisanernas värdegrund skiljer sig markant från de andra fansens. De känner i 

likhet med de andra fansen att de representerar klubben mer än spelarna på planen, men 

partisanerna är beredda att gå ännu längre och utföra förkastliga handlingar eftersom deras 

passion inte har några som helst gränser (Joern, 2010, s. 48). Firmorna är ute efter att 

gestalta stil och klass. Därför har de anammat en egen kultur, kallad casual, där dyra 

märkeskläder som Stone Island och Burberry har ersatt klubbens matchtröjor och halsdukar 

(Joern, 2010, s. 101). 

 

2.3 Relationen mellan medier och huliganer 

Tidigare forskning som specifikt rör fotbollssupportrars relation till medier finns det inte 

mycket av, däremot finns det en del tidigare forskning inom ämnesområdet 

fotbollshuliganism att ta del av. Det är framför allt i forskningen kring fotbollshuliganism 

som det går att finna beskrivningar av relationen mellan olika supportrar och medier. Det 

nya medielandskapet påverkar idrott i allmänhet, och kanske fotboll i synnerhet. Enligt 

Aage Radmann, som är en av de personer i Sverige som forskat mest kring huliganism och 

media, är fotboll en av de klart mest exponerade idrotterna i media, men också när det 

kommer till supporteraktiviteter. För att förstå och förklara huliganism - som ses som ett 

stort problem av myndigheter och samhället - är det nödvändigt att ta reda på gruppens 

värderingar. Det är mycket troligt att den bild som ges av huliganism av huliganerna själva, 

skiljer sig markant från den bild som målas upp i de gamla medierna (Krövel och 

Roksvold, 2012). 
 
Enligt www.svenskafans.com är Sverigescenen.se en av de mest populära sidorna på nätet 

för huliganer i Sverige. Sidan innehåller mycket material skrivet av huliganer, och blandar 

egenskrivna texter med länkar till nyheter från större tidningar om huliganism och 

supporterskap. På sidan rapporterar huliganer detaljerat från huliganslagsmål, som därefter 

diskuteras och betygsätts, enligt Krövel och Roksvold (2012).  
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Det finns en stor skillnad mellan den bild som ”ny media” och ”gammal media” ger, där 

”gammal media” i detta fall främst betyder papperstidningar. Sverigescenens huvudfokus är 

att återberätta slagsmål mellan fotbollssupportrar. Det kan låta enligt följande:  
 

"IFK Göteborg-Helsingborgs IF, Fotboll, Allsvenskan, 16 maj 2005: 

Allsvenskans 6:e omgång och så kallad högriskmatch på Gamla Ullevi i Göteborg 

mellan hemmalaget och gästerna från Skåne. I Askim i utkanterna av 031-området 

drabbade kategori C-supportrar från de båda lagen samman i en förbestämd 

uppgörelse. 40 Wisemen mot ca: 25 Helsingborgare i ett 30 sekunders box som 

avbröts av att HIF:s bakre led lade benen på ryggen vilket fick till följd att resten av 

skåningarna lämnade platsen springande och med WM som odiskutabla segrare."  
 

Texten ovan är publicerad på Sverigescenen och skriven av en risksupporter. Dessa texter 

skrivs ofta i form av en berättelse, vilket blir tydligt i nästa text:  

 

""KGB (Hammarby IF) - Firman Boys (AIK) -bråket", 12 juni 2010  

Relationerna mellan Hammarby och AIK hade sedan en längre tid varit frostiga. 

Under vintern närmade de sig fryspunkten efter flera, i AIK ögon, oacceptabla aktioner 

signerade Kompisgänget Bajen (KGB). Förutom fega attacker mot undernumrerade 

Gnagare, hot och andra övertramp så blev stormningen av AIK:s träningspass på 

Skytteholm och attacken mot en i närmast tom festlokal i Firman Boys (FB):s regi 

droppen och en fullskalig uppgörelse för att lösa alla meningsskiljaktigheter med KGB 

planerades in till sommaren (…). Lördagen den 12 juni skulle allt kulminera under ett 

möte i Gnesta utanför Stockholm. Otroliga 440 grabbar från de båda grupperna var 

på benen denna dag och bråket klassas som det största uppgjorda fotbollsbråket 

någonsin i Skandinavien!" 

 

I ”gammalmedia” är synen på huliganer naturligtvis mycket frånskild den bild vi får i 

texterna ovan. De ses inte som lojala supportrar, utan porträtteras ibland som kriminella, 

eftersom de förstör fotbollsmatcher för både sig själv och för alla andra som är där, 

inklusive fotbollsklubbarna.  
 

Enligt Radmann (2012) är det viktigt att se att våldet presenteras på två olika sätt i två olika 

medieformer: när huliganism beskrivs i ”gammalmedia” ses våldet som kaotiskt och utan 
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mening, dessutom går det emot allt vad samhället står för. Hos huliganerna själva har våldet 

en betydelse (Krövel och Roksvold (2012). 
 

Radmann (2015) beskriver relationen kring medier och huliganism, och menar att det är 

effekten av medias rapportering som sätter agendan och väljer vilka frågor vi ska fokusera 

på och debattera. Han konstaterar också att det är genom media som allmänheten, 

beslutsfattare och politiker får sin bild av idrottsrelaterade våldsproblem, och pekar mot 

tidigare forskning på ämnet. Huliganismen kontextualiseras och konstrueras genom olika 

medieberättelser och just därför är medierepresentationen viktig att förstå och analysera. 

Tidigare forskning om kvällspressens rapportering om huliganism i England visar på att 

tidningarna ofta stigmatiserar de inblandade. Radmann beskriver att pressen uppmuntrar till 

panikstämningar och förenklar orsakerna bakom beteendet genom att peka på lösningar i 

form av bland annat hårdare kontroll ovanifrån (2015, s. 80). 
 

Under 1970-talet började den engelska fotbollshuliganismen influera svenska supportrar, 

och det var först under 70-talets andra hälft som den moderna huliganismen i form av 

casualkulturen började växa fram i Sverige, skriver fotbollsforskaren Torbjörn Andersson 

(2010, s. 31). Enligt forskare blev medias roll under 60-, 70- och 80-talet att skapa bilden 

av ”den andra”. Att porträttera huliganen som den avvikande (Radmann, 2015). Han uppger 

att skapandet av ”den andra” är en medieberättelse som enligt forskarna gett legitimitet åt 

den hårdare kontrollen av fotbollslandskapet och kraven på ökat straff för personer som inte 

sköter sig i samband med fotbollsmatcher. Radmann menar att flera forskare vittnar om att 

när ett utanförskap har etablerats och därefter blivit legitimerat av ”allmänheten” kan 

samhället sätta in allt hårdare kontrollmetoder och straff utan att någon egentligen reagerar. 

När ”den andra” blir symbolen för det som är det signifikant dåliga och omoraliska kan 

ingen skuld läggas på majoritetssamhället och det uppstår tydliga gränser mellan de ”onda 

huliganerna och de ”skötsamma samhällsmedborgarna” (Lazar & Lazar, 2004). Radmann 

tar AIK och deras supporterklubb Black Army som ett exempel på hur mediernas negativa 

rapportering och skandalrubriker bidrog till en allt mer växande klackkultur (2015, s. 84). 
 

Den betydelse media har för huliganismen har också understrukits av Leicesterskolans 

forskare Eric Dunning, John Williams och Patrick Murphy. De har analyserat huliganism i 

pressen och sammanfattar den mångåriga engelska huliganismen enligt följande:  
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”We are not suggesting that the press caused present day hooliganism. Its roots are 

deep and very complex. Rather, we have argued the newspapers - in particular the 

tabloid press have made a contribution of some significance to the rise of present 

day hooliganism and to giving it its contemporary form” (Murphy, et al., 1988, sid. 

645). 
 

Spridningen av bilden av huliganen som en antisocial varelse blev än mer dominerande 

efter Heyselkatastrofen 1985 då 39 Juventussupportrar dog efter att ha blivit jagade av 

engelska Liverpoolsupportrar (Radmann, 2015).  
 

När det kommer till tolkningen och beskrivningen av det svenska fotbollslandskapet verkar 

diskursen i “gammalmedia” vara att svensk idrott generellt har stora problem med det 

meningslösa våldet och en ökande huliganism. De som oftast kallas för “risksupportrar” 

målas upp som det största hotet mot svensk idrott och som idrottens fiender. Denna syn på 

huliganer finna även i nymedia, skillnaden är att där även finns en motberättelse där de 

huliganer som har egna erfarenheter kan berätta sin historia från supporterlivets olika delar. 

Där kan också de som inte alls känner igen sig i de traditionella mediernas beskrivning sv 

huliganer och ”huliganlandskapet” få en röst (Radmann, 2015).  
 

Aage Radmann uppger att traditionella medier tidigare hade en hegemonisk makt över 

huligannarrativet på så sätt att det var de som satte dagordningen, bestämde 

utvalskriterierna samtidigt som de hade en ”gatekeeperfunktion”. Gammalmedia bestämde 

kort och gott hur nyhetsflödet kring supporterkultur och huliganism skulle gestalta sig. När 

det gällde huliganrapportering var det alltid ett ”vi och dem”-perspektiv, där man såg på 

fenomenet utifrån. De som beskrev detta var journalisterna. Dagens medielandskap gör det 

möjligt för tusentals nya röster i beskrivningen av supporterkulturen (Radmann, 2015).  
 

