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Abstract 

Sport har aldrig haft större plats i samhället än vad den har idag. De stora turneringarna, så som 

Olympiska Spelen och Fotbolls VM, lockar miljontals tittare. I media har sportbilagor blivit en naturlig 

del av tidningen. Ofta den största delen. Fotbollen har utvecklats med tiden. Hur är det med 

sportjournalistikens utveckling? Har det alltid varit som det är idag? Jag har valt att göra en fallstudie 

av Aftonbladets rapportering under fotbolls VM 1994 och 2006. Jag har tittat på artiklar om det 

svenska landslaget. I min empiriska del av undersökningen har jag gjort både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Jag har i min undersökning tittat på över 500 artiklar.  

Genom att studera en av Sveriges största kvällstidningar har jag fått en bra bild över hur det överlag 

ser ut bland kvällstidningar i Sverige. Jag har utifrån min undersökning funnit att det har skett en 

ökning vad det gäller rapportering och att det används mer kraftuttryck år 2006. Artiklarna vinklas 

mer år 2006 än vad de gjorde år 1994. En direkt rapportering har nu bytts ut mot en där skribenter 

drar fler slutsatser utifrån uttalanden av spelare och ledare.  

Nyckelord: Aftonbladet, Sportbladet, fotboll, sportjournalistik, fotbollsjournalistik.  
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1 Inledning 
 

Henke Larsson, som missade att avgöra i förlängningen, går fram till straffpunkten.  

-Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv, säger Henke 

-Men jag försökte vänta ut honom för att se vilket håll han skulle gå åt. 

Han tar lång sats, klipper till bollen som går intill höger stolprot, utan chans för Prunea. Nu 

hänger allt på Belodecici, och Thomas Ravelli. Belodecici tar lång sats, klipper till: Ravelli går åt 

rätt håll igen och stöder ut bollen. Sverige är i semifinal, efter en nervpers och ett idrottsdrama 

som redan är klassiskt. 

(Nicklas Brunzell – Det här är ostraffbart 1994-07-11) 

Ovanstående text är hämtat ur Aftonbladet sommaren 1994. Dagen efter en match som beskrivs som 

klassisk. Sverige – Rumänien kvartsfinal i VM. Sverige har under matchen legat under i förlängningen, 

spelat med en man mindre i över 15 minuter. Sverige reste sig och kvitterade. Matchen gick till 

straffar. Vi vann!  Tolv år senare så är Henke Larsson fortfarande med i det svenska landslaget. 1994 

var han nykomling i laget. I VM 2006 i Tyskland var han en av de rutinerade och tongivande spelarna 

som de yngre skulle kunna luta sig mot. Även 2006 fick han chansen från straffpunkten. Denna gång 

missade han. Vi förlorade. På tolv år hade Larsson gått från nykomling till rutinerad nyckelspelare.  

Vad har det hänt med den svenska sportjournalistiken under dessa tolv år? 

Sportjournalistik, journalistisk genre utvecklad under 1900-talet, först i tidningarna, senare i 

radio och TV. Några stilistiska drag som anses utmärka sportjournalistiken är engelska låneord, 

smeknamn på idrottsutövare och ett ymnigt bruk av metaforer och starka, dramatiska uttryck. 

(www.ne.se, 080519) 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunds information som anses vara relevant för att skapa en förståelse för läsare av uppsatsen. 

1.1.1 Aftonbladet 

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk svensk dagstidning som tillsammans med Expressen 

dominerar kvällstidningsmarknaden i Sverige. Huvudredaktionen ligger i Stockholm. 

Upplaga: vardagar 388 500 ex., söndagar 455 800 ex. (2007). 

Fram till 7 maj 2008 var sportsidorna en del av Aftonbladet. 8 maj kom Sportbladet som daglig bilaga 
till aftonbladet. Sportbladet är Sveriges största sporttidning. Sidorna trycks på rosa papper, precis 
som förebilden La Gazzetta dello Sport i Italien. (www.wikipedia.se, 080519) 

Under uppsatsen kommer jag att använda mig av uttrycket ”Aftonbladet” då jag talar om 
rapporteringen under de två världsmästerskapen. Detta för att hålla mig till ett namn och inte 
växelvis blanda Sportbladet och Aftonbladet.  

1.1.2 VM 1994 

Sverige slutade i detta VM på tredje plats vilket är en av våra största VM-framgångar genom tiderna. 

Världsmästerskapet i fotboll spelades 1994 för första och hittills enda gången i USA.  24 stycken 

länder deltog, indelade i sex grupper. Från varje grupp gick ettan och tvåan vidare. Av alla lag som 

slutat trea i sin grupp gick de två med bäst poäng vidare.  Turneringen spelades mellan 17 juni och 17 

juli. 

http://www.ne.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialdemokrati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_tidningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Expressen
http://www.wikipedia.se/
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1.1.3 VM 2006 

Tyskland arrangerade det 18:e världsmästerskapet och därmed blev det fjärde landet som stått som 

arrangör två gånger. Antal deltagande länder var 32 stycken. Inför VM 1998 togs beslut om att 

världsmästerskapen skulle innehålla 32 länder. Ettan och tvåan från varje grupp gick vidare till 

slutspel. För Sveriges del slutade VM med att vi i åttondelsfinalen blev utslagna av värdnationen 

Tyskland. 

1.1.4 Min kunskap 

VM 1994 har för mig haft stor betydelse. Jag var 10 år gammal och spelade fotboll i Storfors AIK:s 

pojklag. VM i USA var det första VM som jag upplevde. Två år tidigare hade europamästerskapen 

(EM) spelats i Sverige. Jag var inte nog gammal för att vara medveten om detta. Men 1994 så såg jag 

för första gången VM-fotboll på TV. Jag satt uppe sen på kvällarna och såg matcherna. Då en del 

matcher gick mitt i natten , svensk tid, så betydde detta att jag spelade in dem på video. För första 

gången följde jag med. Jag hade koll. Samlade på VM-spelare i ett speciellt album som gick att köpa 

på kioskerna. När SVT senare under sommaren sände sin VM-krönika så blev denna så när som helig 

för mig. Såg den så många gånger att jag ett tag kunde sitta och säga alla repliker i hela krönikan 

sekunden före dem kom. Än idag kan jag citera vissa delar av krönikan. Mitt stora fotbollsintresse 

föddes under sommaren 1994 och sedan dess har jag varit fast. Mitt media-intag bestod 1994 endast 

av TVn.  

 Idag ser jag och läser det mesta jag kan komma över gällande internationell fotboll. Besöker 

sportsidor på Internet flera gånger per dag, däribland Aftonbladet. Bland vissa av mina vänner ses jag 

som fotbollsnörd och ett levande uppslagsverk gällande sporten. Själv hävdar jag att jag bara är sådär 

charmigt intresserad.  

Sportjournalistik är den journalistik jag vill jobba med och därför finner jag det intressant att se hur 

denna genre har utvecklats. Sporten i sig kan jag redan så mycket om. Ska bli intressant att se hur det 

runt omkring (journalistiken) har ändrats.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie av Aftonbladets sportdel beskriva vilken 

utveckling/förändring som skett inom svensk sportjournalistik från 1994 till 2006. 

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget VM 1994 och VM 2006?  

Vilken utveckling har den svenska sportjournalistiken gjort? 

För att komma fram till detta har jag valt att titta närmare på 

Hur beskrivs spelare och ledare i rapporteringen?  

Hur mycket skrivs det om landslaget?  

Hur porträtterar Aftonbladet sig själva?  

Utifrån mina förkunskaper har jag ställt upp följande hypoteser som en hjälp till min undersökning. 

Bevakningen har ökat till VM2006. 

Under VM 2006 beskrivs spelarna som större hjältar då media överdriver mer 
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1.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mig till att titta på vad Aftonbladet skriver om de svenska herrlandslaget i 

fotboll under VM 1994 och jämföra detta med vad de skriver under VM 2006.  

Valde VM1994 som det första mästerskapet att titta på för att det haft personlig betydelse för mig 

(punkt 1.1.4) samt att det var det första världsmästerskapet i fotboll med stor genomslagskraft hos 

folket och stor bevakning från medier.  

 VM 2006 valde jag helt enkelt för att det var det senaste mästerskapet. Det skiljer 12 år mellan 

mästerskapen och under dessa tolv år har fotbollen i sig tagit många steg i sin utveckling. Löner och 

övergångssummorna har ökat. De stora klubbarna har fått både mer pengar och makt. Regler för 

max antal utlänningar i klubbarna har suddats ut. Det är stor skillnad mellan fotbollen mitten av 

1990-talet och under de första åren under 2000-talet. Jag tror även det är stor skillnad inom 

journalistiken. Något som jag vill kolla närmare på.  

