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Abstract 

The aim with this comparative CDA is to examine media’s recontextualisation of football 

hooliganism in British and Swedish tabloid press. What kind of differences and similarities 

there are between them and in that case how they are characterized. We have analyzed three 

different events that have been connected with hooliganism. For this purpose we used a 

combination of Van Dijks model of critical discourse analysis and van Leeuwens and 

Hallidays linguistic tools: classification of social actors and transitivity analysis. The result 

shows that there were more similarities than differences between the newspapers. We found 

that the texts were dramatized, simplified and lacked links to underlying problems. Results 

also showed that the social actors considered as hooligans were active while doing negative 

actions. 

 

Keywords: Hooliganism, Moral Panics, National identity, CDA, Sweden, Britain, Newspapers  



Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte & Frågeställningar ............................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................................... 3 

1.4 Uppsatsen disposition .................................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 4 

3. Teoretiska utgångspunkter................................................................................................................... 7 

3.1 Moral Panics .................................................................................................................................. 7 

3.2 Nationell identitet inom sport ........................................................................................................ 8 

3.3 Konstruktion av brottsrapportering och agenda-setting ................................................................ 9 

3.4 Critical Discourse Analysis - CDA ............................................................................................. 10 

3.5 Ideologi och ideologikritik .......................................................................................................... 11 

3.6 Hegemoni .................................................................................................................................... 12 

3.7 Rekontextualisering ..................................................................................................................... 12 

4. Material och metod ............................................................................................................................ 13 

4.1 Urval och material ....................................................................................................................... 13 

4.2 Metod .......................................................................................................................................... 14 

4.3 Reliabilitet, replikerbarhet & generalisering ............................................................................... 15 

4.4 Metodproblem ............................................................................................................................. 16 

5. Resultatredovisning och analys ......................................................................................................... 16 

5.1 Italien – Serbien 2010 .................................................................................................................. 17 

5.1.1 Aftonbladet: Italien – Serbien 2010...................................................................................... 17 

5.1.2 Expressen: Italien – Serbien 2010 ........................................................................................ 19 

5.1.3 The Daily Mail: Italien – Serbien 2010 ................................................................................ 21 

5.1.4 The Mirror: Italien – Serbien 2010 ....................................................................................... 24 

5.2 Polen – Ryssland 2012 ................................................................................................................ 26 

5.2.1 Aftonbladet: Polen – Ryssland 2012 .................................................................................... 26 

5.2.2 Expressen: Polen – Ryssland 2012 ....................................................................................... 29 

5.2.3 The Daily Mail: Polen – Ryssland 2012 ............................................................................... 32 

5.2.4 The Mirror: Polen – Ryssland 2010 ..................................................................................... 34 

5.3 Serbien – Albanien 2014 ............................................................................................................. 36 

5.3.1 Aftonbladet: Serbien – Albanien .......................................................................................... 37 

5.3.2 Expressen: Serbien – Albanien ............................................................................................. 38 

5.3.3 The Daily Mail: Serbien – Albanien..................................................................................... 41 

5.3.4 The Mirror: Serbien – Albanien ........................................................................................... 44 



6. Diskussion ......................................................................................................................................... 45 

7. Slutsatser ........................................................................................................................................... 52 

Sammanfattning..................................................................................................................................... 54 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................... 55 

Tryckta källor: ................................................................................................................................... 55 

Elektroniska källor: ........................................................................................................................... 56 

Bilagor ………………………………………………………………………………………………… 

 



1 
 

1. Inledning 

Avbrutna matcher till följd av planstormningar eller läktarvåld är sådant vi sett under år 2014. 

Både i Sverige (Wahlberg, 2014) och internationellt (Bohman, 2014). När vi läst artiklar som 

behandlar fotbollsvåld i svenska tidningar så har vi märkt att de sällan tar upp bakomliggande 

sociala problem. Leicester-skolan som har kommit att bli en auktoritet inom 

fotbollshuliganismforskningen menar att anledningen till varför fenomenet existerar kan bero 

på ekonomiska faktorer och socialt utanförskap (Bairner, 2006, s. 583ff). Media tar sällan 

ställning till detta utan bygger istället upp texterna med skandaler, avvikelser och våld. Vi vill 

undersöka detta mer systematiskt och även se om media konstruerade samma händelser på ett 

liknande sätt i Sverige och Storbritannien. 

 

Vi ställer oss frågan om någon av de texter vi analyserar kommer att diskutera de djupare 

problemen som finns och istället endast bygga texten på sensationsjournalistik där 

händelserna dramatiseras. Genom den tidigare forskningen och teorier vi berör i denna 

uppsats har vi kommit till vetskapen om att brott ofta rapporteras i former av moralpanik. 

Efter att ha identifierat tre olika händelser som i media kopplats till huliganism vill vi ta reda 

på hur dessa händelser rekontextualiserats. Vi vill också se ifall dessa rekontextualiseringar 

görs på samma sätt eller om och isåfall hur de skiljer sig genom att undersöka hur händelserna 

rapporterats i två olika länder - Sverige och Storbritannien. Andrea Mayr och David Machin 

argumenterar i boken The Language of Crime and Deviance att man genom lingvistiska 

verktyg kan avtäcka subtila men viktiga nyanser i brottsrapporteringen och på så sätt bidra till 

den existerande litteraturen inom kriminologi och media (Mayr & Machin, 2012, s. 223f). På 

samma sätt vill vi applicera ett par olika typer av lingvistiska analyser fast istället beröra 

ämnet huliganism. Inga större mängder forskning har gjorts på denna punkt och vi vill bidra 

till att fylla den luckan. 

 

I vår uppsats kommer vi med en komparativ CDA (Critical Discourse Analysis), hädanefter 

CDA, undersöka tre händelser där bråk utbrutit i samband med fotbollsmatcher, antingen på 

arenorna eller utanför. Det vi ska undersöka är skillnaden i hur händelsen och supportrarna, 

som i texterna kallas för huliganer, framställs i tidningarna. Hur har händelserna 

rekontextualiserats och läggs någon vikt vid bakomliggande sociala problem? 
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1.1 Bakgrund  

Bråk och stök i samband med fotboll har i Sverige förekommit sedan början av 1900-talet. 

Alkohol var en bidragande faktor till detta då alkoholförsäljning på arenorna bidrog till att 

vissa i publiken kastade in ölflaskor på planen (Andersson, 2002, s. 471). Under 

mellankrigstiden ordnades rabatterade resor för fotbollssupportrar vilket gav dem möjligheten 

att följa med på sina lags matcher. Många passade då på att dricka rusdrycker i samband med 

dessa resor och de resande supportrar beskrevs därför som "berusade horder” (Andersson, 

2002, s. 72). 

 

Den organiserade publikkulturen som växte fram i Sverige i början av 90-talet var starkt 

influerad av framförallt England. Man tog bland annat efter deras sånger och 

souvenirförsäljning i samband med matcher. Men med framväxten av internet och TV-sänd 

fotboll kom även inspiration från andra länder och läktararrangemang kom att växa fram. 

Framförallt med inspiration av den italienska fotbollen kom tifofenomenet fram inom svensk 

fotboll. De kunde vara jättelika tygstycken eller papperslappar som hölls upp och bildade 

mönster. Dessa fenomen kom att bli vanligare inom svensk fotboll (Hagström m.fl. 2010, 

s.136f). 

 

Men det var framför allt från England som våldskulturen inom fotboll inspirerade folket på de 

svenska läktarna. Det var dessa personer som senare skulle komma att bilda de första firmorna 

(Hagström, m.fl. 2010, s. 85).  Firmabildningen inom läktarkulturen gjorde klart vilka det var 

som var slagskämpar (Hagström, m.fl. 2010, s.98). Firmorna hade tydlig våldsideologi, de 

tyckte våldet var spännande och gav adrenalin och spänning i livet för de som var en del av 

grupperna (Hagström, m.fl. 2010, s. 88).  

 

De tre händelser som vi utgår från i vår studie är händelser som skett inom de senaste fyra 

åren. Den första händelsen är EM-kvalmatchen mellan Italien och Serbien 2010 då matchen 

var tvingades avbrytas efter sex minuters spel på grund av att serbiska supportar slängt in 

raketer och orsakat tumult (Grefve, 2010). Händelse två är en match under EM-slutspelet i 

Polen/Ukraina där polska och ryska fotbollssupportrar bråkade inför en match i Warszawa 

(TT, 2012). Den tredje händelsen vi har undersökt är fotbollsmatchen mellan Serbien och 

Albanien i oktober 2014, då en helikopterdrönare flög in över arenan med en albansk flagga 

och en kartbild där Kosovo var anslutet till landet. Länderna har en konflikt angående 
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Kosovo, där Kosovo ser sig som självständigt. Denna provokation innebar att spelare och 

publik började bråka och att matchen avbröts (Bohman, 2014). 

 

1.2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ CDA undersöka tre specifika händelser 

i media som har blivit sammankopplade med vad som kallas för huliganism. Vi kommer att 

jämföra dessa händelser i brittisk respektive svensk tabloidpress för att se vad det finns för 

skillnader och likheter mellan dem och hur dessa i sådana fall karaktäriseras. 

 

De frågeställningar vi tänker besvara med hjälp av vår studie är:  

 Hur fördelas makten i texterna? 

 Hur rekontextualiseras och framställs huliganismen och de, som i texterna ses som 

huliganer, i händelserna som vårt material består av? 

 Vilka skillnader och likheter kan vi identifiera mellan brittisk och svensk tabloidpress 

när det kommer till rekontextualiseringen av huliganrelaterade händelser? 

 På vilket sätt närvarar teorierna om moralpaniker och nationell identitet inom sport i 

den svenska och/eller den brittiska pressen? 

1.3 Avgränsningar  

I vår studie har vi valt att bara fokusera på texten i artiklarna. Detta för att flera av de 

artiklarna vi har valt ut innehåller bildspel och de brittiska artiklarna ofta har ett tiotal bilder 

eller fler knutna till texterna. Den text vi inte valt att analysera i artiklarna är text knuten till 

bilderna, dvs. bildtexter. En enskild semiotisk analys är bättre lämpad för att kunna säga något 

om bilderna vilket vi lämnar öppet för framtida studier. 

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Den första delen i vår uppsats innehåller inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar. 

Huliganism förklarar vi vidare i bakgrundsavsnittet och hur huliganismen växt fram i Sverige. 

I inledningen tar vi även upp det problem vi ämnar undersöka i uppsatsen. Efter inledning och 

bakgrund kommer uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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I avsnittet tidigare forskning tar vi upp vetenskapliga artiklar som är relevanta för vår studie. 

Vi börjar med en artikel som presenterar ämnet fotbollshuliganism och därefter dras texten 

mot artiklar som har högre relevans för vår undersökning.  

 

Efter den tidigare forskningen återfinns de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss 

av i uppsatsen. Vi presenterar våra teorier och förklarar på vilket sätt vi ämnar använda dem. 

Vi förklarar också varför teorierna är relevanta för vår uppsats och vi återknyter dem sedan i 

diskussionsavsnittet.  

 

Nästa del i uppsatsen är urval, metod och metodproblem. Här diskuterar vi kring vårt urval 

och hur vi har valt de tidningsartiklar vi analyserat. I metodavsnittet förklarar vi metoden 

CDA och förklarar även att det är en teori. Vi diskuterar varför vi har valt att använda oss av 

den när vi analyserar artiklarna. Efter själva metodavsnittet följer metodproblem vi haft när vi 

skrivit vår uppsats.  

 

Den sista delen i uppsatsen är den som behandlar resultat och analys, diskussion, slutsatser 

och sammanfattning. I resultat och analys har vi delat upp det så att vi skriver om varje 

händelse och därefter smalnat av det ytterligare en gång så att vi går igenom varje analys av 

samtliga tidningars artiklar rörande de tre händelserna. I diskussionen har vi som vi tidigare 

nämnt återkopplat de resultat vi funnit i studien till våra teoretiska utgångspunkter och den 

tidigare forskningen. Det är även här som vi har visat på skillnaderna mellan brittisk och 

svensk tabloidpress. Slutsatser är där vi på ett tydligt och koncist sätt besvarar våra 

forskningsfrågor. I sammanfattningen går vi kortfattat igenom uppsatsen igen. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt följer tidigare forskning som på olika sätt berör ämnet fotbollshuliganism och är 

relevanta i samband med denna uppsats. Inledningsvis presenterar vi det övergripande 

forskningsläget för att sedan kortfattat presentera artiklarna och förklara deras innehåll samt 

motivera varför de förhåller sig relevanta till och användbara för vår uppsats. 

 

Det övergripande forskningsläget ter sig vara av ganska blandad karaktär. En majoritet av de 

studier som har gjorts är av komparativt slag, precis som vår, men många skiljer sig på det 

sättet att de inte har använt sig av en kritisk metod. Vi har dock identifierat ett antal studier 



5 
 

som använder sig av samma metod vi ämnar använda oss av (CDA) men dels finns inte någon 

jämförelse mellan svensk och brittisk press och inte heller någon studie som undersöker de 

händelser vi kommer analysera. Att studera huliganism inom populärkultur är vanligt 

förekommande där materialet är hämtat från till exempel filmer och böcker och har 

frågeställningar som rör hur dessa medier konstruerar och rekonstruerar bilden av huliganism 

(Poulton, 2013). 

 

Inledningsvis presenterar vi en artikel som behandlar Leicester-skolans förhållningssätt till 

huvudämnet i denna uppsats – huliganism och mer precist huliganen som individ. Dunning 

med kollegor, som var verksamma på Leicester-universitetet ligger bakom forskning som har 

blivit väldigt viktigt för forskningsfältet fotbollshuliganism (Bairner, 2006, s. 583). 

Leicesterskolan avfärdar inte de Marxistiska tankarna om att huliganism primärt förklaras 

med kopplingar till ekonomisk deprivation och socialt utanförskap (Bairner, 2006, s. 585). 

 

Men hur definierar då Leicesterskolan huliganism och “huliganer” i stort? De menar att 

mellan 70-80% av fotbollshuliganerna finns i arbetarklassen, är lågutbildade och har fysiskt 

krävande arbeten. Deras låga klass och manliga habitat uppvisas genom ett komplex av 

inlärda drag som verkar komma från tidig socialisering karaktäriserad av viljan att tillgripa 

våld och ungdomlig socialisering på gatorna där våld används för att skaffa medlemskap i, 

och status inom, grupper. En konsekvens av detta är att dessa unga män lär sig associera 

adrenalinrus i slagsmål och fysiska konfrontationer med varma, givande och njutbara känslor 

(Bairner, 2006, s. 547). 

 

Moralpanik-begreppet är en viktig del av denna uppsats. För att komplettera vad Cohen och 

Jewkes har att säga om moralpanik, som ni kan läsa mer om i teoriavsnittet, har vi funnit två 

artiklar, som precis som vår uppsats, är komparativa studier som berör och har inkorporerat 

begreppet. Genom att se hur begreppet använts i praktiken och vilka resultat det fått kan vi 

göra mer direkta kopplingar till vårt eget arbete. Tsoukalas artikels syfte var att belysa 

uppkomsten av mediaiscensatt moralpanik till följd av fotbollsrelaterat våld. Med andra ord 

hur huliganism beskrivs i tidningar med de element som vanligen utgör moralpanik. Tsoukala 

använder sig av en komparativ analys mellan italienska och grekiska tidningar (Tsoukala, 

2011, s. 598). Resultatet av studien visade att rädslan för att politiskt våld skulle invadera 

arenor delades av säkerhetspersonal och media, vilket skulle komma att leda till den första, 

enligt Tsoukala, egentligen relevanta moralpaniken (Tsoukala, 2011, s. 602) där media 
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tenderade att skylla på den stora ökningen av illegala invandrare i landet (Tsoukala, 2001, s. 

604). Också Lippe och McLean är inne på samma spår. I en studie de gjort var syftet att 

analysera hur tidningar beskrev kvartsfinalen i fotbolls-VM 1954 mellan Ungern och 

Brasilien i den schweiziska staden Bern (Lippe & McLean, 2008, s. 71) och en av diskurserna 

som kopplas till denna studie var moralpaniker. De menar att en händelse, som våldet under 

matchen, kommer att beskrivas som ett hot mot samhällets värderingar och normer och detta 

på ett stereotypt sätt av massmedia (Lippe & McLean, 2008, s. 73). Dessa artiklar är båda 

komparativa studier, likt den uppsats vi skrivit. Medan Tsoukala, som nämnt, har jämfört 

italiensk och grekisk press (Tsoukala, 2011, s.598) har Lippe och McLean jämfört tidningar 

från Schweiz, Norge och England (Lippe & McLean 2008, s.72). 

 

Bishop och Jaworskis artikel tillhandahåller tankar om nationalism som vi också funnit 

exempel av i vår uppsats. Visserligen är inte nationalism något som går hand i hand med 

uppsatsens huvudsyfte, men detta är ändå av vikt då händelserna som vi behandlar i denna 

uppsats inte har inträffat i just de länder vi analyserar vilket därför blir en fråga om hur svensk 

och brittisk tabloidpress hanterar andra nationaliteter. Bishop och Jaworskis CDA-studie har 

tre frågeställningar där den första fokuserade på hur pressen konstruerar en känsla av ett 

kollektivt nationellt engagemang och detta genom rapportering om händelser vilket 

konstruerar nationen som ett homogent kollektiv som läsaren positioneras som en del av 

(Bishop & Jaworski, 2003, s. 244). Dessutom studerade de hur man genom representationen 

av dem som var involverade i oroligheterna åstadkom sammanhållning genom att skjuta 

undan avvikande medlemmar (Bishop & Jaworski, 2003, s. 245). Den teori som är viktigast i 

Bishop och Jaworskis artikel är nationalism och ideologin som hör till. De definierar denna 

ideologi som en värld av nationer där ”vår” plats i dem har blivit något som ses som 

oundvikligt och naturligt (Bishop & Jaworski, 2003, s. 247). 