Det är tydligt att media spelar en väldigt betydande roll i allmänhetens syn på 

fotbollshuliganism. Det största problemet ligger, enligt Frosdick och Marsh (2005), i 

sensationsjournalistiken och rapportering från den brittiska tabloidpressen. De menar att de 

sett hur pressen har hjälpt till att forma det moderna fenomenet fotbollshuliganism, hur det 

har format den allmänna opinionen och hur det kan ha inflytande på supportrarna själva 

(Frosdick, Marsh, 2005, sid. 121) 
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I vårt grannland Danmark har casualsgrupperna, som vanligtvis brukar beskrivas som 

huliganer, haft ett ansträngt förhållande både till myndigheterna och till medierna, enligt 

Tom Carstensen (2010, s. 150). Casualfraktionerna inom dansk fotboll anser att deras 

kultur förenklas och att medierna har ett för stort fokus på själva våldsutövandet. Även om 

många danska casuals erkänner att våldet är en viktig del av deras kultur anser de flesta att 

kamratskapet inom firman är viktigare. Tom Carstensen skriver att många fotbollsfans, inte 

bara casuals, generellt sett känner sig omyndigförklarade och utan rättigheter i samtidens 

Danmark. Överlag har många fans den gängse uppfattningen om att mediernas rapportering 

framställer fotbollssupportrar som samhällets värsta avskum.  
 

Carstensen tar upp ett exempel från den danska kvällstidningen Ekstra Bladet. Under det 

andra halvåret av 2008 blev ungefär 170 supportrar till FC Köpenhamn anhållna på 

Brøndbyøster Station i samband med Köpenhamnsderbyt mot Brøndby, varav en del av de 

anhållna var casuals med uppsåt att slåss (Carstensen, 2010, s. 149). Den större delen av de 

anhållna var dock inte casuals, utan ultrasgrupper och andra supportrar till den danska 

storklubben. Ekstra Bladet använde sig dock av rubriken “169 hooligans” när de 

rapporterade om det inträffade (Carstensen, 2010, s. 150). Carstensen tar även upp ett annat 

exempel från Ekstra Bladets rapportering kring danska fotbollssupportrar, när tidningen 

valde att hänga ut sju fans med bild på förstasidan efter en incident i mars 2008 på Næstved 

stadion. Carstensen frågar sig om det hade varit möjligt att hänga ut andra grupper i 

samhället på samma sätt, som ännu inte blivit dömda. Enligt Tom Carstensen anser många 

supportrar att rapporteringen kring händelserna inte står i proportion till vad det är som har 

inträffat. Casualsgrupperna menar att det är felaktigt att de ska hängas ut med namn och 

bild för att de vill slåss mot andra firmor i samband med fotbollsmatcher, medan andra 

grövre brottslingar får anonymitet (2010, s. 151).  
 

Enligt Carstensen är ett annat problem med mediernas rapportering att journalisterna har 

varit för dåliga på att göra research, vilket gör att TV-stationer och nyhetstidningar 

missförstår begrepp inom kulturen. Casuals är supportrar som slåss i samband med fotboll, 

medan ultras är supportrar som befinner sig i en gråzon mellan vad som är lagligt och 

olagligt. Ultrasgrupper brukar använda sig av pyroteknik och bränna bengaliska eldar, men 

slåss oftast inte i samband med matcherna. Skillnaden mellan casuals och ultras brukar 

ibland suddas ut helt i samband med mediernas rapportering, vilket väcker irritation bland 

båda grupperna och gör att de väldigt sällan vill ställa upp på intervjuer. Enligt Carstensen 
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kan anledningen till mediernas rapportering gå att finna i påtryckningar från myndigheter 

(Carstensen, 2010, s. 151).  
 

Enligt Anders Green (2010) har medierna bidragit till att skapa och förstärka problemen 

kring fotbollshuliganismen, bland annat i form av märkbara, ryktesbaserade mediedrev 

(2010, s. 102). Respondenterna i Greens intervjustudie menade att det fanns en risk med 

överdrivet negativa beskrivningar i medierna, eftersom fenomenet gavs mer 

uppmärksamhet, och på så sätt konstruerades större problem än vad som egentligen var 

fallet. Fördömanden och utpekanden kan stärka huligangrupperna och skapa både martyrer 

och hjältar (Green, 2010, s. 103). 

 

2.4 Journalistisk etik 

Vi har i vår forskning också använt oss av litteratur som behandlar journalistisk yrkesetik; 

detta eftersom de gemensamma journalistiska spelreglerna gäller även vid beskrivningen av 

olika sorters fotbollssupportrar. Litteratur som har använts i relation till denna uppsats är 

boken Ethics & Journalism skriven av Karen Sanders (2003). Sanders beskriver i bokens 

inledning hur en mätning i Storbritannien år 1993 visade att journalister var den näst minst 

uppskattade yrkesgruppen, endast före fastighetsmäklare, men att jobb inom 

mediebranschen likväl fortsatte vara väldigt attraktivt under resterande delen av 1990-talet. 

Sanders (2003) redogör i sin avhandling för skillnader mellan den amerikanska och den 

brittiska journalistiska traditionen kring publicistisk etik och menar bland annat att brittiska 

journalister traditionellt sett varit hårdare i rapporteringen än sina amerikanska 

motsvarigheter, delvis på grund av att det i Storbritannien tog längre tid innan 

universitetsbaserade utbildningsprogram för journalister tog fart. 
 

Gällande den journalistiska etiken citerar Karen Sanders bland annat den amerikanska 

tabloidtidningen The National Enquirers ansvarige utgivare Generoso Pope som sade sig 

föredra brittiska journalister framför amerikanska eftersom britterna hellre strävade efter att 

sälja lösnummer än att försöka rätta till orättvisor i samhället (2003, s. 5). En studie av 

David Weaver från år 1998 som Sanders refererar till visar på att en konsensus gällande 

etiska normer var störst bland spanska journalister, medan den var lägst bland journalister i 

Storbritannien, där samtidigt den största delen av den journalistiska arbetskraften inte var 
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universitetsutbildad. Respekten för etiska normer och regler verkar alltså gå hand i hand 

med en universitetsutbildning inom journalistik, visar Karen Sanders (2003, s. 7). 
 

Pressfrihet är ett begrepp som är centralt förankrat både i Storbritannien och USA (2003, s. 

63). Sanders skriver att huvudnormen inom västerländsk journalistik är en strävan efter att 

vara objektiv och sanningsenlig (2003, s. 42). Sanders redogör för några moraliskt 

förkastliga handlingar man kan utföra som verksam journalist; exempelvis lögner och 

förmedlande av falska historier (2003, s. 53). Sanders skriver att ett arbete som journalist 

innebär att vara sanningsenlig och ifall man tar bort länken till sanningen är journalistiken 

död (Sanders, 2003, s. 139).   
 

Karen Sanders skriver att ett bra omdöme inom tidningsbranschen kan vara skillnaden 

mellan en humoristisk skildring och en kränkande beskrivning (2003, s. 72). I sin bok 

reflekterar Sanders fortsatt över specifika tillfällen då den pressetiska regeln om 

yttrandefrihet har satts på sin spets och yttrandefriheten i sig gett stora rubriker. Hon 

framhäver till exempel ett tillfälle år 1997, då den engelska fotbollsförbundskaptenen Glenn 

Hoddle intervjuades i The Times, och bland annat sade att handikappade människor 

tvingades lida på grund av synder från ett tidigare liv. Sanders skriver att det är ironiskt att 

journalister som genom pressetiska regler värnar om yttrandefrihet ofta är benägna att dra 

igång ett drev när en offentlig person tagit till vara på sin yttrandefrihet, men sagt något 

som klassas som onormalt (2003, s. 74). 
 

Sanders reflekterar över att den ekonomiska verkligheten kan vara ett av de största hindren 

för en fullt etisk journalistik. Hon skriver att jakten på profit i form av annonsintäkter och 

delägande hos de stora mediekoncernerna är vad som driver journalistiken. Journalister 

anklagas för fördummande journalistik i jakten på fler läsare och tittare (2003, s. 128). 

Karen Sanders skriver även om den enskilde journalistens ansvar och nämner att de flesta 

journalister håller med om att de är ”ansvariga” per se i sin yrkesroll. Däremot anser väldigt 

få att de bör kunna ställas till svars för ett eventuellt felaktigt agerande inom yrkesrollen. 

Sanders menar att särskilt journalister inom brittisk press har varit väldigt dåliga på att 

erkänna misstag och ta emot kritik från människor utanför branschen (2003, s. 151). I 

slutändan är det dem som jobbar inom mediebranschen som har ett personligt ansvar för sitt 

eget agerande, både i och utanför yrkesrollen, enligt Sanders. Det som sägs och skrivs i 
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yrkesrollen kan komma att få en stor effekt både för en själv och för andra, och därför är 

den enskilde journalistens ansvarsfrihet viktigare än någonting annat (2003, s. 157). 

 
3 Teoretiska utgångspunkter 
Här presenterar vi begrepp som vi kommer att använda oss av, samt teoretiska perspektiv 

som vi kommer att utgå ifrån i vår analys.  
 
3.1 Dagordningsteorin 

 
Dagordningsteorin är en teori som syftar till den makt som medierna har över medborgarna, 

genom att påverka vilka samhällsfrågor som är betydelsefulla och som människor ska ta 

ställning till. Jesper Strömbäck (2014) skriver att det finns tre olika dimensioner av makt i 

ett samhälle; makten över tanken, makten över beslutsfattandet och makten över 

dagordningen. När det gäller makten över beslutsfattandet utgår den ifrån enskilda politiker 

i regeringen och politiska partier, medan makten över dagordningen och tanken är mer 

öppen (Strömbäck, 2004, s. 23). Mediernas viktigaste funktion i samhället, utöver att kunna 

erbjuda underhållning, samtalsämnen och eskapism, är att hämta in, sortera, kontrollera och 

strukturera relevant information (2004, s. 29). Som konsumenter vänder vi oss till medierna 

för att få veta saker som är sanna och relevanta för oss (2004, s. 30). Ghersetti skriver 

(2012) att det urval som medierna gör påverkar både den enskilde individen och samhället 

genom att de blir våra tolkningsramar och värderingar. Om man studerar nyhetsdiskurser 

kan man dra slutsatser om ideologiska strukturer och hierarkier som formar texterna (2012, 

s. 211). 
 