 Att jag valt just Aftonbladet som studieobjekt därför att det är den tidningen jag läser och 

således har en del förkunskaper om. Ville även att det skulle vara en kvällstidning som är beroende 

av lösnummersförsäljning, då jag anser att de inte har en lika fast läsarkrets utan måste locka läsarna. 

Min hypotes är att de har börjat överdriva mer för att locka läsarna. Någon som en morgontidning 

med fasta abonnenter inte behöver göra. Aftonbladet uppfyller de kraven.  Jag har valt att bara titta 

på tidningsdelen därför att under VM 1994 hade inte Aftonbladet någon hemsida. Idag har de 

hemsida och även ytterligare mediakanaler. I grund och botten är det en tidning och därför tycker jag 

tidningsdelen är den intressanta. Jag har även tagit med artiklar som publicerats, gällande landslaget, 

utanför sportdelen(nyheter, kultur, nöje). Jag har inte tittat på bilagor. Under mästerskapen var det 

inte bilagor. Inför fanns det bilagor med reportage, men dessa har jag valt bort. Vill titta på den 

dagliga rapporteringen.  
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2 Metod 
Här följer en redovisning av de olika metoder som jag använt mig av i min studie, uppdelat i tre 

underrubriker för att lättare klargöra hur jag gått till väga i mitt arbete med denna uppsats. 

Jag har tänkt göra en kvalitativ fallstudie av artiklar publicerade av Aftonbladet inom mitt 

forskningsområde.  Jag samlade in materialet till uppsatsen i december 2007. Uppsatsen började jag 

med i april 2008. Detta då jag var ute på praktik under början av 2008.  

2.1 Insamling 
Jag beställde hem Aftonbladet på microfilm, hos mitt lokala stadsbibliotek. Microfilm fungerar som 

ett fotonegativ fast det är på rulle och innehåller avscanningar av tidningen. En bild för varje sida av 

tidningen. En microfilmsrulle innehåller mellan 10-15 dagar. Så nu blev det 8st rullar (som inte tar 

stor plats) istället för en stor bunt tidningar från över 60 dagar. För att kunna titta på filmen krävs en 

microfilmsläsare. Detta finns på stadsbiblioteket i Piteå. Till denna finns en skrivare kopplad så att det 

mot betalning går att skriva ut alla artiklar och få dem i fysiskt format.  

2.2 Bearbetning 
Steg två i uppsatsen var att läsa och bearbeta alla artiklar. Det rör sig om totalt ca 530 artiklar plus 

enkäter och faktarutor fördelade på två VM-slutspel. För att göra detta mer översiktigt än att bara 

läsa och ha allt papper i ett virrvarr så har jag som jag nämnde tidigare gjort ett arkivsystem av 

materialet. Min bearbetning av detta har gått till som så att jag systematiskt läst igenom artikeln 

efter artikel och sammanfattat varje artikel för sig. Modellen för sammanställningen har sett ut som 

följande 

Rubrik (har det varit en underrubrik så har den kommit i parantesen) 

Datum 

Skribent/Skribenter 

Sammanfattning/Indexord 

Under sammanfattning och indexord har jag skrivit ner kort vad texterna handlar om och försökt 

återge vilka uttryck som används. Dels för att man snabbare ska kunna läsa om de båda 

mästerskapen och kunna se grova skillnader och dels för min egen del. Jag upplever det lättare att 

minnas och ta in saker om jag skriver ner samtidigt som jag läser.  

Har sedan gjort en innehållsförteckning där man för varje datum kan se vilka artiklar som skrivits de 

dagarna och vem som skrivit dem. Detta arbete har tagit 18 arbetsdagar då arbetstiden varit 10.00–

15.30. Har kontinuerligt under denna tid satt upp mål om hur långt jag ska hinna innan en viss dag. 

Har haft träff med min handledare dessa dagar för att redovisa det. Startade min bearbetning den 15 

april och hade som målsättning av vara klar med den 10 maj. Något som jag inte lyckades med. Den 

14 maj var jag klar.  

Se Bilaga 1 och 2 

  



8 
 

2.3 Efterarbete 
Steg tre i mitt arbete har varit efterarbetet. Själva rapportskrivandet. Att skriva ner vad jag kommit 

fram till under steg 2.2, som jag anser varit den huvudsakliga delen i mitt arbete. Kontinuerligt under 

bearbetningen så förde jag loggbok om hur långt jag hunnit och frågeställningar och noteringar över 

skillnader som jag märkte. De kvalitativa aspekterna av erfterarbetet har jag omedvetet gjort på 

resans gång. Som att lägga märke till skillnader och analyserat varför. Kvantitativt så har jag efteråt 

gått igenom och räknat hur många texter som var skrivna per VM och antal skribenter.  Sedan har jag 

försökt sammanställa det jag kommit fram till i denna uppsats. 

Jag har utifrån mina hypoteser och utifrån det jag märkt under 2.2, valt exempel som jag tycker visar 

på det resultat jag funnit.  

2.4 Metodproblem 
Uppsatsens första problem var införskaffandet av forskningsmaterialet. Materialet i detta fall rör sig 

om alla artiklar publicerade i Aftonbladet gällande landslaget under VM1994 och VM2006. Första 

tanken var att gå igenom gamla tidningsarkiv. En tanke som jag snabb slog bort. Dels för att det inte 

fanns något tidningsarkiv på min studieort, i Piteå. Stadsbiblioteket här arkiverar tidningar till en viss 

del. Aftonbladet 1994 var inget som fanns kvar. Internet var det andra alternativet jag kollade. På 

Aftonbladets hemsida går det idag att hitta de flesta av artiklarna publicerade under VM2006. 

Problemet är att för att kunna söka efter dessa så måste du betala för att vara medlem. Då får man 

tillgång till arkivet. Det går att hitta artiklarna genom att söka på http://www.google.se förutsatt att 

du vet den exakta rubriken. Anledningen till jag trots detta valde bort internet som metod för 

materialinsamling var osäkerheten på om artiklarna från 1994 fanns upplagda på deras hemsida. 

Testade googla efter dessa och fann ingenting.  

Det går att läsa artiklarna direkt på microfilmsläsaren men då måste du göra alla anteckningar på 

plats. Då apparaten är väldigt stor och otymplig. Tänkt dig en gammal dator från 1990-talet med en 

dålig skärm i svartvitt. Jag valde att skriva ut alla artiklar på den skivare som var kopplad till läsaren. 

För att skriva ut så var du tvungen att stoppa in två enkronor i myntfacket som var kopplat till 

skrivaren. Så scannades bildskärmen, den bit av microfilmen som du kollar på, av och skrevs sedan 

ut.  Under 4 dagar i december 2007 satt jag heltid på Stadsbiblioteket i Piteå och skrev ut artikel efter 

artikel. Under denna tid så läste jag inte texterna. Detta bör man ha i åtanke. Avsätt tid för att skriva 

ut. Då det krävdes enkronor för att kunna skriva ut blev det under dessa dagar mer än ett besök till 

banken för att växla pengar. Allt som allt förbrukade jag ungefär 1000 enkronor på utskrifter. 

För att ha ordning på dem så arbetade jag systematiskt dag för dag och la dem i hög sorterade efter 

datum. När alla utskrifter var färdiga så arkiverade jag alltihopa i två pärmar. En pärm för VM1994 

samt en pärm för VM2006. 

Har man för avseende att göra en studie baserad på microfilm bör man ha i åtanke att det tar ett tag 

att beställa. Tog över 10 dagar från att jag gjort beställningen till att jag fått materialet.  

   

http://www.google.se/
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3 Resultat 
Syftet med denna undersökning har varit att urskilja skillnader i Aftonbladets rapportering under 

fotbolls-VM 1994 och 2006. Med utgång från mina frågeställningar och hypoteser har jag kommit 

fram till följande slutsatser. Har även tagit med resultat som jag kommit fram till under arbetes gång. 

Sånt som jag inte haft med i min frågeställning. 

3.1 Hårdare vinkling 
En av de stora skillnaderna jag har kommit fram till under min undersökning är att Aftonbladet 2006 

var hårdare i sin vinkling. Med detta menas fler värdeladdade ord och frispråkigare skribenter. Under 

VM2006 är det fler texter av modellen krönikor än 1994 där det huvudsakligen handlade om en 

direkt rapportering, sakligt. Skillnaden går att se både när det gäller rubriker och när det gäller 

brödtext. Dessa rubriker är hämtade från VM 1994. Texten under rubrikerna är inte hämtade ur 

tidningen utan en beskrivning om vad texten handlar om.  