 

De summerar genom att hävda att nationalism i den brittiska pressen i relation till den ovan 

nämnda matchen formas genom tre huvudsakliga strategier: separation, konflikt och 

typifikation. Separationen behandlar användandet av “oss” och “dem” och konfliktaspekten 

realiseras manifest genom militära metaforer. Typifikation framställs genom användning av 

stereotyper och genom att representera nationen som tidlös och homogen där de som inte 

anpassar sig direkt blir ansedda som “de andra” (Bishop & Jaworski, 2003, s. 267). Boyle och 

Haynes skriver om hanteringen av nationalism och nationella identiteter inom sportrelaterad 

media (Boyle & Haynes, 2000, s. 147) vilket går hand i hand med Bishop och Jaworskis 
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studie. Boyle och Haynes tankar har vi skrivit mer om i teoriavsnittet då vi ser det som ett mer 

handfast begrepp. 

 

Avslutningsvis i detta avsnitt har vi en artikel av Ramón Spaaij där han undersöker naturen 

hos medierapporteringen kring fotbollssupportervåld i tre europeiska länder: England, 

Nederländerna och Spanien (Spaaij, 2011, s. 126). Spaaij identifierar tre tendenser som finns 

närvarande i ovan nämnda medier där den första är att rapporteringen framställer våldsamma 

fotbollssupportrar som antisociala genom att benämna dem med ord som anspelar på 

beteendemässiga och psykologiska aspekter. Den andra är att tidningar lägger fokus på lag 

och ordning där huliganism beskrivs som ett allvarligt hot mot säkerheten i samhället. 

Huliganerna nämns tillsammans med ord som “förödelse” och ”tumult”. Den tredje aspekten 

behandlar Halls konvergensbegrepp, som innebär att huliganismen tenderar att gå in i andra 

diskurser såsom organiserad kriminalitet och då mer specifikt maffiaverksamhet och 

droghandel (Spaaij, 2011, s.128f). Vi kommer att med hjälp av Spaaijs artikel undersöka om 

någon av dessa tendenser som han tar upp förekommer inom de svenska och brittiska 

tidningsartiklar vi ämnar analysera. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda 

oss av i uppsatsen. 

3.1 Moral panics  

Moral panics, hädanefter moralpanik, är en teori om hur media beskriver ett socialt problem, 

personer eller grupp av personer som ett hot mot samhällets värderingar och intressen. De blir 

ofta beskrivna på ett stereotypt sätt av massmedia (Cohen, 2002 s.1). Fokus ligger även på att 

samhället sätter etiketter på lagbrytare som en särskilt avvikande grupp och hur de gör detta. 

När en person är märkt på detta sätt kommer hans händelser att tolkas utifrån vilken etikett 

denne har blivit tilldelad (Cohen, 2002, s. 3). 

 

Cohen menar att media länge har fungerat som agenter för moral och att deras rapportering i 

vissa fall kan skapa oro, ängslan eller panik (Cohen, 2002, s. 7). Han menar vidare att 

massmedia ger mycket utrymme åt avvikelser till allt från brott, skandaler, bisarra händelser 

och liknande fenomen. Han nämner att forskaren Erikson konstaterar att en väldigt stor del av 

det vi kallar nyheter ägnas åt rapporter om avvikande beteende och dess konsekvenser. 
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Sådana här saker skrivs det inte bara om för nöjes skull utan det är den huvudsakliga källan 

till normerna i samhället. Sådana nyheter lär oss istället skilja på rätt och fel (Cohen, 2002, s. 

8). 

 

För att förtydliga vad det är använder vi oss av redovisar vi här Jewkes lista på fem punkter 

som tydligt förklarar vad begreppet moralpanik innebär: 

1. Moralpanik sker när massmedia tar en relativt vanlig händelse och presenterar den 

som en extraordinär förekomst. 

2. Massmedia sätter igång en “avvikelseförstärkande spiral” där moraldiskursen 

etableras av journalister, opinionsledare och andra auktoriteter, som kollektivt 

fördömer de som gör fel till en källa av moraliskt och socialt sönderfall. 

3. Moralpanik klargör de moraliska gränser som finns i samhället där de sker, vilket 

skapar samförstånd och oro. 

4. Moralpanik sker under perioder av snabb social förändring, och sägs lokalisera och 

utkristallisera en bredare social oro för risker. 

5. Det är specifikt riktat mot unga människor, eftersom de ses som en metafor för 

framtiden och deras beteende betraktas som en barometer med vilken man kan testa 

samhällets hälsomässiga tillstånd (Jewkes, 2004, s. 67). 

 

Det finns kritik mot moralpanik. Själva termen panik konnoterar till att något är utom 

kontroll, eller en bild av en ursinnig pöbel eller människor som flyr för sina liv - med andra 

ord kaos. Cohen menar dock att termen panik fungerar bra så länge den används som en 

förlängd metafor (Cohen, 2002, s. xxvif).  

 

Teorierna om moralpanik hjälper oss att identifiera hur tidningarna framställer händelserna 

som är kopplade till huliganism. Vi kommer att kunna se ifall texterna närmar sig händelsen 

på ett sätt som förstorar den för att samhället ska ges en lektion i god moral - helt enkelt 

genom att påvisa vad som inte är acceptabelt enligt samhällets rådande normer. 

 

3.2 Nationell identitet inom sport 

Boyle och Haynes skriver i boken Power Play: Sport, The Media and Popular Culture om hur 

hanteringen av nationalism och nationella identiteter inom sportrelaterad media kan bli en 

arena där överlägsenheten hos ett land eller en etnisk grupp blir hyllad och framställd i god 
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dager (Boyle & Haynes, 2000, s. 147). De hänvisar till en studie av Hugh O’Donnell som 

förklarar det hela närmare: 

 

[Sport can] function on an international level as a site in which advanced countries can and must act out their 

preferred myths through self - and other - stereotype, and celebrate those qualities which, in their own eyes, 

make them more modern, more advanced, in short superior … This process routinely involves downgrading 

other national groups (O’Donnell, 1994, s. 353) 

 

I vår uppsats kommer vi inte att behandla händelser som ägt rum i de länder vi hämtar vårt 

material ifrån. Därför kan Boyle, Haynes och O’Donnells tankar om nationell identitet som 

avhandlades ovan skapa tillfällen att förstå varför texterna positionerar sig som de gör. 

Kritiskt sett är detta endast en teori och det behöver inte alltid vara som O’Donnell hävdar 

men i detta sammanhang är det värt att ha i åtanke då, som vi precis sade, inte händelserna 

sker inom ländernas egna nationella rum. 

3.3 Konstruktion av brottsrapportering och agenda-setting 

Media beskrivs ofta som ‘fönstret mot världen’ eller som en spegel som reflekterar den 

verkliga världen, men Jewkes menar att det egentligen handlar om en prisma som böjer och 

vrider på synen på världen som den projekterar. Jewkes menar att när det kommer till 

rapportering kring brott i medier finns det en rad faktorer som styr hur dessa konstrueras. 

Först och främst är bilden av verkligheten som nyhetsorganisationer sänder formad av 

bestämda strukturer och produktionsprocesser som påverkar hur publiken influeras av nyheten 

(Jewkes, 2004, s. 37). 

 

Sedan formas rapporteringen också av hur professionella mediearbetare ser på publiken då de 

väljer nyheter utifrån dessa och formar dem genom ordval och ton som till exempel humor 

eller en mer dramatisk sådan. 

 

Jewkes menar att brott blir skildrat utifrån ett antal olika kännetecken som gör att de blir 

nyhetsvärdiga (Jewkes, 2004, s. 39). Ett av de kännetecknen är “nyhetströskeln” vilken 

innebär att händelser måste ha en viss nivå av drama eller vara viktiga för att bli 

nyhetsvärdiga. Det varierar beroende på om det rör sig om lokala, nationella eller 

internationella medier. Detta betyder alltså att ett litet brott som stöld får större utrymme i 

lokalpress men klarar inte “nyhetströskeln” till nationella eller internationella medier (Jewkes, 

2004, s. 41). Ett annat kännetecken för att händelser eller brott ska vara nyhetsvärdiga är 
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“enkelhet”. Det hjälper om händelser är enkla för att de ska ta plats bland nyheterna och ett 

minimum av delar och teman är att föredra. Detta för att inneboende meningar i historien ska 

vara begränsade. Till skillnad från böcker och filmer där man kan tolka på olika sätt är inte 

det möjligt inom nyhetsdiskursen som då vanligtvis inte är öppen för tolkning (Jewkes, 2004, 

s. 43f). Den vanligaste nyheten inom media är ”våldet”. En händelse eller ett brott blir mer 

nyhetsvärdig om våld är inblandat. Media vill presentera våldshandlingar på de mest 

beskrivande sett som går och trycker ständigt tillbaka gränsen för vad som är acceptabelt när 

det kommer till beskrivning av våldshändelser (Jewkes, 2004, s. 53f). 

 

Jewkes definierar detta som agenda-setting vilket innebär “att medier bara väljer ett fåtal 

händelser av de som inträffar i världen varje dag och formar dem till historier som förmedlar 

betydelser, lösningar, förknippar vissa människogrupper med specifika beteenden och förser 

oss med en världsbild som hjälper till att strukturera våra referensramar” (Jewkes, 2004, s. 

37). 

 

Agenda-setting kan även kopplas ihop med moralpanik som vi skrivit om tidigare i 

teoriavsnittet. Kopplingen är att det är personer i maktpositioner såsom journalister, 

tidningsredaktörer, politiker och polis som genom sitt inflytande över media gör att personer 

och grupper av människor beskrivs som avvikande (Jewkes, 2004, s. 37). Sociala faktorer får 

sällan utrymme, utan att personerna med makten sätter etiketter på dem. 

 

Hur brottsrapportering i nyhetsmedier konstrueras är relevant för oss eftersom vi ska jämföra 

skillnader och likheter mellan artiklar som är av denna karaktär. Att på förhand veta hur 

konstruktionen av brottsrapportering vanligen ser ut och varför den ser ut som den gör är 

användbart på flera olika sätt – till exempel för att skapa förståelse om varför en händelse är 

vinklad åt ett visst håll i en artikel och åt ett annat håll i en annan som då kan bero på att 

tidningarna har olika publiker. En annan aspekt som gör denna del av teorin användbar i 

uppsatsen är en ökad kritik mot texter av det slaget vi berör i denna uppsats. 

Sedan behöver det inte alltid vara på det sättet Jewkes menar, men då kan vi enklare 

identifiera när ett mönster bryts och skiljer sig från ovan nämnda rapporteringsprincip. 

3.4 Critical Discourse Analysis - CDA 

CDA är en teori som syftar till att analysera språkliga handlingar utifrån ett kritiskt teoretiskt 

perspektiv. CDA analyserar samhällets maktstrukturer, vilket innebär att man undersöker hur 
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vissa intressen, grupper och idéer dominerar i samhället medan andra förpassas till periferin 

(Berglez & Olausson, 2008, s. 122f). Tanken med CDA är alltså att synliggöra de 

underliggande sociokulturella processerna i texter och lyfta upp dem på medvetandeplanet 

genom att ställa frågan “varför är texten som den är” (Berglez, 2010, s. 274).  

 

Själva begreppet diskurs kan definieras på två olika sätt som är sammankopplade med 

varandra. Den grundläggande definitionen är att språkuttryck och samtal skapar diskurs. Det 

sker alltså när individer interagerar på olika sätt, exempelvis talar, skickar sms eller liknande. 

Det är språket som genererar relationer mellan människor och avgränsande sfärer i samhället. 

Diskursbegreppet betonar skillnaderna mellan diverse institutioners språk, t.ex. journalistik, 

juridik och medier (Berglez, 2008, s. 271). Inom samhället finns olika institutioner som alla 

förknippas med sin egen kunskap. Den kunskapen har kommit genom diverse regler, rutiner 

och konventioner som bestämmer vad man gör och hur man gör varierande saker. Diskurs är 

allt som åstadkoms i en institutionell sfär. Expertkunskap kan bara visas och fungera genom 

användning av språk inom varje institution (Berglez, 2008, s. 272). Detta kopplar samman 

diskursbegreppet med den första definitionen.  

 

Den diskurs vi kommer fokusera på i vår studie är nyhetsdiskursen. Nyheter är en diskurs 

eftersom de har sitt egna språk och tydliga strukturer med bl.a. rubriker, underrubriker, 

ingress och brödtext. Det är inom en diskurs som exempelvis nyhetsdiskursen som man kan 

dölja ideologier och agendor för att stärka eliten i samhällets intressen (Berglez, 2010, s.272f). 

Vi har med hjälp av CDA avtäckt dolda agendor och ideologier som finns inbäddade i de 

artiklar vi analyserat. 

 

3.5 Ideologi och ideologikritik 

Ideologi och ideologikritik är två begrepp som vi har använt i vår studie för att se vad de 

artiklar vi valt att analysera är kritiska emot och vilka ideologier som lyfts fram. 

 

Ideologi är ett brett begrepp men inom MKV, Medie- och kommunikationsvetenskap, och 

CDA har det vanligtvis associerats med marxism och studerandet av klassamhället, alltså hur 

makten från samhällets elit gömmer sig i samhällets institutioner och vardagsspråket (Berglez 

& Olausson, 2008, s. 132). Ideologi handlar således om makt och hur man med hjälp av 
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ideologin försöker få människor att ansluta sig till en ideologi så den blir den dominerande i 

samhället (Berglez, 2010, s. 268). Det är ett av CDA:s viktigaste begrepp. 

 

Ideologikritik är ett verktyg för att undersöka hur dominansförhållanden i samhället 

upprätthålls och kommer till uttryck. Med de ord och meningar som människor uttrycker sig, 

finns orättvisor och missförhållanden inbäddade. Det ideologikritiken gör är att den lyfter upp 

dessa förhållanden till ytan (Berglez, 2010, s. 268f). CDA försöker således att med hjälp av 

ideologikritiken hjälpa till att skapa mer jämlika förhållanden i samhället och 

kommunikationsprocesser i allmänhet (Berglez & Olausson, 2008, s.133). 

3.6 Hegemoni 

Inom CDA så används hegemoni för att beskriva att det mest effektiva sättet för eliten i 

samhället att behålla sin ledarposition är att inte använda sig av våld eller tvång. Det bör ske 

genom så kallat organiserat samtycke. Ideologiska processer av meningsskapande gör att 

maktförhållanden blir självklara och att de därmed inte kritiseras. Hegemoni är en 

förhandlingsprocess där enigheter kring betydelser skapas. Hegemoni är också en ständig 

kamp där olika ideologier kämpar för att ha den hegemoniska positionen (Berglez & 

Olausson, 2008, s. 133). 

 

Teoretikern Gramsci menar att människor inte bara injiceras med den dominerade ideologin 

utan det är en debatt mellan samhällets elit och samhällets övriga grupper. För att de 

underordnade grupperna i samhället ska acceptera elitens ideologi måste de arbeta med att 

presentera den på bästa sätt. Han menar att media är en arena där de olika ideologierna och 

synsätt kämpar för att bli den dominerade i samhället (Williams, 2003, s. 150). 

 

Kritik mot hegemoni finns och det är fortfarande eliten i samhället som äger resurserna såsom 

tidningar, TV och radio. Det är redaktörer och liknande som väljer vad som ska skrivas i 

tidningarna, visas i TV och sändas på radio. På så sätt så är inte allas åsikter lika värdefulla 

och maktkampen är inte jämlik (Williams, 2003, s. 151). Vi har med hjälp av hegemoni 

respektive mothegemoni analyserat våra artiklar för att se vilken maktkamp som pågår där. 

3.7 Rekontextualisering 

Rekontextualisering är ett begrepp som syftar till att ord förflyttas mellan kontexter. Att de 

används om och om igen, omformuleras och ändras för att få nya betydelser samtidigt som det 

finns rester från tidigare texter och sammanhang (Ledin & Moberg, 2010, s. 156). 
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4. Material och metod 

I det här avsnittet avser vi beskriva vilken metod vi kommer använda oss av, vilka 

metodproblem som uppstod under uppsatsen och vilket material och urvalsmetod vi använde 

oss av. 

4.1 Urval och material 

I denna uppsats har vi använt oss av tidningsartiklar som tar upp våld i samband med 

fotbollsmatcher som i sin tur är förknippat med fotbollshuliganism. Eftersom vi ämnade 

jämföra svenska och brittiska artiklar som kretsar kring tre huliganismrelaterade händelser har 

vi valt fyra artiklar från varje land och händelse. Med andra ord ett totalt urval på tolv artiklar. 

Vi inledde med att välja ut vilka händelser som vi ville analysera där vi i inledningen av 

urvalsprocessen hade ett större antal huliganismrelaterade händelser att välja bland. Vi sållade 

sedan bort majoriteten av incidenterna, där vi valde händelser som inte ligger för långt bak i 

tiden och dessutom haft ett internationellt genomslag, för att slutligen ha ett urval på tre 

stycken. Sedan samlade vi ihop ett urval på 45 artiklar som tar upp våld i samband med de 

händelserna vi valt. Därefter tog vi bort de minst användbara artiklarna och hade vi det laget 

24 artiklar att välja mellan. Det sista steget i urvalsprocessen var att vi själva valde ut de tolv 

artiklar vi ansåg mest lämpade för vår studie och för att besvara våra forskningsfrågor. Vi 

använde oss således av ett målinriktat urval (Bryman, 2008, s.350). 

 

I uppsatsen har vi valt att analysera tidningsartiklar som är publicerade i tabloidpress och det 

på grund av dess koppling till sensationsjournalistik där fokus ligger på det spektakulära i 

händelsen och som dessutom ofta kretsar kring skandaler (Nationalencyklopedin, 2014). 

Ännu en anledning till valet av tabloidbaserad press är att dess webbplatser har fler besökare 

än morgontidningar och dagstidningar i Sverige (KIA-index, 2014). 