Begreppet dagordning syftar till de frågor som diskuteras och som det eventuellt kan 

komma att beslutas om politiskt. De tre kollektiva dagordningarna är medborgarnas 

dagordning, den politiska dagordningen och mediernas dagordning (2004, s. 30). 

Konsekvensen av den medialiserade dagordningsteorin är att de frågor som medierna 

lägger stor vikt vid även blir de frågor som vanliga människor i samhället anser vara mest 

viktiga (Strömbäck, 2004, s. 31).  

 

Dagordningsteorin innebär att verkligheten är för mångfacetterad för att folk själva ska 

kunna skapa sig en sammanhållen bild av den, vilket gör att man istället vänder sig till 

medierna för att få reda på viktiga händelser och vilka frågor som kräver åsikter och 



  
 

13 

handlingar (Strömbäck, 2014). Dagordningsteorin är en av de teorier som betytt mest för 

forskningen om hur massmedierna påverkar opinionen i ett samhälle, enligt Adam Shehata 

(2012). Dagordningen i medierna blev kartlagd med hjälp av forskarna McCombs och 

Shaw, som i en undersökning genomförd i den amerikanska delstaten North Carolina 

jämförde mediernas dagordning med medborgarnas, genom att ett urval av personer fick 

svara på frågan ”Vilket är det viktigaste av de problem som vårt land står inför idag?”. Det 

empiriska stödet för dagordningsteorin är idag omfattande, både på mikro- och makronivå 

(Ghersetti, 2012, s. 320). 

 
 
3.2 Dagordningsteorins andra nivå 

 
Enligt Shehata (2012) berör dagordningsteorins första nivå objekt i form av aktörer eller 

sakfrågor, medan dagordningsteorins andra nivå berör attribut som beskriver objekten. I 

forskningsfrågor som har handlat om exempelvis människors tankar kring enskilda 

politiker skiljer man på två olika former av personattribut; affektiva och substantiella. 

Affektiva attribut handlar om ifall, till exempel, politiker via tonen i medierna framställs 

positivt eller negativt. Substantiella attribut handlar däremot om ifall medierna beskriver 

politiker utifrån dennes ideologi, åsikter, kvalifikationer eller erfarenheter (2012, s. 324). 

 

3.3 Gestaltningsteorin 

 
Gestaltningsteorin, eller framing theory, är ett forskningsfält som berör hur mediernas makt 

över verkligheten uppfattas, skriver Jesper Strömbäck (2004). Gestaltningsteorin är enligt 

Strömbäck rikt nyanserad och behandlar i en första skepnad hur mediernas gestaltning av 

verkligheten påverkar människors gestaltningar av den. I en andra skepnad behandlar 

gestaltningsteorin hur medierna genom sin gestaltning av verkligheten på ett sätt, men inte 

ett annat, sprider olika ideologiers och maktcentras version av verkligheten (2004, s. 40).  
 

Gestaltningsteorin är uppbyggd på två olika observationer; att nyheternas bild av någon 

verklighetsaspekt aldrig är densamma som verklighetsaspekten som nyheten handlar om, 

samt att det som är betydande för människors bild av verkligheten inte är verkligheten i sig 

utan nyheternas version av verkligheten (Strömbäck, 2004, s. 41). Ett klassiskt vardagligt 

exempel handlar om glaset som är fyllt till hälften med vätska. Om glaset beskrivs som 
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halvfullt finns det inget tydligt behov av påfyllning, medan en beskrivning av glaset som 

halvtomt indikerar att det behöver fyllas på. Vid dessa båda scenarier är vätskemängden 

lika stor i glaset, men trots det går det att gestalta glaset på olika sätt (2004, s. 43). 

Angående hur medierna bygger up gestaltningar citerar Strömbäck den amerikanska 

medieforskaren Stephen D. Reese: “Gestaltningar är principer som är socialt delade och 

varaktiga över tid, och som på ett symboliskt plan bidrar till att strukturera verkligheten på 

ett meningsfullt sätt” (2004, s. 42). 

 
3.4 Stigmatiseringsteorin 

Stigmatisering är ett begrepp inom sociologin som syftar på att medlemmar av olika sociala 

kategorier, som andra personer har negativa uppfattningar om, diskrimineras i egenskap av 

medlemmar inom kategorin. Stigmatiseringen omfattar inte personer som följer den gängse 

normen utan “de andra”. Stigmatisering kan innebära ett nedvärderande utpekande inom en 

grupp. Begreppet myntrades av Erving Goffman, forskare inom socialpsykologi, som 

menade att termen stigma kunde vara djupt misskrediterande (2011, s. 9). 
 
 
3.5 Nyhetsvärdering 

Enligt Strömbäck (2015) syftar nyhetsvärderingar på hur potentiella nyheter vägs in i 

arbetsprocesserna på redaktionerna. Många faktorer vid sidan av kan påvera nyheternas 

innehåll. Strömbäck redogör för den amerikanska medieforskaren McManus checklista för 

nyhetsvärdering, som han menar är slående lik den svenska medieforskaren Håkan Hvitfelts 

kriterier för vad som är en nyhet. McManus checklista ser ut som följande (2004, s. 121): 

 
 

1. Tidsmässig närhet - hur ny eller aktuell är en fråga eller händelse? 

2. Geografisk närhet - hur nära till de platser publiken befinner sig är en fråga eller 

händelse? 

3. Konsekvens - hur viktig är en fråga eller händelse? 

4. Human interest - hur mycket känslor väcker frågan eller händelsen? 

5. Elitorientering - hur välkända är människorna inblandade i en fråga eller händelse? 

6. Ovanlighet - hur osannolik eller förvånande är frågan eller händelsen? 

7. Konflikt - hur mycket oenighet och konflikt råder det mellan människor, 

organisationer, nationer, eller mellan människan och naturen? 
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8. Visuell kvalitet - hur gripande är de bilder som kan illustrera en fråga eller 

händelse? 

9. Underhållning - hur stor är den omedelbara belöningen, i form av exempelvis 

leenden, skratt, ironi eller nyfikenhet, av en fråga eller händelse? 

10. Aktualitet - hur mycket publikintresse finns det redan för frågan eller händelsen?  
 

Strömbäck (2015) lyfter även fram närhet, elitcentrering och kändisskap, de institutionella 

agendorna, avvikelse och sensation, hot och risker och kontinuitet som kriterier för hur 

nyheter kan identifieras (2015, s. 158). 
 
 

4 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur den svenska kvällspressen, i egenskap av de 

två största tidningarna Aftonbladet och Expressen, porträtterade dödsmisshandeln av en 

djurgårdssupporter i Helsingborg i samband med den allsvenska seriepremiären 2014. 

Fanns det några tendenser till att vanliga supportrar blev sammankopplade med 

våldsverkarna i kvällspressens rapportering?  Vår förhoppning är att vi genom vår 

frågeställning kommer att få svar på om ifall de svenska kvällstidningarnas porträttering ger 

en rättvis bild av den tragiska händelsen i Helsingborg. 
 

Vår frågeställning är: 

Med koppling till dödsmisshandeln av en supporter vid den allsvenska premiären 2014 

mellan Helsingborg och Djurgården; hur framställs svenska fotbollssupportrar i 

Aftonbladets och Expressens rapportering? 

 
5 Metod och material 
I den här delen beskriver vi tillvägagångssättet vid genomförandet av vår studie; metodval, 

urval, avgränsningar, begränsningar samt insamlandet av material för vår analys. 

 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys som empirisk vetenskaplig 

metod, för att genom en sådan kunna dra slutsatser kring våra utvalda tidningsartiklar. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är knuten till europeiska teoritraditioner och har sin bakgrund 
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inom hermeneutiken, en tolkningslära som utvecklades för att bestämma vad juridiska och 

religiösa texter skulle kunna betyda (Østbye, 2004, s. 65). Målet med vår kvalitativa 

innehållsanalys är att kunna se generella drag och svara på våra grundläggande 

frågeställningar i vår uppsats, kring vad för slags gestaltningar det är som förekommer i de 

analyserade texterna och i så fall i vilken utsträckning.  
    

Kvalitativ innehållsanalys innebär i vanliga fall en systematisering av bild, citat och andra 

typer av innehåll, enligt Grönmo. Det betyder att vi, genom att använda metoden som 

sådan, kan få insyn i på vilket sätt värderingar och argument spelar roll i olika typer av 

texter. Kvalitativ innehållsanlys används vanligtvis när ett verbalt innehålls finns 

tillgängligt. Det är något vi använder i vår studie eftersom vi analyserar tryckta texter i 

skrift. Man gör en kvalitativ innehållsanalys om man har som mål att göra en kategorisering 

av det innehåll som är publicerat och en registrering av den information som har att göra 

med frågeställningen.  
 

När man använder kvalitativ innehållsanalys som metod, görs analysen samtidigt som man 

samlar in relevant data. Det fungerar på detta sätt eftersom att analyseringsprocessen 

påbörjas så fort du väljer ut ditt material (Grönmo, 2006). 
 
 
5.2 Urval 
 

Vår data består av tidningsartiklar. Efter att vi först bestämde oss för vilket ämne vi skulle 

fokusera på valde vi sedan ut våra texter genom sökningar på mediearkivet Retriever. 