Bjärred – Nattens olycksgubbe (Tore S Börjesson, Aftonbladet, 940620) 

Mittbacken Patrik ”Bjärred” Andersson gjorde två misstag som resulterade i Kameruns två mål 

i Sveriges premiärmatch som slutade 2-2. Kort artikel nästa som en längre notis. 

”Låt mig spela – åtminstone några minuter” (Wolfgang Hansson, Aftonbladet, 940708) 

Anders Limpar har inte fått spela i VM trots att han varit var viktig i kvalet och är i form. Nu 

talar han ut om detta. Bygger på en engelsk tidning där Limpar talat ut.  

Den galna blicken ska ta oss till final (Tore S Börjesson, Aftonbladet, 940713) 

När det är match är målvakten Thomas Ravelli en annan person än vanligt. Det går att se i den 

koncentrerade blicken. Ravellie porträtteras och det är ”fråga – svar” igenom hela artikeln.   

Ovanstående texter rör sig i om (i ordning som de står) en text efter en premiärmatch som ej 

betraktas som lyckad. En spelare som blivit bänkad och inte fått spela samt inför en slutspelsmatch 

och en text som handlar om en spelare som ska ta oss vidare i en slutspelsmatch. Tittar vi på tre 

rubriker från 2006 hämtade från liknande situationer kan vi helt tydligt se att det är ett hårdare språk 

2006, gällande rubriker. Det är även fler artiklar med den typen av rubriker under 2006. 

Super-Swe…k (Simon Bank, Aftonbladet, 060611) 

Krönikör Simon Bank skriver angående Sveriges premiärmatch som slutade 0-0. Handlar om 

Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg och Zlatan Ibrahimovics insatser i matchen. De har skrivits 

upp som de stora stjärnorna inför VM. Krönika 

Sluta gråt, Anders – det här är inget Kindergarten (Lasse Sandlin, Aftonbladet, 060612) 

Det har varit en stor debatt i svensk media om vem som ska spela på den centrala offensiva 

mittfältsplatsen. Kim Källström eller Anders Svensson. Svensson har fått förtroende med fått 

mycket kritik och säger på en presskonferens att han tagit illa vid sig. Om detta skriver Sandlin. 

Tyskdödaren Elmander: ”Vi har plus på dem” (Stefan Holm, Aftonbladet, 060623) 

Kort notis med Johan Elmander som har avgjort en ungdomslandlagsmatch mot Tyskland 2004. 

Notis 

Vad det gäller skillnader i text så är huvudorsaken till skillnaden att det är fler journalister som skriver 

artiklar med egna åsikter år 2006 än vad det är år 1994. Under VM 1994 är det endast Lasse Sandlin 
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som regelbundet skriver krönikor. Författaren och journalisten Olle Svenning skriver regelbundna 

reportage som även de publiceras både i Aftonbladet och i hans egna reportageböcker, t.ex. 

Straffarna i Solen. 

 2006 så skriver Simon Bank, Lasse Sandlin, Lasse Anrell, Peter Wennman och Stefan Anfelt krönikor 

regelbundet. Det är fler som tycker, och det tycks mer. 

Överlag så är det en positivare tongång när det gäller tyckandet år 1994. Detta beror till viss del på 

att landslaget hade stor succé men även efter motgångar så var det positivt. Sverige spelade 

semifinal mot Brasilien. Aftonbladet publicerar en artikel med rubriken Brasilien spelade ut oss i 90 

minuter . Förbundskapten Tommy Svensson erkände att han var besviken på vissa spelares insatser. 

Matchen vann Brasilien med 1-0. Den svenske landslagskaptenen Jonas Thern blev under matchen 

utvisad. Något som även hände den svenske försvararen Teddy Lucic mot Tyskland 2006. Gemensamt 

med de båda utvisningarna var att det rörde sig om tveksamma utvisningar. Om förlusterna skriver 

Aftonbladet år 1994 i en krönika. 

Olyckan heter Jose Joaquin Torres Cadena är affärsman från staden Call i Colombia, fyller 42år i 

morgon – inget grattis härifrån! Och det är när denna olycka i 63:e minuten visar ut Jonas 

Thern som VM-semifinalen i praktiken är förlorad. Gult kort, okej – men rött? Att Romário sen 

nickar in Brasiliens 1-0 är bara ett kvitto på olyckan. Vi når alla förr eller senare vår 

inkompetensnivå. Svenska fotbollslandslaget nådde sin den här julinatten, och istället för att 

klandra våra hjältar för semifinalförlusten tycker jag att vi kan hylla dom för att dom höll nivån 

så högt, tacka dom för den härliga sommarfest som vi varit inbjudna till. 

…1 

Martin Dahlin spelade också, men hade knappt ett enda rätt. Innan matchen träffade jag 

sportradions Ralf Edström som sa ”Jag hoppas inte Tommy chansar för mycket. Att han inte 

låter båda dom halvskadade spela. Ta med Thern, men låt Dahlin stå på sidan. Martin är sliten 

och orkar ändå inte en hel match. Så rätt, Ralf. Så fel Tommy.  

(Lasse Sandlin – Tack för den uppvisningen, Aftonbladet, 940714) 

Samma dag publiceras en artikel där lagkapten Jonas Thern säger ”Jag ville slå domaren på käften” 

och en där förbundskapten Tommy Svensson säger ”Den var mycket hård, jag hade kunnat acceptera 

om han hade fått ett gult kort, men rött är mycket tufft”.  Skribenten Olle Svenning tycker även han 

till om utvisningen 

Det svenska försvarsspelet var direkt vackert: elastiskt, följsamt, lugnt, kontrollerat. Mittfältet 

kunde, åtminstone fram till Jonas Therns omotiverade utvisning, kontrollera det mesta av 

spelet fram till straffområdet.  

(Olle Svenning – Till slut fick han oss på fall, Aftonbladet, 940714) 

Fokus 1994 ligger på domaren och inte på att kritisera det egna laget. 2006 får förbundskaptenen 

betydligt hårdare kritik än vad Tommy Svensson fick efter den förlusten. Krönikörerna väljer att 

fokusera sin kritik mot laget och mot förbundskaptenerna. Domarens insats låter man andra uttala 

sig om. Det publiceras en artikel med rubriken Sågas av svenska kollegor där Aftonbladet pratat med 

                                                             
1
 Med … menar jag längre fram i texten. … ersätter en del av texten som står mellan det som jag i rapporten 

skrivit före och efter … 
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Allsvenska domare och experter som kritiserar domaren. Vidare skrivs också en artikel med rubriken 

Hånad av domaren.  

I natt rasade svenskarna mot den brasilianska rättskiparen. ”Det var det vi befarade, att man 

ville se tyskarna vidare” säger Roland Andersson.  

(Stefan Holm & Michael Wagner – Hånad av domaren, Aftonbladet, 060625) 

Om lagets insats skrivs desto mer. Och det är om detta som krönikorna handlar om. Här kan man se 

tydligt hur språket blivit hårdare än 1994. 

Jag har aldrig sett en svensk landslag bli så överkört, kölhalat och tillintetgjort som första 

halvlek mot Tyskland igår. … Klose fick de svenska mittbackarna att se ut som livrädda små 

kaniner. Det såg så ofattbart sömnigt och svagt ut. Försvars- och presspelet, svenska 

paradgrenar sedan inlandsisen, rasade ihop till en pinsam, tveksam liten hög. … En missad 

straff, en tveksam utvisning, allt det där är bara smink över en blåtira. Sverige gav bort 

matchen på tolv minuter och när Andersson och Lagerbäck ger sig på domaren rodnar jag å 

deras vägnar. Lagerbäck själv rodnar aldrig. Han påstod i går att tyskland inte skapade särskilt 

mycket i början. Det är en analys i Bagdad-Bob-klass, en förnekelse och förljugenhet som mig 

att vilja strypa mig med mina tarmar. För helvete: Tyskland hade 26-5 i skott, 11-2 i skott på 

mål. Det är fakta. Utan Andreas Isaksson hade Sverige förlorat den här matchen med 5-0. Lars 

Lagerbäck kommer förstås att hängas från något träd nu. Jag undrar om han kan sitta kvar. … 

Lagerbäck gjorde misstag i går; hans lag var inte modigt nog, han coachade återigen passivt 

och fegt. 