 

Vi anser dessutom inte att en jämförelse mellan en tabloidtidning och en broadsheet-tidning är 

rättvis. De artiklar vi valt är samtliga publicerade på webben. Vi har valt artiklar från de 

svenska tidningarna Aftonbladet och Expressen. De brittiska tidningarna vi hämtat artiklar 

från är The Daily Mail och The Mirror. Artiklarna som berörs i denna uppsats behandlar tre 

händelser som varit flitigt omskrivna i pressen. Händelserna ägde rum mellan 2010 och 2014, 

så med andra ord är samtliga relativt aktuella. 
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4.2 Metod 

I vår studie har vi gjort en komparativ CDA. Den komparativa delen är som vi nämnt i syftet 

att vi jämfört brittisk och svensk tabloidpress. Som vi nämner i teoriavsnittet så är CDA en 

teori som kan tillämpas som metod och som ämnar avtäcka de sociokulturella processerna och 

lyfta dem till medvetandeplanet (Berglez, 2010, s. 274). Vi har valt att använda oss av delar 

av Van Diijks modell där man analyserar texter på mikro- och makronivå. På makronivå så 

undersöks de övergripande tematiska och schematiska strukturerna, medan man på mikronivå 

undersöker den lexikala stilen och koherens (Berglez, 2010, s. 275). Vi har dock valt att 

vinkla metoden så att den lämpar sig bättre för vårt syfte och våra frågeställningar och detta 

genom att bortse från koherens på lokal och global nivå. 

 

För att analysera artiklarna har vi konstruerat ett analysschema (se bilaga 1). Det första steget 

i analysen är att få en överblick av artikeln, vad den handlar om, finns det faktarutor eller har 

artikeln tillhörande bilder. När vi studerar de tematiska strukturerna undersöker vi hur 

nyhetstexten är strukturerad - alltså artikelns hierarkiska karaktär. 

 

Nästa steg i analysen är att identifiera de schematiska strukturer som finns i texten. Då 

undersöker man delar som vad som skrivs i rubrik och ingress, vilka deltagare som finns i 

texten och vad de representerar (Berglez, 2010, s. 277f). 

 

Efter att ha gjort den mer övergripande schematiska analysen av nyhetstexten kommer nästa 

steg i analysen vilket innebär att man studerar texten mer i detaljnivå, mikroanalysen. På 

mikronivå har vi valt att enbart studera den lexikala stilen. Alltså vilka ord en händelse 

beskrivs med, man måste fråga sig om andra ord istället kunnat användas. Utöver det vi har 

tagit upp kommer vi titta på makro- respektive mikrostrukturer utifrån den sociokulturella 

kontext där de skrivits i. Nyhetsdiskursen kan förstärka eller försvaga olika ideologiska 

processer i samhället (Berglez, 2010, s. 278f). 

 

Vi har kombinerat ovanstående modell med de CDA-verktyg som Machin och Mayr 

tillhandahåller i boken How to do critical discourse analysis. Mer specifikt kommer vi då att 

använda oss av van Leeuwens klassificering av sociala aktörer och Hallidays 

transitivitetanalys. En textförfattare kan lätt med olika språkliga val bestämma hur de vill 

framställa en individ eller en grupp med människor. Dessa benämns ofta inom CDA som 

sociala aktörer. Med sådana val kan en journalist eller textförfattare placera människor eller 
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grupper i sociala fack, betona olika händelser, egenskaper och liknande eller utelämna vissa 

egenskaper hos personen eller personerna (Machin & Mayr, 2012, s. 77). Vi har valt att 

översätta de klassifikationer vi kommer att använda i vår analys till svenska och dessa är: 

personalisering & avpersonalisering, individualisering & kollektivisering, specificering & 

genererisering, nominering & funktionalisering, användandet av statusprefix, objektifiering, 

anonymisering, aggregering, vi mot dem och suppression (Machin & Mayr, 2012, s. 79ff). För 

vidare förklaring av begreppen se analysschemat i bilaga. I artiklarna har vi undersökt vilka 

sociala aktörer som finns och vilka som utelämnas. 

 

Transitivitet, vilket är ett begrepp som Halliday utformade, är studiet av hur människor 

avbildas när de gör något och syftar brett till vem som gör vad mot vem och hur. En 

transitivitetsanalys visar vem som är subjekt i texten (agent/deltagare) och vem som är objekt 

(påverkad av handlingen/patient). Alltså vem som spelar en viktig roll i ett sammanhang och 

vem som får ta konsekvenserna av det handlandet (Machin & Mayr, 2012, s. 104). När man 

gör en transitivitetsanalys undersöker man sex olika processer: mentala, materiella, beteende, 

verbala, relation och existerande. Med hjälp av dessa kan man se vad som hänt i en text och 

vem som gör vad mot vem och vilka aktörer som är aktiva och passiva i förhållande till detta 

(Machin & Mayr, 2012, s. 105). 

 

Anledningen till att vi valt denna kombinerade metod är för att bättre kunna besvara våra 

forskningsfrågor och undersöka om det i artiklarna finns underliggande meningar, opinioner 

och värderingar i artiklar som behandlar huliganism och läktarvåld i samband med 

fotbollsmatcher. Vi valde också denna kombination på grund av att vi hade ett ökat fokus på 

aktörerna och deras handlingar än vad endast en klassisk CDA tillhandahåller. 

 

4.3 Reliabilitet, replikerbarhet & generaliserbarhet 

För att säkerställa att vi analyserar på samma sätt har vi suttit tillsammans och gjort analysen 

och tänkt på att det är viktigt att vi diskuterar hur vi ska tolka texter så att vi kan hålla en god 

intern reliabilitet (Bryman, 2008, s. 352). Vi har, som tidigare nämnt, konstruerat ett 

analysschema (Berglez, 2010, s. 277) för att säkerställa att allt material analyseras på samma 

sätt, utöver det har vi förklarat tydligt hur vi gått tillväga vilket dessutom gör studien mer 

replikerbar (Bryman, 2008, s. 49). 
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Vår studie är svår att generalisera till några andra tidningar, artiklar eller händelser än de vi 

valt att studera då vi gjort ett målinriktat urval för att finna artiklar för att besvara våra 

forskningsfrågor (Bryman, 2008, s. 369). 

4.4 Metodproblem 

Som med alla teorier och metoder så framkommer det kritik, även med CDA. Kritiken 

handlar om allt från att man inom CDA bara väljer texter som passar ens egen analys eller hur 

man ska definiera ”kritisk” i kritisk diskursanalys (CDA) (Machin & Mayr, 2012, s. 208). 

En av CDA:s främsta kritiker är Widdowson som menar att CDA inte är en analytisk metod 

utan istället är en tolkningsövning. Widdowson menar vidare att CDA förespråkar vissa 

specifika meningar i texter medan de ignorerar alternativa tolkningar, som exempelvis hur 

”vanliga” människor läser och förstår texter (Machin & Mayr, 2012, s. 209f). 

 

En annan viktig kritisk aspekt är att många tycker att CDA inte ger textförfattaren tillräckligt 

mycket uppmärksamhet. Om huvudsyftet med analysen är att avtäcka och utmana de gömda 

diskurserna, agendorna och intressena från samhällets elit, så måste man ha effekterna av 

dessa metoder på icke-akademiskt folk i åtanke (Machin & Mayr, 2012, s. 211). 

 

Problem med vår metod och vårt materialurval är att vi bara kommer kunna dra slutsatser 

ifrån de händelser vi använder som underlag i denna uppsats och inte säga något om hur andra 

tidningar rekontextualiserar dem. Vi kan inte heller dra några slutsatser om svensk och brittisk 

tabloidpress i stort utan bara för de specifika händelser vi valt i de tidningar de är publicerade 

i. Vi ser dock inte detta problem som ett direkt hinder för att genomföra en studie av detta slag 

då man genom resultatet vi tillhandahåller kan använda det i en jämförelse. En sådan 

jämförelse kan göras med andra tidningar och/eller andra länder för att se om 

rekontextualiseringarna är karaktäriserade på ett liknande sätt eller om de tvärtom skulle skilja 

sig 

5. Resultatredovisning och analys 

Under detta avsnitt kommer vi redovisa och diskutera resultatet av vår analys. Detta kommer 

göras i förhållande till vårt syfte, de forskningsfrågor vi ställer och våra val av metod. Vi 

kommer sedan göra en bredare jämförelse länderna emellan i diskussionsavsnittet där 
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diskussionen också kopplas till tidigare forskning och de teorier vi valt att använda oss av i 

uppsatsen. 

 

5.1 Italien – Serbien 2010 

Den första händelsen vi analyserat är en match mellan Italien och Serbien i kvalet till 

Europamästerskapet i fotboll år 2012. Matchen avbröts efter att Serbiska supportrar kastat in 

raketer och bengaliska eldar på planen samt slagit sönder den läktarsektion de befann sig på 

med järnrör. 

5.1.1 Aftonbladet: Italien – Serbien 2010 

Aftonbladets artikel “Matchen bröts - efter skandalen” handlar om den avbrutna matchen 

men ger även en bakgrund till en annan incident där serbiska supportrar vandaliserade 

Serbiens spelarbuss. Till Aftonbladets artikel finns det ett bildspel med 12 bilder. Texten 

skriven av journalisten Daniel Grefve. 

 

Huvudtemat i texten är att matchen mellan Italien och Serbien blev avbruten till följd av 

serbiska supportrars agerande vilket görs tydligt genom att det står explicit i huvudrubrik och 

ingress. Artikelns sekundära tema är en parallell händelse när serbiska supportrar 

vandaliserade det serbiska landslagets spelarbuss. Detta är inte lika prioriterat i texten och 

kommer längst ner och då även den hierarkiska ordningen. Något som är intressant när det 

kommer till detta är hur huvudtemat inte ses som en sensation eftersom det varit oroligt innan 

matchen. 

 

Att det varit oroligt under matchen är ingen sensation. Redan inför matchen blev det bråk 

mellan serber och italiensk polis 

 

Den schematiska strukturen visar i rubriker och ingress huvudtemat till artikeln. Den vaga 

huvudrubriken “Matchen bröts - efter skandalen” förtydligas av en kort ingress som 

beskriver varför den avbröts och att det var serbiska supportrar som kastade in bengaler och 

raketer. 

 

I artikeln finns flera aktörer och Serbiens lagkapten Dejan Stankovic är den enda aktören som 

uttalar sig. Vladimir Stojkovic är en annan aktör som är namngiven men inte uttalar sig i 
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texten. Sekundära aktörer är de andrahandskällor som Aftonbladet har använt. Även polis och 

supportrar är aktörer som finns med i artikeln men inte kommer till tals. 

 

Mikronivån i artikeln, mer precist de lexikala val som finns närvarande i texten är i vissa fall 

kontroversiella och kunde på olika sätt ha bytts ut för att få en mer neutral känsla. Ordet 

supportrar är till exempel satt inom citationstecken: ”Anledningen: Serbiens "supportrar" 

kastade in raketer på planen.”. Varför är då detta ord satt inom citationstecken? Handlar det 

om att de som kastade in raketer på planen inte är riktiga “supportrar” eller handlar det om en 

rädsla för att använda ordet huliganer?  

 

Ett annat lexikalt ordval vi reagerar på är hur de serbiska supportrarna beskrivs som instängda 

i en stor bur. Denna information tillför inte heller något i själva kontexten och vi klassar den 

därför som överflödig, men det som vi ser som kontroversiellt är just att supportrarna 

framställs som instängda i en bur. Att vara instängd i en bur är något människor är när de har 

dömts för ett brott. En annan koppling vi gör till detta är att de serbiska supportrarna kan ses 

som farliga djur som behöver vara instängda i burar för att kontrolleras. 

 

De serbiska supportrarna, som är instängda i något som kan liknas vid en bur, kastade in 

raketer på planen och tände fyrverkerier. 

 

I övrigt benämns händelsen som en skandal i texten. Vi undrar om inte just ordet skandal är 

något som är flitigt (möjligen över-)använt i tidningar för att sälja lösnummer och generera 

klick. 

 

Matchen bröts - efter skandalen 

Här är EM-kvalkvällens stora skandal 

 

Kollektiviseringarna i denna text är inte uppseendeväckande. Vi har redan diskuterat en av 

dem innan och det var när ordet supportrar var skrivet inom citationstecken och det är också 

det vi reagerar starkast på. Annars benämns de serbiska supportrarna som antingen serber 

eller huliganer. Det problematiska är just att det handlar om kollektiviseringar utan bestämt 

antal aktörer vilket får det att se ut som att alla serbiska supportrar bråkade innan och under 

matchen. 
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Redan inför matchen blev det bråk mellan serber och italiensk polis. 

Efter 1–3-förlusten mot Estland i fredags har serbiska huliganer varit väldigt uppretade, och 

bland annat attackerat Serbiens spelarbuss. 

 

I texten förekommer mycket materiella processer och det som är intressant för denna uppsats 

är hur de serbiska supportrarna står bakom det som i texten ses som en skandal. 

 

Serbiens "supportrar" kastade in raketer på planen. 

 

Som framgår i meningen nedan saknar de materiella processerna aktör och texten räknar med 

att man som läsare ska förstå vem eller vilka det handlar om implicit. Läser man meningen 

kritiskt så kan man faktiskt inte konstatera att det är de serbiska supportrarna som kastat in 

raketer och fyrverkerier på planen. Det är dock intressant att denna koppling antas vara 

självklar och man kan fråga sig vad det är för ideologiskt arbete som förs här. 

 

Efter sex minuter beslutade domaren att blåsa av matchen igen då det fortsatte att kastas in 

raketer och fyrverkier på planen. 

 

5.1.2 Expressen: Italien – Serbien 2010 

Expressens artikel som berör matchen i Italien heter “Skandal i Italien - matchen avbröts” 

och är skriven av journalisten Mattias Ek. Till artikeln finns en bild. 

 

Huvudtemat i artikeln hittar vi likt Aftonbladets artikel i huvudrubrik och ingress. 

Huvudrubriken “Skandal i Italien - matchen avbröts” berättar inte så mycket förutom att det 

varit en skandal och att en match avbröts vilket förtydligas i den fetstilade ingressen. Där 

beskrivs det att matchen bara spelats i sex minuter när den avbröts till följd av att de serbiska 

supportrarna slängde in fyrverkerier. Det sekundära temat i artikeln är att den serbiska 

målvakten Vladimir Stojkovic bytt klubb vilket berörs i artikelns sista stycke. Detta står lägre 

ner i den hierarkiska ordningen. 

 

De aktörer som framkommer när man studerar textens schematiska struktur är Italiens 

förbundskapten Cesare Prandelli. Han är den enda aktören som uttalar sig och representerar i 

sitt uttalande Vladimir Stojkovic, de italienska spelarna samt de serbiska spelarna. Andra 
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aktörer som inte kommer till tals men är namngivna är domaren Craig Thomson och 

målvakten Vladimir Stojkovic. Utöver de aktörerna finns det sekundära aktörer så som 

supportrar och kravallpolis, samt andrahandskällor som Expressen använder sig av när de 

skrivit artikeln. 

 

Precis som i föregående analys diskuterade vi användningen av ordet “skandal” då vi anser att 

det är ett ord som tabloidpress använder sig mycket av som verktyg för att väcka intresse hos 

läsarna, sälja lösnummer och generera klick. Ordvalet i sig ger en vink om att det rör sig om 

sensationsjournalistik och huvudrubriken (”Skandal i Italien - matchen avbröts”) hade kunnat 

ändras till t.ex. “EM-kvalmatch i Italien avbröts” för att få en mer beskrivande och tydlig 

rubrik. Men som sagt, som i föregående svenska text, används ordet här på samma sätt för att 

beskriva händelsen. 

 

Ordet huliganer förekommer i texten för att beskriva de personer som kastade sten mot 

Serbiens spelarbuss och de andra incidenterna som förekommer i denna text. Med andra ord 

handlar det uteslutande om en grupp som kallas för huliganer i texten och inte som i 

föregående, och fall ni kommer att läsa om senare, om fans, supportrar eller människor från 

specifika land. Kollektiviseringarna är därav koncentrerade till en enskild grupp när det 

kommer till de som stod bakom de negativa handlingarna som ledde till den avbrutna 

matchen. Det leder till att bilden som skapas på sätt och vis utesluter att samtliga i publiken 

deltagit i bråket. Hade man blandat ordvalen mellan serbiska supportrar och serbiska 

huliganer anser vi att bilden av vilka som var skyldiga till illdåden hade varit svårare att 

urskilja. Problematiken ligger också i att supportrarna funktionaliseras till huliganer vilket 

bidrar till att läsaren ställs i en position som gör det lättare att döma gruppen (Machin & 

Mayr, 2012, s. 81). Nedan ser ni ett exempel från texten på hur kollektiviseringarna och 

funktionaliseringen är karaktäriserade. 

 

Serbiska huliganer är uppretade efter 3-1-förlusten hemma mot Estland i fredags. 

 

Något som också innefattar föregående text från Aftonbladet är hur supportrarna inte kommer 

till tals i texten. Den som står för de verbala processerna är istället Italiens förbundskapten 

Cesare Prandelli. 
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- De serbiska spelarna hade uppfattningen att fansen skulle göra vad som helst för att stoppa 

matchen, säger Prandelli. 

 

Som vi kommer att diskutera mer senare i denna uppsats leder detta till att man som läsare 

uppfattar supportrarna, eller huliganerna som de kallas i texten, som en icke-tänkande massa 

som endast utför våldsamma handlingar genom att det är de som står för de materiella 

processerna som är kopplade till incidenterna under matchen. 

 

Serbiska huliganer kastade sten och fyrverkier mot sitt landslags buss och målvakten 

Vladimir Stojkovic blev träffad i huvudet. 