Därefter gick vi igenom texterna systematiskt, och kategoriserade innehållet som vi ansåg 

vara relevant för just den här studien. Där har vi särskilt tittat på värdeladdade ord i 

texterna, som ultras och huliganer, om några tydliga tendenser på att stigmatisering av 

supportrar som grupp gick att synliggöra, samt relevansen till den inträffade händelsen. Vi 

har valt att analysera texter från två olika tidningar; Aftonbladet och 

Expressen/Kvällsposten. Dessa tidningar har vi valt eftersom det är Sveriges två största 

kvällstdiningar som dessutom har skrivit mycket om händelsen i Helsingborg. Vi har valt 

att avgränsa oss till artiklar från 30 mars till 30 april 2014; samma dag och en månad framåt 

från det att händelsen ägde rum och det skrevs som allra mest kring händelseförloppet. Vi 

har valt att titta på tryckta nyhetsartiklar och krönikor för att där granska hur fansen till 
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Helsingborg och Djurgården framställs i samband med incidenten. Analysmaterialet består 

av 36 tidningsartiklar. 
 
5.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi sökte efter våra artiklar i Retrievers mediearkiv; ett unikt researcharkiv med artiklar från 

över 700 olika tryckta svenska dagstidningar. Det är en manuell sökdatabas där man har 

möjlighet att avgränsa sina sökningar efter källa, datum eller olika sökbegrepp. Vi gjorde 

just detta och avgränsade till att börja med sökningen till mellan datumen 2014-03-30 och 

2014-04-30. Därefter gjorde vi en sökning på “Helsingborg” och “Djurgården” inom all 

tryckt media och fick upp 1511 sökträffar. Därför avgränsade vi sökningen till att endast 

omfatta storstadspress, vilket gav oss totalt 413 träffar med artiklar från flera olika tidningar 

som bland annat Aftonbladet, Expressen, Helsingborgs Dagblad och Dagens Nyheter. Vi 

bestämde oss därefter för att bryta ner urvalet till att endast omfatta Aftonbladet och 

Expressen; detta eftersom det är Sveriges två största kvällstidningar med en gedigen 

bevakning på bland annat allsvensk fotboll. Efter att ha begränsat urvalet till dessa två 

tidningar fick vi upp 122 sökträffar. 
 
5.4 Avgränsning av materialet 
 
Genom vårt urval fick vi fram 122 träffar sammanlagt för Aftonbladet och Expressen. Från 

dessa 122 träffar valde vi bort artiklar som inte direkt rörde händelsen i Helsingborg, samt 

TT-telegram och notiser. Det gav oss ett slutligt urval på 36 stycken artiklar; 17 från 

Aftonbladet och och 22 från Expressen. Dessa artiklar delade vi in i olika teman utifrån 

saklighet, opartiskhet och värdeladdade ord. Det gav oss ett underlag för att kunna göra en 

tematisk analys. 

 

 

5.5 Metodkritik 
 

Kritik mot vår valda metod och urvalet är främst att vi hade kunnat få andra texter beroende 

på om vi hade gjort ett annat urval. Eftersom vi använde oss av enbart mediearkivet 

Retriever blev urvalet till en viss del begränsat. En del artiklar som enbart publiceras på 

webben försvinner till exempel på så sätt bort från urvalet, eftersom Retriever endast lagrar 

det som trycks i papperstidningen.  
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Vi tyckte dock att Retrievers arkiv gav ett bättre resultat än om vi hade gjort en manuell 

sökning på respektive tidningars hemsidor. Detta eftersom det var mer problematiskt och 

svårare att få en helhetsbild baserat på tidningarnas skriverier om vårt ämne, och datumet 

för publiceringen. Genom att ytterligare begränsa vårt urval till att endast omfatta texter 

från Aftonbladet och Expressen sållade vi även genom den avgränsningen förmodligen bort 

en del intressant material som hade kunnat ge ett annat utfall av analysen. Även det faktum 

att vi granskade fler artiklar från Expressen än Aftonbladet kan ha påverkat utfallet av vår 

analys. Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys och var därför medvetna om att våra 

perspektiv som forskare påverkades av vårt urval och våra tolkningar av tidningstexterna. 

 

5.6 Forskningsetik 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det ett antal krav på exakt vad som ska finnas med i en 

uppsats. Då vår analys var en kvalitativ innehållsanalys och inte en intervjustudie kände vi 

dock inte att Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav – informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet – var relevanta just för vår 

uppsats. Detta eftersom kraven riktar sig mer till intervjustudier än textanalyser.  
 

Istället kom Vetenskapsrådets rapport “Vad är god forskningssed - Synpunkter, riktlinjer 

och exempel” (2005) angående forskningsetik till mer nytta för oss. Där har 

Vetenskapsrådet sammanställt åtta punkter för hur en rapport ska utformas: 

 
 

1. Du skall tala sanning om din forskning 

2. Du skall öppet redovisa metoder och resultat 

3. Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

4. Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

5. Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du skall hålla god ordning i din forskning 

7. Du skall inte bedriva forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada 

8. Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning 
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Gustafsson, Hermerén och Petersson sammanfattar dessa krav till ord som ärlighet, 

öppeenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld (2005, s. 9). 

 

6 Resultat och analys 
Här presenterar vi resultatet av vår forskning genom det manifesta innehållet, alltså vad 

som direkt uttrycks i texterna. Vi gestaltar våra observationer genom utvalda exempel från 

36 analyserade artiklar publicerade i Aftonbladet och Expressen. 
 
 
6.1 Expressens rapportering 
 
Det är tydligt att en större mängd artiklar i Expressen fokuserar mer på Djurgårdens 

Idrottsförening, än Helsingborgs Idrottsförening, efter den tragiska händelsen i 

Helsingborg. Djurgården som lag, och den avlidne supportern, framställs som offret i 

sammanhanget. Den avlidna djurgårdssupportern har i beskrivningen främst förvandlats till 

“pappan”, i vissa fall också “fyrabarnspappan” och “småbarnspappan”, istället för 

“supportern” eller “43-åringen” som han initialt kallades i mediernas beskrivning. Det är en 

teknik för att söka identifikation, eller human interest, hos sina läsare. Läsare som inte hade 

reagerat lika starkt på ett användande av ordet “supportern” kan däremot känna 

identifikation eftersom det rör sig om en “pappa” (Strömbäck, 2004). Förvisso kallas den 

dödade supportern fortfarande “43-åringen” på en del ställen inuti texterna, men 

rubriksättarna verkar föredra “pappan” för att locka till läsning, framför allt i Expressens 

tryckta upplaga. 
 

Tendenser finns även till ett visst martyrskap, då några artiklar i tidningen veckorna efter 

händelsen får det att låta som att Djurgården vinner matcherna åt sin döde supporter. Bland 

annat kommenterar Djurgårdens Aleksandar Prijovic en vecka efter incidenten att “det har 

varit tuffa och sorgliga dagar för oss. Därför känns det extra viktigt att vi vann. Vi vann för 

vår döde supporter och för alla våra fantastiska fans.” En artikel från Expressen fokuserar 

även på vänskapen mellan den dödade supportern och Djurgården hockeys sportchef, vilket 

kan kopplas till elitorientering som ett kriterium för nyhetsvärdering (Strömbäck, 2004, s. 

121). Supportern blir mer relevant genom att känna någon på en hög post inom föreningen: 
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 “Vi kände varandra. Han bodde inte så långt i från mig. När min dotter började 

spela fotboll så var hans äldsta dotter med och han var en av tränarna, säger 

Berglund.“ 

(Expressen 2014-04-08: Tårfyllt firande: “Han hade älskat det här”) 

 

I krönikan “Det har kidnappat vår fotboll” från Expressen (2014-04-06) skriver Mathias 

Lühr om Djurgårdens första hemmamatch, mot Halmstads BK på Tele2 Arena, efter 

händelserna i Helsingborg. Mathias Lühr konstaterar att hemmapremiärer och Djurgården 

inte rimmar bra efter det föregående årets päronskandal, där en spelare i motståndarlaget 

Mjällby träffades av ett inkastat päron från Djurgårdspubliken. Lühr föreslår vad 

Djurgården kan göra för att få den tragiska händelsen i Helsingborg att bli en vändpunkt:  
 

“Klubbledningens tydliga information till de egna supportrarna var steg ett. 

Nolltolerans, maskeringsförbud, förbud mot pyroteknik och ett mer städat språk 

(...). 

Jag hör också både från officiellt håll och från vänner som tillhör 

Djurgårdsfamiljen att många av de interna huliganerna nu vill kliva av de 

våldsamma falangerna. 

Och att allt fler "vanliga" supportrar vågar ta diskussionerna och protestera mot 

de våldsamma i de egna leden. Det är ett tecken som till och med gör en cyniker 

som jag (tillfälligt?) hoppfull.” (Expressen 2014-04-06: Det har kidnappat vår 

fotboll) 

 

Trots att det var en vanlig supporter till Djurgården som råkade ut för dödsmisshandeln 

innan premiären, och en supporter till Helsingborg i det här fallet var den som utövade 

våldet, fokuserar journalisten i sin krönika på att Djurgården som förening också bör 

brottas med sina våldsamma falanger, inte enbart Helsingborg. Krönikan är ett viktigt 

undantag i en rapportering som främst framställt Djurgården och dess supportrar som offer. 

Lührs krönika tar upp baksidorna även med Djurgårdspubliken under senare år och lägger 

fokus på vad som behöver göras bättre i klubbens arbete. Detsamma gäller en text av 

Ludvig Holmberg på Expressen, som i en artikel redogör för att flera av Djurgårdens största 

risksupportrar har meddelat att de tänker sluta slåss som en följd av tragedin i Helsingborg: 
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“Tragedin i Helsingborg har startat intensiva diskussioner bland Djurgårdens 

fans. De vill förändra läktarkulturen. Och SPORT-Expressen kan berätta att flera 

av de våldsbenägna supportrarna har meddelat klubben att de nu tänker sluta att 

slåss runt matcherna.” 