(Simon Bank – En epok är slut( Simon Bank: Försenade. Förlorade. Förnedrare.2), aftonbladet, 

060625) 

Skribeten Lasse Sandlin ifrågasätter Lars Lagerbäcks taktiska kunskaper i fem punkter. Återigen med 

utgångspunkt från Sveriges åttondelsfinal mot Tyskland. En direkt avgörande match där det 

förlorande laget åker hem från turneringen. Sverige fick tidigt i matchen ett 2 måls underläge. Efter 

35minuter blev Teddy Lucic, en försvarsspelare, utvisad. I Början av den andra halvleken fick Sverige 

straff.  

 Hur kan man förvirra sin egen straffskytt och få honom att tappa koncentrationen genom 

att förlänga tiden mellan blåst straff och skjuten straff på grund av ett annonserat 

spelarbyte? 

 Hur kan man, en man kort, byta ut en mittfältare för att ta in en mittback? 

 Och byter man en mittfältare så byter man väl ut den defensiva, inte den offensive? 

 Varför går man inte istället in för en trebackslinje och satsar allt framåt? 

 Har han förlorat förmågan att improvisera? 

(Lasse Sandlin – Taktiken fungerar inte – men jag ropar inte avgå, Aftonbladet, 060625) 

Före artikelstudien ställe jag upp ett antal hypoteser för att underlätta min undersökning. En av 

dessa löd som följande Under VM2006 beskrivs spelarna som större hjältar då media överdriver mer. 

Efter undersökning finner jag denna hypotes falsifierad. Delvis är den rätt. Som tidigare exempel visar 

                                                             
2
 Parantes inom parantes betyder att det fanns en underrubrik till rubriken och denna står inom den inre 

parentesen 
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så är det mera kraftuttryck under 2006. Detta gäller dock i första hand kritiken. Under VM 1994 

hyllades de svenska spelarna och beskrivs med liknande beskrivningar som under 2006. Det talas ofta 

om världsklass och våra hjältar under båda av VM-slutspelen.  

Tomas Brolin, ja. Aldrig har jag sett honom göra en så genomgjuten insats i en landskamp. 

Snabb till skott , oberäknelig i attackerna och dessutom jobbade han bakåt för att stoppa Hagi. 

Högsta världsklass.  

(Lasse Sandlin – Vi är svenska fans allihopa, Aftonbladet, 940711) 

Och in for bollen . Frälsning och förlösning, ett vanligt jävla fotbollsmål som bjöd in Sverige till 

festen igen. Fredrik Ljungberg, den bäste av alla bra, nickade in bollen i mål och nu ligger vägen 

vidöppen.  

(Simon Bank – Fredrik den störste, Aftonbladet, 060616) 

”Göra mål är mitt jobb ” Han får det att låta så enkelt. Det som satt så hårt inne. Men så är det 

också bara de riktigt stora fotbollsspelarna som förmår göra det svåra till något som, 

åtminstone i deras egna ögon, er enkelt ut. … Så bra är han. Så effektiv. Så svårtstoppad 

(Leif-Åke Josefsson, -Göra mål är mitt jobb, Aftonbladet, 940625) 

Fredrik Ljungberg är tillräckligt förståndig för att förstå sina begränsningar, och det är tack 

vare det förnuftet som han vuxit till den fotbollsspelare han är i dag. … David Beckham var en 

större talang än Fredrik Ljungberg – men Fredrik Ljungberg blev en bättre fotbollsspelare än 

David Beckham.  

(Erik Niva – När Ljungberg blev en bättre fotbollsspelare än Beckham, Aftonbladet, 060620) 

Slutsats: Det är ingen märkbar skillnad vad det gäller hyllningar av spelarna. Vad det gäller kritik av 

spelare, lag och förbundskapten så är det 2006 betydligt fler värdeladdade ord som används 

medan det 1994 är mer neutralt. Det läggs även större skuld på de egna(Spelare och ledare). Det 

har gått från referat till sensation. Hypotesen ”Under VM2006 beskrivs spelarna som större hjältar 

då media överdriver mer” blir alltså i sin helhet falsifierad.  

3.1.1 Kampanjer 

Med detta menas att skribenterna vill ha in en viss spelare i startelvan eller att Sverige ska spela på 

ett visst sätt. Till kampanjer räknar jag även texter som uppmanar fansen att göra saker.  

En aspekt där det tydligt går att se skillnaden i vinkling och att det är ett hårdare tyckande under 

2006 är då det gäller kampanjer. 2006 driver Aftonbladet sina kampanjer starkare gällande vem som 

ska spela och inte spela. Under båda VM-slutspelen försöker även Aftonbladet att skapa folkfest. 

Under 1994 med artiklar som bland annat Här kan du bada i natt (Jonas Karlsson, Aftonbladet, 

940713) En artikel om i vilka fontäner fansen kan fira igenom att bada i. Efter en av 

slutspelsmatcherna så skrevs en artikel som uppmärksammade fans som badade i fontänen vid 

Sergelstorg. Något som Aftonbladet sedan spann vidare på. 2006 driver Aftonbladet fortfarande 

fankampanjer. Skillnaden är att Aftonbladet nu ordnar arrangemang själva och detta marknadsförs 

med ”reklamartiklar” i tidningen. 

Väntan är slut. När Sverige kastar sig in i VM-cirkusen i kväll fixar Sportbladet festen åt dig. 40 

kvadratmeter tv-skärm har aldrig varit roligare. På Stockholms Stadion, Folkets Park i Malmö 

och på Liseberg i Göteborg kommer du kunna följa matchen mot Trinidad och Tobago i 
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megaformat. 

(Sportbladet, Succén är tillbaka: Sportbladet bjuder på stor fotbollsfest)  

Det hårdare språket (3.1) gäller även om vilka som ska spela. 1994 var det den stora ”snackisen” 

Anders Limpar vara eller inte vara i startelvan. 2006 handlade den stora diskussionen om Kim eller 

Anders. En bit in i turneringen kom även diskussionen om Zlatan eller Markus Allbäck skulle spela 

bredvid Henrik Larsson på i anfallet. Sverige spelade både år 1994 och år 2006 oavgjort i 

premiärmatchen. Dagen efter de respektive matcherna skriver Lasse Sandlin en krönika om det 

svenska laget.  

Anders Limpar? Jo, naturligtvis skulle han ha spelat, men jag vill inte strö ännu mer salt i de 

svenska såren och än en gång tala om tjänstefel. Även Tommy Svensson måste ha rätt att få 

chansa och tro på sina egna lösningar.  

(Lasse Sandlin – Dahlins 2-2-mål gör att vi vågar tro på ett roligt VM, Aftonbladet, 940629) 

Texten handlar inte specifikt om Anders Limpar. Sandlin skriver om matchen och det svenska 

landslaget i sin hel helt och tar i detta korta stycke upp Limpar-situationen. 2006 är fokus helt på Kim 

Källströms vara eller inte vara i startelvan. 

Ett lag utan en ledargestalt vinner inga matcher. Inte heller ett lag utan vinnarskallar. Det 

dröjde i 78 minuter, innan han släpptes in, han som är bådadera: Kim Michael Källström. Det 

var för sent den här gången, trots att Kim gjorde allt rätt och låg bakom åtminstone fem 

hyfsade målchanser. Med Lagarbäck vet man aldrig, men allt annat än Kim från start mot 

Paraguay vore tjänstefel. … mot Paraguay på torsdag i Berlin blir Lagerbäck tvungen att spela 

Kim Källström från start. För hans långa precisionspassninagar, för hans hårda skott, för hans 

vinnareskalle – och för att det behövs en ledargestalt. Förmodligen är däremot Anders 

Svensson nu så ur balans, att han inte lägre går att använda.  

(Lasse Sandlin – Krav: in med Kim (Sandlin: Vår nye ledargestalt måste spela mot Paraguay), 

Aftonbladet, 060611) 

2006 publiceras flera ”Vem-ska-spela-texter”. Det vill säga artiklar och krönikor vars huvudämne är 

vem som ska spela på vilken plats. Några rubrikexempel är:  Krav: In med Kim, Bank: Allbäck, Alla: 

Allbäck, SVT:s attack – peta Zlatan.  

 Får man skjuta en helig ko? Naturligtvis. Tomas Brolin platsar idag inte i det svenska 

anfallet. Han var direkt dålig mot Kamerun. Kennet Andersson är ett bättre alternativ. Men 

vågar Tommy Svensson ta det tuffa beslutet? Och accepterar Brolin att tilldelas en annan roll i 

laget? Det är frågan. … Kanske är det en följd av att han sen länge tjänar sitt levebröd på 

mittfältet i klubblaget Parma. Men om så är fallet, varför inte låta honom spela där också i 

landslaget? Jag pratar då om en renodlad mittfältsroll. 

