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Abstract 

Den här studien är baserad på betyg som har satts av dagstidningar på spelare i svenska herr-

landslaget i fotboll under åren 1992 till 2008. Tidningarna vars sportsidor är med i undersök-

ningen är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Med spelarbetyg 

menas omdömena som tidningarna ger spelarna efter varje tävlingslandskamp. Spelarbetygen 

har analyserats utifrån frågeställningarna: Använder sig fyra rikstäckande tidningar av spelar-

betyg för att vinkla rapporteringen? Hur ser skillnaderna ut i användningen av spelarbetyg i 

morgonpress kontra kvällspress? 

Studien är utförd med en kvantitativ metod där betygen samlats in och organiserats efter olika 

variabler. För att analysera spelarbetygen har vi utgått från teorier om sensationalism inom 

medier av forskaren Marina Ghersetti och medieforskaren Knut Hellands teorier om symbio-

sen mellan idrott och medier. För att förstå sportjournalistens roll har vi använt oss av socio-

logen Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital.  

Våra resultat visar att spelarbetygen är ett sätt att förstärka intrycken från en match. En dålig 

match av landslaget förstärks av dåliga betyg och vice versa. Undersökningen visar att kvälls-

tidningarna är mer benägna att sätta de allra lägsta och högsta betygen. Dessa betyg kan ses 

som sensationella. Spelarbetygen är en indikator på om det går bra för landslaget eller inte 

och även en indikator på pressens förväntningar på landslaget. Undersökningen visar också att 

förväntningarna från pressen är höga på det svenska landslaget. 

Nyckelord: 

Fotboll, kvällspress, kritik, morgonpress, spelarbetyg, sportjournalistik  
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1 Inledning och bakgrund 

90 minuters hårt och mjölksyreframkallande slit i sitt lands tjänst. Uppemot en mil i löpningar 

fram och tillbaka på planen i högt tempo. Trots detta ska koncentrationen vara på topp och 

koordinationen likaså. Så ser vardagen ut för en landslagsspelare.  

 

I en VM-kvalmatch mot Bulgarien på Råsunda den 7:e oktober 1992 spelade Roger Ljung 

vänsterback och fick dagen efter av Expressen omdömet: 

 

”Användes flitigare än vanligt i uppspelen. Många attacker startades omsorgsfullt av Ljung. Defensivt ställdes 

han inte på några riktigt svåra prov men skötte det som kom utan anmärkning.”
1
  

 

Att döma av kommentaren om hans insats har alltså Roger Ljung varit duktig både offensivt 

och defensivt. Betyget? 2 av 5 getingar. Godkänd. Inte dålig och inte bra utan godkänd helt 

enkelt.  

 

Sportjournalistik är en viktig genre inom journalistiken. Forskaren Ulf Wallin från Institution-

en för journalistik och masskommunikation på Göteborgs universitet skriver i sin bok Sporten 

i spalterna:  

 

”Sportjournalistiken är sedan många år den största specialavdelning på de flesta svenska dagstidningarnas red-

aktioner. Tidningarna satsar stora summor pengar på sportavdelningen och sportnyheterna fyller dagligen flera 

sidor.”
2
 

 

 Landslaget i herrfotboll är i sin tur ett landslag som regelbundet syns i pressen. Vi har med 

hjälp av en omfattande kvantitativ analys skapat en översikt över hur bevakningen av landsla-

gets spelare har sett ut under perioden 1992 till 2008. Spelarbetyg som sätts på varje spelare i 

                                                 
1
 Hans Linné och Mats Olsson, Expressen, 1992-10-08 

2
 Wallin, Ulf (1998) Sporten i spalterna, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs uni-

versitet, Göteborg: s. 11 
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startuppställningen efter varje landskamp är något som kan tolkas som en indikator på hur 

svensk sportpress ser på herrlandslaget i fotboll och vilka förväntningar som finns på våra 

svenska fotbollsstjärnor. Vi menar att låga betyg på spelarna kan indikera att förväntningarna 

varit högt ställda på förhand och att dessa förväntningar inte infriades. Tidningarna som ingår 

i analysen är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Undersök-

ningen är avgränsad till herrlandslagets tävlingslandskamper, det vill säga kval- och turne-

ringsmatcher. Avsikten med denna undersökning av spelarbetyg har bland annat varit att hitta 

tendenser som indikerar hur bevakningen av svensk landslagsfotboll ser ut. 

 

Intresset för att undersöka pressens betygsättning av svenska herrlandslagspelare kommer av 

en egen observation i samband med Sveriges EM-kvalmatch den 2:a september förra året 

(2011). Sverige förlorade mot Ungern med 2-1 på bortaplan. I pressen dagen efter fick väns-

terbacken Oscar Wendt hård kritik. Just denna insats av Oscar Wendt ledde till att förbunds-

kaptenen uteslöt honom ur nästa landslagstrupp och Wendt har inte varit uttagen sedan dess. 

Den här gången verkar förbundskapten Erik Hamrén ha delat åsikterna som de journalister 

som bevakade landskampen hade om Wendt och han agerade därefter. Detta ledde till funde-

ringar kring hur pressen och dess betygsättning kan påverka synen på landslagspelarna. Kriti-

ken som Oscar Wendt fick efter matchen ledde till ett resonemang utifrån vår egen tidigare 

observation om att betygen spelarna får kan ses som sensationsjournalistikens minsta be-

ståndsdel. Resonemanget var som sådant att ett betyg sätts för att på ett så litet utrymme som 

möjligt framföra känslan som spelarens insats gett hos de som följt matchen. Det var dessa 

funderingar som gjorde oss intresserade av att samla in statistik på betyg för att kunna utröna 

mönster i hur betygen används av morgon- och kvällspress. 

 

Betygsättningen har varit återkommande under alla de 17 år som tagits med i den kvantitativa 

undersökningen. Betygsättningen är något som nuförtiden alltid ingår efter en viktig fotbolls-

landskamp. Betygsättningen har länge och väl varit en självklarhet i sportrapporteringen men 

det har varit lika självklart att inte fundera över hur pressen faktiskt använder sig av sin betyg-

sättning. Någon riktig analys av betygsättningen av idrottsutövare oavsett idrott har vi nämli-

gen inte stött på i vår jakt efter tidigare forskning. En viktig avsikt med uppsatsen har varit att, 

med de kvantitativa data vi fått fram, förstå hur Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Ny-

heter och Expressen skiljer sig i sin betygsättning. Att tidningarna skapar egna nyheter utefter 

betygen som de själva har satt är ett påstående som vi har haft under lupp. En avsikt har varit 
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att jämföra tidningarna för att se skillnader i hur de väljer att framställa bevakningen av 

svenska herrfotbollslandslaget genom sin betygsättning. Vi har sett betygsättningen som ett 

sätt att journalistiskt vinkla, som ett hjälpmedel för reportern att kunna förmedla känslan 

han/hon haft på matchen eller kanske till och med överdriva känslan han/hon haft. Betygen 

används ofta på ett förstärkande sätt i ett sportjournalistiskt avseende, antingen åt det positiva 

hållet eller tvärtom; för att förstärka en negativ känsla eller uppfattning. Betygen är för oss ett 

analysverktyg för att undersöka hur sportpressen kommunicerar med sina läsare. Sportpres-

sens läsare ses ofta som hängivna, med analysen av betygsättningen och rapporteringen runt 

omkring matcherna kan uppsatsen förmedla en bild av hur sportpressen spelar på deras hängi-

venhet. 

 

Ytterligare en avsikt med uppsatsen har varit att se hur betygen förändras utifrån om Sverige 

har sportsliga framgångar eller motgångar. Betygen för respektive position på fotbollsplanen 

har studerats utan att ta hänsyn till vem som spelar där.  

 

 

1.1 Förförståelse 

För att vara så öppna som möjligt i vår framställning av våra resultat vill vi redogöra för vår 

förförståelse och kunskap om ämnet. Vi har båda sedan ung ålder följt fotboll noggrant, både 

på läktaren och i tv-soffan. Landskamper har vi alltid haft stort intresse för och från början av 

2000-talet har vi sett i princip alla tävlingsmatcher som landslaget spelat. Vi har även sett ett 

stort antal allsvenska och internationella matcher. Vi följer dagligen med i nyhetsflödet kring 

sport och fotboll och har även läst mycket historik och kuriosa om till exempel VM-slutspel 

genom historien. Detta innebär att vi till exempel i resultatdelen av undersökningen skriver 

matchreferat utifrån våra egna minnen och upplevelser. Vi drar också slutsatser i uppsatsen, 

till exempel kring de förväntningar som finns på landslaget, utifrån vår egen förförståelse.  
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2 Tidigare forskning 

Det förefaller som att det inte finns någon forskning kring betygsättningen på svenska fot-

bollsspelare. Utöver enstaka kandidatuppsatser finns det heller inte någon forskning kring 

pressens betygsättning på tidningar, filmer och böcker och andra typer av omdömen. Däremot 

har flera forskare studerat sportjournalistik ur olika perspektiv och flera studier har också 

gjorts på relationen mellan morgonpress och kvällspress. Denna forskning har bidragit med 

nödvändig bakgrundsinformation och underlättat i arbetet med att hitta en teoretisk utgångs-

punkt. För att hitta forskning kring betygsättning i olika former har vi behövt söka oss till stu-

dentuppsatser.  