 

5.1.3 The Daily Mail: Italien – Serbien 2010 

Den första brittiska artikeln som berör matchen mellan Italien och Serbien heter ”Serbia's 

shame: Hooligans halt Euro 2012 qualifier in Italy and mar minute's silence to Afghanistan 

dead” och är skriven av journalisten Ian Ladyman. Innehållet i artikeln är mer utömmande då 

den är längre och mer utförligt skriven än The Mirror-artikeln som vi kommer redovisa 

senare. 

 

Huvudtemat i artikeln är som i de andra fallen den avbrutna fotbollsmatchen och de sekundära 

temana behandlar händelser som den Serbiske målvakten Vladimir Stojkovic varit inblandad 

i, samt uttalanden från olika aktörer såsom tränare, spelare och ordföranden i det serbiska 

fotbollsförbundet. Huvudrubriken förtydligas inte genom någon ingress, men huvudrubriken 

är lång och utförlig. Det finns inte heller några underrubriker i texten som hjälper till att 

konstruera den schematiska strukturen. I övrigt är artikelns hierarki ordnad enligt följande: 

den avbrutna matchen först för att sedan gå in på mindre händelser och uttalanden som är 

relaterade till den större och prioriterade händelsen. 

 

De aktörer som uttalar sig i denna text är Italiens förbundskapten Cesare Prandelli som 

representerar Italiens fotbollslandslag. Den andra är Tomislav Karadzic som är ordförande i 

Serbiens fotbollsförbund. Han representerar det serbiska fotbollsförbundet och Serbien som 

land. Nedan följer ett citat som är hämtat ur texten som visar hur Karadzic i förlängningen blir 

en representant för Serbien då han talar i termer som “our country”. 
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'This has brought embarrassment and shame on our country. We had problems during 

training, before the match, and now this - the state must react.' 

 

Roberto Massucci, säkerhetsansvarig på och representerar Italiens fotbollsförbund är också en 

aktör som får utrymme i artikeln. De två serbiska spelarna Nikola Zigic och Dejan Stankovic 

uttalar sig och representerar sig själva och det serbiska landslaget. Att Zigic inte bara 

representerar landslaget han spelar för kanske är självklart, men i nedanstående citat väljer 

han att tala om hur han själv känner istället för att ge en samlad bild för hela landslagstruppen. 

 

striker Nikola Zigic were both too shaken to discuss the events afterwards, with the 

Birmingham targetman admitting: 'I do not know what I feel.' 

 

Andra aktörer som inte kommer till tals är Serbiens målvakt Vladimir Stojkovic, Serbiens 

förbundskapten Vladimir Petrovic och Nordirlands förbundskapten Nigel Worthington. 

Polisen, huliganer och andra supportrar förekommer också i artikeln men fungerar för oss som 

sekundära aktörer. 

 

Lexikala ordval som gör denna artikel intressant är till att börja med textens huvudrubrik. Där 

formuleras händelsen som en skam för landet Serbien. Det som gör detta intressant är det 

faktum att texten inte härrör från Serbien och att det därför är utomstående aktörer som avgör 

att händelsen är skamlig. Med andra ord kan detta vara ett exempel på hur andra länder 

försöker bättra på sin egna nationella identitet genom att ställa andra länder i dålig dager 

(Boyle & Haynes, 2000, s. 147). Dock vet vi inte om Tomislav Karadzics uttalande (“‘This 

has brought embarrassment and shame on our country [...]”) är den bakomliggande faktorn 

till valet att inkorporera “shame” i rubriken. 

 

”Serbia's shame: Hooligans halt Euro 2012 qualifier in Italy and mar minute's silence to 

Afghanistan dead” 

Ett citat som för tankarna till att de serbiska supportrarna menat och planerat att ställa till med 

oreda ser ni nedanför. Händelsen konstrueras som planerad då ordet ”conducted” (översatt till 

genomfört) gör att det blir mer formellt och uppstyrt. Om ordet inte hade funnits med hade 

bilden av händelsen varit något som uppstått från tomma intet och inte känts lika planerad. 
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Serbian fans had conducted running battles with Italian police as they made their way to the 

stadium. 

 

I artikelns huvudrubrik används ordet “hooligans” som urskiljer de som uppträdde illa under 

matchens gång. När texten istället framställer dem som ”fans” så klumpas alla supportrar 

samman. Texten påvisar inte heller att det fanns serbiska supportrar som inte uppträdde illa 

vid matchen vilket ytterligare späder på bilden, som texten vill framhäva, av de serbiska 

fansen som oregerliga huliganer eller fans som beter sig illa. Detta står i motsats till hur 

föregående artikel från Expressen var konsekvent i användningen av de transitiva verben 

kollektiviseringar. Nedan ser ni ett exempel på hur supportrarna benämns som “masked 

Serbian fans” medan de i rubriken kallas för, som vi sade, “hooligans”. 

 

Then, as the players prepared to enter the field at the Marassi Stadium, masked Serbian fans 

smashed a glass safety barrier with iron bars while others forced the teams back in to the 

tunnel by hurling flares on to the field. 

 

Nedanstående citat innehåller inte bara materiella processer som ger en bild av hur bestämda 

de serbiska supportrarna skulle kunnat vara i planerna att sabotera matchen utan det innehåller 

också en mycket intressant kollektivisering. Vi ser det som intressant eftersom texten 

tydliggör att det handlar om människor som kommer från ett östeuropeiskt land. Är det lättare 

att förstå att människor “därbortifrån” gör så och att vi här i väst inte håller på med sådant? 

Denna del av texten är klart manipulativ i den meningen att den inte bara skapar distans mot 

de serbiska supportrarna genom att inte låta dem komma till tals utan också placera dem långt 

borta geografiskt sett (Bishop & Jaworski, 2003, s. 267). 

 

Other followers of the Eastern European nation climbed on to a stadium petition and, armed 

with cutting tools, began to slash their way through a mesh fence.  

 

Texten innehåller också en del pajkastning mot Serbien där det italienska fotbollsförbundets 

säkerhetschef kritiserar valet av serbiska myndigheter att tillåta “oregerliga” serbiska fans att 

resa till Italien före matchen. Detta är, precis som vi talade om i stycket ovan, något som 

skapar en känsla av vi mot dem. Här är vi:et västeuropeiska länder och dem:et Östeuropa och 

då mer specifikt Serbien. Att kunna visa sådana här utdrag från texten visar att man vill ställa 
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dem (som i vi mot dem) i dålig dager för att på så sätt gå vinnande ur den ideologiska kamp 

som förs i texten. 

 

Italian FA security chief Roberto Massucci blamed Serb authorities for allowing unruly fans 

to travel. 

 

5.1.4 The Mirror: Italien – Serbien 2010 

“Serbia fans run riot as Italy qualifier gets abandoned” heter den relativt korta The Mirror-

artikeln. Den behandlar som föregående artiklar matchen mellan Italien och Serbien i EM-

kvalet år 2010. I artikeln finns information om varför matchen avbröts och förklaringen som 

anges är att serbiska supportrar tände bengaler som de kastade in på planen samt förstörde 

säkerhetsnätet. Annan information i texten beskriver oroligheterna innan matchen.  

Under analysen av den schematiska strukturen fann vi tre aktörer som kommer till tals och 

citeras i artikeln. Dessa är Italiens förbundskapten Cesare Prandelli, Serbiens lagkapten Dejan 

Stankovic och Italiens målvakt Emiliano Viviano. Utöver dem finns två namngivna aktörer 

som inte uttalar sig direkt i artikeln, domaren Craig Thomson och den serbiske målvakten 

Vladimir Stojkovic. ’Serbian fans’ (serbiska fans), ’serbian supporters’ (serbiska supportrar) 

och ’police’ (polis) finns också som aktörer i artikeln. 

I artikeln är det svårt att identifiera en ingress. Möjligtvis är ingressen den inledande 

meningen i artikeln men eftersom den inte är fetstilad är vi osäkra om den är tänkt som 

ingress. Utöver den möjliga ingressen och en bild föreställande en fotbollsspelare som sparkar 

på en boll har texten ingen kompletterande information i form av faktarutor eller dylikt. Vem 

som skrivit texten framgår inte heller i artikeln. 

Artikeln har därför en utstickande tematisk struktur (vilket möjligen beror på vad vi är vana 

vid i Sverige) på grund av att den saknar både ingress och underrubriker. Eftersom inga 

underrubriker finns så är det också svårt att uttyda den hierarkiska ordningen texten är 

strukturerad enligt. Det som går att identifiera är att texten är skriven i kronologisk ordning då 

den börjar med händelserna innan matchen, går över till det som hände under matchen och 

slutar med uttalanden från spelare och tränare. Själva incidenten under matchen är också 

huvudtemat i texten men som sagt är inte texten strukturerad med detta i åtanke utan istället 

har en mer berättande och enklare approach gjorts när texten konstruerats. 
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Ett upplopp (översatt från “run riot”) är i vår mening något som framställer deltagarna som 

enligt texten deltagit i det som okontrollerbara och icke-tänkande. Citatet nedan beskriver hur 

de serbiska supportrarnas upplopp leder till att matchen avbryts och att de därmed får ta all 

skuld. Bilden är av händelsen onyanserad och vi anser att man i texten hade kunnat utelämna 

aktören för att ge en bredare bild av händelsen, men det hade också förutsatt att artikeln var 

längre och förklarade bakgrunden till incidenten tydligare. 

Serbia fans run riot as Italy qualifier gets abandoned 

Vi reagerar på det lexikala ordvalet “Crowd trouble” då vi ser det som diffust och oklart. Det 

säger egentligen inte något om vad som hände utan istället förminskas och förenklas 

händelsen. Återigen kollektiviseras alla aktörerna i texten (supportrarna) genom att man 

använder ett samlat ord för dem. Mer specifika ord hade istället kunnat användas för att 

urskilja de som de facto stod bakom problemen under Italien-Serbien-matchen. 

Game cancelled due to crowd trouble 

Vidare konnoterar det lexikala ordvalet “clashes” tankar om kamper som förs på slagfält. Med 

andra ord konstrueras händelsen som planerad där polisen och de serbiska supportrarna slagits 

mot varandra i större slag för att gå vinnande ur striden för att ta sig till matchen. 

There had been clashes between police and Serbian supporters before the game. 

Slutligen reagerar vi på hur supportrarna framställs som “troublemakers”. Vi anser att detta 

kanske är det mest träffande ordvalet i artikeln då det utesluter att hela supporterskaran betett 

sig illa och inga kollektiviseringar angående huliganer sker heller. Ordvalet ger istället 

incidenten karaktären av att ha haft ett fåtal personer, som här framstår som mer specifika, 

som stått bakom problemen. 

Serbia captain and Inter Milan midfielder Dejan Stankovic said he and his team-mates had 

done their best to calm down the troublemakers. 

Det finns ett par aggregeringar i texten som bygger vidare på det. I texten finns ett exempel 

där man faktiskt får det klart för sig att det faktiskt inte var alla serbiska supportrar kastade 

och tände lysraketer. Men hur många det egentligen handlade om är omöjligt att veta utifrån 

denna information. Ändock talar det för att det inte var majoriteten av de serbiska 

supportrarna genom ordvalet “some of”. Hade man inte inkorporerat siffrorna i meningen 

nedan hade det hela sett annorlunda ut då det varit helt omöjligt att avgöra hur många som 

faktiskt deltagit (Machin & Mayr, 2012, s. 83f). 
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The Group C match in Genoa had kicked off 35 minutes late after some of the 1,600 visiting 

fans lit flares. 

De materiella processerna i denna text ger dock skenet av att de serbiska supportrarna hela 

tiden tvingar fram handlingar från andra aktörer i texten. I de tre citaten nedan finns 

information som bidrar till att vi får veta att det är de serbiska supportrarnas handling som 

leder till att matchen avbryts. Som sagt leder också supportrarnas handlingar till att andra 

aktörer måste handla. Det handlar dock inte bara om att matchen tvingas avbrytas utan 

spelarna i det serbiska fotbollslandslaget går också ut på planen i ett försök att lugna deras 

supportrar. Den samlade bilden detta ger är att situationen är utom kontroll och att de serbiska 

supportrarna tvingar fram åtgärder. Faktumet att de inte kommer till tals i texten är också 

något som pekar på att deras stora närvaro när det kommer till materiella processer, 

konnoterar bilden av dem som människor som gör saker utan att tänka. 

Rioting Serbia fans forced last night’s Euro 2012 qualifier against Italy to be abandoned. 

After just six minutes of play, Scottish referee Craig Thomson stopped the game when fans 

threw flares on to the pitch and at Italian fans. 

Serbia’s players returned after half an hour and tried to calm their fans. 

5.2 Polen – Ryssland 2012 

Den andra händelse vi analyserat skedde under Europamästerskapet i Polen och Ukraina. Där 

utbröt bråk mellan polska och ryska supportrar i centrala Warszawa inför och under en match 

mellan deras landslag. Ryska supportrar hade tidigare marscherat i Warszawa för att fira sin 

nationaldag. 

5.2.1 Aftonbladet: Polen – Ryssland 2012 

”Bråk inför hatmötet” lyder den ena huvudrubriken i Aftonbladets artikel om bråken mellan 

polska och ryska supportrar. Det finns två huvudrubriker i denna artikel där den första av 

dem, som vi nyligen nämnde, finns ovanför ett klipp som visar bilder från incidenten och 

ännu en nedanför som lyder ”Blodigt supporterbråk innan EM-match”. 

Ingressen består av en sammanfattning av innehållet i artikeln och tar också upp de delar av 

incidenten som är mest säljande och intresseväckande. Ett exempel på detta är de två 

inledande meningarna i ingressen där textens ton inte är tvekande och försiktig utan går direkt 

på sak och tar upp det mest sensationsartade i kontexten. 
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Brandbomber, tårgas och slagsmål. Fotbollsfesten kom av sig. 

Underrubrikerna fungerar på samma sätt. De är helt enkelt lockbeten till läsning och består, 

precis som exemplet ovan, av det som är mest intresseväckande och säljande. I artikeln finns 

även en bild och en kompletterande faktaruta där man hittar utdrag från en annan artikel som 

kommer från en annan text som är publicerad på Aftonbladet.se. Utdraget består av 

information om det så kallade ”hatmötet”. 

Den tematiska hierarkin i texten koncentreras på själva bråket mellan supportrar och mellan 

supportrar och polis. Detta är dock först längre ner i artikeln, där man kan läsa om hur Polen 

och Ryssland har en ”frostig relation” till varandra fast detta utan att gå närmare inpå den 

egentliga orsaken bakom detta. Denna information hittar man istället i den faktarutan som vi 

nämnde ovan där man också kan klicka sig vidare till en annan artikel för att läsa mer om 

”hatmötet”. Frågan är dock om detta är den egentliga orsaken till incidenten. Ländernas 

relation beskrivs endast, som sagt, som “frostig” och detta anges som orsaken till det som hänt 

i Warszawa. Hade texten haft en utförligare förklaring till relationen hade händelsen framstått 

som en del av ett större sammanhang. Det är dock svårt att se detta som en del av något större 

och konkret när det är en grupp som kallas för huliganer som är inblandade i händelsen. Med 

andra ord är huvudtemat i artikeln och det som är viktigast i texten våldet som föranledde 

matchen precis Jewkes diskuterar i sin bok Media and Crime (Jewkes, 2004, s. 53f), och det 

sekundära temat behandlar den sedan tidigare ”frostiga relationen”.  

I texten finns det ett flertal aktörer men de som förekommer mest frekvent är den polska 

polisen och de ryska och polska supportrarna. De får i texten rollen att representera sina egna 

länder medan polisen representerar samhället och upprätthållandet av lag och ordning. Det 

finns också aktörer i form av andrahandskällor. 

Den lexikala stilen i artikeln är konstruerad med hjälp av ord som bidrar till att skapa bilder av 

våld och kaos exempelvis: “Brandbomber, tårgas och slagsmål” och rubriken “Blodigt 

supporterbråk innan EM-match”. Man kan tala om en slags överlexikalisering som aktivt 

dramatiserar texten och framställningen av händelsen och detta är något som är genomgående 

för texten. Något annat som är intressant när det kommer till uppbyggnaden av händelsen är 

den materiella processen som polisen står för när de reagerar mot huliganernas agerande. Att 

polisen “tvingades” till en reaktion bygger ytterligare upp känslan av kaos. Det är också andra 

gången journalisten anger hur polisen reagerade och genom denna repetition får man som 

läsare en bild av hur kaosartad situationen var och hur kraftfullt polisen var tvungen att svara 
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för att hantera den. Att denna typ av polisingripande är relativt ovanliga i Sverige och 

Storbritannien medan de förekommer oftare i andra länder står det heller inget om - men det 

är ändå ifrågasatt. Allt för att skapa en bild av kaos. 

När sammanstötningar mellan de båda supporterlägren uppstod tvingades polisen avlossa 

varningskott och skjuta med vattenkanon, gummikulor och tårgas 

Det finns fler materiella processer i texten och en av dem reagerar vi på eftersom texten 

framställer det som sedan blir ett kaos som tråkigheter. Att märka en sådan här händelse som 

en tråkighet skapar en känsla av att svensk press inte reagerar på den egentliga effekten av 

incidenten. När väldigt många människor skadas ser vi det som något större än en tråkighet 

och kanske hade texten positionerat sig annorlunda om det hade handlat om en naturkatastrof 

eller annat som inte var orsakat av supportrar i samband till en fotbollsmatch. Något annat 

som denna mening konnoterar är bilden av att texten har någon omtanke när det handlar om 

just “huliganer” som kommer till skada. 

Inför och under kvällens match mellan Polen och Ryssland har mer tråkigheter rapporterats 

En av de klassificeringar av sociala aktörer vi finner i texten är kollektivisering. Deltagarna i 

texten kollektiviseras när de agerar våldsamt. Detta gör att vi som läsare distanseras från 

våldsidkarna då de inte agerar på ett sätt som stämmer överens med hur samhället vill att man 

ska bete sig. Som sagt, supportrar kollektiviseras när de står för handlingar som ses som 

felaktiga medan de ses som “personer” när de skadats. Med andra ord humaniseras offren i 

texten (Machin & Mayr, 2012, s. 80), vilket ytterligare späder på den frammanade bilden av 

supportrarna som bestialiska och våldsamma. 