(Tore S Börjesson – Ut med Brolin (VM-analys), Aftonbladet, 940621) 

Ovanstående utdrag är hämtat ur den enda texten under VM 1994 som är en ren ”Vem-ska-spela-

text” där reportern tycker till vem han anser ska spela i den svenska startelvan. Lasse Sandlin nämner 

i sina krönikor 1994 Anders Limpar ett flertal gånger men detta endast i förbifarten och som ett 

sidospår i artikeln. Det förekommer även artiklar där det spekuleras om startelvan så som Limpar 

eller Jesper? Nej, Henke!(Tore S Börjesson, Aftonbladet, 940619) där det skrivs att Henrik Larsson 
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troligtvis kommer få chansen. Spekulationer som bygger på iakttagelser reportern gjort på Sveriges 

sista träning inför VM-premiären. Något som han redogör för läsaren.  

3.1.2 Det skönlitterära  

1994 rapporterade Olle Svenning från VM i USA. Han skriver reportage som är åt det skönlitterära 

hållet. Det är ett målande språk, läsaren får följa hans upplevelser i texten som att denne var på 

plats(exempel nedan). År 2006 har detta fått ge plats åt fler krönikörer. 2006 förekommer något som 

Aftonbladet valt att kalla ”Sport-dokument”. Det är reportage. Fast de förekommer i mindre 

utsträckning än vad Svennings reportage förekom 1994.    

Tommy Svensson i träningsdräkt syntes långt borta i hettan. Strax bredvid skymtade jag Henri 

Michel i kostym och slips. Folkskolläraren från småland mot fotbollslegionären från Rivieran. 

Patrik Andersson, den unge blyge skåningen, tittade bort mot Francois Omam-Biyik, med åren 

proffs i fem franska klubbar och VM-målgörare 1990. ”Landslagsspel, det betraktar jag som 

semester” sa han en gång när jag intervjuade honom. Matchen skulle avgöras, kunde man ana, 

i mötet mellan dem båda. 

(Olle Svenning, Ett krig utan Vapen(Dahlin frälste oss från 1990), Aftonbladet, 940620) 
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3.2 Ökad rapportering 
VM 1994 spelades från 17 juni till 17 juli. Det sparsamt med rapportering under den inledande delen 

av VM. Det dröjer ända till den 3 juli innan Aftonbladet når upp i 10 artiklar under en dag som är 

relaterade till det svenska laget. Det är 17 dagar in i turneringen och matchdag för Sveriges fjärde 

match, vilket också är första omgången i slutspelet. Åttondelsfinal mot Saudiarabien. Fram till dess är 

rapporteringen sparsam. Det går att se ett tydligt samband med Sveriges framgångar i slutspelet sett 

till antal artiklar per dag. Det är en stegrande rapporteringskurva under 1994. Rapporteringskurvan 

(se diagram) visar att vid varje matchdag(Läs under diagram) går antalet publicerade artiklar upp. 

Detta visar ett samband mellan match och antal artiklar. Sambandet gäller för båda mästerskapen.  

VM 2006 (9 juni till 9 juli) publicerar Aftonbladet redan under VM:s första dag 11 texter men 

anknytning till det svenska laget. Fortlöpande ligger rapporteringen högre än under 1994 fram till 

dess att Sverige åker ut ur VM 2006 den 24 juni. Dag 16 in i turneringen. Efter lagets uttåg ur 

turneringen minskar också rapporteringen.  Sett till den tid då Sverige är kvar i turneringen är antal 

artiklar klart högre under 2006. Sett till hela VM är ökningen från 1994 till 2006 15 procent medan 

om man räknar ihop antalet artiklar under de dagar Sverige är kvar i turneringen och sedan slår ut 

det per dag så är ökningen 84 procent. 

Slutsatsen är att det är en ökad rapportering under 2006. Min hypotes ”Bevakningen har ökat till 

VM2006.” visar sig stämma.   

 
Antal artiklar gällande svenska herrlandslaget publicerade under VM94 och VM06 

Dag 1 är VM:s startdag.  

Matchdagar under VM2006 är dag 2, 7, 12 och 16. Sedan var VM över för det svenska lagets del och 

förklarar dippen i antal artiklar efteråt. 

Matchdagar under VM1994 är dag 3, 8, 12, 17, 24, 27 och 30. Här spelade landslagen genom hela 

turneringen.   
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3.2.1 Inför match 

2006 har Aftonbladet en matchguide inför varje match. Något som de inte har under 1994. Artiklarna 

på matchdagen handlar under 2006 och 1994 främst om dagens landskamp. Men matchguiden är 

mer en genomgång inför matchen än en artikel. Här redovisas startelvor för de båda lagen. Kort 

kommentar om varje spelare. Hur lagen formerar sig, taktik, vilka spelardueller som Sverige måste 

vinna och även formen de senaste matcherna redovisas. I kombination med detta är det grafik. 

Grafiken visar uppställningen formerad på en spelplan och med tänkta spelalternativ.  

Slutsats: 2006 är det en mer ingående genomgång inför matcherna  

3.2.2 Faktarutor 

Under 1994 publicerade Aftonbladet 37 stycken faktarutor under VM som var knutna till artiklar om 

det svenska landslaget. 2006 var den siffran uppe i 59, en ökning med närmare 60 procent. Under 

2006 är alla faktarutor rubricerade med ”Sportfakta” och sedan vad det gäller. Medan det under 

1994 ibland står ”fakta/ämne” men ibland bara står en kort rubrik på faktarutan. 

Slutsats: Antalet faktarutor i förhållande till antal artiklar förhåller sig någorlunda sånär till den 

ökning av rapportering som skett mellan 1994 och 2006. Under VM 2006 är faktaruterna 

rubriksatta med ”Sportfakta” 

3.2.3 Antal Skribenter 

Under VM 1994 har Aftonbladet 27 stycken reportrar som skriver. Av dessa är det 11 stycken som 

bara skriver en artikel och då rör det sig i regel om hemmaplans artiklar. Om fans som badat i 

fontänerna och liknande. Det finns en kvinnlig reporter – Petra Ericsson – som skriver regelbundet 

2006 är det 36 stycken reportrar som skriver. Varav 9 stycken endast har en artikel. Även här gäller 

det artiklar som handlar om något vid sidan om landslaget. Fans som firar hemma i Sverige och att 

landslaget bör ta avstånd mot sexhandeln i Tyskland, för att nämna två exempel.  Märkbart är dock 

att 2006 är det 7 stycken kvinnliga reportrar som skriver. 

Då Aftonbladet skriver ut under skribentens namn var skribenten befinner sig (Om utsänd) kan man 

se att alla dessa inte var utsända. Under VM 1994 är det fem stycken utsända reportrar på plats i 

USA. Mot slutet av turneringen anländer en sjätte. Alla män. 

2006 är antalet utsända reportrar elva stycken. Vara av en kvinnlig reporter. Detta gäller utsända 

reportrar som skrev som Sverige.  

Under 2006 är det väldigt vanligt att reportrar skriver artiklar ihop. Upp till tre reportrar på en artikel. 

Under 1994 hände detta endast två gånger.  

(Oisin Cantwell & Cecilia Gustavsson, Idag hyllar vi hjältarna, Aftonbladet, 940718)  

(Nicklas Brunzell & Tore S Börjesson, Thern: Jag kan fortsätta i VM, Aftonbladet, 940704) 

Slutsats: Aftonbladet satsar mer och mer. Fler reportrar på plats. Det börjar även bryta igenom och 

komma in kvinnor som skriver 
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3.3 Profilering 
Aftonbladet startade år 2000 sin sportbilaga vid namn Sportbladet. Sedan starten har Sportbladet 

varit den ledande sporttidningen i Sverige (www.wikipedia.se). Detta använder sig Aftonbladet av i 

sin profilering. 2006 profilerar sig Sportbladet som störst och bäst! 1994 är sportdelen integrerad i 

tidningen och profileras inte på ett märkbart sätt. Slutsatsen: 1994 förekommer inge profilering från 

Aftonbladets sportredaktion medan 2006 profilerar de sig störst och bäst. Ska under 

nästkommande rubriker titta närmare på hur denna profilering kan se ut. 

3.3.1 Störst och bäst 

Två gånger under 2006 publicerar Aftonbladet en notis gällande en Sifo-undersökning. Rubrikerna till 

dessa notiser är i tidningen feststilade och med stora bokstäver. 

Före VM presenterade vi en Sifo-undersökning som visade att svenska folket tycker att 

Sportbladet är Sverige bästa fotbollstidning. I går visade vi åter igen3 varför. Det var bara vi av 

alla Sveriges tidningar och tv-kanaler som kunde avslöja rätt startelva. 