 

Marina Ghersetti är forskare vid institutionen för journalistik och masskommunikation på Gö-

teborgs universitet. Hennes avhandling Sensationella berättelser – en studie av nyheter från 

Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV handlar om svensk 

nyhetsjournalistik kring sensationella händelser med fokus på prinsessan Dianas död 1997 

och kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola 1987. Avhandlingen är en djup-

gående analys av mediernas bevakning av dessa händelser. Bland annat studeras de olika ak-

törerna i nyheternas berättelser, språket och berättartekniken och nyheternas dramaturgi. Den 

har gett oss förståelse för nyhetsprocesser och vilka faktorer som spelar in i formandet av ny-

heter. Vi har haft användning för avhandlingen när vi har studerat hur kvällstidningarnas be-

vakning av landskamperna skiljer sig åt från dagstidningarnas bevakning.3 

 

Knut Helland är forskare och lektor vid Institutionen för mediavetenskap på universitetet i 

Bergen. I hans bok Sport, medier og journalistikk – med fotballandslaget til EM, skriver han 

om förhållandet mellan idrott och medier, vilket han beskriver som en symbios. Han har följt 

det norska fotbollslandslaget under EM 2000 och tar ofta upp exempel från denna turnering 

                                                 
3
 Marina Ghersetti (2000), Sensationella berättelser – en studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan 

Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 

universitet, Göteborg: s.33  
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som styrker hans teorier kring symbiosen mellan sport och medier.4 I sina analyser använder 

Helland också tidigare forskning om norsk journalistik, till exempel verk av professorn Thore 

Roksvold. Hellands teori om symbios har varit ett hjälpmedel för oss att förstå vad som på-

verkar sportjournalistikens rapportering i samband med stora evenemang.  Helland menar att 

symbiosen främst är av ekonomisk art. Detta är något som har varit till stor nytta i vår analys 

av spelarbetygets natur. Hellands bok har även varit till hjälp i slutet av skrivarprocessen när 

vi dragit slutsatser kring vad mediebevakningen kan ha för inverkan på spelare och ledare i 

landslaget. Hellands bok har också bidragit i diskussionen kring vad det kan finnas för anled-

ningar till att en tidning sätter högre betyg än en annan tidning. Sport, medier og journalistikk 

har också bidragit med bakgrundsinformation till våra jämförelser mellan kvällstidningarnas 

och morgontidningarnas sportbevakning.  

 

Donald Broady är professor vid Uppsala universitet och författare till boken Sociologi och 

epistemologi, Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. Den är en 

utförlig genomgång av Bourdieus författarskap och nyckelbegreppen i hans teorier. Vi har 

haft stor användning av detta verk när vi utformat vår teoretiska utgångspunkt.  Bland annat 

har det gett oss en inblick i nyckelbegrepp som kapital, habitus och fält.  

 

Ytterligare ett verk som kommit till användning är Massmedier – Press, radio och tv i den 

digitala tidsåldern av Stig Hadenius, professor emeritus i journalistik, Lennart Weibull, pro-

fessor i massmedieforskning och Ingela Wadbring, fil. dr och forskare i journalistik och 

masskommunikation. Den är en handbok om medierna i Sverige och innefattar allt från de 

stora svenska dagstidningarnas historia till mediernas utbredning på internet. De tre forskar-

nas bok har vi till exempel använt som stöd för våra teorier kring kvällspressens användning 

av sensationella betyg. Massmedier innehåller också stora mängder statistik bland annat kring 

sportens utrymme i tidningarna5, vilket har varit användbart i arbetet med uppsatsen.  

 

 En uppsats som vi använt oss av är Kulturjournalistik på drift – en kvantitativ studie av re-

censionsmaterial på dvd-omslag. Uppsatsen är skriven av studenterna Daniel Hansson och 

                                                 
4
 Knut Helland (2003) Sport, medier og journalistikk – Med fotballandslaget til EM, Fagbokförlaget, Bergen: 

s.11 

5
 Stig Hadenius, Lennart Weibull, Ingela Wadbring (2008) Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tids-

åldern, Ekerlids förlag, Stockholm: s. 278.  
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David Noaksson från Mittuniversitetet i Sundsvall och är en C-uppsats i journalistik. Hansson 

och Noaksson har valt att undersöka fenomenet att journalistiskt material, alltså betyg och 

andra omdömen från filmkritiker, används för att marknadsföra DVD-filmer.6 Det som gjorde 

denna uppsats intressant för oss var att författarna undersökte betyg och omdömen från kriti-

ker, vilket liknar vissa delar av vår undersökning. Hansson och Noaksson använder sig av Pi-

erre Bourdieus teori om symboliskt kapital och kritikerns makt, vilket gav oss inspiration i 

valet av uppsatsens teoretiska utgångspunkt.7 

2.1  Teoretisk utgångspunkt 

Den franske sociologen Pierre Bourdieus teori om det symboliska kapitalet har hjälpt oss i 

funderingarna kring sportjournalisternas roll i betygsättningen. Vi har använt oss av den för 

att på ett kvalitativt tillvägagångssätt närma oss spelarbetygets byggstenar. Här förklaras kort-

fattat nyckelbegreppen i Bourdieus teori om det symboliska kapitalet. Symboliskt kapital bru-

kar ses som den mest grundläggande termen i Bourdieus teorier. Det är ett ytterst allmänt be-

grepp. Donald Broady preciserar termen med orden ”Symboliskt kapital är det som av sociala 

grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”8 Begreppet används av Bourdieu 

för att förklara hur vissa personer och institutioner genom andras erkännande anses berätti-

gade att framföra sina budskap. Tack vare till exempel utbildning, anseende inom forskar-

samhället eller tillgångar i form av släktrelationer kan man uppnå högt symboliskt kapital och 

därmed erkännas som hedervärd eller aktningsvärd.  

 

Bourdieus teori om det symboliska kapitalet handlar om vilka som har störst möjlighet att få 

genomslag för sina tankar.9 Bourdieu behandlar bland annat konstkritiker och musikkritiker 

och det faktum att de genom ett kulturellt erkännande har fått möjligheten (kapitalet) att ta 

avstånd från eller upphöja olika företeelser inom deras fält. Det kapital som konstkritiker och 

musikkritiker främst innehar är det kulturella kapitalet.10 Detta kapital framträder bland annat i 

                                                 
6
 Daniel Hansson & David Noaksson (2008) , Kulturjournalistik på drift – en kvantitativ studie av recensions-

material på dvd-omslag, Mittuniversitetet, Sundsvall: s. 1 

7
 Ibid: s.3 

8
 Broady (1990): s. 171 

9
 Ibid: s. 171 

10
 Gripsrud (2002): s. 98 
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akademiska grader och yrkestitlar. Huruvida någon eller något har högt kapital eller inte be-

stäms inom det som Bourdieu kallar sociala fält. ”Samhällsområden där det försiggår be-

stämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det hela tiden råder en kamp om status eller 

erkännande bland aktörerna.”11 I Bourdieus teorier är samhället uppdelat i flera olika fält 

varav ett, idrottens fält, är extra intressant för oss då sportjournalistiken ingår där.12 

Bourdieus teorier om sociala fält och socialt kapital har inte visat sig vara fullt lämpliga som 

utgångspunkt när det gäller studier av betygens roll i vinklingen i dagspressen kring lands-

kamperna. Det visade sig vara komplicerat att föra in dessa teorier på fenomenet spelarbetyg 

eftersom Bourdieu inte behandlar det alls. Inga andra forskare har heller skrivit om spelarbe-

tyg och hur de används. Vi anser dock att det finns ett parallellförhållande mellan kritikern 

och betygsättningen. En ansedd sportjournalist som till exempel Mats Olsson
13

 menar vi har 

högt kapital inom sportjournalistikens fält. Hans betyg har därmed mer tyngd än en oerfaren 

sportjournalists betyg.  

Däremot har vi till vår egen teoribildning överfört Bourdieus symboliska kapital på sportjour-

nalisterna, det vill säga de som betygsätter. Vi anser det som fullt möjligt att överföra, på så 

vis att sportjournalisterna också är en typ av kritiker. Vi menar att dessa betygsättande sport-

journalister innehar ett kapital i Bourdieus mening. Detta kapital menar vi påverkas av olika 

faktorer. Till exempel hur länge journalisten varit verksam, journalistens kunnighet inom 

svensk och internationell fotboll och det utrymme han/hon tilldelas i medierna. Under vår 

kvantitativa insamling har det visat sig att de journalister som får möjlighet att betygsätta oft-

ast är de som kan anses inneha högt symboliskt kapital. Till exempel är sportkrönikören Lars 

Sandlin med och betygsätter näst intill alla tävlingslandskamper som bevakas av Aftonbladet. 

Lars Sandlin är en ansedd sportjournalist.14 Vi menar att det finns en tydlig kraft bakom 

spelarbetygen. Tidningarna rättfärdigar sina betyg genom att uppgiften att betygsätta ges till 

journalisterna med det högsta symboliska kapitalet. 