Huliganerna, många iklädda rånarluvor, svarade med att kasta stenar och brandbomber mot 

polisen. 

Enligt Daily Mail var det polska huliganer som attackerade ryska dito på väg till 

Nationalstadion i Warszawa. De båda grupperingarna började sedan sparka och slå 

varandra. 

Det finns en kollektivisering i den här texten som målar upp bilden av att det är trupper som 

ska gå i krig. Att helt plötsligt benämna de som tidigare kallats för huliganerna som läger och 

detta när de börjat slåss får händelsen att framstå som något som organiserats och planerats 

emellan de ryska och polska supportrarna. Med andra ord ett slag där de ska kämpa för ära 

tills det andra lägret stupar. 
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När sammanstötningar mellan de båda supporterlägren uppstod tvingades polisen avlossa 

varningskott och skjuta med vattenkanon, gummikulor och tårgas. 

Aggregeringar är något annat som förekommer ofta i texten. Vi vet inte och kan omöjligt veta 

hur många personer som flera står för i detta sammanhang och hade antalet varit utskrivet 

hade bilden som texten skapat varit annorlunda. När man inte får denna information 

föreställer man sig istället ett stort slag där personer ligger utslagna och blodiga här och var. 

Tankarna går helt enkelt som vi talat om ovan till sådant som relaterar till krig och slagfält. 

Flera personer ska blödande ha legat på marken, uppger Daily Mail  

Så sammanfattningsvis använder journalisten olika ord för att beskriva deltagarna beroende på 

vad de gör. Är de våldsamma så beskrivs de som huliganer, fans, supporterläger eller “ett 

gäng unga polacker”. När de inte är aggressiva utan exempelvis skadade beskrivs de istället 

som personer vilket gör att vi som läsare kommer närmre dem istället för att bli distanserade 

från dem. 

5.2.2 Expressen: Polen – Ryssland 2012 

Expressens artikel om bråket heter “Supportrar drabbade samman i Warszawa”. Artikeln är 

skriven av Expressens journalist Marit Sundberg. I artikeln finns en bild. 

 

Textens olika teman går att härleda till rubrik och ingress. De behandlar och beskriver vad det 

är som är hänt. Huvudrubrikens syfte är att locka till läsning. Det utvecklas därefter i 

ingressen. Artikeln har två sekundära teman som framkommer. Det ena temat som 

framkommer är en kort bakgrund och ges direkt efter ingressen. Det andra är en annan 

händelse då maskerade polska supportrar stormade ett kafé där ryska fans befann sig. Textens 

schematiska struktur är av klassiskt snitt då den har en tydlig huvudrubrik som ger en snabb 

bild av händelsen och ingressen utvecklar rubriken som vi tidigare nämnt. 

 

Den hierarkiska strukturen i artikeln är tydlig, det är händelsen som är i fokus. I början av 

brödtexten får läsaren en kort bakgrund vilket är viktigt då det kommer högt upp i den 

hierarkiska ordningen.  Längre ner behandlas själva händelsen och hur polis bland annat 

använde tårgas för att hålla isär de rivaliserande supportrarna och en annan händelse där 

polska supportrar ska ha stormat ett kafé i Warszawa.  Artikeln har inga primära aktörer som 

uttalar sig men polis, polska och ryska supportrar finns som aktörer då de agerar och gör 
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något aktivt i textens kontext. Sekundära aktörer i artikeln är en rad andrahandskällor som 

expressens journalist har använt sig av. 

 

Ordvalen, det vill säga den lexikala stilen i artikeln är inte av särskilt hård karaktär, men trots 

det så innehåller artikeln ordval som förstärker känslan av att det har varit bråk, kravaller och 

en svårhanterlig situation för polisen. Bråkmakarna känns som ett lättsamt ord. Det ger 

konnotationer om ungdomar som är ute och ställer till med hyss och vi ställer oss frågan om 

detta ordvalet hade sett annorlunda ut i de flesta artiklarna som behandlar samma incident. Vi 

hade förväntat oss att hårdare ordval som huliganer, ligister och dylikt hade använts istället. 

 

Polisen använde tårgas och vattenkanoner för att skingra bråkmakarna. 

 

När texten behandlar hur polis reagerade mot de så kallade bråkmakarna så benämns de som 

kravallpolis som dessutom är tungt beväpnad. Att kravallpolisen är tungt beväpnad bidrar till 

att dramatisera händelsen och skapa en effekt som gör att händelsen framstår som mer 

allvarlig och farlig. Dessutom visar detta val av ord på skillnaderna mellan den tungt 

beväpnade polisen och bråkmakarna på Warszawas gator. 

 

Tungt beväpnad kravallpolis 

 

Efter att texten använt ord som “bråkmakare” så ändras detta när en annan händelse tas upp i 

artikeln. När den nya händelsen behandlas blir lexikaliteten hårdare och materiella processer 

som “attackerat” och “maskerade polska fans”. Detta trots att det fortfarande rör sig om 

slagsmål mellan ryska och polska supportrar. Varför inte ordet “bråkmakare” längre är 

närvarande vet vi inte, men genom att helt plötsligt byta ut detta ord känns det som att den 

andra incidenten var av allvarligare karaktär. 

 

Precis som i föregående artikel från Aftonbladet ser vi skillnader på hur de sociala aktörerna i 

texten kollektiviseras. Ännu en gång benämns de aktörer som kommer till skada som 

“personer” medan de som är inblandade i bråket framställs med kollektiviseringar som till 

exempel “bråkmakare” som vi diskuterade ovan eller “ryska supportrar” och “polska fans”. 

Detta bidrar, som sagt, till att man som läsare kommer närmre de som skadats under 

händelsens gång medan man distanseras från “förövarna”. Effekten blir i förlängningen att 

läsarna positioneras mot “bråkmakarna”. Om dessa personer i själva fallet är de ryska och 
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polska supportrarna som bråkat förtäljer inte texten, men vi misstänker att det är så. 

Undantaget i texten är när information om hur många gripits behandlas. Då benämns 

supportrar som just personer istället för med ett mer negativt klingande ord. 

 

Flera personer ligger skadade och blödande på marken 

56 personer har gripits 

 

Aggregeringarna i denna text är också intressanta. Som ni ser nedan används tusentals som en 

angivelse för hur många supportrar som marscherade och det är också något, som vi tog upp i 

förra artikeln, som skapar konnotationer om krig. Det är också oklart hur många tusen som 

egentligen marscherade. Hade de egentliga siffrorna angetts i texten hade bilden som skapats 

antagligen inte varit lika storslagen men genom att inte inkorporera denna information är just 

storleken något som förstoras och dramatiseras (Machin & Mayr, 2012, s. 83f). 

 

När tusentals ryska supportrar marscherade för att uppmärksamma sin nationaldag på 

tisdagen bröt det ut bråk mellan ryska och polska fans. 

 

Hur många poliser som patrullerat Warszawas gator går att läsa om i artikeln och eftersom 

antalet är mycket stort är det också utskrivet. Även om det är ett cirka-antal får man i alla fall 

veta mer om hur många poliser som fanns där i motsats till aggregeringen som förekommer 

när det kommer till supportrarna. Genom att faktiskt skriva ut hur många poliser som var 

närvarande vid händelsen läggs vikt i texten vid hur kraftfullt deras agerande var tvunget att 

vara för att kontrollera supportrarna och hur felaktigt supportrarna agerade eftersom polisens 

insats var så pass stor. 

 

Polisen har också cirka 6000 man i tjänst för att hålla isär de rivaliserande fansen 

 

En materiell process som är intressant är att polisen just använde “tårgas, gummikulor och 

vattenkanoner” och därmed fråntas de ansvar från aktionen. Hade texten konstruerat 

meningen så att polisen kastade tårgasgranater, sköt med gummikulor och vattenkanoner hade 

ansvaret legat närmre hos dem. I detta fallet använder de dessa resurser istället och effekten i 

texten blir att dessa saker lever sitt eget liv och agerar utan att polisen trycker på avtryckaren. 

Ställer man detta i motsats till hur supportrarnas materiella processer konstrueras är det tydligt 

vilka som är syndabockarna i sammanhanget. De har “kastat sten” och “uppges ha attackerat”. 
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Med andra ord ser vi en vilja att det ska vara tydligt att det just är supportrarna som står 

bakom handlingarna när de behandlas i texten. 

Tungt beväpnad kravallpolis använde tårgas, gummikulor och vattenkanoner för att skingra 

bråkmakarna. 

5.2.3 The Daily Mail: Polen – Ryssland 2012 

Denna Daily Mail-artikeln behandlar precis som den tidigare artikeln de fotbollssupporter-

relaterade incidenterna inför och under matchen mellan Polen och Ryssland i 

Europamästerskapet i fotboll år 2010. Vem texten är skriven av framgår inte. I texten kan man 

också läsa om hur polska supportrar slogs mot varandra och att de stormade ett café. 28 bilder 

och två videoklipp finns att tillgå i artikeln och det finns dessutom en faktaruta som beskriver 

varför Ryssland firar nationaldag den 12:e juni. 

 

Artikeln är som de andra brittiska artiklarna inte konstruerade enligt det traditionella 

upplägget med rubrik, ingress och underrubriker. Istället finns en väldigt lång rubrik: ”Why on 

earth did they let it happen? Poland blamed for sparking Warsaw riots after allowing 5,000 

Russians to march on the stadium (on day marking end of the Soviet Union)” som följs utav 

en punktlista med fem punkter som sammanfattar vad artikeln handlar om. Tematiskt sett är 

det huvudsakliga i artikeln bråket under marschen och de sekundära teman som vi identifierat 

behandlar kritik mot den polska regeringen, de mindre incidenterna som vi nämnde ovan och 

en kort bakgrundsinformation. 

 

De aktörer som finns i denna text är den polska inrikesministern Jacek Cichocki som 

representerar den polska regeringen. En talesperson för Warszawas ambulanstjänst, Edyta 

Galazkowska, uttalar sig också i texten och då ser vi henne som en representant för hennes 

yrkeskår. Den tredje aktören i texten som är namngiven är den ryske supportern som kallar sig 

själv för Petya och han fungerar som en slags representant för det ryska folket eller möjligen 

den bredare massan. Det finns flera aktörer som inte uttalar sig aktivt i texten och dessa är en 

talesperson från polisen i Warszawa och ett ögonvittne. De två nyligen nämnda aktörerna är ej 

namngivna. 

 

Precis som i de artiklar vi redan har analyserat och diskuterat är lexikaliteten i texten något 

som bidrar till att dramatisera händelsen. Ordval som “clashes” och “ambush” är också 

exempel på sådant vi diskuterat tidigare - att texten ger konnotationer som anspelar på 
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krigsföring. Att de polska supportrarna använde en bro för att komma i bakhåll på de ryska 

supportrarna skapar en bild av att händelsen var noga planerad.  

 

Vi reagerar också på ordval i citatet nedanför. Även om det är ett citat från ett icke namngivet 

ögonvittne och inte textens författare som står för ordvalet så tycker vi ändå att det är 

intressant. Det hade med lätthet kunnat lämnas utanför texten men supportrarna framställs här 

som djur - inte tänkande människor vilket också är ett exempel på en kollektivisering. 

Kollektviseringen i sig är också intressant. Som sagt beskriver texten att de oskyldiga 

personerna får fly från människor som beter sig som djur. Bilden av hur okontrollerbara och 

farliga de är blir ännu tydligare när det ställs i kontrast mot just oskyldiga personer. 

 

‘Innocent people were running and screaming just to get away from these men who behaved 

like animals’ 

 

Något annat som rör sig inom samma ämne är när fotbollssupportrarna som varit inblandade i 

en annan incident framställs som än mer okontrollerbara då de blir stereotypiserade (Lippe & 

McLean, 2008, s.73) och beskrivna som väldigt onyktra. Informationen i sig är inte nödvändig 

utan vi ser det som något som finns i texten för att man som läsare ska skratta åt dem vilket 

också gör det lättare att döma dem. Samlat sett kan man säga att bilden av supportrarna i 

denna text är klart dramatiserad. 

 

a group of clearly drunken Polish men 

 

Vi får, som vi talade om ovan, en känsla av att effekten som man vill skapa är att göra narr av 

supportrarna vilket och skapar ännu mer distans från dem. Det är tydligt att textens 

förhållningssätt till incidenten är negativ och en prioritet är att få de ryska och polska 

supportrarna att framstå som dumma. Vill man hålla lektioner i god moral genom detta på det 

sättet som moralpanik-begreppet behandlar (Cohen, 2002, s. 8)? Nedan ser ni ett exempel på 

ännu en situation som i sammanhanget framstår som komisk. 

The men were holding cans of beer and mumbling and one appeared to be unconscious. An 

AP reporter witnessed the incident and saw police detain three people. 

Gällande de materiella processerna är ryska och polska fotbollssupportrar de som är aktiva 

och ligger bakom händelser som ses som negativa. 
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Polish fans wearing masks attacked 

Russia fans clashed with police 

I denna text kommer inte heller några av supportrarna som varit inblandade i bråken till tals 

utan de som uttalar sig presenteras genom statusprefix vilket påvisar att de är auktoritativa 

och viktiga eller så är det ögonvittnen som uttalar sig om händelsen. Med andra ord 

koncentreras de verbala processerna till andra aktörer än supportrarna som genom det 

framstår än mer som icke-tänkande och djurlika. Som läsare kan man fråga sig om 

supportrarna är kapabla till annat än att ställa till med oreda? Kan de ens tala eller är deras 

verbala förmåga endast koncentrerad till att skrika sig hesa? Så är självklart inte fallet utan det 

är bilden som texten rekontextualiserat och den bild media vill att man ska få av supportrarna. 

A Warsaw police spokesman added: 'We are still monitoring the situation and trying to 

identify the supporters involved. 

5.2.4 The Mirror: Polen – Ryssland 2010 

Artikeln om händelsen mellan Polen och Ryssland som The mirror skriver om heter “Battle of 

Warsaw: Blood on the streets as 183 people are arrested after Poland and Russia fans clash - 

video”. Vem det är som skrivit artikeln framkommer inte då signaturen är “Agency staff”. Till 

artikeln finns det ett videoklipp, vilket huvudrubriken berätta och ett bildspel. 

 

Huvudtemat i artikeln kan vi lokalisera till huvudrubriken då den är lång och väldigt 

beskrivande. Textens struktur är lik de föregående brittiska tidningarna och vi vet även inte 

om meningen efter huvudrubriken är en ingress eller inte. Men den förklarar huvudrubriken så 

man får en tydligare bild av den aktuella händelsen. Det finns två tydliga sekundära teman i 

artikeln, det ena är den historiska bakgrunden till rivaliteten mellan länderna. 

Bakgrundsinformationen kommer långt ner i artikeln och den hierarkiska ordningen och är 

därför inte i fokus. Det andra sekundära temat är att läsaren får veta resultatet i 

fotbollsmatchen. Detta kommer högt upp i artikeln men nämns bara i förbifarten och ses 

därför inte som något prioriterat. 

I artikeln finns det två primära aktörer som uttalar sig. Den ena är ett icke namngivet 

ögonvittne. Ögonvittnet representerar sig själv och beskriver sina upplevelser av händelsen. 

Det andra uttalandet gör den polska polisen på sin hemsida. De berättar om hur många som 

gripits och representerar lag och ordning i samhället. De övriga aktörerna i artikeln är de 

polska och ryska supportrarna. 
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Många av de lexikala ordvalen i artikeln målar upp bilder av ett slag som en del i ett krig eller 

gamla tider där stora arméer ställde upp på slagfält mot varandra. Huvudrubriken är likt 

många rubriker inom tabloidpressen till för att skapa nyfikenhet och locka till läsning genom 

att plocka ut det mest sensationsdoftande i kontexten, något som är genomgående för de 

artiklar vi analyserat. ”Battle of Warsaw: Blood on the streets as 183 people are arrested 

after Poland and Russia fans clash – video”. Just “Battle of Warsaw” är ett tydligt exempel 

på hur händelsen namnges till något som associeras med krig och slagfält. Ännu en gång blir 

effekten av lexikaliteten i texten att händelsen dramatiseras. Intressant för detta är också hur 

texten konstruerar incidenten som filmisk. Inte minst genom nyss nämnda rubrik utan även 

genom att kalla bråken mellan supportrarna för scener. Som läsare går då tankarna till 

filmiska bilder där supportrar som slåss och polisen som kämpar för att skingra massorna 

målas upp. 

 

rival football fans clashed in violent scenes at Euro 2012. 

Den historiska bakgrunden till händelsen är som vi talade om ovan något som inte är högt 

prioriterat i den tematiska hierarkin men ändå något som överdramatiseras i texten genom 

ordvalet som rivaliteten beskrivs med: “There are many years of bad blood [...]”. Vi ser detta 

som ännu ett exempel på hur incidenten ikläds ord som konnoterar filmer och annan 

populärkultur. Det känns också som ett otillräckligt ord för att beskriva händelsen i stort, och 

känns inte riktigt tillräckligt för att placera in bråket mellan de polska och ryska supportrarna i 

ett större sammanhang. I inledningen av artikeln beskrivs Ryssland och Polen som “old 

advarsaries” vilket ungefär betyder att länderna är moståndare i en äldre konflikt. 

 

En aggregering i samma stil som den vi fann i Expressens artikel rörande samma händelse 

finns i texten och då rör det sig om hur texten på samma sätt beskriver hur tusentals ryska 

supportrar marscherade. Här finns inga betydande skillnader att utröna utan konnotationerna 

blir desamma - mängder av ryska supportrar som marscherar som om de skulle utkämpa ett 

slag i ett krig. 