(Bäst igen!, Aftonbladet, 060616) 

Före VM presenterade vi en Sifo-undersöknng som visade att svenska folket tycker att 

Sportbladet är Sveriges bästa fotbollstidning. Nu vet ni varför:  

- Inför Trinidad & Tobago-matchen presenterade vi Sveriges rätta startelva 

- Inför Paraguaymatchen var det var4 bara vi av alla Sveriges tidningar och tv-kanaler som 

kunde avslöja rätt startelva med Kim Källström som offensiv mittfältare. Vår konkurrent var 

vilse i gissningarna och hävdade att Anders Svensson skulle starta… 

- Inför Englandsmatchen i går var det – förstås – Sportbladet som hade rätt startelva igen. Vi 

avslöjade att Mattias Jonsson är skrällen i Sveriges lag. Svt? Jo, ”avslöjandet” kom tio timmar 

efter Sportbladet. Konkurrenten? Inte ens nära… 

(Bäst, Bäst – och Bäst!, Aftonbladet, 060621) 

På sportsidorna växlar de mellan överskriften ”Sveriges största VM-tidning” och ”Sveriges bästa VM-

tidning”. Den 16 juni 2006 publiceras även denna text på Aftonbladets förstasida. En bild med en 

jublande Fredrik Ljungberg och texten ”Tack Freddie”. Ovanför bilden står det stort ”Sveriges största 

VM-tidning” med stora bokstäcker. Det förekommer även profilering på en av skribenterna. Simon 

Bank. Vid varje krönika han skriver så är han publicerade med bildbyline. Något som i sig inte skiljer 

sig från 1994 då reportrarna också var publicerade med bildbyline och ibland någon undertext som 

VM-rapport eller VM-kommentaren. Simon Bank har vid varje krönika underskriften ”Utsedd till 

Sveriges bästa krönikör” 

3.3.2 Sportbladet avslöjar 

2006 använder sig Aftonbladet av rubriken ”Sportbladet Avslöjar”. En ”stämpel” som sätts mitt på 

sidan där den berörda artikeln är placerad. Det rör sig om artiklar som handlar om något nytt. 

Ändring i spelsätt eller liknande. Det rör sig om information kommandes från källor som inte är 

officiella som presskonferenser och liknande. 1994 publicerades dessa artiklar som vanliga artiklar.  

 

                                                             
3
 Fel i originalkällan. Särskrivning 

4 Fel i originalkällan. ”var det var” 

http://www.wikipedia.se/
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Lasse Lagerbäck tvingas tänka om helt. Sportbladet kan avslöja att gårdagens hemliga träning fick 

inriktas på defensiva, fasta situationer. Allt för att få till ett bra samarbete mellan uteförsvaret och 

Rami Shaaban vid inlägg. Hörnor och frisparkar – Trinidad och Tobagos starkaste vapen 

(Robert Laul & Michael Wagner, Akut ändring av träningen, Aftonbladet, 060609) 

 

 

 

3.4 Sammanfattade resultat 
Det resultat jag kommit fram till under min undersökning är följande. 

Hårdare vinklingar – Rubriker och texter vinklas hårdare 2006 än vad de gjordes 1994 

Ökad rapportering – Det är mer rapportering 2006 än vad det är 1994 

Profilering - 2006 profilerar sig Aftonbladet som bäst! 

Taktik – Taktiken beskrivs mer ingående 2006 än 1994 

Arrangemang – Aftonbladet arrangerar event som har koppling till sporten 

Kampanj – Aftonbladet är år 2006 mer påstridiga i vilka de tycker ska spela än år 1994 

Fler krönikörer – Det är fler tyckare 2006 än vad det är 1994 

Fler kvinnliga arbetare – De kvinnliga medarbetarna är fortfarande i minoritet fast det är fler kvinnor 

2006 än vad det var 1994 

Mer grafik – 2006 använder sig Aftonbladet av mer och utförligare grafik 

Reportage – Förekommer oftare under 1994.   
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4 Analys och diskussion 
I denna del kommer jag utifrån de resultat jag sett i min undersökning att analysera vad det beror på 

och dra kvalitativa slutsatser om den utveckling som skett inom svensk sportjournalistik.  

Vi såg ett lag som för första gången straffades för ideologin att gå in i matchen med en tå 

först. Tyskland klev in med hela kroppen, medan Sverige vek ner sig, avvaktade, kom fel i 

presspelet. Vi såg spelare som Kim Källström och Mattias Jonson som aldrig kom in i matchen, 

trygga backar som Olof Mellberg och Teddy Lucic som paralyserades inför Miroslav Klose. Och 

vi såg en förbundskapten som vägrar kalla skit för skit, och pratade om tillfälligheter och små 

marginaler. Varför gör han så? Igår gav Lagerbäck en halv förklaring. Han sa något om att om 

han kritiserar spelare så vrids det lätt ett varv i medierna: ”Lagerbäcks attack mot Teddy Lucic” 

eller så 

(Simon Bank - Vem litar på en lögnare?, Aftonbladet, 060626) 

På samma uppslag (Sportbladet 060626) publiceras ytterligare en artikel som hämtar sin grund i den 

presskonferens som Lars Lagerbäck hållit dagen innan. Denna artikel bekräftar Lagerbäcks teori om 

att om han säger något i media så blir det lätt överdrivet och förvridet. Rubriken är fetstilad. 

”Lars-Roland lägger ansvaret på spelarna: ”De var darriga och nervösa i början” 

Förbundskaptenerna Lars Lagerbäck och Roland Andersson har kritiserats hårt. Nu lägger de 

över ansvaret för förlusten mot Tyskland på spelarna ”-De var darriga och nervösa i början 

säger Roland Andersson”. Vad hände egentligen mot Tyskland? Teorierna är många och 

förbundskaptenerna – framför allt Lasse Lagerbäck – har fått de värsta smällarna av fansen 

och i media. Men på gårdagens pressträff valde Lagerbäck och Andersson att lägga över 

ansvaret på spelarna.  

(Robert Laul - Lars-Roland lägger ansvaret på spelarna, Aftonbladet, 2006-06-26)” 

På uppslaget efteråt så är hela presskonferensen publicerad med underrubriken ”Här är Lagerbäcks 

presskonferens ord för ord”.  Här går det följa presskonferensen som de två ovanstående artiklarna är 

baserade på. Frågorna är fetstilade. 

”Det finns en tendens senaste åren att ni behövt en kvart för att ”känna er in” i matcherna. 

Fick ni betala för det nu? Det ovanliga med den här matchen var att vi släppte in ett mål första 

tio minuterna. Det har vi inte gjort sedan hemma mot England 1998. Dessutom var det ett 

tillfällighetsmål. VI fanns rätt och ska kunna ta bort bollen, men var lite passiva av någon 

anledning. Jag vet inte om det fanns något mentalt att vi var extra försiktiga. Blir man det och 

inte är snabbt framme i situationerna, då kan det straffa sig och det gjorde det tyvärr den här 

gången. Du säger att målen är tillfälligheter? Vad menar du? Jag syftar framför allt på det 

första målet. Vi låg ganska rätt men det är små marginaler. Om vi varit lite mer aggressiva och 

lite tuffare hade vi kunnat avstyra första målet. Men nu gjorde tyskarna mål och då är de 

bättre än oss. Kunde du gjort något annorlunda? Nej, det tycker jag inte. Vi förberedde oss 

som vi brukar göra. 

... 
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Är du rädd för att kritisera spelarna? Nej, jag är inte ett dugg rädd för det. VI går igenom 

matcherna med spelarna och tar upp vad vu tycker är bra och vad vi tycker är mindre bra. 

Saklig kritik är viktig. Varför får vi inte höra det i så fall? Ja, det är en fråga vi kan diskutera 

länge. Det handlar om hur vissa medier använder det man säger. Där kan jag väl erkänna att 

jag ibland upplever mig själv lite för diplomatisk och intetsägande. Men i och med att vissa 

medier förvanskar så mycket så upplever jag att det skapar negativ energi. Det tar tid om 

någon är lite känslig och funderar på något inom gruppen.  

(Robert Laul – Försvars-Larstalet, Aftonbladet, 2006-06-26)” 

Lars Lagerbäck är här själv inne på den största förändringen som skett mellan 1994 och 2006. 

Vinklingen. Från att ha varit en saklig rapportering så ”kryddar” man nu gärna till det med en kraftig 

rubrik eller att det dras överdrivna slutsatser ur ett citat. Varför görs detta? Jag hävdar att i grund 

och botten beror all förändring på pengar. Viljan att tjäna mer pengar eller tvånget att tjäna mer 

pengar för att överleva. Den enda media-aktör som står utanför denna ”regel” är SVT och SR.  