                                                 
11

 Ibid: s. 95  

12
 Bourdieu (1991): s. 190 

13
 Expressen.se, 2002: Game, set och mats!, osignerat, http://www.expressen.se/sport/1.1399135/2002-game-

set...-och-mats, hämtad 2012-01-19 

14
 Resume.se, Men hallå Lasse Sandlin, osignerat, http://www.resume.se/folk/men-halla/2007/10/23/lasse-

sandlin/, hämtad 2012-01-04 

http://www.expressen.se/sport/1.1399135/2002-game-set...-och-mats
http://www.expressen.se/sport/1.1399135/2002-game-set...-och-mats
http://www.resume.se/folk/men-halla/2007/10/23/lasse-sandlin/
http://www.resume.se/folk/men-halla/2007/10/23/lasse-sandlin/
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Vissa journalister besitter högt symboliskt kapital inom sportjournalistikens fält och därmed 

har de rätten att bedöma om en spelare har gjort en bra eller dålig match. I förlängningen in-

nebär det att dessa journalister avgör om spelarna är bra eller dåliga. Litteratur- och musikkri-

tiker har en nivå av kulturellt kapital som gör att de kan avgöra vad som är bra eller dålig 

smak. Journalister som betygsätter landslaget har möjligheten att skapa normer för vad andra 

tycker om spelarna. De har även makten att avgöra vilka förväntningar som ska ställas på 

landslaget, betygsättningen avspeglar detta. Om spelarna får bra betyg innebär det att de har 

motsvarat eller överträffat förväntningarna.15 

Ett teoretiskt perspektiv som har varit lättare att knyta till vår undersökning är Knut Hellands 

teorier kring förhållandet mellan medier och idrotten. Helland anser att fotbollen är den arena 

där relationen mellan sport och medier är allra mest synlig.16 Han tar som ett exempel det 

norska landslaget i fotboll som misslyckades i EM-slutspelet 2000 och sedan inte lyckades 

kvalificera sig till VM 2002. Bristen på framgångar i samband med EM-misslyckandet och 

det efterföljande debaclet i VM-kvalet påverkade ekonomin negativt hos både det norska fot-

bollsförbundet, sponsorerna och medierna. Helland skriver att bristen på medieintresse för 

fotbollen gav sponsorerna dålig avkastning. För tidningarna minskade intäkterna då försälj-

ningen av lösnummer gick ner. Fotbollsförbundets biljettintäkter minskade och intresset för 

fotboll i stort likaså. Helland menar att dessa tre ovan nämnda aktörer lever i en symbios. Fot-

bollsförbundet behöver sponsorer och sponsorerna syns genom tv-rutan. Tv och andra medier 

får i sin tur publik genom att visa fotbollsmatcher. Medierna ser till att långt fler än bara åskå-

darna på arenan ser reklamen runt planen. Helland menar att fotbollsarenan är samhällets 

främsta exponeringsplats för kommersiella budskap.17 Sammantaget visar Helland på ett starkt 

band mellan dessa tre aktörer. Denna symbios fungerar som en teoretisk utgångspunkt i upp-

satsen. Den hjälper till att förstå den kontext som omger betygsättningen av spelarna. Helland 

framställer i sin bok tydliga bevis på att fotboll som produkt säljer bäst när det går bra.18 I och 

med detta finns det ett intressant perspektiv på betygsättningen. Journalisterna är i stor grad 

de som bestämmer när och om det går bra eller inte.  

                                                 
15

 Broady (1990): s.175 

16
 Helland (2003): s. 11 

17
 Helland (2003): s. 14 

18
 Helland (2003): s. 11 
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Det är givetvis så att Norges medielandskap inte är exakt likadant som Sveriges trots att det är 

Sveriges grannland, och Hellands teorier kan inte i alla sammanhang överföras till svenska 

förhållanden. Vi anser dock att Knut Hellands bok i flera avseenden fungerar att använda till 

svenska förhållanden eftersom Sverige i mediehänseende är likt de övriga länderna i Norden. 

Sverige och Norge tillhör båda det mediesystem som Daniel C. Hallin och Paolo Manchini 

kallar demokratisk korporativism.19 Vi anser därför att Sport, medier og journalistikk kan an-

vändas som stöd för de slutsatser som dragits i uppsatsen kring förhållanden mellan medierna 

och idrotten i Sverige.  

Marina Ghersettis teorier har vi använt oss av för att få bättre förståelse för den dramaturgi 

som nyheter ofta bakas in i. Hennes bok behandlar sensationsinriktade mediers rapportering 

av den engelska Prinsessan Dianas död och kidnappningen av tre svenskar i Angola 1987. 

Detta var två stora nyheter som rönte stor uppmärksamhet.20 Uppmärksamhet röner också 

svenska herrlandslaget i fotboll. Vi har därför haft användning av Ghersettis bok när det gäller 

hur medier formar sina sensationella historier och varför de vill forma dem på ett speciellt vis. 

Ghersettis teorier har hjälpt oss att förstå vilka avsikter det finns med att sätta sensationella 

betyg. 

En annan viktig teoretisk utgångspunkt kommer från Stig Hadenius, Lennart Weibulls och 

Ingela Wadbrings bok Massmedier. Vi utgår med stöd av Hadenius, Weibull och Wadbring 

från att kvällstidningar i större utsträckning ägnar sig åt sensationsjournalistik än vad som är 

fallet för morgonpressen.21 Kvällspressen har också långt tidigare än morgontidningarna lagt 

större vikt vid sportbevakning. I jämförelse med morgontidningar har sporten alltid varit en 

större del av innehållet i kvällstidningar
22

. Denna teoretiska utgångspunkt används för att 

kunna dra slutsatser om huruvida kvällspressen använder sig av betyg för att dra läsare.  

                                                 
19

 Hadenius, Weibull, Wadbring (2008): s. 44 

20
 Ghersetti (2000): s. 77 

21
 Hadenius, Weibull, Wadbring, (2008): s. 73 

22
 Wallin, (1998): s.55 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka spelarbetygsfenomenet utifrån det kvantitativa material 

som samlats in samt kvalitativa resonemang utifrån litteraturen vi har använt oss av. Med 

hjälp av vårt material söker vi svar på frågor som hur förväntningarna ser ut på det svenska 

fotbollslandslaget och om det går att se sådana förväntningar i spelarbetygen. Vi frågar oss 

också hur betygen ser ut för respektive spelarpositioner i laget. Utifrån Knut Hellands teo-

rier
23

 om en ekonomisk symbios mellan fotboll, sponsorer och medier frågar vi oss om det 

finns några tendenser i tidningarna till att överdriva landslagets framgångar för att öka sin 

ekonomiska vinst. Dessa funderingar har vi sammanfattat i två huvudsakliga frågeställningar. 

 

De huvudsakliga frågeställningarna i uppsatsen är:  

  Använder sig fyra rikstäckande tidningar - Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet - av spelarbetyg för att vinkla rapporte-

ringen? I så fall, hur? 

 Hur ser skillnaderna ut i användningen av spelarbetyg i morgonpress 

kontra kvällspress? 

 

 

                                                 
23

 Helland (2003) : s.13 
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4 Material och metod 

Det huvudsakliga materialet i uppsatsen består av en kvantitativ undersökning av rapporte-

ringen kring 105 stycken tävlingslandskamper som har spelats mellan den 10:e juni 1992 och 

den 18:e juni 2008. Materialet har samlats in från Kungliga Bibliotekets mikrofilmssal. De 

105 landskamperna är alltså alla tävlingslandskamper som svenska herrlandslaget i fotboll har 

spelat under nämnda tidsspann. Tidningarna vars rapportering har undersökts är Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Att valet föll på dessa tidningar grundar 

sig på att vi hade en förkunskap om att just dessa tidningar varit flitiga i att använda sig av 

betygsättning på spelarna. Vi ville även ha möjligheten att jämföra kvällspress med morgon-

press. Dessutom ville vi ha rikstäckande tidningar.  

 

Elva spelare i 105 matcher i fyra tidningar ger 4620 betyg. Dessa 4620 spelarbetyg är alltså 

det empiriska materialet för vår uppsats. Betygen har förts in i ett kodschema där vi använt 

oss av olika variabelvärden som beskrivs här nedan.  

 

4.1 Materialinsamling 

Det första variabelvärdet som har betydelse för undersökningen är markeringen för vilken tid-

ning som menas. Variabelvärdet för spelarnas position i matcherna är markerat som 1-12 i 

vårt schema. Ett fotbollslag har som säkert är bekant bara elva spelare på plan. ”Den tolfte 

mannen” brukar i idrottsjargong vara lagets supportrar. Så är dock inte fallet i vår undersök-

ning. Här är spelare nummer 12 något som har gett oss möjlighet att föra in både en 4-4-2 

uppställning och en 4-5-1 uppställning med tre innermittfältare på ett korrekt vis i kodsche-

mat. I varje match har därför en position lämnats tom. Svenska herrlandslaget har alternerat 

mellan 4-5-1, 4-4-2 och betydligt mer sällan 4-3-3. För att klargöra innebär till exempel en 4-

4-2 uppställning att man ställer upp med fyra backar, fyra mittfältare och två anfallare. Mål-

vakten är inte inräknad för ett lag ställer alltid upp med en målvakt, några variationer sker inte 
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på den positionen. Något bortfall i kodschemat har förekommit som en följd av att en tidning 

ibland, dock väldigt sällan, har glömt att betygsätta en spelare. 

Under de flesta åren mellan 1992 och 2008 har tidningarna använt sig av en betygsskala som 

sträcker sig mellan 0-5 vilket också är vår skala. Expressen kan dock ge 6 i betyg efter en ex-

traordinär insats i en extraordinärt viktig match. Mellan VM-matchen mot England den 2 juni 

2002 och en kvalmatch mot Nordirland den 28:e mars 2007 använder sig DN av en an-

norlunda betygsskala. DN har under denna period en skala på 1-10 där allt i och med 4 och 

nedåt är variationer av betyget underkänt och allt från betyget 8 och uppåt är variationer av 

betyget världsklass. De använder sig väldigt sällan av betyg under 4 och över 8. Därför har vi 

valt att applicera vår egen ovan nämnda skala från DN:s 4 som innebär underkänt till deras 8 

som innebär toppklass. Som bekant har vi en skala på 0-5. Vi har dock inte satt några extraor-

dinära 6:or när DN satt över 8 i betyg. Anledningen till detta är att vi vill undvika tvivelfram-

kallande jämförelser med andra tidningars betygsättning. Det är orimligt att anta att Dagens 

Nyheter sätter omdömet ”utomjordisk” varje gång de går över 8 i sin skala. Däremot har vi 

satt 0 om DN gett under 4 i betyg.  

Sedan matchen mot England 2002 har även SvD valt att ha en annorlunda betygsättning, näm-

ligen en skala på 1-6. SvD använder sig alltså inte av någon nolla och sexa står för världs-

klass. Det är alltså i princip samma skala som vår egen med den lilla skillnaden att de flyttat 

upp ett snäpp siffermässigt. Vi har därför tagit oss friheten att flytta ner SvD:s betyg så att 

6:an i deras skala är 5 i vårt schema och så vidare ner till deras 1 som följaktligen blir 0 för 

oss. Allt för att få så bra överensstämmelse som möjligt med övriga tidningar i undersökning-

en.  