The bloodshed started after thousands of Russians marched through the Polish capital for 

Russia Day, which marks the break-up of the USSR 



36 
 

Annars så finns det ganska exakta siffror i denna text som inte är dolda i aggregeringar. 

Citatet nedan påvisar också ett mönster vi sett när det kommer till att texten humaniserar de 

som kommit till skada i incidenterna. De benämns alltså inte som supportrar, fans eller 

huliganer utan som personer vilket är ett ord som ligger närmre människor. De blir med andra 

ord inte funktionaliserade och benämnda för vad de gör utan helt enkelt som personer. 

There are 10 persons, who are injured: 7 Polish, 2 Russians and 1 German  

Precis som i föregående artikel hittar vi skillnader när det kommer till hur aktörerna 

konstrueras i materiella processer. Polisen får i exemplet nedan ta emot kastade stenar, raketer 

och flaskor vilket leder till att de mer eller mindre tvingas svara med tårgas och gummikulor. 

Med andra ord är polisens agerande framtvingat. Men vem som kastade sten, raketer och 

flaskor står inte utskrivet i texten utan det är något man får läsa implicit vilket kan vara ett 

tecken på hur det ses som självklart att det var fotbollssupportrarna som stod bakom 

illgärningen. 

 

Riot police were pelted with missiles including rocks, flares and bottles, firing tear gas and 

rubber bullets at fans in response after bloody fighting broke out on the bridge across the 

Vistula river leading to the national stadium. 

 

I artikeln finns en verbal process som är intressant. Varken i denna eller i någon av de andra 

artiklar vi redan avhandlat och diskuterat i denna analys, finns några exempel på hur 

supportrarna som varit inblandade i incidenterna kommer till tals. Detta får oss att fundera 

kring hur fotbollssupportrarna i texterna framställs som icke-tänkande och som ej kapabla till 

att göra utlåtanden. Det kan också handla om att de inte får tillåtelse att göra det och att de 

därför i texterna inte ställs i en maktposition. 

Eyewitnesses said Polish hooligans attacked Russians, who then fought back. 

5.3 Serbien – Albanien 2014 

Den tredje händelsen vi analyserat inträffade i en EM-kvalmatch mellan Serbien och Albanien 

under oktober år 2014. Länderna har sedan tidigare en konflikt angående Kosovo och när en 

drönare flög in med en flagga föreställande Albanien där Kosovo var en inkorporerad del av 

landet, som den serbiske spelaren Stefan Mitrovic sedan slet ner, utbröt slagsmål mellan 

spelare och spelare och supportrar och spelare. Matchen avbröts och upptogs inte. 



37 
 

5.3.1 Aftonbladet: Serbien – Albanien 

”Vilt slagsmål – matchen stoppad” lyder rubriken i Aftonbladets artikel (skriven av 

Aftonbladets journalist Per Bohman) om hur matchen mellan Serbien och Albanien avbröts 

efter att en drönare flugit in med en kartbild över Kosovo inkorporerat i Albanien. I artikeln 

finns ett videoklipp, ett bildspel med sex stycken bilder och en fotnot som säger att Sverige 

erkänner Kosovo som självständig stat. 

 

Huvudtemat i artikeln är givetvis incidenten och våldet på planen vilket som vi tidigare nämnt 

är det media tenderar att lägga vikt vid (Jewkes, 2004, s. 53f). De sekundära temana som kan 

urskiljas i artikeln är rivaliteten mellan Serbien och Albanien samt varför deras relation ser ut 

som den gör. Hierarkiskt sett har uttalandet från UEFA:s matchdelegat låg prioritet då det går 

att läsa om långt ner i artikeln medan huvudtemat finns närvarande direkt i ingress och i 

början av brödtexten. Det finns tre primära aktörer i texten varav en gör ett uttalande i texten 

– UEFA:s matchdelegat Harry Been. De två andra primära aktörerna är den serbiska spelaren 

Stefan Mitrovic och fotbollsdomaren Martin Atkinson. Det finns andra aktörer i texten såsom 

serbiska och albanska spelare samt supportrar från båda länderna. 

 

Den lexikala stilen i denna text inleds direkt i huvudrubriken, som lyder “Vilt slagsmål - 

matchen stoppad”, med att visa hur ordval används för att locka till läsning. Genom att plocka 

ut det som i kontexten är mest säljande och använda det i rubriken istället för att använda en 

rubrik som förklarar händelsen bättre genereras mer klick. Som läsare blir man nyfiken och 

vill veta mer när information utelämnas på detta sätt. I övrigt fortsätter texten på detta sätt - de 

lexikala valen faller på ord som anspelar på dramatik och som kan kopplas till 

sensationsjournalistik. Ingen uttömmande information - bara det mest centrala iklätt ord 

såsom “slogs vilt” och att “EM-kvalmötet mellan Serbien och Albanien spårade”. 

 

En central del som vi fokuserat mycket på i de andra delarna av analysen är 

kollektiviseringarna. Vissa texter har, som ni sett, kollektiviserat aktörerna i gruppen 

huliganer. Eftersom denna uppsats fokuserar på just fotbollshuliganism och händelser som 

kan relateras till det fältet är det både intressant när denna kollektivisering sker och när den 

inte gör det. I denna artikel finns inte denna grupp med explicit. Istället är kollektiviseringarna 

koncentrerade till “fans” och “serbiska fans”. Det som vi ser som problematiskt är att läsaren 

får en bild av att alla serbiska fans deltog i bråket och uppträdde felaktigt. Vi kan tänka oss att 

det varit annorlunda om det handlat om en händelse som skett i Sverige då vi tror att texten 
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istället hade varit noggrannare med att peka ut vilka och hur många av supportrarna som stått 

för handlingarna. Detta återkommer vi dock till senare i diskussionen. Aggregeringen pekar 

på samma sak. Vi frågar oss hur mycket “stora delar” är?  Detta kan man tolka som tydliga 

tecken på att ideologiskt arbete förs för att få läsare att tycka och tänka på specifika sätt. 

 

Stora delar av hemmapubliken ansåg att drönaren och den tillhörande flaggan provocerade 

 

I denna artikel, precis som i de andra ni hittills läst, är det inga supportrar som kommer till 

tals. De som står för de verbala processerna presenteras med statusprefix vilket används som 

verktyg för att trycka på att det de har att säga är av auktoritativ karaktär och att man därför 

som läsare borde lyssna på vad de har att säga. 

 

– Ni såg alla vad som hände och jag kan inte kommentera vem som man ska skylla på. Jag 

och mina kollegor kommer att lämna in en rapport till Uefa, och Uefa får bestämma vad som 

händer framöver, säger Harry Been, matchdelegat. 

 

Värt att titta lite närmre på är också hur ett ställningstagande till den historiska bakgrunden till 

matchincidenten görs genom fotnoten längst ner i artikeln: “Sverige erkänner Kosovo som en 

självständig stat”. För oss framstår detta som ett sätt att undvika konflikter och i 

förlängningen ett tecken på att man inte vill trampa någon på tårna. På sätt och vis kan man 

också klassa detta som att texten tar parti för den ena sidan i texten och på så sätt förkastar 

Serbiens perspektiv på det hela. 

5.3.2 Expressen: Serbien – Albanien 

“Här tvingas spelarna fly planen under kvalet” är huvudrubriken till Expressens artikel om 

matchen mellan Serbien och Albanien. Till artikeln finns det ett videoklipp. Texten är skriven 

av Expressens journalist Linus Sunnervik. 

 

Huvudtemat, det artikeln handlar om, förklaras tydligt i ingressen. Hur det var en 

helikopterdrönare som flög in över planen med en politiskt laddad flagga vilket gjorde att 

spelare och hemma supportrar slogs och matchen avbröts. Huvudrubriken syftar till att läsaren 

ska titta på videoklippet som är kopplat till texten för att se hur spelarna flyr planen. Det finns 

två sekundära teman i texten. Det ena är hur det europeiska fotbollsorganet UEFA kommer att 

behandla händelsen och vad de kommer dela ut för straff. Det andra är en kort bakgrund till 
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varför relationen mellan Serbien och Albanien är känslig. Den hierarkiska ordningen är 

konstruerad på så sätt att huvudtemat tar stor plats och kommer högt upp i artikeln. Den 

bakgrundsinformation som ges kommer också högt upp i den hierarkiska ordningen trots att 

det är ett sekundärt tema. Vad UEFA kommer dela ut för straff är inte lika prioriterat och 

hamnar längst ner i den hierarkiska ordningen och artikeln. 

 

Artikeln har flera primära aktörer. Det är tre aktörer i artikeln som uttalar sig det är UEFA:s 

matchdelegat Harry Been, Serbiens lagkapten Branislav Ivanovic och Albaniens lagkapten 

Lorik Cana. Det finns lika många aktörer som står namngivna men inte uttalar sig. De är 

Albaniens förbundskapten Giovanni de Biazzi, den serbiske spelaren Stefan Mitrovic och 

matchens domare Martin Atkinson. Utöver det finns det sekundära aktörer i form av 

andrahandskällor medan de andra består av UEFA, serbiska supportrar, kravallpolis samt 

serbiska och albanska spelare. Precis som i föregående artiklar kommer inte supportrarna till 

tals och de står heller inte bakom några verbala processer. 

 

I mikronivån i texten, där vi analyserar de lexikala ordvalen, finner vi inte mycket som står ut. 

“Här tvingas spelarna fly planen under kvalet” är i sådana fall ett av de lexikala ordval som 

är värt att diskutera. Förvisso handlar det inte om ett specifikt ordval utan meningen som 

helhet. Huvudrubriken är elementet som på sätt och vis sätter tonen i texten och genom detta 

valet får läsaren en bild av kaos. Återigen ser vi kopplingar till sensationsjournalistik och 

viljan att generera klick, men denna ton fortsätter inte på samma vis efter rubriken och inom 

texten. Det som kan anses som hårdare lexikalt ordval är i sådana fall detta: “EM-kvalmötet 

mellan Serbien och Albanien avbröts efter kaosartade scener.” och då mer specifikt att 

händelsen beskrivs som en kaosartad scen. 

 

Vi ställer oss också lite tveksamma till det följande citatet. Som vi alla vet kan inte en flagga 

flyga in utan att någon, på något sätt, står och håller i spakarna och med andra ord handlar det 

om suppression då agenten är dold (Machin & Mayr, 2012, s. 85). Aktören närvarar som sagt 

inte i texten vilket leder till att ansvaret för händelsen förs över till de serbiska supportrarna. 

 

Mitt under matchen flögs en politiskt laddad flagga in över arenan – som fick 

hemmasupportrarna i upprorsstämningen, skriver ESPN.  
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När det kommer till hur supportrarna kollektiviseras i denna text så finner vi endast två 

variationer. Det handlar här om antingen bortasupportrar eller hemmasupportrar vilket ni ser i 

de nedstående citaten. Detta leder till att händelsen byggs upp som ett tillfälle där två tydliga 

motståndare möts - de som är hemma och de som kommer bortifrån. Detta både genom 

kollektiviseringarna och den bakgrundsinformation till konflikten som vi diskuterat tidigare. 

Hade texten istället beskrivit och kallat dem för huliganer hade det varit svårare att tro att det 

egentliga motivet till planstormingen var den rådande konflikten länderna emellan. 

 

hemmasupportrarna tog sig in på planen och kastade föremål samtidigt som de albanska 

spelarna flydde. 

bortasupportrarna som reste till Belgrad, på grund av den känsliga Kosovo-konflikten. 

 

En kollektivisering som på sätt och vis dramatiserar händelsen och bygger upp bilden av att 

hemmasupportrarna är farliga och måste kontrolleras är att polisen beskrivs på ett sätt som får 

dem att framstå som kraftfulla. Genom att förtydliga att polisen inte bara var vanliga poliser 

utan också kravallutrustade är ovanstående effekt den som uppnås. Det ger också en kontrast 

till svenska och brittiska polisinsatser då vi misstänker att det inte är fullt lika vanligt att 

kravallpoliser används vid fotbollsmatcher för att kontrollera supportrarna. Det i sig är något 

som gör att händelsen framstår som extra exceptionell då den inte rör något som vi i Sverige 

och Storbritannien är vana vid att se inom våra egna nationers gränser. 

 

Då hade kravallpolis tagit sig in på planen och motat tillbaka hemmasupportrarna. 

 

De materiella processer som kan kopplas till våldsamhet är det dock inte bara Serbiens 

supportrar som står för. Något som är unikt för denna händelse är att också spelarna slogs. Det 

är dock inte spelarna som i texten framstår som skambockar utan skulden läggs istället på 

supportrarna genom att kravallpolisen, som vi nämnde tidigare, tar sig in på planen för att 

mota bort just supportrarna och inte spelarna. 

 

Spelarna slogs, och hemmasupportrarna tog sig in på planen och kastade föremål samtidigt 

som de albanska spelarna flydde. 
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Matchdelegaten gör dock ett intressant uttalande angående detta, där han inte lägger skulden 

på någon part som varit inblandad i incidenten, men eftersom det kommer längst ner i artikeln 

är det inte något texten värderar högt. 

 

– Ni såg alla vad som hände och jag kan inte kommentera vem eller vilka som bär skulden. 

Jag kommer att lämna en rapport tillsammans med mina kollegor till Uefa, som kommer att 

besluta vad som händer härnäst, säger Harry Been. 

5.3.3 The Daily Mail: Serbien – Albanien 

Rubriken i The Daily Mails artikeln som behandlar incidenten i Serbien – Albanien-matchen 

har rubriken “Serbia-Albania brawl impossible to believe... in years of covering football at 

home and abroad, NOTHING had come close to this” och den påvisar hur journalisten aldrig 

har varit med om något liknande. Texten får därför en sensationsdoftande ton. Användningen 

av versaler bygger på denna känsla ytterligare. Ingressen består av en punktlista som 

sammanfattar texten snabbt så att man inte behöver läsa hela artikeln för att få förståelse om 

vad den handlar om. 

 

Denna artikel skiljer sig från de andra texterna som behandlar samma händelser då 

journalisten spelar en central roll i texten. Eftersom Daily Mails journalist Nick Ames var på 

plats och såg matchen live kretsar texten kring det han upplevde. Som i föregående texter 

behandlar artikeln tumultet som uppstod efter drönaren flög in med den modifierade flaggan, 

men som sagt, denna typ av text är annorlunda och den är dessutom längre och innehåller 

väldigt mycket bilder och två kompletterande faktarutor. Den ena faktarutan förklarar varför 

de två länderna har en konflikt och den andra fokuserar på vad flaggan betyder. Texten 

upplevs mer som en krönika än en renodlad nyhetstext då den bygger på journalistens känslor 

och upplevelse. 

 

Rörande bakgrundsinformationen som ges i texten är det intressant hur en förvåning kring hur 

lugnt det varit innan matchen förekommer. Det ger indikationer på att förväntningar av någon 

slags incident är närvarande vid matcher som spelas mellan länder som har en konflikt dem 

emellan. 

 

Perhaps I should have known better, but as Serbia vs Albania neared half-time I had started 

thinking to myself that the evening had, after all, gone off in relative calm. 
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Huvudtemat i artikeln är journalisten Nick Ames tankar kring matchen mellan Serbien och 

Albanien. Hur han uppfattar de händelser som sker i samband med att en drönare flyger in 

över planen med en karta av Albanien med tillhörande Kosovo. Detta är inte strukturerat så 

det enbart finns i huvudrubrik, ingress och de tidiga delarna av brödtexten, utan syns 

genomgående i hela artikeln. Det som kommer sekundärt i den här artikeln är själva händelsen 

i sig, det är inte den som hamnar i fokus. 

 

Nick Ames, textförfattaren, är den enda som gör uttalanden i denna text men ett flertal aktörer 

som är förknippade med händelsen förekommer i texten; de serbiska och albaniska spelarna, 

UEFA, domaren Martin Atkinson, den serbiska spelaren Stefan Mitrovic, den albanske 

spelaren Bekim Balaj, supportrar och fans, den albanske kaptenen Lorik Cana, personal, polis, 

Serbiska ultras och den serbiske managern Dick Advocaat. 

 

Med tanke på att denna text är lite speciell i sammanhanget har också de lexikala ordvalen en 

något annorlunda utformning jämfört med de artiklar vi analyserat tidigare. Denna text känns 

istället konstruerad för att vara underhållande att läsa och ha ett estetiskt tilltalande utseende. 

Som ni kan se i följande citat känns det som något som skulle kunna vara hämtat ur valfri 

brittisk deckare som är konstruerat för att bygga upp en något mystisk stämning. I övrigt är 

huvudrubriken, som vi talade om överst i detta avsnitt, något som bidrar till att 

överdramatisera händelsen. Man får dock ha i åtanke att det handlar om personliga 

värderingar och journalisten kan de facto inte ha varit med om något liknande förut. Detta är 

egentligen ganska ointressant då man som okritisk läsare inte går in med de tankarna när man 

ska läsa texten. Vidare saknar texten lexikala ordval som står ut särskilt mycket utan det vi 

reagerar på är istället den samlade stilen i texten och dess väldigt narrativa och estetiskt 

tilltalande karaktär. 

 

A small craft was hovering just above the pitch, visible against the floodlights on a dark, clear 

night and parallel to the top of the stand. 

 

I texten finns en funktionalisering som gör att aktören som deltar i den specifika delen av 

texten blir avhumaniserad. Genom att endast peka på rollen som aktören har i texten 

förminskas också denne till just en supporter. Detta gör att man distanseras från aktörens 

gärning och därför gör hen lättare att döma. 
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One supporter made for Balaj with a chair; he was wrestled to the ground by Lorik Cana, the 

Albanian captain and ex-Sunderland player, who detained him there for a almost a minute 

while chaos unfolded around him. 