De förändringar som inträffat i mediestrukturen och på mediemarknaden under senare 

decennier har gett upphov till ett allt mer kommersiellt medieinnehåll. Medier ska i första hand 

vara lönsamma och i andra hand informativa. Även nyhetsförmedlingen inriktas i högra grad 

mot nyheter som är billiga att producera samtidigt som de ska locka en så stor publik som 

möjligt (Hvitfeldt & Nyberg, 2005:23) Medieföretagets ekonomiska mål – överlevnaden och 

vinsten – är själva riktmärket för arbetet. Andra mål – t.ex. de journalistiska – tvingas 

underkasta sig detta (Hultén, 1997:125) 

Att överleva på mediemarknaden 2006 är svårare än 1994. Idag är det fler aktörer som vill ta del av 

marknaden. Det finns 2006 fler kanaler att nå ut med än vad det gjort 1994. T.ex. Internet, Fler tv-

kanaler, WebbTV, WebbRadio, Gratistidningar. Det har således skett en konkurrensökning.  Som jag 

skrev tidigare handlar det om pengar. En ökad konkurrens gör att du som aktör måste ta till nya knep 

för att behålla och skaffa nya kunder. Lösningen har blivit att vinkla hårdare. Genom att sätta en 

rubrik med ett ”slagkraftigare” budskap lockas läsaren. Idag bombarderas vi av reklam och lockelser 

från alla håll. Det gör att vi väljer det som för stunden är bäst. För nästa dag kanske någon annan är 

billigare och bättre. Detta gäller även valet av media. Lokaltidningarna har i större utsträckning sin 

trogna läsarkrets medan lösnummersbaserade tidningar är beroende att hävda sig och locka läsare. 

Detta hårda klimat för mediaaktörerna, som de till viss mån skapat själva, har gjort att de tvingas ta 

till detta knep för att locka läsare.  

 Tittar man på skillnaden mellan 1994 och 2006 ser man att det är kritiken som skiljer sig mest. 

Se punkt 3.1. Jag tror att det alltid har varit okej att skriva positivt om någon.  Medan att kritisera 

någon har varit mer tabu. Både 1994 och 2006 så hyllas spelarna kraftigt och det är tal om 

världsklass. När någon gör något bra så är det okej att skriva upp den/dem. När det går dåligt pratade 

man 1994 och otur och lät spelare och ledare själv komma med den hårda kritiken.  

Innan jag for till Staterna, satt jag en dag på posten, och medan jag väntade på min tur läste 

jag kundtidningen ”OSA. Skriv så det hörs” där en hel insändarsida ägnades åt VM-

spekulationer. Signaturen ”Ut med Brolin” skriver detta: ”Tomas Brolin ska absolut inte med! 

Han är så jäkla ful, divig och tror att han är bäst, vilket han inte är…” Ful? Babyface Brolin? Får 

man trycka vad som helst i tidningar nu för tiden? Heja Sverige! 

(Lasse Sandlin, Visst flaggar vi gärna för blågul seger, Aftonbladet, 940619) 
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I Sverige får man än så länge ”inte” skriva vad som helst. Det verkar som om Aftonbladet 2006 

hämtar inspiration till sin kritik av spelare och ledare i utländsk press. Det citeras ofta från tysk och 

engelsk press. Där är personangrepp vanligare än vad jag upplever den i Aftonbladet. 

”De svenska fansen är bättre än sitt lag” lyder en av dagen rubriker och i texten står ”Vi ska 

smula sönder knäckebrödsspelarna” (Anna Andersson, Tyskland: ”En perfekt lottning – älgarna 

är inget att vara rädd för, Aftonbladet, 060621) 

Storbritanniens största tidning News of the World har en dag en helsida med rubriken 

”Förrädare – jag konspirerar mot Sven” Det är engelsmannen Paul Balsom som avses. Han är 

det svenska landslagets fysiolog sedan åtta år.  

(Jens Kärrman, Psykattacken – mot Sverige, Aftonbladet, 060618) 

Svensk media är idag full av så kallade tyckare. 1994 fanns det en krönikör medan det 2006 fanns 

fem krönikörer. Vanlig rapportering verkar inte locka läsarna lika mycket som ”tyckar-artiklarna” gör. 

För att bli unik som krönikör/tyckare så måste man också spetsa till det lite och sticka ut från de 

andra. Detta gör att det blir hårdare kommentarer om spelare och ledare. 1994 skrev Annette 

Kullenberg en text där hon gav sportjournalistiken en ordentlig känga. 

Svensk fotbollar har utvecklats och förvandlat till en spännande, skön konst. Så är tyvärr inte 

fallet med den svenska fotbollsjournalistiken som tycks stå kvar och stampa på, ska vi säga, 50-

talsniva. Svensk fotbollsjournalistik hänger på gärdsgården och spelar i en division för sig själv. 

…5 Men artiklarna är tröga, sävliga och fyllda av fel. Speciellt språkliga fel. … Det förefaller mig 

som om fotbollsjournalister rör sig inom en privat språklig inhägnad där orden stundtals dansar 

hambo, ofta i otakt. … målgörarförmåga, försiktighetsskäl, omklädningsrumskatarsis … I 

fotbollsspråkets värld tillkommer många meningar slarvigt och hafsigt, utan eftertanke. … 

Fotbollsskribenter är skickliga på att kritisera spelarna och etermedias utsända, men har de 

någon självkritik? … Av de utsända medarbetarna är ingen enda kvinna … Det finns helt enkelt 

ingen förnyelse. Det tycks mig som om fotbollsjournalisterna fascineras så mycket av det 

svenska FOTBOLLSLANDSLAGET laganda att de själva tror de måste visa samma laganda. 

Journalisterna verkar också ha bildat ett lag som följer samma moral, iakttar samma disciplin 

och använder sig av samma vinklar för att inte svika gänget.  

(Annette Kullenberg, Bedövande bedrövligt, Aftonbladet, 060717) 

2006 har skribenterna vågat börja tycka emot varandra. Det förekommer även att skribenter 

samtalar med varandra och kommer överens att tycka olika i frågor som de egentligen tycker lika 

om.(Erik Niva, Bank vs Niva: Mannen bakom värsta skandalen (WebbTV), Aftonbladet, 080516) 

En bieffekt av att Aftonbladet vinklar sina artiklar hårdare och är frispråkigare i sin kritik än 1994 är 

att landslaget har blivit mer slutet. Vilket Aftonbladet även klagar på i sina artiklar.  

Lagerbäcks signalsändningar var: kom inte för nära. Ställ inga frågor och ställ absolut inte 

några svåra frågor 

(Tomas Ros, Lagerbäck är otydlig, Aftonbladet, 060626) 

                                                             
5 … hoppar till längre fram i texten 
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1994 kunde vi se ett betydligt mer öppet och frispråkigt landslaget. Då pressen inte vinklade om allt 

det sa så vågade de vara mer öppna än 2006.  

Internationella Fotbollsförbundet, Fifa, har nämligen degen innan uppmanat de åtta 

kvartsfinallagen att bjuda till lite extra för media de kommande dagarna, och Fifa presenterar 

till och med en förebild för de övriga lagen: ”Gör som Sverige” 

(Lasse Sandlin, På väg mot sanningens ögonblick, Aftonbladet, 940708) 

För att titta mera på Kullenbergs artikel. 2006 fanns det en utsänd kvinnlig reporter för Aftonbladet. 

Det är på inte på något sätt godkänt som jämställt fast det visar att det håller på att brytas upp och ta 

sig in kvinnor i sportens värld.  

 

Då det gäller språkliga fel och skapanden av ord som inte finns så ser det likadant ut 2006 som det 

gjorde 1994. Där har Aftonbladet en lång väg att vandra. Det är ofta slarviga skrivfel i både rubriker 

och artiklar. Jag tror det beror på det pressade tidschemat som gör att det inte finns tid för att 

korrekturläsa artiklar och att man istället litar på rättstavningen i ordbehandlingsprogrammen. Tyvärr 

verkar det vara så att tid är pengar och det ska gå fort att få ut artiklarna därför kan man köpa några 

slarvfel här och där. Artiklar som de Olle Svenning skrev under 1994 är idag mycket mer sällsynta 

Aftonbladet. Verkar som om det fått ge plats åt de snabba artiklarna och krönikorna. Vill man idag 

läsa reportage med målande beskrivningar är det magasin som gäller. En tråkig utveckling tycker jag. 

Annars gillar jag ju att det är fler tyckare och att de vågar tycka lite hårdare än vad det varit tidigare.  