 

Den kvantitativa insamlingen ger en förståelse för hur tidningarna ser på spelarnas prestation-

er men ger kanske framför allt en översiktsbild av tendenser i hur de går till väga när de be-

tygsätter landslaget. För oss är den kvantitativa metoden ett bra sätt att undvika att lägga egna 

värderingar, vilket alltid kan vara en fälla med kvalitativa undersökningar. Därför står uppsat-

sen på en grund som till största delen består av kvantitativ data. Det erbjuder möjligheter att 

se om tidningarnas spelarbetyg speglar tidigare forskning som gjorts i förhållandet morgon-

press kontra kvällspress. Kodschemat finns som bilaga. Källorna i form av jurymedlemmar 

finns också som bilaga. 
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4.2 Läsanvisning 

Resultatdelen av denna uppsats innehåller delvis ett språk som inte är vanligt i en vetenskap-

lig text utan snarare hör hemma inom sportjournalistiken. Detta är medvetet från vår sida. Vi 

vill uppnå en god läsbarhet med detta. Det är nödvändigt att skriva om idrott och fotbollsmat-

cher för att redovisa kontexten kring betygen. Till exempel förväntningar kring landslaget och 

vilka känslor som fanns före och efter matcherna. Eftersom texterna om matcherna inte är ve-

tenskap hade ett vetenskapligt språk lett till felaktiga och svårlästa omskrivningar. Vi anser att 

de berättelser som finns med i resultatdelen är viktiga för förståelsen av betygstabellerna. Det 

är med hänsyn till läsare som inte följer svenska landslaget som vi har använt oss av detta stil-

istiska grepp. Att bara använda tabellerna anser vi inte hade räckt för att förmedla en helhets-

bild av hur pressen använt sig av betygen. Texterna om matcherna är inte citerade utan ett 

återberättande från vår sida utifrån vår förkunskap. Fotnoterna som avslutar de berättande de-

larna av resultatdelen är en läsanvisning. Det är en källa vi redovisar där läsaren kan kontrol-

lera våra påståenden, främst kring faktauppgifter som slutresultat i matcherna. Vi har dock 

inte citerat nämnda källor. Formuleringarna är våra egna. 

4.3 Avgränsningar  

Som redan är nämnt tidigare i texten har en avgränsning gjorts till att enbart undersöka täv-

lingslandskamper för herrlandslaget i fotboll. Att ta med så kallade vänskapsmatcher hade 

betytt att vi fått ett oöverkomligt stort material. Tävlingsmatcherna innehar också en laddning 

med förväntningar från pressen och svenska folket som en vänskapsmatch inte riktigt kan nå 

upp till. Tävlingsmatcher är viktigast att rapportera om och är därför också mest intressant för 

uppsatsen. Tidsspannet 1992-2008 valdes för att det kändes lagom ur tidsaspekten. Vi har haft 

en begränsad tid på oss att skriva uppsatsen och hade inte tid att studera fler år. Inledningsvis 

skulle uppsatsen ha ett 20 år långt tidsspann (1992-2011) men vi märkte snabbt att det skulle 

vara alldeles för tidskrävande. Det faktum att Kungliga Biblioteket inte hade tidningarna med 

de allra senaste matcherna spelade förstås också in till det beslutet. Utifrån vår förkunskap 

känner vi till att 1992-2008 är en period där herrlandslaget upplever både upp och nedgång på 

ett tydligt vis, vilket är intressant ur analytisk synpunkt. Det finns också en osäkerhet kring 

när tidningarna började sätta betyg på landslagsspelarna men vi antog att de förmodligen hade 

börjat med detta 1992, vilket visade sig stämma.  
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I valet av tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, finns en 

vilja att jämföra kvällspress och morgonpress. Vi har valt att inte ta med några lokala tidning-

ar utan helt satsat på rikstäckande press. Detta mycket på grund av att vi på förhand ansåg att 

det var störst chans att de svenska tidningarna med störst upplaga hade betygsättning i sina 

sportsektioner. Större tidningar har också omfattande bevakning av sportevenemangen, 

kanske speciellt kvällspressen.  

 

Aftonbladet och Expressen har båda sedan början av 2000-talet separata sportbilagor.  Detta 

var något som var viktigt att väga in med tanke på att vi ville analysera sportjournalistik som 

har lästs av många. Visserligen är alla valda tidningar baserade i Stockholm men på samma 

gång är alla rikstäckande. Sammanfattningsvis är det så att undersökningen handlar om det 

svenska herrlandslaget i fotboll, en angelägenhet för hela landet. På så sätt är det logiskt att 

undersöka rikstäckande tidningar. Det är dessa tidningars omdömen som väger tungt med 

tanke på deras stora läsarkrets och status.  

 

Beträffande spelarbetygen i sig har vi gjort så att vi inte tagit med avbytare i beräkningarna. 

Förutom om avbytaren har hoppat in i matchen så pass tidigt att det är han som har fått betyg 

och inte spelaren som startade på positionen. Till exempel om en spelare byts in redan i 20:e 

minuten används inhopparens betyg i undersökningen. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

När det gäller begreppsvaliditet anser vi att vår undersökning fungerar. Med begreppsvaliditet 

menas överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator.
24

 Det är 

spelarbetyg vi ska undersöka och det är spelarbetyg vi har undersökt. Genom vår litteratur har 

vi kunnat konstatera att det i betygens värld är förknippat med sensationalism att sätta de allra 

lägsta eller högsta betygen. 

                                                 
24

 Peter Esaiasson, Mikael Giljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud,(2007) Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts juridik AB, Stockholm,: s. 64 
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Utifrån Metodpraktikans kriterier för hög reliabilitet anser vi att vår undersökning håller måt-

tet.
25

 När vi var så gott som klara med kodningen insåg vi att vi var tvungna att göra vissa för-

ändringar i vår kodning då två av tidningarna förändrade sin betygsskala. Vi gick tillbaka fler-

talet år i undersökningen och strukturerade om kodningen. I samband med detta kunde vi kon-

trollera om det fanns slumpmässiga fel i kodningen. Vi gick visserligen inte igenom all vår 

kodning men åtminstone hälften och fann få slumpmässiga eller osystematiska fel.  

 

4.5 Kvalitativ undersökning 

I samband med undersökningen av betygen på spelarna studerade vi även sportsidornas layout 

och utformning kring matcherna. Främst letade vi efter detaljer som har ett direkt samband 

med betygen, exempelvis att en tidning har gjort en egen nyhet av ett betyg. Det var också 

naturligt att studera pressens reaktioner kring matcherna i form av rubriker, bilder och kröni-

kor. Den kvalitativa undersökningen har gett oss underlag för att kunna beskriva kontexten 

kring betygen. Vi har även kvalitativt studerat layouten, själva utformningen av betygen, för 

att på så sätt kunna dra slutsatser kring vilken vikt spelarbetygen har i sportbevakningen. Om 

vi exempelvis har observerat att spelarbetygen är uppsatta på en helsida med tillhörande bil-

der på spelarna har vi ansett att det går att tolka att betygen är av vikt för tidningen.  

 

I den kvalitativa undersökningen har vi systematiskt studerat de artiklar, krönikor, rubriker 

och bilder som funnits om matcherna vi har bevakat. Spelarbetygen har vi samlat in och ana-

lyserat i den kvantitativa undersökningen men vi har även jämfört dessa betyg med hur ton-

gångarna är i bevakningen runt omkring matcherna för att se om man kan tolka spelarbetygen 

som ett sätt att vinkla rapporteringen. Analysen är gjord utifrån vår förförståelse. Vi känner 

till de flesta av matcherna. Vi är bekanta med hur matcherna har utspelat sig och spelares pre-

stationer och kan på så sätt notera intressanta detaljer i rapporteringen kring landskamperna.  

                                                 
25

 Esaiasson, Giljam, Oscarsson Wängnerud (2007): s. 70 
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5 Resultat och analys 

Resultat- och analysdelen är uppdelad i landslagssäsonger. En säsong är kvalet till en turne-

ring och själva turneringen. 1992 var Sverige direktkvalificerat tack vare hemmaplan. Första 

rubriken i dispositionen blir därför ”Säsongen 1992” och innehåller analysen av Sveriges 

matcher i hemma-EM. Nästa avsnitt är ”Säsongen 1992-1994” då Sverige både kvalade och 

deltog i VM-turneringen 1994. Därför sträcker sig alltså den säsongen från den första kval-

matchen hösten -92 till Sveriges sista match i slutspelet VM 94. Enligt denna modell fortsätter 

sedan uppdelningen i säsonger fram till EM 2008. Följaktligen blir det kortare avsnitt när 

Sverige inte kvalar in till turneringar, till exempel säsongen 1995-1996. I varje del analyseras 

spelarbetygen utifrån den teoretiska ramen och andra intressanta fakta som finns i det under-

sökta materialet lyfts fram. I slutet av analysdelen kommer en rubrik som heter ”Resultat över 

tid” där vi redovisar den sammanlagda statistiken från alla 17 år vi samlat data ifrån. 