 

I denna text benämns supportrarna som antingen ultras, the crowd eller fans. Det första citatet, 

som ni ser nedan, behandlar ultras och är intressant när man jämför det med det som 

innehåller kollektiviseringen fans. Här är ultrassupportrar aktiva och gör något medan fansen 

får ta emot applåder. Därmed skiljs ultras-supportrarna ut som något som anses negativt 

medan kollektiviseringen fans får positiva toner. Med andra ord blir det tydligt att det är olika 

aktörer även om de egentligen är sammanbundna genom “the crowd”-exemplet. Man kan säga 

att det är lättare att uttyda att inte alla supportrar vid Serbien - Albanien-matchen uppträdde 

stökigt genom dessa kollektiviseringar. 

 

the chants from the ultras 

bringing the crowd to fever pitch  

applauding the fans who remained. 

 

Det finns dock undantag i texten när det kommer till det vi diskuterade ovan, så texten är 

tyvärr inte konsekvent när det kommer till att skilja på vilka aktörer som gjorde vad. I 

följande citat ser ni ett exempel på hur “fans” används i ett negativt sammanhang där de också 

utför en handling i aktiv form. 

 

fans who had found it surprisingly easy to burst the massed ranks of police. 

 

Med tanke på textens karaktär förekommer inga verbala och mentala processer från någon 

annan aktör än textförfattaren. Texten baseras, som sagt, på vad han tycker och tänker kring 

händelsen. De materiella processerna är inte heller koncentrerade till att det bara är 

supportrarna som handlar aktivt men det är dock de som mestadels förekommer i negativa 

sammanhang (som ni kan se i exemplet som vi diskuterade ovan). 

 

Det var dock inte bara supportrarna vid matchen som bråkade utan att också spelarna i de 

båda fotbollslandslagen kan kopplas till materiella processer. Faktumet att de är nominerade 

och nämnda vid namn gör dock att man lättare kan koppla deras agerande med den rådande 
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konflikten. De framstår som mer personliga och det gör helt enkelt att de framstår som mer 

humana än om de hade varit funktionaliserade till fotbollsspelare. 

 

But Albania’s players wanted their flag and, after Andi Lila and Taulant Xhaka had wrestled 

Mitrovic for it, it ended up in the hands of striker Bekim Balaj 

5.3.4 The Mirror: Serbien – Albanien 

The Mirrors artikel om matchen mellan Serbien och Albanien heter “Serbia vs Albania Euro 

2016 qualifier abandoned after drone stunt leads to violence”. Artikeln kompletteras med två 

videoklipp och ett bildspel innehållande 14 bilder. Texten är författad av journalisten Alex 

Richards. 

 

Strukturen är lik de andra brittiska artiklarna vi analyserat då denna också saknar tydlig 

ingress och underrubriker. Artikeln har två meningar under huvudrubriken som kan tas för att 

vara ingress. Huvudtemat kan dock härledas till huvudrubriken och meningen under vilken 

texten tar upp drönaren och att spelarna börjar slåss samt att publik tar sig in på planen. 

Sekundära teman som får utrymme är bland annat två incidenter som skedde i samband med 

matchen. Nämligen att serbiska supportrar brände en NATO-flagga och att det hade varit i 

slagsmål med polis innan matchen. Artikeln tar även upp att albanska supportrar inte fick 

komma till matchen. 

 

Artikeln är som tidigare nämnt inte strukturerad med hjälp av underrubriker eller ingress utan 

består endast av brödtext, men den hierarkiska ordningen är ändå tydlig då drönaren och 

slagsmålet mellan spelare och supportrar efteråt kommer högt upp i artikeln medan 

brännandet av NATO-flaggan och uttalanden från UEFAs matchdelegat kommer längre ner. 

När det kommer till aktörer så framkommer det två aktörer som uttalar sig, det är Serbiens 

lagkapten Branislav Ivanovic och UEFAs matchdelegat Harry Been. Utöver det aktörer som 

uttalar sig finns andra namngivna aktörer, den serbiska försvararen Stefan Mitrovic, den 

albanske anfallaren Bekim Balaj samt domaren Martin Atkinson. Sekundära aktörer som 

framkommer är de serbiska supportrarna, UEFA och polisen. 

 

I rubriken, som också sätter tonen för resterande delar av texten, läggs skulden till den 

avbrutna matchen och våldet som uppstod på planen på drönaren som flög in över planen. 

Som vi diskuterade tidigare i denna uppsats är detta en slags suppression där aktören bakom 
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drönarens spakar är dold och skulden istället läggs på själva föremålet. Detta är också något 

som gör att händelsen framstår som mer spännande på grund av dess unika karaktär. Vi kan 

inte komma på något mer fall då en drönare flugit in över planen och orsakat slagsmål mellan 

spelare och spelare och spelare och publik. Att man valt att använda detta som ett verktyg för 

att locka till läsning är kanske inte så konstigt. Det är dock problematiskt att lägga skulden på 

drönaren då allvaret i konflikten förminskas till ett vad texten kallar för ”drone stunt”. 

Serbia vs Albania Euro 2016 qualifier abandoned after drone stunt leads to violence 

På grund av att texten är relativt kort finns det heller inte så många exempel på 

kollektiviseringar. I de fall som tas upp i texten kallas supportrarna för ”Serbia supporters” 

och ”Albania fans” men ett exempel som är intressant att analysera närmare är nästa citat. 

Supportrarna är kollektiviserade till fans i första delen av citatet. Där kan man också 

identifiera en aggregering som bidrar till att supportrar som aktörer förminskas till statistik. 

Ett dussin (”dozen”) är dock ingen siffra som är förstorad och överdramatiserad vilket pekar 

på att det var en ganska småskalig planstormning. Hur som helst, det mest intressanta i citatet 

är individualiseringen av ”one hooligan”. Att kasta en pall på någon är, minst sagt, inte en 

vänlig gest och då anges aktören som en huligan vilket inte medför några positiva 

konnotationer. I de andra fallen kallas inte supportrarna för huliganer utan det förekommer 

endast i detta fallet då texten pekar på en specifik handling som passar in i definitionen av en 

huligan. Betydelsen av detta är att resterande supportrar inte blir svartmålade på samma sätt 

som personen som kastade pallen på den fotbollsspelaren Bekim Balaj. 

 

“Riot police then moved in when around a dozen fans invaded the pitch and attacked Albania 

players - with one hooligan throwing a stool at striker Bekim Balaj.” 

Som vi visat i andra delar i denna analys kommer inte supportrarna till tals och står därav inte 

för några verbala processer. De förekommer endast när de utför handlingar (materiella 

processer). Vi har också talat om betydelsen av detta tidigare. När någon eller en grupp endast 

pekas ut som sådana att den/de gör något får man bilden av dem att de inte tänker utan bara 

handlar – vilket också blir extra tydligt genom dess frånvaro när det kommer till mentala 

processer. Men mer om detta i följande diskussion. 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat vi kom fram till i förhållande till tidigare 

forskning och de teorier vi tidigare presenterat. Vi kommer även diskutera vilka skillnader 
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och likheter vi fann mellan svensk och brittisk tabloidpress som är en av våra 

forskningsfrågor. I slutsatserna kommer vi sedan mer kortfattat förtydliga svaren på våra 

forskningsfrågor i förhållande till analysen, resultatet och denna diskussion. 

 

Något vi sett många tydliga exempel på är vilka aktörer som får komma till tals i artiklarna 

och vilka som inte tilldelas det privilegiet. Vi har sett att supportrar aldrig kommer till tals. 

Det handlar istället om personer som beskrivs med statusprefix som får uttala sig och i något 

enstaka fall så rör det sig om ögonvittnesskildringar. Annars handlar det om lagkaptener, 

förbundskaptener, domare, matchdelegater eller andra personer som har maktpositioner inom 

fotbollen och är auktoritära i samhället som får utrymmet och chansen att delge sin syn på 

händelserna. Vi har tidigare diskuterat att detta leder till att supportrarna ses som en icke-

tänkande grupp människor som bara utför negativa handlingar och som kanske inte ens är 

kapabla att föra sin egen talan. Det betyder också att de ställs i underläge och inte på något 

sätt i en maktposition som de ovan nämnda personerna. 

 

Att inte supportrarna kommer till tals i artiklarna påvisar också hur texterna för en 

hegemonisk och ideologisk kamp mot supportrarna och huliganismen. Genom att 

kollektivisera supportrarna på olika sätt och hela tiden lyfta fram dem i sammanhang som 

kretsar kring våld och förstörelse gynnas andra aktörer och deras värderingar. Texterna verkar 

på det sättet för att samhällets elits intressen är de som presenteras och att ingen egentlig 

debatt kring detta sker inom texterna. Dessa intressen är, som vi ser det, att tydligt peka på att 

incidenterna som skett är förkastliga och att samhällets auktoriteter, som i våra texter 

representeras av polisen, är de som är respektingivande och står på den goda sidan. Ingen av 

de artiklar vi analyserat försöker heller ge en mer nyanserad bild för att skapa förståelse för 

varför händelserna har inträffat. Visserligen får vi i några av artiklarna en 

bakgrundsbeskrivning till varför konflikter mellan några av länderna råder, men när det 

handlar om en grupp som kallas för huliganer anser vi, som vi tidigare redogjort för, att det är 

svårt att göra kopplingen mellan bakgrunden och incidenterna. 

 

Tsoukala argumenterar i sin studie för att de egentliga orsakerna till varför brotten sker inte 

kommer fram i media utan att man istället lägger skulden på annat, vilket i hennes studie 

handlade om illegal invandring (Tsoukala, 2011, s. 604). I våra texter läggs inte skulden på 

samma sak, utan fokus flyttas istället till att texterna rekontextualiserar händelserna för att 

leda in läsarna i specifika tankegångar. Det handlar också om ideologier som inte ses vid en 
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första anblick utan måste lyftas fram från textens botten för att kunna synliggöras, vilket vi ser 

som manipulativt. De flesta läsarna av dessa texter går inte in med en kritisk utgångspunkt 

och därför är också chansen stor att de faller offer för de ideologiska och hegemoniska 

kamperna som förs i texterna. 

 

Hur har då dessa texter förhållit sig till Cohens teori om moralpanik? Man kan mer eller 

mindre säga att samtliga texter är väldigt bra exempel på moralpaniker. Som Cohen menar så 

läggs fokus på att sätta etiketter på lagbrytare och få dem att tolkas utifrån den satta etiketten 

(Cohen, 2002, s. 2ff) och det är något som görs i väldigt stor utsträckning i de texter vi 

analyserat. Väldigt mycket fokus läggs också på att ställa “huliganerna” i dålig dager. Allt 

från att hela tiden nämna dem i negativa sammanhang till att skapa komiska situationer för att 

håna och göra narr av dem. 

 

I studien av Lippe och McLean är det vi har sett i våra texter, relaterat till moralpaniker, också 

det de förväntat sig att se. Lippe och McLean menade att händelserna skulle beskrivas som ett 

hot mot samhällets värderingar och normer och dessutom på ett stereotypt sätt av media 

(Lippe & McLean, 2008, s.73). Vi kan inte påstå att vi på något sätt ser en annan bild i våra 

texter. Tydligt är också att texterna verkar för att märka dem som en socialt avvikande grupp 

och att döma deras handlingar som felaktiga. Något som är intressant är också hur Cohen 

poängterar att texter som innehåller moralpaniker tenderar att vara vinklade mot unga 

människor för att lära dem god moral. Vi frågar oss om inte just artiklar som rör fotboll läses 

av unga människor i stor grad och att det därför är så stor närvaro av moralpaniker i artiklarna 

vi har analyserat, detta lämnar vi dock öppet för framtida studier. 

 

Något som ligger nära teorin om moralpaniker är hur brottsrapportering i media 

karaktäriseras. Detta på grund av att rapporteringen formas genom ordval och ton med 

publiken i tanke vilket Jewkes definierar som agenda-setting. Dessa händelser, som 

rekontextualiserats i media, får uppgiften att förse allmänheten med en bild av världen som 

strukturerar referensramarna man bär på (Jewkes, 2004, s. 37). Som vi nämnde förut verkar 

texterna för att främja samhällets elits intressen och att en hegemonisk och ideologisk kamp 

förs i texterna och hur brottsrapporteringen konstruerats och hur agenda-setting använts är 

verktyg som används i dessa kamper. Vi ser det som att texterna rekontextualiserats på ett 

specifikt sätt för att, som moralpanik-begreppet syftar på, hålla lektioner om god moral. 
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Agendan som lyfts fram ska verka för att utmåla supportrarna, fansen, huliganerna eller vad 

de nu är ska framstå som avvikande och okontrollerbara. 

 

Vi ser det också som att händelserna förenklats, i enlighet med Jewkes nyhetströskelbegrepp, 

för att bli mer nyhetsvärdiga (Jewkes, 2004, s. 43f). Vissa av händelserna är av komplex natur 

med bakomliggande faktorer som rör nationella konflikter och missnöje från nationers 

invånare men vid detta läggs inte fokus då man istället betonar det som Jewkes ser som den 

vanligaste nyheten inom media - våldet (Jewkes, 2004, s. 53f). 

 

Vi har också funnit några exempel på hur vissa av texterna behandlar frågor som rör nationell 

identitet. Ett exempel är hur Daily Mail-artikeln som behandlade händelsen i matchen mellan 

Italien och Serbien. Som vi förkunnat förut inträffar inte några av händelserna i Sverige eller 

Storbritannien vilket betyder att texterna hela tiden behandlar andra nationaliteter. Detta 

skapar ett tillfälle, vilket vissa texter tar i akt, att utmåla andra nationaliteter på ett sämre sätt 

för att få sin egna nationella kontext att framstå som bättre. Daily Mail-artikeln benämner de 

serbiska supportrarna som “other followers of the Eastern European nation” vilket vi ser som 

ett tydligt tecken på att man vill vara klar och tydlig med att dessa människor (till och med 

följare av ett östeuropeiskt land) kommer från ett land som ligger i öst - inte i väst. En 

geografisk distans och en distans mot de serbiska supportrarna skapas ett vi och dem-

förhållande startas. I Bishop och Jaworskis artikel är detta något som definieras som en 

separation (Bishop & Jaworski, 2003, s. 267) där detta är ett verktyg för att skapa distans från 

landet genom att använda “oss” och “dem”. Visserligen står inte oss/dem explicit i texten, 

utan det är framkommer genom att läsa texten ur ett kritiskt perspektiv vilket CDA-metoden 

främjar. Det finns andra exempel på detta i texterna vi har analyserat och då till exempel hur 

samma händelse som ovan benämns som en skam för landet Serbien. Med andra ord hålls inte 

bara lektioner i god moral genom användning av moralpaniker och agenda-setting utan också 

genom att försämra intrycket av andra länder. 

 

En del av vår tidigare forskning fokuserade på hur huliganism och huliganer definieras av 

Leicester-skolan (Bairner, 2006, s. 547). Vi valde att inleda den tidigare forskningen på det 

sättet på grund av att ni, som läsare av denna uppsats, och vi som författare skulle få en bild 

av vad en huligan är. I denna uppsats är det inte vår uppgift att bestämma vilka aktörer i 

texterna som de facto stämmer in på definitionen av huliganer utan vi fokuserar istället på att 

se hur texterna behandlar aktörerna och hur de benämns. Något som vi, genomgående i 
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texterna, sett är att det är svårt att uttyda vilka aktörer som är vilka. Ena stunden kallas de för 

fans, en annan supportrar och sedan huliganer och det gör att bilden av händelsen blir diffus 

och vad som egentligen hänt och vilka som står bakom blir svårare att utläsa. Detta är en 

effekt av texternas dramatiska och sensationsjournalistiska stil: fokus läggs på det 

underhållande, moraliska lärdomar och det skandalartade i händelserna istället för att skapa en 

nyanserad och bred bild av incidenterna. Supportrarna förekommer också i många fall i 

former av aggregeringar där syftet är att skapa en kaosartad bild där många fler deltog i 

händelserna än i själva fallet och de benämns som den aktiva aktören i de materiella processer 

som har negativa kopplingar. Det kanske mest iögonfallande är att de inte någon gång i 

texterna är just människor, förutom när det handlar om människor som är skadade. De 

benämns som personer, men det är omöjligt att veta vilka det är. Handlar det om supportrar, 

huliganer eller civila personer som hamnat i kläm? Detta leder till att man närmar sig de 

skadade personerna och distanseras ytterligare från dem som beskrivs som skyldiga till 

bråken. Hur som helst så funktionaliseras aktörerna och presenteras genom vad de gör och hur 

de handlar och, tyvärr, genom att man inte vet vilka aktörer som gjort vad buntas alla ihop och 

framstår alla som en grupp som stått för handlingar som inte är i linje med vad som ses som 

acceptabelt. 

 

Spaaij argumenterar för att huliganer nämns tillsammans med ord som till exempel 

“förödelse” och “tumult” och att huliganism tenderar att gå in i andra diskurser där han 

nämner organiserad kriminalitet och droghandel (Spaaij, 2011, s. 128ff). De orden finns inte 

explicit i de texter vi har analyserat men texternas tendens att dramatisera händelserna 

tillsammans med aggregeringar och andra lexikala ordval gör att en känsla av just “förödelse” 

och “tumult” skapas. Som vi tidigare redogjort för kan känslan som skapas lätt sammanfattas 

med ordet kaos som ju är ett ord som ligger väldigt nära orden Spaaij nämner. Hur går då 

huliganismen in i andra diskurser i vår text? I de texter vi har analyserat handlar det inte om 

organiserad kriminalitet eller droghandel utan kopplingarna går istället till nationella 

konflikter som i texterna inte förklaras tillräckligt. Vi funderar på om det hade sett annorlunda 

ut om någon av händelserna hade skett i antingen Sverige eller Storbritannien. Hade man då 

kopplat huliganismen till problem som låg inom landet? Detta kan vi inte säga något om utan 

vi låter istället detta vara öppet för framtida forskning. 