Att rapporteringen ökat beror på att sporten blivit erkänd som en del av journalistiken.  Sporten har 

tidigare varit en del av tidningen som inte varit lika erkänd som nyhetsdelen. Har under min 

utbildning ofta hört föreläsare som sagt ”Ja man fick ju börja på sporten”. Idag vågar jag påstå att 

sporten är en av de mest lästa delarna i tidningarna. Det ökade intresset gör den ökade bevakningen 

naturlig. Sporten marknadsförs hårdare 2006 än vad den gjorde 1994, både från tidningens håll men 

även från sporten själva som försöker skaffa stjärnstatus runt deras ligor, cuper, och så vidare. Att de 

stora kvällstidningarna idag har en sportbilaga varje dag visar på hur stor sporten har växt sig. Ofta 

som den största delen av tidningen. Sett rent ekonomiskt så bär det sig att låta en utsänd reporter 

skriva flera artiklar per dag när denne ändå är på plats. Resan kostar det samma ändå. Det är ett 

tuffare klimat för journalister idag än för tio år sedan. Detta medför också, som tidigare nämnt, att 

det blir snabba artiklar och mindre plats för de ”långsamma artiklarna” så som utförliga målande 

reportage. 

I och med det hårdare klimatet är det viktigt att hävda sig och att synas och höras. Finns ett klassiskt 

talesätt som lyder ”Syns man inte så finns man inte”. I mediavärden är detta uttryck en sanning. 

Detta har gjort att vi ser en klarare profilering från Aftonbladet sida 2006 än 1994. Aftonbladet 

publicerar två gånger under VM 2006 en notis baserad på samma Sifo-undersökning där de står att 

de blivit utsett till bästa sporttidning. Vid andra publiceringen så skriver de också varför och hänvisar 

till avslöjande av startelvor. Detta är på ett sätt lite löjligt. Då Aftonbladet även har många 

avslöjanden som inte stämmer. Ibland helt felaktiga och ibland delvis felaktiga. Detta tas förståss inte 

upp. 

Och Johan Elmander går inte lottlös. Han erbjuds en veckolön på 200 000 kronor. – De vill 

skriva ett treårskontrakt. Och det ska vara klart före lördag när Rangers åker på ett två veckor 
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långt träningsläger i Sydafrika, säger den skotska källan till Sportbladet. 

(Jimmy Landström, -Rangers redo skriva kontrakt, Aftonbladet, 060705) 

50 miljoner kronor för fyra år. Johan Elmander har tecknat drömkontrakt med Toulouse. – Jag 

får det bra, kan man säga 

(Stefan Holm, …och nu gör även Elmander ett miljonklipp, Aftonbladet, 060708) 

Christian ”Chippen” Wilhelmsson är klar för franska Nantes. Parterna är överens om ett fyraårs 

kontrakt. Ny lön: 8 miljoner per år. Ryktena har varit många och det har tidigare snackats om 

Tottenham, Fiorentina och Newcastle. Men precis som Sportbladet avslöjade redan i maj 

lämnar Christan ”Chippen” Wilhelmsson belgiska Anderlecht för spel i franska ligan och Nantes.  

(Johan Flinck & Marcus Leifby, ”Chippens” nya årslön: 8 miljoner, Aftonbladet, 060703) 

Ny klubb, ny lön. Sportbladet kan avslöja att Cristian ”Chippen” Wilhelmsson får ett 

drömkontrakt med sin nya klubb Nantes. Ny årslön 22 miljoner svenska kronor. – Jag är nöjd, 

säger han. … Den kvicke yttermittfältaren har skrivit på ett treårskontrakt som ger honom en 

rejäl löneförhöjning.  

(Marcus Leifby, Drömlönen: 22 miljoner(”Chippen” får rekordkontrakt), Aftonbladet, 060708) 

Här avslöjar alltså Aftonbladet något för att sedan ”omavslöja” det senare då det första avslöjandet 

inte visade sig stämma. I sin strävan efter att vara nummer ett och att locka läsare så slår de på den 

stora trumman före det vet säkert. För den ej insatte läsaren så lockar detta säkert till läsning och 

många tror på avslöjandena. Vad det gäller internationella övergångar har mitt förtroende för 

Aftonbladet minskat tack vare sådana här historier. Jag kollar alltid upp med andra källor om det är 

en övergång som jag är intresserad av.  Om Aftonbladet fortsätter i denna stil så kommer de tappa 

ytterligare trovärdighet.  

4.2 Framtiden 
Tyvärr så tror jag som sagt att Aftonbladet kommer att fortsätta att vrida sina artiklar hårdare och slå 

på den stora trumman vad det gäller rubriksättning och innehåll. Själva tyckandet(läs krönikörer) har 

jag inget emot att det blir hårdare. Stör mig på folk som vägrar erkänna att det var ett dåligt resultat. 

Behöver inte vara personangrepp för att säga att spelet inte fungerade. Jag hoppas att Lars 

Lagerbäck ska börja våga säga vad han tycker.  

När det gäller trovärdighet så tror jag tyvärr att Aftonbladet kommer tappa när det gäller övergångar. 

För mig har de redan tappat och om de fortsätter att ”slå på stora trumman” vid varje rykte och 

skriva som att det är i princip klart så tror jag fler kommer börja tvivla på dem.  

Positivt är att jag tror de kommer utöka sin satsning på sport och ha fler reportrar på plats och 

således producera mer artiklar. För även om jag inte tror allt som skrivs så är det helt klart de artiklar 

i tidningen som jag anser ha högst läsvärde! 

4.3 Förslag på vidare forskning 
Vad är sport idag och igår? Jag upplever att sportbilagor får fler och fler ”nya” sporter i sig. Då jag 

gick igenom Aftonbladets sport 94 och 06 märkte jag till exempel att poker inte fanns med 1994. 

Finns det fler sporter som kommit in i sportbilagorna i dagstidningar/kvällstidningar? Vore intressant 

att studera mot varandra. För exempel, ta ut en slumpvist vald vecka 1990 och samma vecka idag 

2008 och ställ mot varandra vad det gäller innehåll. 



24 
 

Fotboll och politik. Har fotbollen någon betydelse för politiken? 1994 skrev en ledare i Aftonbladet 

(Var finns politikens Martin Dahlin?, 940703) om vad Martin Dahlin6 fått betyda för bekämpningen av 

rasism i Sverige. Martin deltog inte i någon kampanj men enligt skribenten gjort mer nytta med sina 

insatser i landslaget än vad flera välmenande antirasismkampanjer gjort. En bok som kan vara av 

värde i en sådan undersökning är Fotboll förklarar världen(ISBN10: 9170372039) av Franklin Foer. 

Har inte läst boken själv men på baksidan kan man läsa följande 

Fotboll är världens största och mest populära sport. 

Men den är mycket mer än så. Fotbollen har startat krig, utlöst frihetskamper och utnyttjats 

hänsynslöst av makthavare. Den står för social tillhörighet och ibland också för politiska 

ideologier. 

Franklin Foer har rest till fotbollens huvudstäder. Han skriver om de stora lagen, om deras 

koppling till samhället i stort, om deras supporters och vad som händer utanför arenorna. 

 

Spelarnas situation. Hur har fotbollslivet förändrats för aktörerna? Proffs och pengar. Inför VM 1994 

publicerades en lista med vilka som skulle göra det för Sverige. Med denna lista publicerades klubb 

och även yrke. Idag är alla landslagsspelare proffs på heltid. Hur har denna utveckling gått till? Och 

vilka händelser har haft stor betydelse för den proffsmarknad vi ser idag? 

4.4 Slutord 
När jag valde detta forskningsområde såg jag framför mig nöjet att få läsa alla dessa artiklar. Att 

gotta ner sig i fotbollsgodiset. Under arbetes gång förbannade jag mig själv för att jag tagit mig 

vatten över huvudet. Det var så många artiklar att gå igenom. Hade det räckt med att titta på två 

veckor under respektive VM? Hur som helst. Hade det inte varit för att det varit just fotboll så hade 

jag nog inte pallat mig igenom alla artiklarna.  

Fotbollens allra vackraste arv och drömmar kommer från Brasilien. Den sköna fotbollen, ”joga 

bonito” har otaliga brasilianska förkunnare och verkställare. ”Om Gud är rättvis så blir Brasilien 

världsmästare”, säger Romario. Många svenskar håller med, fast hoppas ändå på ett 

gudomligt överseende just i kväll. 

(Olle Svenning, Därför älskar vi att förlora mot Brasilien, Aftonbladet, 940713) 

  

                                                             
6 Martin Dahlin är mörkhyad 
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