5.1 Säsongen 1992 

Vår resa genom uppsatsens 17 år av landslagsfotboll inleds på hemmaplan. 1992 stod Sverige 

som värd för Europamästerskapen i fotboll. Sverige inledde mot ett Frankrike med stjärnor 

som Jean-Pierre Papin och Eric Cantona i truppen. Sverige, med debaclet i VM i Italien i 

färskt minne,
26

 hade å andra sidan ett mycket spännande lag på gång. I startelvan fanns en ung 

Patrik Andersson som i framtiden skulle spela för storlag som Bayern München och FC Bar-

celona och Tomas Brolin som i denna turnering skulle få sitt internationella genombrott. Sve-

rige tog en tidig ledning genom mittbacken Jan Eriksson, då i IFK Norrköping, som nickade 

bollen i nät efter 24 minuter. Sverige höll ledningen till en bit in på andra halvlek då franske 

storstjärnan Jean-Pierre Papin kunde kvittera. Matchen slutade 1-1 och med tanke på den förra 

stora turneringen landslaget deltog i, då Sverige förlorade alla gruppspelsmatcher med 1-2, 

var det ett klart fall framåt. Ett oavgjort resultat mot stornationen Frankrike med flera spelare i 

                                                 
26

 Vm-fotboll.se, Sveriges fotbolls VM historia, osignerad, http://www.vm-fotboll.se/vm-historia-sverige.html, 

hämtad 2012-01-19 

http://www.vm-fotboll.se/vm-historia-sverige.html
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europafotbollens bästa klubbar ansågs som bra. Spelarbetygen efter matchen i undersökning-

ens fyra tidningar var höga. Sverige kunde sedan avfärda Danmark (som sedan vann turne-

ringen) med 1-0 och stornationen England med 2-1. Det var fotbollsfest i Sverige och mitt-

backen Jan Eriksson var allas gunstling efter att ha nickat in en boll även mot engelsmännen. 

Festen för Sveriges supportrar fick dock ett plötsligt slut efter förlusten mot ett övermäktigt 

Tyskland i semifinalen.27  

Redan på granskningen av spelarbetygen under den första turneringen kan vi se skillnader 

mellan kvällspressens och morgonpressens betygsättning. Sett till snittbetyg per tidning skil-

jer det sig inte mycket. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ger båda 3,3 i snittbetyg över 

hela turneringen medan Aftonbladet och Expressen sätter 3,1 respektive 3,2 i snitt. DN och 

SvD ligger alltså lite högre, något som kan peka på att morgonpressen på förhand hade lägre 

ställda förväntningar på spelarna. Vi ser däremot att kvällspressen betydligt oftare sätter det 

relativt skrala betyget ”Godkänd”, framför allt i jämförelse med DN. DN:s betyg hamnar 

mestadels i mitten av skalan medan SvD har en spridning av betygen som liknar kvällstid-

ningarna. Se tabell 1. Även bevakningen i övrigt ser annorlunda ut. Bevakningen får mer ut-

rymme i kvällspressen och själva betygsgrafiken skiljer sig markant. Betygen i Aftonbladet 

och Expressen tar stort utrymme och är utförligt detaljerade medan betygsgrafiken i DN och 

SvD är ytterst sparsmakad.28 29 Vi anser att man redan här kan se hur Hadenius, Weibull och 

Wadbrings forskning bekräftas av hur sportbevakningen ser ut i de respektive tidningarna. 

Sporten är högprioriterad hos Aftonbladet och Expressen.
30

 

Bild 1. Exempel på hur betygen utformas i Dagens Nyheter 1992. 1992-06-11. Jämför gärna 

med Bild 2 i slutsatskapitlet som visar betyg i kvällspressen från 1993.  

                                                 
27 Uefa.com, Latecomers Denmark steals the show, osignerat  

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=1992/overview/index.html hämtad 2012-01-04 

28
 Dagens Nyheter, Sportdelen, 1992-06-11 

29
 Expressen, Sportdelen, 1992-06-11 

30
 Hadenius, Weibull, Wadbring (2008): s. 278 

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=1992/overview/index.html
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 Vi har som vi beskrivit tidigare i texten undersökt betyg per spelarposition. Allra sämst betyg 

fick vänstermittfältaren och vänsterbacken med ett snitt på sammanlagt 2,3. Hos vänstermitt-

fältaren syns en mycket större spridning med betyg som sträcker sig från sju stycken under-

kända till ett världsklassbetyg. Vänsterbacken får elva stycken ”Godkänd” och fem stycken 

”Bra”, relativt skrala betyg under en turnering där det gick väldigt bra för det svenska herr-

landslaget. Detta är intressant för oss som fick den här uppsatsidén som en följd av vårt reso-

nemang att vänsterbacken ofta förbises. Bäst betyg får innermittfältare nummer tre och en av 

mittbackarna. I det här fallet är det Tomas Brolin och Jan Eriksson det handlar om. Noterbart 

är att Sverige för det mesta bara har spelat med en anfallare vilket innebär att vår variabel an-

fallare nummer två bara deltagit i en match. Se tabell 2. 
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5.2  Säsongen 1992-1994 

Årtalet 1994 innehåller sköna minnen för svenska fotbollsfans. Sommaren 1994 dansade det 

svenska fotbollslandslaget som aldrig förr. Efter EM 1992 på hemmaplan kunde fotbollsfans 

och press ana att det svenska herrlandslaget hade något stort på gång. Fotbolls-EM i Sverige 

hade gett en vink om att landslaget kunde mäta sig med de allra bästa. I kvalet till VM 94 i 

USA gick Sverige fram som en ångvält. Med livsfarlige Martin Dahlin som spjutspets, mitt-

fältsmotorn Jonas Thern som fältherre och Tomas Brolin som kreatör tog man sig bekvämt 

vidare till huvudturneringen. Från Sveriges kvalgrupp kom också Bulgarien med till VM. De 

båda lagen skulle senare stöta på varandra i en klassisk match. Väl i turneringen började Sve-

rige mot ett Kamerun som gjort succé i senaste VM-turneringen i Italien, ett svårt motstånd. 

Matchen slutade 2-2 efter att vänsterbacken Roger Ljung och Martin Dahlin nätat för Sverige. 

Det var en trevande inledning, ingen kunde ana vad som skulle hända framöver. I nästa match 

hamnade svenskarna i underläge mot Ryssland men kunde arbeta sig upp jämsides och förbi 

efter två mål av Martin Dahlin och ett signerat Tomas Brolin på straff. I den tredje och sista 

gruppspelsmatchen spelade man 1-1 mot jättarna Brasilien efter ett vackert mål av Kennet 

Andersson och nu började folk inse att Sverige kunde gå långt i turneringen. Åttondelsfinalen 

mot Saudiarabien gick planenligt, Sverige vann med säkra 3-1.  
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Kvartsfinal. Sverige – Rumänien. Rumänerna, anförda av Gheorghe Hagi, hade imponerat 

och slagit ut Argentina i åttondelen. Matchen blev dramatisk. En regelrätt klassiker som slu-

tade 1-1 vid full tid. Brolin hade gjort ett listigt mål på en frisparksvariant men rumänerna 

hade kvitterat sent. I förlängningen tog sedan rumänerna ledningen och som salt i såren blev 

Stefan Schwarz utvisad. Det såg mörkt ut. En långboll från Roland Nilsson senare var det 

dock kvitterat. Kennet Andersson nådde högre än den rumänske målvakten Prunea och nick-

ade matchen till straffläggning. Väl där skrev målvakten Thomas Ravelli historia. Sverige var 

sedan chanslöst i semin mot Brasilien men kunde enkelt ta bronsmedaljen i en kamp mot 

kvalbekantingarna Bulgarien genom seger med hela 4-0.31 

I enlighet med det faktum att landslaget hade en mycket framgångsrik period resultatmässigt 

får spelarna höga betyg. Mest anmärkningsvärt när det gäller tidningarnas betygsättning under 

denna period är SvD:s låga användning av extremerna. Sverige var under perioden 92-94 ett 

landslag i absoluta toppskiktet i världen men SvD har bara delat ut sju stycken ”Världsklass”. 

Dock har man gett flest ”Mycket bra”. Samtidigt har SvD gett allra minst av de lägsta omdö-

mena. Man har tyngdpunkten i mitten av skalan medan den andra morgontidningen i vår 

undersökning, DN, har gett ut allra flest höga betyg. En anmärkningsvärd skillnad. DN:s be-

tygsättning liknar här kvällstidningarnas. Aftonbladet och Expressen ger ut flest låga betyg. 

Expressen ger efter kvartsfinalmatchen mot Rumänien Tomas Brolin betyget 6 av 5, högre än 

vad man egentligen kan få.32 Detta är något som Expressen bara gjort två gånger genom alla 

tider. Första gången gavs betyget till Glenn Hysén, därav betygets namn, Hysénklass.33 Bety-

get ska indikera hur otroligt extraordinär en insats var, ett uppenbart grepp för att skapa sen-

sation. Se tabell 3.  

                                                 
31 Fifa.com,  1994 FIFA world cup USA, osignerat 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/edition=84/index.html hämtad 2012-01-04 

32
 Expressen, sportdelen, 1994-07-11 

33
 Expressen, sportdelen, 1988-09-20 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/edition=84/index.html
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Intressanta fakta när det gäller spelarnas betyg per position är att det under denna period bara 

är mittbackarna som inte har fått omdömet ”Världsklass” över huvud taget. Ytterbackarna får 

i jämförelse sammanlagt tre stycken ”Världsklass” men dock fler ”Underkänd” Anfallarna får 

flest ”Underkänd”. Se tabell 4. 

 



 

 22 

5.3  Säsongen 1994-1995 

Hösten 1994 stod det svenska landslaget på en nivå som inte hade skådats sedan hemma-VM 

1958 då man tog en silvermedalj. I VM 1994 tog landslaget som bekant bronset i en så gott 

som perfekt utförd turnering då allt stämde. Då precis som nu inom idrotten handlade det 

dock om att gå vidare mot nästa utmaning och fortsätta vinna. Nu hägrade kvalet till europa-

mästerskapen i England och läget såg mycket bra ut. Sverige var rankat tvåa i världen34 och 

dessutom var spelartruppen intakt inför kvalet. Bronsmedaljen hade bärgats med ett relativt 

ungt lag där de flesta spelare var på toppen av sin karriär. Utöver detta hade Sverige fått en 

mycket bra lottning i kvalet. Man skulle bland annat möta Turkiet, Island och Schweiz. Natur-

ligtvis var förväntningarna höga på landslaget inför EM-kvalet. Få kunde förutsäga vad som 

skulle bli det stora raset i svensk fotboll.  