(Expressen 2014-04-04: Kända risksupportrar i Dif slutar att slåss) 

 

I artikeln lyfts fansen själva fram som en del av lösningen, bortom makthavarnas krav på 

nationella huliganregister, tillträdesförbud och maskeringsförbud. Supportrarna det handlar 

om beskrivs som “tunga supportrar” och “risksupportrar” vilket är den politiska korrekta 

termen för supportrar som tidigare brukat våld och vandaliserat i samband med fotboll. 
 

I en Expressenintervju med sportchefen Bosse Andersson några dagar efter händelser 

stigmatiseras däremot den grupp supportrar som väljer att storma planen för att försöka 

avbryta matchen efter att ha fått reda på att den 43-årige mannen – deras vän – gått bort: 
 

“Bosse Andersson var på Olympia när samtalet kom om att 43-åringen hade 

avlidit. Under några hektiska minuter försökte han och Djurgårdsledningen 

avbryta matchen, samtidigt som huliganer stormade planen och bråk utbröt.” 

(Expressen 2014-04-06: Andersson: “Känner ett ansvar i sorgen”) 

 

Supportrarna som stormade planen på Olympia benämns i texten som huliganer, trots att 

det inte finns några belägg för att kalla dem så. Sportchefen Bosse Anderssons citat i texten 

legitimerar indirekt supportrarnas beteende och planstormning, då han nämner att “det var 

några obehagliga minuter för oss. Det var många som gjorde personangrepp på oss och 

kände att stockholmarna kommer in och bryter ytterligare en match. Det kändes för jävligt. 

Vi hade fått informationen, men det var många som inte visste att det var en som hade dött. 

Sedan har många sagt förlåt i efterhand.” Epitetet huligan på djurgårdssupportrarna som 

försökte bryta matchen efter dödsfallet är alltså i den här bemärkelsen direkt felaktigt 

använd av Expressens journalist. Ett stigmatiserande ordval som konstruerar bilden av 

fotbollssupportern som “den andre” (Radmann, 2015). 
 

Även Expressens Frida Boisen konstruerar bilden av supportern som “den andre” i sin 

krönika “Gör det rätta, Beatrice, ta tillbaka makten nu” som publicerades i Expressen 

dagen efter händelsen i Helsingborg:  
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“De säger säkert att de älskar sitt lag. Men mest hör jag hur mycket de hatar. Och 

det är en skam att dessa hatiska idioter med halsdukstäckta ansikten ska få 

förstöra fotbollen i Sverige. Det måste få ett slut. I dag.” 

(Expressen 2014-03-31: Gör det rätta, Beatrice, ta tillbaka makten nu) 

 

Redan i ingressen går journalisten till attack mot supporterkulturen i sin helhet genom 

ordvalet “hatiska idioter med halsdukstäckta ansikten”. En viss begreppsförvirring råder då 

fans som brukar täcka sina ansikten oftast är att beskriva som ultras, som gör det med syftet 

att inte fångas på bild när de använder pyroteknik. Ultrasgrupperna befinner sig i en laglig 

gråzon, enligt Lise Joern (2010), men har ingen uttalad våldsideologi eller syfte att på något 

sätt förstöra fotbollen genom våld. Halsdukstäckta ansikten är alltså inte ett beteende som 

är vanligt förekommande hos huliganer eller firmor; tvärtom är firmorna ute efter att 

gestalta stil och klass. Därför har dem anammat en egen klädstil, med dyra märkeskläder 

och utan maskering (Joern, 2010). Boisens artikel slår alltså vitt och brett mot en stor del av 

Sveriges fotbollssupportrar och inte mot den kategori som låg bakom händelserna i 

Helsingborg.   
 

Journalisten konstaterar vidare i sin text att justitieminister Beatrice Ask bör “göra det 

rätta” och “ta tillbaka makten över våra fotbollsarenor”. Hon hänvisar till England som fick 

bort problem med våldsamma supportrar genom att utvisa dem helt från arenorna. 

Journalisten lobbar även för att “införa en förbudszon så att de som inte får vara inne på 

arenan inte kan sitta och supa på en bar bredvid arenan”. Även huliganutredaren Björn 

Eriksson citeras i en Expressenartikel, där han ser positivt på ett maskeringsförbud inne på 

arenorna. Återigen är detta en åtgärd som främst hade drabbat den pyroteknikanvändande 

supporterkategorin ultras, och inte partisanerna, de riktiga våldsverkarna utanför arenorna 

(Joern, 2010). 
 

Expressen lägger i sin rapportering av efterdyningarna kring händelsen mycket fokus på hur 

dödsfallet tas emot av spelare och ledare i de andra allsvenska lagen. Särskilt lag som ställs 

mot Djurgården, exempelvis i ett Stockholmsderby, eftersom den typen av derbyn alltid 

klassas som högriskmatcher. Expressen fokuserar väldigt mycket på vilka olika sätt som 

den dödade supportern hyllas på, med kondoleansböcker, rosor och sorgeband som bärs av 

spelarna. Dagen efter den tragiska händelsen i Helsingborg intervjuar tidningen exempelvis 
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några representanter från AIK och IFK Göteborg gällande den tysta minut som skulle 

komma att hållas före den matchen. I artikeln står att läsa följande citat från IFK Göteborgs 

John Alvbåge, som kopplar samman dödsmisshandeln innan matchen i Helsingborg med en 

önskan om att Göteborgs och AIK:s fans ska sköta sig under matchen: 
 

“Även IFK Göteborgs spelare uttryckte sitt djupa deltagande med Djurgården och 

klubbens fans, och skickade samtidigt en önskan till båda supportergrupperna om 

en match fri från våld. Målvakten John Alvbåge var märkbart tagen av 

dödsbeskedet efter gårdagens träning. 
 

– Det är bara att hoppas att myndigheter och polis tar hand om detta. Det är en 

mörk dag för svensk fotboll. Det har tyvärr varit ganska stökigt tidigare mellan oss 

och AIK. Det är bara att hoppas att fansen i Änglarna och Black Army sköter sig, 

säger Alvbåge.“ 

(Expressen 2014-03-31: Så hedras den avlidna supportern på Friends) 

 

Både Änglarna och Black Army är officiella supporterklubbar till respektive lag och har 

inte någon uttalad våldsideologi. En indirekt sammankoppling med våldsverkarna i 

Helsingborg är ett exempel på Goffmans redogörelse för stigmatisering (2011). Dock lyfts 

ett annat citat också fram som motvikt, från AIK Fotbolls VD Thomas Edselius, vilket 

väger upp det tidigare nämnda citatet där supportrarna de facto dras över en kam: 
 

“Det är nu det blir viktigare än någonsin att arbeta tillsammans med de goda 

krafterna i supporterleden. Tyvärr kommer man att dra alla supportrar över en 

kam när det blir så här. Men jag är försiktig med att uttala mig förrän jag vet mer 

om vad som har hänt. När jag vet mer kommer jag att kunna säga mer, säger 

AIK:s vd Thomas Edselius“  

(Expressen 2014-03-31: Så hedras den avlidna supportern på Friends) 

     

Ingressen i samma artikel är ett typexempel på hur dagordningsmakten kan appliceras på 

nyhetsförmedlingen (Strömbäck, 2004): 
 

“Kvällens premiär på Friends arena var tänkt att bli en sprakande start på AIK:s 

och IFK Göteborgs allsvenska säsong. I stället kommer allt att överskuggas av 
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dödsfallet i Helsingborg i går.“ (Expressen 2014-03-31: Så hedras den avlidna 

supportern på Friends) 

 

Här antyder Expressens journalister genom ordvalet att de andra allsvenska matcherna 

kommer att överskuggas av dödsfallet i Helsingborg. Den utlovade festen på Friends Arena 

uteblir alltså redan på förhand enligt Expressens beskrivning, vilket med facit i hand inte 

alls blev fallet. En tyst minut och ett hedrande av den döde supportern i samband med 

matchen gjorde inte att festen uteblev på något sätt. Däremot fick matchen av förklarliga 

skäl en allvarlig inramning. Expressens Mathias Lühr skriver förvisso i en krönika efter 

matchen mellan AIK och IFK Göteborg om ett antal incidenter som skedde under spelets 

gång. 
 

“Slagsmål bröt ut på läktarna under spelets gång. Domare Stefan Johannesson 

hotade att bryta ännu en match i går när hans assisterande domare tvingades fly 

från inkastade föremål. Detta efter att röken från mängder av förbjudna bengaler 

(onödigt) triggade i gång brandlarmet på Friends arena - och publiken 

uppmanades utrymma. En nioårig pojke fick, enligt polisen, en av eldarna kastad 

på sig men lyckades skydda sig med sin keps (!). 

Nio år gammal, var killen alltså. Nio. Den här festen var värd något mycket 

bättre.” 

(Expressen 2014-04-01: Ligan hugger oss i handen direkt) 

 

Det är tveksamt om journalisten hade valt att lyfta fram dessa händelser i sin krönika om 

det inte hade varit för händelserna i Helsingborg dagen innan. Genom att ämnet kring 

fotbollsrelaterade bråk och konflikter är på tapeten blir det logiskt att lyfta fler, men 

betydligt mindre viktiga frågor, i relation till dödsmisshandeln. Lührs text går att koppla till 

McManus nyhetsvärderingskriterium angående aktualitet (2004). Det går även att antyda en 

viss stigmatisering av supportrarna ifall citatet hade ryckts löst ur sitt sammanhang. 