 

Det handlar inte bara om att det är svårt att se vilka aktörer som gjort vad i händelserna, som 

vi diskuterade ovan, utan det handlar också om att händelseförloppet i sig är svårt att följa i 
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texterna. På grund av att texterna plockat ut det som lämpar sig bäst för hur en 

brottsrapportering konstrueras har man inte ägnat mycket energi till att fokusera på i vilken 

ordning saker och ting sker. Detta tillsammans med aktörsförvirringen gör att det inte verkar 

spela någon roll vad som egentligen skett och varför. Det som är centralt och viktigt i 

texterna, ur tidningarnas perspektiv, den dramatiska kärnan i incidenten. 

 

En av studiens viktiga frågor är om det finns några skillnader mellan svensk och brittisk 

tabloidpress. Det vi kommit fram till i vår studie är att det finns fler likheter än det finns 

skillnader mellan ländernas rapportering av händelserna vi har analyserat. Förutom de mer 

övergripande skillnaderna när de kommer till artiklarnas struktur och hur de hanterar bilder 

och video så finner vi inte särskilt många skillnader. Det som dock är intressant för oss är 

skillnaderna och likheterna i hur de rekontextualiserar huliganismrelaterade händelser. En av 

skillnaderna som syns tydligt i resultatet är att trots att alla tidningar vi har valt är tabloidpress 

så är det bara de svenska som använder sig av ordet “skandal”. Vi väntade oss att de brittiska 

tidningarna också skulle använda ordet i stor utsträckning. Detta med tanke på att just 

tabloidpress ger stort utrymme för avvikelser och skandaler. Tydligen betyder inte detta, som 

vi trott, att ordet skandal används i större utsträckning. Det kan också vara så att ordet skandal 

är en populär ingrediens i just svensk tabloidpress. 

 

Annars så är också en av skillnaderna att de svenska tidningarna använder sig av 

andrahandskällor då de ofta rapporterar tillbaka till vad andra nyhetskanaler, nyhetsbyråer och 

tidningar har att säga om den aktuella händelsen. 

 

Likheterna mellan ländernas rapportering av huliganismrelaterade händelser är lättare att 

utläsa i resultatet. De lexikala ordvalen som de svenska och brittiska tidningarna använder 

liknar varandra till stor del. I artiklarna som behandlar matchen mellan Polen och Ryssland så 

använder sig både de svenska och brittiska tidningarna av ord som ger konnotationer av krig 

eller gamla tiders slag. Det är även i dessa artiklar som de skriver “personer” när det är 

människor som ligger skadade eller blir arresterade. Som vi tidigare nämnt frågar vi oss varför 

människor blir omskrivna som personer när de är skadade eller arresterade. Följden av sådana 

ordval är att vi som läsare av artiklarna närmar oss de personerna, detta i motsats till hur det 

hade sett ut ifall de skadade hade kallats för huliganer. Något annat som framkommer i 

resultatet är att i två av artiklarna, en brittisk och en svensk, så använder de ord som gör att 
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supportrarna framstår som djur. Följden av det blir som vi diskuterat i resultatet att dessa 

personer i artiklarna framställs okontrollerbara och vilda. 

 

Sammantaget när det kommer till likheter och skillnader, är det som vi sagt, att de flesta 

likheterna är i själva rapporteringen av händelserna är kopplade till lexikalitet. Tidningarna 

från både Sverige och Storbritannien överdramatiserar händelserna och vi tror att det beror på 

att de båda ingår i kategorin tabloidpress. Vi trodde att det skulle finnas fler skillnader mellan 

de båda ländernas rapportering i fråga om hur de valde att rekontextualisera händelserna, 

framställa aktörer och vara olika hårda i sin lexikalitet. 
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att på ett koncist och tydligt sätt presentera svaret på varje 

forskningsfråga enskilt. 

 

Hur fördelas makten i texterna? 

De som gynnas och tilldelas makten i texterna vi har analyserat är egentligen samtliga aktörer 

förutom supportrarna som i texterna kopplas samman med handlingar som har negativa 

konnotationer. Det kan till exempel röra sig om personer som gör uttalanden om situationerna, 

och står på motsatt sida från supportrarna, som gynnas i texterna. I vissa fall kan man också 

utskilja diskurser som rör nationell identitet där tidningen framställer landet incidenten 

inträffat inom som sämre gentemot sin egen. Därav gynnas också länderna Sverige och 

Storbritannien. 

 

Hur rekontextualiseras och framställs huliganismen och de, som i texterna anses vara 

huliganer, i händelserna som vårt material består av? 

Vi har kommit fram till att händelserna, som i denna analys är det som är 

huliganismdiskursen, rekontextualiseras på ett överdramatiserat och förenklat sätt. Texterna 

lägger fokus på att plocka ut det som har nyhetsvärde utan att lägga någon egentlig vikt på 

bakomliggande faktorer. Huliganer som aktörer i texterna framställs på ett förvirrande och 

diffust sätt genom att någon konsekvent användning av hur de benämns används. I vissa fall 

är de supportrar, andra fall fans och sedan kan det övergå till huliganer. Bilden av vilka 

aktörer som är vilka är svårt att se och det mest problematiska är att de inte någon gång i 

texterna beskrivs som vanliga människor eller personer som är missnöjda på grund av 

bakomliggande faktorer. De enda personerna man närmas och som texterna vill skapa ett ökat 

medlidande med är de som skadats under incidenternas gång. 

 

Vilka skillnader och likheter kan vi identifiera mellan brittisk och svensk tabloidpress när det 

kommer till beskrivningen av huliganrelaterade händelser? 

Som vi tog upp i diskussionsavsnittet så är det främst likheter, och inte skillnader, som vi ser 

mellan tidningarna i Sverige och Storbritannien. Den tydligaste skillnaden vi såg i artiklarna 

var, förutom strukturmässig skillnad, att svenska tidningar använde sig av ordet “skandal”. Vi 

trodde skillnaderna skulle vara fler och mer framstående än de var. De stora likheterna mellan 

länderna ser vi i lexikaliteten. Tidningarna från Sverige och Storbritannien vi valt att 
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analysera tenderar att överdramatisera och förenkla de aktuella händelserna och använda sig 

av ord som ger konnotationer av slag eller krig med stora arméer. Båda ländernas tabloider är 

också inkonsekventa när det kommer till benämningarna av supportrarna och förvirrande när 

det kommer till vilken ordning saker och ting skett. Att det inte finns fler skillnader tror vi kan 

bero på att tidningstypen är den samma snarare än skillnaderna länderna emellan. 

 

På vilket sätt närvarar teorierna om moralpaniker och nationell identitet inom sport i den 

svenska och/eller den brittiska pressen? 

Vi har sett tecken i texterna på att man framställer länderna som är kopplade till händelserna, 

särskilt Serbien, i dålig dager. Detta får effekten att länderna som texten är skriven inom och 

läses i framstår som bättre. Att peka på brister hos något annat får helt enkelt effekten att det 

man själv producerar framstår som ett bättre och mer välfungerande alternativ. I texterna finns 

det också en konsekvent användning av moralpaniker som verkar genom att lyfta fram och 

peka på sådant som inte ska ske inom samhällsramarna. Detta leder till att textens läsare 

bildas implicit i vad god moral är. Helt enkelt genom att visa vad god moral inte är. 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att genom en komparativ CDA undersöka tre specifika händelser 

som i medier blivit sammankopplade med vad som kallas för huliganism. Vi har jämfört 

svensk och brittisk tabloidpress för att se vad det fanns för likheter och skillnader och hur 

dessa karaktäriserades. De forskningsfrågor som uppsatsen innehåller är: 

 

 Hur fördelas makten i texterna? 

 Hur rekontextualiseras och framställs huliganismen och de, som i texterna ses som 

huliganer, i händelserna som vårt material består av? 

 Vilka skillnader och likheter kan vi identifiera mellan brittisk och svensk tabloidpress 

när det kommer till rekontextualiseringen av huliganrelaterade händelser? 

 På vilket sätt närvarar teorierna om moralpaniker och nationell identitet inom sport i 

den svenska och/eller den brittiska pressen? 

 

I vår studie valde vi att kombinera Van Diijks CDA-modell med Van Leeuwens lingvistiska 

verktyg, klassifikation av sociala aktörer och Hallidays transitivitetsanalys, för att på bästa 

sätt besvara våra forskningsfrågor. Vi använde oss av teorierna och begreppen moralpanik, 

agenda-setting, nyhetströskeln, nationell identitet inom sport, konstruktion av 

brottsrapportering i media och rekontextualisering. Vi använde oss även CDA och dess 

viktiga beståndsdelar ideologi, ideologikritik och hegemoni. 

 

Det vi kom fram till i vår studie var att det inte var så stora skillnader mellan Sverige och 

Storbritannien i hur de rekontextualiserar händelserna som i texterna anses som 

huliganismrelaterade. Det handlade istället om stora likheter där man tydligt kunde se att de 

som i texterna sågs som huliganer ställdes i dålig dager, genom att texten lyfter upp deras 

avvikande beteende, och inte heller fick de tillfälle att uttala sig och delge sin syn på saken. 

Det hela handlar om förenklad och dramatiserad rekontextualisering där sensationsjournalistik 

ständigt är närvarande istället för att förklara de bakomliggande faktorer som är egentliga 

anledningar till varför händelserna sker. Med andra ord handlar det om ytlig och dramatiserad 

rekontextualisering både från brittisk och svensk tabloidpress. Vi såg också tecken på att 

detta, i enlighet med Cohens moralpanik-begrepp, användes som ett verktyg för att hålla 

lektioner i god moral genom att betona det felaktiga beteendet hos supportrarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Analysschema 

Vår metod är, som vi nämner i metodavsnittet, en kombination av olika metoder. Vi använder 

oss av Van Dijks verktyg som Peter Berglez tar upp i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap (Berglez, 2010, s. 277ff). Vi kombinerar det med van Leeuwen 

lexikala verktyg klassifikation av sociala aktörer (Machin & Mayr, 2012, s. 79-85) och 

transitivitet (Machin & Mayr, s. 104-112). Här nedan redogör vi för hur vi har använt oss av 

verktygen och mer specifikt vad man tittar på när man gör en sådan analys som vi genomfört. 

Metod 1: 

Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de 

eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln 

 

Nyhetstextens tematiska struktur (makro): 

Vi identifierar vilka teman som finns i texten, huvudteman och sekundära teman. Även den 

struktur texten har. Hur textens olika delar är strukturerade, desto viktigare tema desto högre 

upp i textens hierarki. 

Nyhetstextens schematiska struktur (makro) 

När vi undersöker textens schematiska struktur analyserar vi olika delar. a) Vi undersöker vad 

som förmedlas i rubrik och ingress, b) vilka aktörer som förekommer och vad de 

representerar. Vi har även delat in det så att det i våra texter finns primära och sekundära 

aktörer. De primära aktörerna är ofta de som uttalar sig eller de aktörer som tar mycket plats i 

texterna. Detta medan sekundära aktörer inte behöver nämnas vid namn eller tar något 

utrymme. c) Vilken historisk bild av händelsen får man? Vilka uttalanden av aktörer ger en 

beskrivning av det historiska till händelsen. d) Vad för slags resonemang kring konsekvenser 

och orsak/verkan förekommer utifrån aktörers verbala uttalanden inklusive journalisten. e) 

Mot vem/vad riktas aktörernas uttalanden till/mot? f) Vem sammanfattar och drar slutsatserna 

kring händelsen?  

 



 
 

 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten 

När vi analyserar texten på mikronivå undersöker vi flera element: lexikala val, med vilka ord 

beskriver journalisten händelsen, finns det andra ordval som man kunnat använda istället? 

Finns det närvarande implikationer i texten, dvs. överflödig information som texten hade 

kunnat klara sig utan?  

Sociokulturella kontextualiseringar 

I den här delen av analysen så undersöker vi textens kopplingar till den sociokulturella 

kontexten. Hur kan diskursen vara en del av, förhandla med eller motverka särskilda 

ideologiska processer.  

 

Metod 2: 

 

Klassifikation av sociala aktörer 

I alla texter finns det olika sätt att framställa aktörer och händelser. Med olika språkliga 

verktyg kan man dölja agent, distansera sig från deltagare eller liknande. Vi har studerat texter 

och använt oss av verktyg för att urskönja dessa språkliga verktyg. Vissa av dessa verktyg är 

svåra att förstå därför förtydligar vi dem med exempel. 

 

Personalisering och avpersonalisering 

I texter kan man antingen skriva ut vem det är som gör en handling (personalisering) eller ta 

bort personen (avpersonalisering) och få exempelvis en institution som agent. Detta kan man 

göra för att dölja vem som är ansvarig för en handling. 

 

Individualisering och kollektivisering 

I detta fall så handlar det om ifall deltagare i texter blir beskrivna som individer eller som en 

del av ett kollektiv. När man beskriver deltagare så tenderar det att man närmar sig dessa 

deltagare tillskillnad ifall de hade varit en del av ett kollektiv. 

 

 



 
 

Specificering och genererisering  

Handlar om ifall deltagare blir behandlade i texter som specifika individer eller som en 

generisk typ. Exempel är att man skriver “muslimsk man… “ vilket då kan ge texten en 

rasistisk vinkling.  

 

Nominalisering och funktionalisering 

Deltagare i texter kan antingen bli nominerade för vem de är eller funktionaliserade, vilket 

innebär att det blir framställda för vad de är.  

Exempel:   

Stefan Löfven gjorde ett uttalande.  

Sveriges statsminister gjorde ett uttalande 

Detta gör man av olika anledningar, nominalisering gör att läsaren närmar sig aktören medan 

funktionalisering gör att vi distanseras från aktören.  

 

Funktionalisering kan också förminska deltagare i texter till en specifik roll, exempelvis 

huliganen blev skadad vilket avhumaniserar deltagaren. 

 

Användandet av statusprefix (honorifics) 

Innebär hur deltagare i texter framställs. Deltagare kan framställas med olika prefix, detta gör 

man ofta för att visa att det är en viktig person, en person med makt. 

 

Objektifiering  

När deltagare i texter blir beskrivna efter ett kännetecken. Exempel på det är den vackre 

mannen eller den muskulösa kvinnan.  

 

Anonymisering 

Detta innebär helt enkelt att deltagare i texter kan bli anonymiserade exempelvis som källor. 

Men det går även att konstruera på så sätt att “vissa människor säger…” vilket då gör att den 

som uttalar sig undviker att förklara vidare vilka människor. 

 

 



 
 

Aggregering 

Aggregering går ut på att man behandlar deltagare i texter som statistik. Detta kan medföra att 

man ger ett sken av att man har gjort research och är påläst. 

 

Vi mot dem 

Pronomen så som “oss”, “vi”, och “dem” kan användas för att antingen vara för eller emot 

olika idéer som texten står för. “Vi” är ofta de som har rätt medan “dem” är de som har fel 

och är där borta och lite svåra att förstå.  

 

Suppression 

Vad som saknas i en text kan vara lika viktigt som vad som finns i en text. När man tar upp 

någon händelse som saknar agent måste man ifrågasätta varför det inte finns någon agent. 

Exempel: Globaliseringen påverkar alla nationella ekonomier. 

Här saknas vem det är som gör något då globalisering inte är något kan påverka själv. 

 

Metod 3: 

 

Transitivitet 

Transitivitet är även det ett verktyg för att analysera språkliga val. Kan förklaras med att 

transitivitet är studiet av hur personer avbildas. Vem gör vad till vem och hur. Detta tillåter 

oss se vem som spelar en viktig roll i en text och vem som får ta konsekvenserna.  

 

Materiella processer 

Materiella processer innebär att man gör något. När ens handlingar har ett materiellt resultat. 

Det kan dock även vara abstrakta processer så som “börsen rasar”.  De viktigaste  faktorerna i 

materiella processer är aktören och målet. Aktören är den som utför handlingen och målet är 

den handlingen riktas mot. Genom att undersöka materiella processer kan vi se vem som är 

aktiv respektive passiv i olika texter. 

 

Mentala processer 



 
 

Mentala processer är processer där man känner och dessa kan delas in i tre delar:  

kognitiva processer (tänka, vetskap och förståelse), tillgivenhetsprocesser (gilla, ogilla eller 

rädsla), samt uppfattningsprocesser (se, höra och uppfatta). Deltagare i texter som blir 

beskrivna med mentala processer blir ofta känsliga och läsare närmar sig deltagaren i texten 

och känner empati för deltagaren. 

 

Beteendeprocesser 

Beteendeprocesser är ett mellanting mellan mentala och materiella processer. Till exempel så 

är “se” och “höra” materiella processer medan “titta” och “lyssna” är beteendeprocesser. En 

deltagare som beskrivs med beteendeprocesser beskrivs ofta som deltagare utan tydligt mål 

för sin handling. 

 

Verbala processer 

Verbala processer uttrycks genom verbet “att säga” och dess synonymer. Deltagare som 

uttalar sig i media och får utrymme texter är ofta de som har mest makt.  

 

Relationella processer  

Relationella processer visar hur olika saker står i relation till andra saker. Beskrivs oftast med 

“to be” och dess olika synonymer. Även “att ha” räknas som en relationell process. “Många 

har problem med kyrkan” är ett exempel som kan bli klassat som fakta trots att det egentligen 

är en åsikt. 

 

Existerande processer 

Dessa processer representerar något som existerar eller händer som i exemplet “antalet 

demonstranter utanför FN:s huvudkontor har ökat”. Existerande processer kan användas för 

att dölja agenter. 

  



 
 

Bilaga 2: Länkar till elektroniska tidningsartiklar 

Serbien - Albanien: EM-kval år 2014 

 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/emkvalet/article19697393.ab 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/har-tvingas-spelarna-fly-planen-under-kvalet/ 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2793384/the-scale-albania-s-brawl-serbia-

impossible-believe.html 

http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/serbia-vs-albania-euro-2016-4438863 

 

Italien - Serbien: EM-kval år 2010 
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Polen - Ryssland: EM i Polen år 2012 
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