 

Kvalet inleds med en säker 0-1 seger på bortaplan mot Island i Reykjavik där spelarna över 

lag får bra omdömen av pressen. Bland annat skriver Expressen att Klas Ingesson är ”bättre 

än i någon VM-match”35. De svenska fotbollsfansen och sportjournalisterna kom däremot på 

andra tankar då Sverige åkte på en tung förlust mot Schweiz i Bern. 4-2 slutar matchen och 

Schweiz gör fler mål än vad både Brasilien och Rumänien lyckades göra på Sverige i VM.36  

 

Den sista landskampen 1994 spelar Sverige mot Ungern hemma på Råsunda och vinner med 

2-0. Mungiporna på både sportjournalister och fans pekar uppåt och EM i England är ännu 

ingen omöjlighet. Året efter lyckas Sverige inte vinna en enda landskamp. De största plum-

parna i protokollet är de båda oavgjorda matcherna hemma mot Island och Schweiz och för-

lusten mot Turkiet. Alla dessa är lag som Sverige hade kunnat slå. När landslaget till sist för-

lorar mot Ungern i april 1995 är drömmen om EM i England borta.37  

 

                                                 
34

 FIFA.com, Ranking history, osignerat 

http://www.fifa.com/associations/association=swe/ranking/gender=m/index.html, hämtad 2011-12-15.  

35
 Niclas Andersson, Göran Söderlund, Expressen, 1994-09-08 

36
 Niclas Brunzell, Lasse Sandlin, Expressen 1994-10-13 

37 Svenska fotbollshistoriker och statistiker, osignerat http://www.bolletinen.se/vm.html hämtad 2012-01-

04 

 

http://www.fifa.com/associations/association=swe/ranking/gender=m/index.html
http://www.bolletinen.se/vm.html
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Vad är det som har hänt med landslaget 1995? En möjlig förklaring finns. I segermatchen mot 

Ungern på Råsunda slår Tomas Brolin ett perfekt inlägg till Dahlin som trycker in bollen i 

mål. I samma rörelse ramlar Brolin och landar med hela kroppstyngden på sitt vänsterben som 

vrids i en otäck rörelse. Landslagets kreatör och bästa spelare i VM 1994 tvingas stå över en 

stor del av kvalet och blir aldrig samma spelare igen efter denna mycket svåra skada38.  

 

Landslaget har inte presterat och spelarbetygen blir naturligtvis lägre än under VM 1994. Ex-

pressen utmärker sig med ett snittbetyg på 2,2. Spelarna får alltså knappt godkänt. Aftonbla-

det ligger något högre på 2,4, men det är likväl inga bra betyg. Under denna säsong ligger 

däremot morgontidningarna högre än kvällstidningarna i snittbetyg. DN sätter 2,7 i snitt och  

 

 

 

Svenska dagbladet sätter 2,5. En blick på tabell 5 visar också att kvällstidningarna sätter be-

tydligt fler underkända betyg än morgontidningarna. Morgontidningarna håller sig i mitten 

och sätter i större utsträckning högre betyg på skalan. Kvällstidningarnas förväntningar ser ut 

att ha varit högre ställda med tanke på de många underkända betygen, medan morgontidning-

arna verkar anse att landslaget motsvarar förväntningarna. Här anser vi uppsatsförfattare att 

kvällstidningarnas betyg är mer sensationella i det här fallet. Man tvekar inte att sätta de 

lägsta betygen för att understryka hur usla spelarna har varit. Morgontidningarna håller sig 

mer neutrala eller tycker till och med att Sverige har gjort ett godkänt kval. Se tabell 5. 

 

                                                 
38

 Expressen, sportdelen, osignerad bildtext, 1994-11-17 
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För att ytterligare förstärka känslan av att Sverige inte gjort ett bra EM-kval blir även betygen 

per position mycket låga, framförallt i kvällstidningarna, se tabell 6. Endast sex stycken 

”Världsklass” har delats ut, jämfört med 50 stycken ”Underkänd”. Majoriteten av betygen är 

godkända. De spelare som får högst snittbetyg är målvakt, högerback, högermittfältare och 

anfallare nummer ett.  Intressant är att vänsterbacken återigen får sämst snittbetyg, 2 i snitt. 

Hela laget har gjort en dålig säsong men vänsterbacken anses ha varit absolut sämst.  

 

5.4 Säsongen 1996-1997 

Nytt kval och nya möjligheter. Efter missen i senaste kvalspelet valde förbundskaptenen 

Tommy Svensson trots hård kritik att göra ett nytt försök att leda landslaget till ett stort mäs-

terskap. Denna gång hägrade VM i Frankrike 1998 och en chans att försvara bronset. Kval-

gruppen såg överkomlig ut med Skottland och Österrike som svåraste motståndare. Sveriges 

höga rankningsplats sedan succén 1994 gjorde att Sverige fortfarande slapp de riktigt svåra 

lagen i kvalspelet. Det blev dock en ny stor besvikelse. Österrikaren Andreas Herzog sänkte 
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Sverige två gånger om med ett mål i båda matcherna mellan lagen.39 Kritikerna visade ingen 

nåd. Vi dög inte för VM-spel.40   

Sveriges dåliga insats i kvalet speglar sig i tidningarnas betygsättning. Det mest anmärk-

ningsvärda är hur kvällspressen satt betydligt fler underkända betyg än morgonpressen. Några 

omdömen av kalibern ”Världsklass” har satts men inga betydande antal, istället ser vi det 

minsta antalet världsklassbetyg hittills i undersökningen. Statistiken avslöjar att morgonpres-

sen var försiktiga med att sticka ut hakan och ge det sämsta betyget, se tabell 7. 

 

Statistiken beträffande betygen per position visar att vänsterbacken genomgående får väldigt 

dåliga betyg, ”Underkänd” hela 15 gånger och 20 stycken ”Godkänd” med snittbetyget 1,8. 

Vänstermittfältaren och anfallarna får nästa lika många omdömen av den sämsta kalibern. In-

nermittfältare nummer två får hela 13 stycken ”Mycket bra” och snittbetyg 3,0 trots den 

skrala säsongen för landslaget, se tabell 8. Statistiken visar också att det var vanligare med 

betyget ”Underkänd” denna säsong jämfört med föregående kval till EM 1996 som också slu-

tade med ett missat slutspel. En intressant detalj är att landslaget dock var närmare att kvalifi-

cera sig till VM 1998, trots detta är alltså omdömena sämre än i kvalet till EM 1996, Se tabel-

lerna 5 och 7. 

                                                 
39

 Svenska fotbollshistoriker och statistiker, osignerat http://www.bolletinen.se/vm.html hämtad 2012-01-04 

40
 Expressen, sportdelen, 1997-06-10 

http://www.bolletinen.se/vm.html
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5.5 Säsongen 1998-2000 

Säsongen 1998 till 2000 vänder trenden för svensk fotboll. Efter att ha vandrat en lång väg 

från VM 1994 genom flera misslyckade kval tar sig Sverige äntligen till ett mästerskap igen. 

Landslaget kvalificerar sig för europamästerskapen i Holland och Belgien och gör ett storstilat 

kval. Sverige går obesegrat genom EM-kvalet och släpper bara in ett enda mål på de åtta mat-

cherna.  

 

Kvalet börjar med en stor utmaning direkt i första matchen. Sverige tar emot England hemma 

på Råsunda. Med tanke på att övriga lag i gruppen inte håller lika hög klass talar allt för att 

kampen om EM-platsen kommer stå mellan England och Sverige. Det ser mörkt ut till en bör-

jan när Alan Shearer prickar in en frispark och ger England ledningen. Sverige lyckas dock 

kvittera, också det på frispark. 2-1-målet nickas in av mittfältaren Johan Mjällby som visar 

stor vilja och trycker in bollen efter slarv från den engelska backlinjen. Att inleda kvalet med 

att slå England är förstås en lysande start och därefter rullar det bara på för landslaget. Man 

klarar oavgjort borta mot England och i de övriga matcherna vinner man utan att släppa in ett 

enda mål. När sedan EM börjar är förväntningarna på Sverige försiktigt positiva. I laget finns 
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bland andra Henrik Larsson som är på väg uppåt i karriären och Fredrik Ljungberg som är 

relativt ny i laget men som redan gjort ett stort avtryck. Backlinjen känns också mycket stark. 

Det visar sig dock tidigt i turneringen att Sverige visserligen har ett bra försvar men också 

svårt att göra mål. Sverige förlorar mot Belgien i första gruppspelsmatchen och spelar sedan 

0-0 mot Turkiet i en oerhört tråkig match. När Sverige sedan förlorar mot Italien i sista mat-

chen finns ingen chans att gå vidare i turneringen.41  

 

 

 

                                                 
41 Uefa.com, Uefa Euro 2000, osignerat http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2000/index.html 

hämtad 2012-01-04 

 

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2000/index.html
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I tabell 9, betygen utdelade av varje tidning, syns en stor spridning. Den stora orsaken till 

detta är variationen under säsongen. Kvalet gick utmärkt men mästerskapet gick mindre bra. 

De världsklassbetyg som syns i tabellen sattes under kvalet och de flesta låga betyg kommer 

från europamästerskapet.  

 

Tabell 10 avspeglar vilka som låg bakom framgången under säsongen 1998-2000. Världs-

klassbetyg har delats ut till två spelare i backlinjen och backlinjen kammar också hem flera 

”Mycket bra” betyg. Vänstermittfältaren, den position som Fredrik Ljungberg oftast spelade 

på, har fått flest världsklassbetyg. Det är den starka centrallinjen med den defensiva mittfälta-

ren och de två mittbackarna som har det högsta snittet. Däremot ser vi att bristen på mål på-

verkat anfallarnas betygsättning.  