Journalisten väger dock upp det i en passage senare i texten, där han hyllar 

publikuppslutningen hos AIK: 
 

“För det är snudd på magi att drygt 30 000 (svart-gula) supportrar tar sig till en 

allsvensk premiär i Solna en kväll som i går. Och den genomfina manifestationen 

innan avspark för den mördade 43-årige Djurgårdssupportern var gripande. Det 
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var knäpptyst i den enorma arenan. Mäktigt. "Sorgen har inga färger - Vila i frid" 

- löd en banderoll på Norra stå och det är ju precis så vi måste tänka i en förening 

mot det mörka. Så snyggt. Jag önskar bara att fansens minne hade varit en aning 

längre än det man uppvisade under en ryckig, turbulent och märklig match i går 

mellan två potentiella guldlag 2014.“ 

(Expressen 2014-04-01: Ligan hugger oss i handen direkt) 

 

En del av det som skrivits i samband med händelsen handlar om hur en 43-årig 

fotbollssupporter fick sätta livet till innan den allsvenska premiären och tragiken i det. En 

annan del av texterna som skrivits tittar på händelsen från ett annat perspektiv. I många fall, 

främst två dagar eller fler efter händelsen, skriver både Expressen och Aftonbladet om hur 

man bör gå till väga för att minska fotbollsrelaterat våld i den svenska fotbollen.  
 

I ledaren ”Öka trycket på huliganerna” från Expressen (2014-03-30) skriver man om 

händelsen ur just det perspektivet. Texten skiljer sig mot många andra som behandlat 

samma ämne i det att skribenten försöker avdramatisera våldsproblemen i svensk fotboll. 

Journalisten poängterar att supportrarna till allsvenska lag håller hög europeisk klass, till 

skillnad från lagen de håller på. Skribenten menar även att det är för tidigt för att dra några 

slutsatser av händelsen, och att problem inte bör överdrivas.  
 

”Än är det för tidigt att dra några slutsatser av den specifika händelsen. Men att 

dödsfallet är blott det andra på tolv år framstår som en tillfällighet. Så sent som 

på lördagskvällen attackerades en pub i centrala Helsingborg av tillresta 

supportrar och fem människor fick köras med ambulans till sjukhus. Ingen tjänar 

på att att problemet med våld kring fotbollsmatcher överdrivs. Majoriteten av alla 

fotbollsmatcher i de högsta serierna är lugna och trevliga tillställningar med få 

poliser närvarande.” (Expressen 2014-03-31: Öka trycket på huliganerna) 

 

Skribenten påpekar att att många menar att händelsen är en del av ett samhällsproblem, inte 

ett fotbollsproblem, något som hen bara tycker är delvis sant. Texten skiljer sig mot många 

av de övriga eftersom vinkeln är annorlunda. Journalisten tycker i för sig, som alla andra, 

att det som hänt är tragiskt och oacceptabelt, men hen slår inte på den stora trumman, utan 

menar att problemet inte ska överdrivas. En stor tidnings ledare handlar om fotbollsrelaterat 
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våld, och här ser vi ett exempel på dagordningsteorin, där medierna sätter dagordningen, i 

detta fallet våldet inom svensk fotboll. (Strömbäck, 2004) 

 

Expressen fokuserar även väldigt mycket på hur andra lags supportrar väljer att hedra den 

avlidne 43-åringen. Förutom AIK och IFK Göteborg skriver Expressen också om liknande 

manifestationer från bland annat BK Häcken och IF Elfsborg. Och här är det tydligt att 

vinkeln på själva texten är hur de allmänna fotbollssupportrarna i Sverige väljer att ta 

avstånd från våld; på så sätt sker ingen stigmatisering utan texten lyckas hålla sig neutral 

gentemot supportrar som grupp. Däremot går det att urskilja en djup stigmatisering i en 

artikel i Expressen några dagar senare.  
 

I en stor granskning tre dagar efter dödsmisshandeln i Helsingborg kartlägger Expressen 

“128 huliganer som förstör fotbollen” varav “en mördare och flera tungt kriminella” och 

“knarksmugglare, våldsverkare och hälare” nämns redan i ingressen. Expressen har i sin 

granskning kartlagt de 128 personer (127 män, 1 kvinna) som på ett eller annat sätt stängts 

av från att besöka svenska fotbollsarenor under den senaste årsperioden. Grafiken delar in 

de avstängda supportrarna efter brottsregister, ålder, kön, arena och hemvist. En 

rapportering av den sorten är ett tydligt exempel på stigamatisering och – precis som Aage 

Radmann (2015) uppger – ett exempel på de traditionella medierna hegemoniska makt över 

huligannarrativet. I den här artikeln är det tydligt att Expressen satt dagordningen och 

bestämt hur rapporteringen kring fotbollshuliganer skulle beskrivas. Redan i ingressen får 

vi som läsare veta att många av huliganerna är grovt kriminella, trots att ungefär hälften av 

de 128 personerna som beskrivs som huliganer faktiskt är odömda eller endast har gjort 

någonting som klassats som lindriga förseelser. Även ordvalet “huliganer” är i det här fallet 

djupt stigmatiserande, då det inte alls finns några bevis för att personerna går att klassa som 

det. Ett besöksförbud från svenska fotbollsläktare kan lika gärna bero på att personen ifråga 

ertappats med att bruka pyroteknik eller kasta in föremål på planen, vilket inte är i paritet 

med att bruka våld och därav ges epitetet huligan. Expressen skriver i artikeln att 99 av 128 

personer tidigare dömts för brott, och ett totalt antal på 567 brott, men räknar där även in 

förseelser som bland annat trafikbrott och tidigare tillträdesförbud. Journalisterna lägger 

också fokus på att många av de avstängda fansen har missbruksproblem. Även bruket av 

bengaliska eldar i syfte att skapa stämning inne på fotbollsläktaren, vilket många har blivit 

avstängda för, vävs in i artikeln.  
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“Andreas Coman, 19, är en av de 128 personerna. Han är avstängd från alla 

svenska fotbollsarenor för att ha tänt en bengal under en Östermatch. Han är 

tidigare ostraffad och vill betona att han inte är någon huligan och att han tar 

tydligt avstånd från våld. 

– Jag är avstängd för att jag tände en bengal. Jag vet att det är olagligt och så 

men jag trodde inte att det var så strikt. När man är utomlands och till exempel i 

hemlandet Rumänien får man tända bengaler. Men jag har märkt att det är mycket 

strängare i Sverige.” (Expressen: 2014-04-02: Här är 128 huliganer som förstör 

fotbollen) 

 

Avstängda supportrar som Coman är alltså att betrakta som ultras och inte som casuals eller 

huliganer, enligt Lise Joerns definition (2010). Journalisterna som skrivit artikeln blandar i 

det här fallet ihop begreppen fullständigt, då användande av pyroteknik inte är någonting 

som firmorna – de som normalt sett brukar kallas för huliganer – sysslar med alls. 

Östersupportern som tände en bengal i samband med en match och därmed blev avstängd 

stigmatiseras och kriminaliseras som en av de “128 huliganer som förstör fotbollen” och 

buntas ihop med betydligt grövre brottslingar, samt med dödsmisshandeln av supportern i 

Helsingborg. I meningen efter den pyroteknikanvändande 19-åringen nämns en 

nazistsympatisör som dömdes för ett brutalt mord. Ovan nämnda artikel från Expressen är 

därför ett tydligt tecken på ett ”vi och dem”-perspektiv, med syftet att skapa en 

avhumanisering av alla avstängda 128 svenska fotbollssupportrar i kölvattnet av den 

förfärliga händelsen i Helsingborg. 
 

6.2 Aftonbladets rapportering 
 

En vecka efter händelsen i Helsingborg, då Helsingborgs IF mötte IFK Norrköping, gjorde 

Aftonbladet en intervju med Helsingborgs lagkapten, Pär Hansson, efter matchen, som i 

väldigt liten utsträckning kom att handla om just den. Helsingborg förlorade matchen med 

2-0 och enbart några få rader ägnas åt vad Hansson tycker om själva matchen. Den största 

delen handlar om dödsfallet en vecka tidigare och om spelarna påverkades av detta under 

matchen. Journalisten Johannes Hägglund fokuserar i slutet av texten även på det positiva 

som händelsen fört med sig, när han skriver att Norrköping och Helsingborgs supportrar 

innan match manifesterade mot våldet, och på Nya Parken gick båda lagen bakom en 

banderoll där det stod ”Enade mot våldet. #StåUppFörFotbollen”. Han nämner också att 
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båda lagen efter matchen gick runt plan och tackade publiken, ett exempel på att 

kommunikation, enligt Strömbäck (2014), kan handla om att överföra olika meddelanden 

från sändare till mottagare, och enligt vissa modeller skapa gemenskap och tillhörighet. 

Detta är ett återkommande tema i flera texter, där tragik vägs upp med positivitet inför 

händelsens efterdyningar och att supportrarna och klubbarna nu kan börja jobba hårdare för 

att minska fotbollsrelaterat våld. Detta ser man inte minst i rubriken på artikeln: ”Hansson: 

Kul att se de goda krafterna dra åt samma håll”. Rubriksättaren och skribenten Johannes 

Hägglund väljer att ändå övertyga läsarna att det finns något hoppfullt, och eventuellt 

positiva konsekvenser av misshandeln.  
 

Det finns tydliga teman när man analyserar texterna som skrivits om dödsmisshandeln i 

Helsingborg i samband med den allsvenska premiären 2014. Det går att dela in texterna i 

olika faser. Dagen efter dödsfallet handlar texterna näst intill uteslutande om sorgen och 

tragiken i att en supporter fått sätta livet till innan en match. Detta är alltså sorgefasen. 

Dagarna efter publiceras allt fler texter som tar ett grepp om huliganismen och våldet kring 

den svenska fotbollen. Hur ska vi lösa våldsproblemen? Vad ska klubbarna göra? Hur ska 

politikerna agera? Det är ett exempel på hur medierna sätter dagordningen. Hur de fungerar 

som gatekeepers och bestämmer vilket ämne som är viktigt just nu. Spektakulära händelser 

i verkligheten leder till att det finns på mediernas dagordning, vilket leder till att det då 

finns på medborgarnas dagordning, som i slutändan innebär att det hamnar på den politiska 

dagordningen. (Strömbäck, 2004) 

 

En vecka efter händelsen återgår texterna något mer till det normala. Dödsfallet nämns 

fortfarande i alla texter som handlar om Djurgården och Helsingborg, men rapporteringen 

börjar bli mer lik den vanliga. Både Aftonbladet och Expressen fokuserar mer på det 

fotbollsmässiga igen, och det förs diskussion om hur matchen mellan Helsingborg och 

Djurgården ska sluta. I och med att matchen avbröts dröjde beslutet huruvida matchen 

skulle sluta. Två veckor efter misshandel kom beslutet. Lagen delar på poängen och 

matchen slutar oavgjort. I samtliga dessa faser finns fortfarande alltid ett visst mått sorg 

inkluderat.  
 

Aftonbladets Simon Bank har skrivit flera längre texter om dödsmisshandeln och fokuserar 

mycket på de mänskliga värdena. I en artikel i samband med beslutet att matchen slutar 
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oavgjort skriver Bank en text om denna dom, men fokus ligger fortfarande på det 

känslomässiga. 
 

”Juridiken har ett större ansvar än att pricka rätt i en folkopinion eller ett 

känsloläge. Den måste ta hänsyn till vad ett beslut får för betydelse på sikt, för 

andra besläktade fall som kommer efter. Rättssäkerhet är att känna att vi kan lite 

på systemet, att det vill rätt. Det fanns inga bra beslut att fatta när en supporter 

gått på match och aldrig kommit hem. Jag nöjer mig med att tycka att de den här 

gången landade rätt.” (Aftonbladet 2014-04-15: Bank: Rätt beslut - man kan inte 

spela match när människor dör) 

 

Simon Bank försöker, likt flertalet andra, ge förslag på lösningar. Bank skriver däremot inte 

om hur klubbarna eller politikerna ska göra för att få bukt med problemet, utan refererar till 

Frankrike och att de gått igenom en liknande tragedi för 20 år sedan. På datumet av 

händelsen spelas ingen fotboll i Frankrike, något man kanske skulle efterlikna, enligt Bank.  
 

Det många skribenter och intervjupersoner är överens om är att något måste göras för att 

minska våldet i samband med matcher. Dagen efter premiären har Aftonbladet intervjuat 

Falkenbergs tränare Henrik Larsson, som är bosatt och uppväxt i Helsingborg. Larsson är 

inne på samma spår, att något måste göras. Han tar flera gånger till svordomar för att 

förstärka sitt budskap om att det som skett inte ska behöva hända. Henrik Larsson skickar 

också en passning till supportrarna, som enligt honom också måste börja ta ansvar själva. 
 

”Det är dags att supportrarna också tar ett eget ansvar, de är glada att skylla på 

alla andra men ta för fan eget ansvar också. Jag åkte i dag genom stan för att 

hämta min son på träningsläger, kvart i tio står där hur många 

djurgårdensupportrar som helst och väntar på att pubarna ska öppna. Ska vi 

öppna pubarna när det är sådana här matcher eller ska vi skita i det i stället? Vi 

måste ta ansvar allihopa. Någon som bestämmer måste ta ett ansvar för det här 

för det ska inte vara så här”. (Aftonbladet 2014-03-31: Henke bedrövad efter 

dödsmisshandeln: Vad fan håller vi på med?) 
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På bilden bredvid artikeln har man samlat ihop tweets från svenska spelare och tränare runt 

om i Europa. Alla tweets följer samma tema som Henrik Larsson talar om i intervjun. Att 

det här inte är ett korrekt beteende och att något måste göras. 
 

I Aftonbladet handlar mycket om just sorgen och konsekvenserna. Något som är frekvent 

förekommande är att journalisten alluderar till läsarens känslor. Djurgårdssupportern som 

misshandlades till döds benämns ofta som ”småbarnspappan”.  
 

Aftonbladets journalist Oskar Månsson har gjort en intervju med Sveriges förbundskapten 

Erik Hamrén två dagar efter händelsen. Även Hamrén berättar om sin sorg över det som 

hänt. En lösning är den konklusion många av intervjupersonerna kommer till. Först och 

främst att det finns ett problem, vilket dödsmisshandeln visat på. Därefter pekar alla på att 

något måste göras, och några av skribenterna och intervjupersonerna föreslår också en 

lösning. Erik Hamrén vänder blickarna mot England och säger att det måste bli 

konsekvenser för det man gör. Han menar att det måste gå snabbare och bli förbättring på 

att förhindra att sådant sker. Hamrén förklarar att han tycker att regeringen måste ta beslut.  
 

”Jag hörde vår justitieminister på debatten i går att det ska vara utredningar på 

utredningar på utredningar, men jag känner i dag ”kom till skott!”. Ska det vara 

så svårt att göra någonting snabbt? Det  måste tas beslut från regeringen. Det 

måste bli konsekvenser för det man gör. Om det finns människor som missköter 

sig…alla inklusive mig själv vet att det är en liten klick som beter sig dumt. Då 

måste man på ett bättre och snabbare sätt förhindra det.” (Aftonbladet 2014-04-

01: Förbundskaptenen till Sportbladet: ’Måste bli konsekvenser för det man gör’) 

 

Aftonbladet går ett steg längre och talar även med justitieministern, Beatrice Ask. Hon 

föreslår att förbjuda bortasupportrar att åka på somliga högriskmatcher och begränsa 

ståplatsläktarna. Hon går också hårt åt supporterorganisationerna och tillskrivs följande 

citat:  
 

”Jag tycker att vi har de lagstiftningsverktyg som vi behöver, säger hon till 

Sportbladet och förklarar att det här i första hand handlar om problem inom en 

osund supporterkultur.” 
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(Aftonbladet 2014-04-01: Förbundskaptenen till Sportbladet: ’Måste bli 

konsekvenser för det man gör’) 

 

Beatrice Ask menar att det är fel på supporterkulturen, och inte bara den lilla klick som 

missköter sig. Hon drar enligt citatet alla supportrar över en kam och kritiserar hela 

kulturen. Detta uttalande kritiseras av flera supporterorganisationer. Tony Ernst, som är 

ordförande i Svenska Fotbollssupporterunionen, säger följande i samma text:  
 

”Det är fansorganisationerna som i första hand arbetat för en mer positiv 

supporterkultur och för att få bort våldet. De värsta fallen av risksupportrar måste 

samhället hjälpa till med att hantera. Manlig våldskultur, droger och alkohol. Det 

här är en liten grupp kriminellt belastade personer.” 

 

Detta är ett exempel på en makthavare, i detta fall Beatrice Ask, som enligt citaten ovan ser 

ner på och förminskar supportrarna. De supportrar som varit inblandade i misshandeln får 

inte skulden av Ask, utan det är ”en osund supporterkultur” som är problemet. Beatrice Ask 

stigmatiserar en del av supportrarna enligt stigmatiseringsteorin. En egenskap som 

stigmatiserar en viss typ av individer kan verka som bekräftelse på den fulla 

grupptillhörigheten, enligt Goffman (2011). 
 

Oskar Månsson skriver dagen efter dödsfallet en annan artikel, där han pratat med AIK:s vd 

Thomas Edselius. I brödtexten skriver Månsson att den avlidne supportern kommer hedras 

på samtliga arenor ikväll, efter det spelas tre match i allsvenska den dagen. Oskar Månsson 

bestämmer alltså, innan det hänt, att något kommer hända, och på så sätt bestämmer 

journalisten, i detta fall Oskar Månsson, narrativet. 
 

I Aftonbladet dagen efter dådet skriver Erik Niva en känslomässig text där han utgår från 

sig själv och sina egna känslor. Han skriver att en man dog i går och att det var fotbollens 

fel. Erik Niva är inne på samma spår som majoriteten: fotbollen behöver hjälp. Han håller 

däremot inte med Beatrice Ask, som enligt citaten uttalade sig om att det var 

supporterkulturens fel.  
 

Niva skriver så här när han reflekterar över våldsproblemet i den svenska fotbollen:  
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”Samtidigt som jag skriver de meningarna riskerar jag att slå över i affekterad 

resignation - gå vilse i svepande fördömanden och diffusa förbudskrav - men jag 

inser samtidigt att det är vår plikt att inte skrika högre än vi behöver just nu. Jag 

är fortfarande fast förvissad om att fotbollen förblir en positiv samhällskraft, ett 

fenomen som räddar mångdubbelt fler liv än det tar. I grunden är den öppen, 

välkomnande och enande på ett sätt som saknar motstycke - och just därför är den 

också så förtvivlat ömtålig och sårbar.”  (Aftonbladet 2014-03-31: Niva: Nu måste 

fotbollen bevisa att den är värd att både bevara och försvara) 

 

Erik Niva väljer, till skillnad från Ask, att skylla fallet på de som tycker och tror att fotboll 

och våld hör ihop. Han klumpar inte ihop ”vanliga” supportrar med ultras eller huliganer.  
 

Den 31 mars, dagen efter händelsen, publicerade Aftonbladet en artikel där tidningen 

intervjuat Djurgårdens sportchef Bo Andersson. Redan i rubriken tar man fasta på det som 

många gjort i rapporteringen av händelsen. ”Han var en vanlig supporter som gillade att gå 

på fotboll”. Detta är naturligtvis ett korrekt påstående, men det är ett vanligt tilltag för att 

spela på läsarnas känslor och samtidigt visa sympati. Rubriken visar också på att tidningen 

möjligen vill visa på att det som hända var väldigt fel. I brödtexten målas den avlidne 

supportern upp som lite av en hjälte, vilket inte är ovanligt när någon omkommit. 