5.6 Säsongen 2000-2002 

4 minuter och 47 sekunder in i förlängningen av åttondelsfinalen, bollen dimper ner hos 

svenske spelfördelaren Anders Svenssons fötter i Senegals straffområde. Svensson snurrfintar 

läckert bort en senegales, får öppet läge och laddar för skott. Vägen till denna sekvens gick 

genom ett VM-kval där Sverige främst brottades med ett Turkiet som hade ett riktigt starkt 

lag. Turkiet som skulle komma att ta brons i VM i Japan och Sydkorea. Svenska landslaget 

slutade dock före Turkiet i kvalet efter en ytterst dramatisk match i Istanbul då svenskarna 

lyckades vända ett 0-1 underläge i matchens slutskede till seger 2-1. Väl i VM hamnade Sve-

rige i det som hela världen kallade för ”Dödens grupp” med stornationerna Argentina, Eng-

land och ett Nigeria som i sina bästa stunder kunde utmana vilket lag som helst. Sverige gick 

överraskande vidare som gruppetta efter att ha spelat oavgjort mot både England och Argen-

tina samt vunnit måstematchen mot nigerianerna med 2-1. I åttondelsfinalen ställdes man 

alltså mot det afrikanska överraskningsgänget Senegal. Senegal var ett lag som de flesta 

trodde att Sverige skulle besegra. Klarade man det skulle man ställas mot antingen Japan eller 

Turkiet i kvartsfinal, seger mot Senegal hade alltså betytt en lika överkomlig uppgift i kvarts-

finalen. Så när Anders Svensson avlossade skottet i förlängningen flög svenska fotbollsfans 

med hopp om ett nytt 1994 upp ur soffan. Och sedan ner på knä i besvikelse. Svenssons skott 
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träffade klockrent i stolpen. Minuter senare sköt Henri Camara Senegal vidare till en kvartsfi-

nal mot Turkiet. Camaras skott gick stolpe in.42 43  

Statistiken beträffande tidningarnas betygsättning under perioden 2000-2002 innehåller upp-

seendeväckande skillnader mellan de undersökta tidningarna. Expressen har satt 25 stycken 

”Underkänd” att jämföra med Aftonbladet, DN och SvD som sätter åtta stycken var, se tabell 

11. Detta är alltså under en period där Sverige inte förlorar en enda match efter full tid. Enda 

plumpen är det insläppta målet i förlängningen mot Senegal. Expressen åsikt om Sveriges in-

sats skiljer sig remarkabelt från de andra tidningarnas. Statistiken avslöjar att Expressen har 

lagt tyngdpunkten lågt ner i betygsskalan trots att landslaget är framgångsrikt. En förklaring 

skulle kunna ligga i att Expressens betygsättare här i enlighet med Bourdieus teori om det 

symboliska kapitalet utnyttjar sin position för att ge en reviderad bild av landslaget.44 En bild 

som i så fall är sådan att svenskarna ska ställa höga krav på vårt herrlandslag i fotboll.  

 

I nästa tabell, tabell nummer 12, syns betyg per position, där man kan se att Anfallare num-

mer ett får flest omdömen av den allra sämsta kalibern. Det går också att utläsa att en mitt-

back och en innermittfältare får bäst betyg, främst då omdömet ”Mycket bra”.  En blick på 

spridningen av betyget ”Världsklass” visar att de flesta offensiva spelarna haft svårt att få det 

allra högsta betyget, utöver Anfallare nummer två som fick det sju gånger. Detta vittnar om  

                                                 
42

 Youtube.com, EveryFourthYear.com, http://www.youtube.com/watch?v=MkxxiGPKPo8 Hämtad 2011-12-15 

43
 Svenskfotboll.se , VM: Förlängningsdrama ändade sagan, osignerad 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2002/06/vm-forlangningsdrama-andade-sagan/ hämtad 2012-01-04 

44
 Bourdieu (1991): s. 190 

http://www.youtube.com/watch?v=MkxxiGPKPo8
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2002/06/vm-forlangningsdrama-andade-sagan/
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ett missnöje över hur Sverige presterade offensivt under denna period. En möjlig ledtråd till 

Expressens negativa inställning till landslagsspelarnas prestationer kan således vara att bedö-

marna tyckte att landslaget spelade dåligt offensivt sett. 

 

5.7 Säsongen 2002-2004 

I de sista minuterna av matchen mot Italien försöker Fredrik Ljungberg cykelsparka in bollen 

i mål, Zlatan Ibrahimovic tar returen och klackar in den45. Några dagar tidigare mot Bulgarien 

har Henrik Larsson dykt in i straffområdet och språngnickat in bollen efter ett perfekt inlägg 

från Erik Edman. EM 2004 var turneringen då Sverige spelade fotboll på ett sätt som den 

svenska fotbollspubliken inte sett på många år.  

 

Vägen fram till turneringen hade börjat tveksamt med en oavgjord match mot Lettland. Däref-

ter hittade Sverige tillbaka till det flyt som funnits i de tidigare kvalen. De övriga lagen i 

                                                 
45

 Svenskfotboll.se, EM: Zlatans klack ordnade 1-1 mot Italien, osignerad, 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/06/em-zlatans-klack-ordnade-1-1-mot-italien/  , hämtad 2012-01-04 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/06/em-zlatans-klack-ordnade-1-1-mot-italien/
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gruppen avfärdades enkelt och Sverige vinner fem raka matcher. Bland annat slår de San Ma-

rino med 6-0 och Polen med 3-0.  

 

Sverige hade visserligen börjat göra fler mål än tidigare men premiären i EM mot Bulgarien 

blev nog ändå inte vad publiken hade väntat sig. Fem gånger fick den bulgariske målvakten 

plocka bollen ur sitt nät och Sverige vann med 5-0. Laget gjorde en perfekt match där man 

satte sina chanser och spelade ett mycket vasst kontringsspel. Henrik Larssons språngnick var 

kronan på verket. Därefter följde ett mästerskap som var en bergochdalbana av känslor. I mat-

chen mot Italien klackade Zlatan Ibrahimovic in kvitteringen i slutminuterna efter hård svensk 

press mot det italienska målet. Inför den sista gruppspelsmatchen mot Danmark var förutsätt-

ningarna att om 2-2 stod som slutresultat skulle både Danmark och Sverige gå vidare på Itali-

ens bekostnad. Matchen slutade otroligt nog 2-2 efter att Sverige återigen kvitterat i slutet av 

matchen när man var minuter från att åka ur.46 Turneringen tog slut för Sverige efter en hård 

0-0 match mot Holland, där matchen avgjordes på straffar.  

 

Snittbetyget för landslagsspelarna säsongen 2002-2004 slutar på 2,6. Under denna säsong har 

Svenska dagbladet satt 24 underkända betyg och Dagens Nyheter 19. DN har dessutom ansett 

att en spelare förtjänade betyget ”Usel, bedrövlig” alltså ännu sämre än underkänt. Sverige 

förlorar en match denna säsong, den sista EM-kvalmatchen mot Lettland när Sverige redan 

var kvalificerat för EM. Utöver detta spelar landslaget underhållande och tar sig lätt igenom 

kvalet och i EM visar man upp ett mycket fint spel. Det räckte till en kvartsfinal som man lika 

gärna hade kunnat vinna. Förväntningarna verkar höga hos dagstidningarna den här säsongen, 

men kvällstidningarna verkar vara mer övertygade om att landslaget presterat bra. Säsongen 

innan har Expressen visat tydligt att de inte är nöjda med många av spelarna. Aftonbladet har 

också satt fler underkända betyg i säsongen 00-02. Kvällstidningarnas förväntningar inför sä-

songen 02-04 kan alltså ha varit lågt ställda med tanke på deras relativt hårda kritik av sä-

songen 00-02. När sedan Sverige gör en bra säsong under 2002 till 2004 blir kvällstidningarna 

positivt överraskade och det visar sig i deras betyg. I dagstidningarna ser vi det motsatta. Sett 

till antalet världsklassbetyg och mycket bra betyg var dagstidningarna mer nöjda med spelar-

na säsongen 00-02, och blir alltså besvikna säsongen 02-04.  

                                                 
46

 Svenskfotboll.se, EM: Sverige mot kvartsfinal!, osignerad http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/06/em-

sverige-mot-kvartsfinal/ hämtad 2012-01-04 

http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/06/em-sverige-mot-kvartsfinal/
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2004/06/em-sverige-mot-kvartsfinal/
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5.8 Säsongen 2004-2006 

Hösten 2004 inleder Sverige kvalet till VM i Tyskland med att planenligt besegra Malta med 

7-0. Matchen efter förlorar Sverige på hemmaplan mot Kroatien som tillsammans med Sve-

rige är de stora favoriterna i gruppen. Kroatien visar sig också bli det lag som är för starka för 

det svenska landslaget i kvalet. Även på bortaplan förlorade Sverige mot Kroatien med 1-0 

men i övrigt tar landslaget sig igenom kvalet utan problem. Alla andra matcher slutar med 

svensk seger, även om det satt långt inne i vissa matcher. På bortaplan mot Ungern i Budapest 

såg det länge ut som att Sverige skulle få åka hem med en poäng, men i de absoluta slutminu-

terna dunkade Zlatan Ibrahimovic upp en boll i nättaket från mycket liten vinkel.  