Journalisterna berättar först om den avlidnes företag, om hur han fått pris av kommunen 

och att han var en familjefar. Vid tre tillfällen skrivs det också ut att supportern var ”en 

vanlig kille” eller att ”han älskade att gå på fotboll”. Djurgårdssupportern beskrivs även 

som ”älskad och skötsam”. Här kan man ana att journalisterna vill distansera sig från 

supportrarna som står på andra sidan, det vill säga gärningsmännen.  
 

Även i denna artikeln rapporterar Aftonbladet om supportern som ”småbarnspappan”. 

Termen 43-åringen förekommer också, men både i bildtexten och i brödtexten skriver man 

ut ”småbarnspappan”. Det är ett bra sätt att engagera läsarna, genom ”human interest”. 

 

7 Diskussion och sammanfattning 
Vår undersökning visar på en överdriven generalisering av gruppen fotbollssupportrar i den 

svenska kvällspressen och stundtals en djup stigmatisering. Detta kan bero på att 

fotbollssupportrar genom sitt beteende inte tillhör den gängse normen, vilket gör gruppen 
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som sådan lättare att stigmatisera och beskriva ur ett sensationsjournalistiskt perspektiv. 

Begreppsförvirringen av bland annat ultras och casuals/huliganer bland journalisterna på 

Expressen och Aftonbladet är också väldigt stor, framför allt bland dem som normalt sett 

inte skriver om sport. Ett visst förbättrat researcharbete borde kunna krävas av 

kvällspressens journalister för att inte blanda ihop olika grupper av fans och på så sätt, 

kanske oavsiktligt, stigmatisera och peka ut vissa grupper av supportrar. 
  
När det kommer till det fotbollsrelaterade våldet såg vi många artiklar som buntade ihop 

våldsverkarna utanför arenan med supportrar inne på arenan, och gestaltade dessa som en 

enhetlig grupp. Precis som Aage Radmann beskriver presenteras allt som oftast också det 

fotbollsrelaterade våldet som kaotiskt och fullständigt meningslöst, medan firmagrupperna 

själva tycker att det har mycket stor mening. I våra analyserade texter märkte vi att 

perspektivet framför allt låg på hur svensk fotboll ska få bort alla stökigheter i samband 

med fotboll – pyroteknik och mindre förseelser inne på arenorna inkluderat – och inte bara 

det dödliga huliganvåldet. Detta är ett exempel på mediernas dagordningsmakt, där 

perspektiven kring det idrottsrelaterade våldet som lyfts fram genom medierna kommer att 

påverka såväl allmänheten som beslutsfattande politiker.  
 

Vi märkte av hur kvällspressen uppmuntrade till panikstämningar genom 

sensationsjournalistik‚ och precis som Radmann påpekar förenklades även problematiken 

kring huliganvåldet. Likt Carstensen tidigare skrivit såg vi hur skillnaden mellan ultras- och 

casualsgrupperingeringar suddades ut helt i samband med kvällspressens rapportering. 

Istället framställdes båda supporterkategorierna som förödande för fotbollen. Istället för att 

fokusera på just våldet – i det här fallet dödligt sådant – behandlade många texter önskemål 

om bland annat maskeringsförbud mot personer ur ultraskategorin som tänder bengaliska 

eldar inne på arenorna. Dessa förbudsfrågor kan naturligtvis vara adekvata ur ett 

myndighetsperspektiv, men står inte i direkt relation till våldet utanför arenorna, då det är 

olika grupper av fotbollssupportrar som står för det. Pressens uppgift bör därför vara att 

kunna urskilja nyanserna ur problematiken kring supportrarna och hålla isär olika frågor 

som rör lagöverträdelser i samband med fotboll. 
 

Någonting annat som vi tydligt kunde urskilja var hur Expressen och Aftonbladet i sin 

bevakning efter händelserna i Helsingborg dessutom fokuserade betydligt mer på att berätta 

om incidenten och efterspelet med en vinkel utifrån Djurgårdens perspektiv. Överlag 
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skriver varken Aftonbladet eller Expressen särskilt mycket om Helsingborgs IF eller deras 

supportrar, förutom en liten del om den misstänkta gärningsmannen. Både spelare, ledare 

och supportrar till Djurgården fick däremot komma till tals betydligt oftare och ge sin syn 

på efterspelet till dödsmisshandeln. Det kan naturligtvis bero både på att Djurgården i det 

här sammanhanget är offret, med tanke på att det var en supporter till detta lag som blev 

dödad, men även på kvällspressens fokus på Stockholm, då det är där bägge tidningarna är 

stationerade. 
 

Efter att ha analyserat flertalet texter i Aftonbladet och Expressen är det även möjligt att 

dela upp rapporteringen om dödsmisshandeln i Helsingborg i olika faser. Tidningarna har 

samma sorts tema på sina texter på samma datum. Det blir tydligt framförallt en dag till en 

vecka efter händelsen. 
 

Misshandeln ägde rum den 30 mars 2014. Dagen efter, alltså den 31 mars, är dagen då det 

publiceras många texter om detta, vilket inte är förvånande. Första steget, eller fasen, i 

rapporteringen, handlar om sorg. Båda Aftonbladet och Expressen publicerar flertalet texter 

där man talar om sorgen kring det som hänt, hur tragiskt och fel det är. Båda tidningarna 

använder ord som “fyrabarnspappan” och “småbarnspappan” för att väcka känslor i läsarna. 

Det tar inte lång tid till det att rapporteringen går in i nästa fas. Redan nästa dag, den 1 

april, börja artiklar och åsiktstexter publiceras där båda tidningarna går ut och fördömer 

våldet och kräver att något måste göras åt detta. Klubbarna måste göra något, förbundet 

måste göra något, politikerna måste göra något. Vissa av skribenterna föreslår vad som kan 

göras, medan andra bara hävdar att något bör hända. I denna fas vill journalisterna att 

någon eller några ska ställas till svars. Inte gärningsmannen, utan hur hela händelsen kunde 

ske överhuvhudtaget. 

Nästa skiftning sker en vecka efter händelsen. Då är det ny allsvensk omgång, och 

rapporteringen börja sakteliga kommer tillbaka till det fotbollsmässiga, även om händelsen 

alltid nämns i de artiklar som handlar om Helsingborgs IF eller Djurgårdens IF. I samband 

med denna fas tar rapportering en lite ny vänding, även om det är kvar i det 

fotbollsmässiga. Premiärmatchen mellan Helsingborg och Djurgården avbröts. Nu 

diskuteras det huruvida matchen ska sluta oavgjort och lagen ska dela på poängen, om 

matchen ska spelas om eller om man tar till en annan lösning. Beslutet kom två veckor efter 

händelsen. 
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Under hela rapporteringsperioden finns den första fasen, sorgefasen, invävd. När 

Aftonbladet och Expressen skriver om Djurgårdens matcher en och två veckor efter 

dödsmisshandeln, refererar man i samtliga artiklar till den och det som hänt en och två 

veckor tidigare. Mot slutet av april, närmare en månad efter Djurgårdssupportern avled, 

börjar rapporteringen kring händelsen börja bli mindre och mindre. Under sista veckan av 

april förekommer knappt några texter alls som behandlar ämnet.  
 

I analysen såg vi förekommande tendenser till att bunta ihop människor och vara 

generaliserande, framförallt blev supportrar offer till detta då de ofta blev “supportrarna” 

(dem) mot kvällstidningarna (vi). Detta kan tyckas något märkligt eftersom Aftonbladet och 

Expressen vid flera tillfällen spelade på att den avlidne supporterna bara var “en vanlig 

supporter”.  
 

Vid flera tillfällen förekommer det även överdriven hets kring våldet inom fotbollen. Där 

finns dock också en motvikt, då flera journalister publicerat texter med motsatt konklusion. 

En del överdriver möjligen den plats våldet har i svensk fotboll, och möjligen även våldets 

utsträckning och påverkan. Det förekommer även att båda tidningarna meddelar att de inte 

vill skapa någon panikstämning, och konstaterar att detta var andra dödsfallet på många år.  
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vi ser flera möjligheter till att göra mer djupgående forskningsanalyser inom ämnet för att 

på så sätt få en bredare förståelse för hur fotbollssupportrar beskrivs i massmedierna. Vi 

skulle gärna se någon form av intervjustudie med berörda supportrar, om hur de uppfattar 

massmediernas bevakning av ämnen som supporterkultur i allmänhet, och kanske områden 

som ultras- och casualkultur i synnerhet. Detta eftersom det förutom hos ett fåtal forskare 

råder en brist i forskningen på perspektiv från supportergrupperingarna själva. Vi hade 

också gärna sett en europeisk studie av det fotbollsrelaterade våldet och mediernas 

bevakning, för att urskilja likheter och skillnader mellan hur bevakningen ser ut i Sverige. 

Både i länder som Tyskland och Polen går det att köpa livsstilsmagasin i den vanliga 

affären som är inriktade mot ultras– och casualgrupper. Är den svenska pressens 

stigmatisering av subkulturerna ett undantag ur ett europeiskt perspektiv? Även jämförelser 

med andra sporter i Sverige hade kunnat vara adekvata forskningsförslag, då idrottsrelaterat 

våld inte enbart förekommer inom svensk fotboll; utan även inom bland annat hockey. 

Stigmatiseras supportrarna generellt inom ishockeyn också, eller är kvällspressen bättre på 
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att konkretisera orsakerna bakom bråken och stökigheterna där? Dessa studier anser vi hade 

varit värda en uppföljning. 
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