 

VM ägde alltså rum i Tyskland 2006 och Sverige hade blivit lottade i samma grupp som Pa-

raguay, Trinidad & Tobago och den så ofta återkommande motståndaren England. I första 

matchen mötte Sverige Trinidad & Tobago och denna match förväntades Sverige vinna. Sve-

rige lyckades dock trots flera goda chanser inte trycka in bollen och matchen slutade 0-0. Kri-

tiken blev givetvis hård mot spelarna och ledningen och inför matchen mot Paraguay var 

landslaget hårt pressat att vinna. Inför ett mycket stor antal svenska fans på plats i Berlin gick 

det dock vägen och Fredrik Ljungberg satte det avgörande 1-0-målet. Då återstod alltså den 

avgörande matchen mot England. Matchen mot England böljade fram och tillbaka och resul-

tatet skrevs till slut till 2-2. Därmed fick Sverige möta hemmanationen Tyskland i åttondelsfi-
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nalen. Tyskland bars fram av sin stora hemmapublik och inledde med att göra två mål på tolv 

minuter. Luften gick ur Sverige, Henrik Larsson missade en straff och 2-0 blev slutresultatet.47  

 

Denna säsong är varken ett stort misslyckande eller en framgångsrik säsong. Sverige gör nog 

vad man egentligen kan förvänta sig av ett så pass litet fotbollsland. Landslaget tar sig till 

världsmästerskapen vilket är en prestation i sig och man tar sig vidare från gruppen. Därefter 

möter man Tyskland som är en oerhört svår motståndare. Dock visar Sverige upp en  

 

 

svaghet i matcherna mot Trinidad & Tobago och Kroatien i kvalet. Framför allt har matchen 

mot Trinidad & Tobago viss betydelse. Om Sverige hade vunnit den matchen hade man kun-

nat vinna gruppen och sluppit möta Tyskland i åttondelen. Motståndaren hade istället blivit 

Ecuador vilket hade varit en enklare match.   

 

Det är antagligen de dåliga resultaten i VM som påverkar tidningarnas snittbetyg på spelarna. 

Denna säsong får spelarna i snitt 2,5 i betyg, alltså något lägre än säsongerna innan. Tabell 14 

visar att de flesta tidningar också är sparsamma med de allra högsta betygen. Tendensen är 

mer att tidningarna ligger på mellan ”Godkänd” och ”Bra”. Dagstidningarna delar även ut ett 

antal ”Usel, bedrövlig”. Detta är förståeligt eftersom Sverige gör ett antal mycket dåliga mat-

cher under säsongen, till exempel mot Kroatien, Trinidad & Tobago och framförallt mot 

Tyskland. Det finns också bra insatser av spelarna som belönas med ett antal världsklassbe-
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tyg. Vi anser att den här betygsättningen stämmer överens med hur vi anser att säsongen har 

gått för landslaget.  

 

Vi noterar att morgonpressen satt betygen ”Usel, bedrövlig”, till skillnad mot kvällspressen 

som däremot satt fler världsklassbetyg. Vi menar att man här ser tecken på att kvällstidning-

arna använder sina betyg för att sälja lösnummer främst i samband med högre betyg. Idrott 

säljer bäst när det går bra och det hade inte varit lika lockande för läsaren att ta del av Afton-

bladet eller Expressens sågningar av spelare.48 Vi menar att deras strategi är att i större ut-

sträckning anspela på fansens glädje än deras ilska. I morgonpressens sportbevakning har 

spelarbetygen inte en lika framträdande roll och de behöver inte ta lika stor hänsyn till läsarna 

när de sätter betygen.  

5.9 Säsongen 2006-2008 

I kvalet till EM 2008 i Schweiz och Österrike ställdes Sverige mot länder som blivande mäs-

tarna Spanien och grannlandet Danmark. Extra minnesvärda är just två matcher mot dessa 

länder. Segern mot Spanien på Råsunda med 2-0 efter mål av Johan Elmander och Marcus 

Allbäck och den klassiska segern på WO (Walk over) mot Danmark. Sverige tilldömdes se-

gern mot Danmark efter att en full supporter tagit sig in på planen och försökt klippa till do-

maren. Båda matcherna var nyckelmatcher och ledde i förlängningen till att Sverige lyckades 

kvala sig in till huvudturneringen. Väl i EM inledde Sverige mot regerande europamästarna 

Grekland. Svenske storstjärnan Zlatan Ibrahimovic bröt sin dåvarande måltorka i landslaget 

med ett skott i krysset som gav Sverige ledningen. Matchen slutade 2-0 efter att mittbacken 

Petter Hansson forcerat in ännu ett mål. Roligare än så blev det dock inte för Sverige och alla 

fotbollsfans i landet. Vinsten följdes av en bra insats mot Spanien som ändå blev till en förlust 

efter ett sent mål av spanske skyttekungen David Villa. Det var sedan som om att den sista 

kraften i laget var förbrukad när man klev in på plan till sista matchen mot Ryssland. Ryssar-

na hade hittat storformen och Andrei Arshavin och Co snurrade friskt med svenskarna. Det 

blev förlust 2-0 och uttåg ur turneringen.49   
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Under denna säsong är inte skillnaderna i betygssättning så stora mellan tidningarna. Svenska 

Dagbladet ger lägst betyg i snitt på 2,5 medan resterande tidningar ger 2,6 i snitt. SvD får 

sannolikt det lägsta snittet genom att de var minst frekventa med att ge ut det högsta betyget. 

Se tabell 15.  

 

Vänsterbacken får den här säsongen precis som många gånger tidigare flertalet omdömen av 

kalibern ”Underkänd”. Även högermittfältaren blir underkänd många gånger men har i övrigt 

större spridning än vänsterbacken. Vänsterbackens betyg har ännu en gång tyngdpunkten i 

den negativa delen. Under denna säsong får de offensiva spelarna mer höga betyg än de de-

fensiva spelarna, tidigare har vi sett det motsatta förhållandet. Jämför tabell 16 med tabell 12. 
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5.10  Resultat över tid 

Vid en jämförelse mellan alla tidningarnas betygssnitt sett över alla säsonger finns inga större 

skillnader. Alla fyra tidningar hamnar runt 2,6 - 2,7 i snitt. Landslaget får av de fyra tidning-

arna under 17 år betyget godkänt med beröm. Detta är dock ett genomsnitt och vi har sett 

både mycket lägre betyg under misslyckanden och tvärtom högre betyg vid framgångar.  

 

De mest anmärkningsvärda skillnaderna finns i spridningen av betygen inom respektive tid-

ning. Främst går det att identifiera skillnader i förhållandet kvällspress kontra morgonpress, 

där kvällstidningarna överlag ger större spridning i sina betyg. Vi menar att på den här skalan, 

0-5, är det de allra lägsta och högsta betygen som är sensationella. Extra låga eller höga betyg 

indikerar enligt vår mening något extraordinärt och annorlunda i spelarens insats. 50 Under ar-

betets gång har vi noterat att kvällstidningarnas rapportering om svenska landslaget i fotboll 

skiljer sig markant från morgonpressen både i layout och i innehåll.51 Vid stora framgångar 

finns i kvällspressen bilder som tar upp hela uppslag och krigsrubriker som tar upp halva si-

dor.52 Rapporteringen är uppenbart mer uppblåst i kvällspressen. Efter en match som den klas-

siska kvartsfinalen mot Rumänien är det tydligt hur Aftonbladet och Expressen vill spela på 

folks känslor. Som en del i denna känslorapportering använder sig kvällspressen av rena hyll-

ningsbetyg. Ofta förstorar kvällspressen upp världsklassbetyg till en mycket större storlek 

layoutmässigt. Ibland används betyget som rubrik, man producerar då nyheter av sin egen be-

tygsättning.53  
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Bild 2. Exempel på hur betyg kan användas för att skapa egna nyheter. Här får Stefan Rehn 

fyra getingar, vilket Expressen uppmärksammar i artikeln bredvid betygen. Expressen 1993-

06-03 

 

Vid analysen av världsklassbetygen som delats ut i respektive tidning under säsongerna 1992-

2008 framträder de ovan nämnda skillnaderna. Aftonbladet har satt 57 världsklassbetyg, Ex-

pressen satte 52 stycken medan Svenska Dagbladet satte 28 och Dagens Nyheter 47 stycken. 

När det gäller de underkända betygen dominerar kvällspressen i ännu större utsträckning. Ex-

pressen ger ut 162 underkända betyg, Aftonbladet 125, Svenska Dagbladet 110 och Dagens 

Nyheter 113 stycken. Vi kan därmed konstatera att kvällstidningarna oftare sätter betyg som 

vi utifrån den litteratur vi har läst anser kan ses som mer sensationella.  

En tydlig tendens är att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under slutet av förra decen-

niet närmat sig kvällpresspressen när det gäller antalet sensationella betyg. Layoutmässigt 

lägger också morgonpressen mer krut på sin betygsättning under de senare åren av undersök-

ningen. I Massmedier skriver Hadenius, Weibull och Wadbring att morgonpressen har utökat 
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utrymmet för sin sportrapportering. Detta är något vi har observerat. I början av undersök-

ningen var både SvD:s och DN:s betygsättning ytterst sparsmakad. Allt eftersom sportdelen 

har fått ta större plats har även betygsättningen fått göra det.  

Hadenius, Weibull och Wadbring skriver, angående den sjunkande upplagan för kvällspres-

sen, att morgonpressen börjat använda sig av för kvällspressen traditionella metoder. Även 

Marina Ghersetti har noterat detta.54 Hadenius, Weibull och Wadbring skriver: 

”Många av de redaktionella grepp som kvällspressen tidigare varit relativt ensam om - sensationer, kändisar och 

brott men också personifiering och serviceinriktning – förekommer i högre grad än tidigare också i andra medier 

som morgontidningar, radio och tv”55 

Vår analys av spelarbetyg går i linje med denna teori. Framförallt är det de lägsta betygen 

som blivit mycket vanligare i morgonpressen på senare år. Även om morgontidningarna inte 

belyser ett dåligt eller bra betyg på samma uppenbara vis som kvällspressen har vi observerat 

att det har blivit vanligare med sensationella betyg i DN och SvD. Säsongerna 1994-1995 och 

1996-1997, då Sverige misslyckades med att kvalificera sig till mästerskap, sätter Expressen 

under 1994-1995 17 ”Underkänd” och 24 stycken 1996-1997. Aftonbladet sätter under 

samma perioder 18 respektive 19 stycken underkända betyg. Dagens Nyheter sätter under 

samma perioder 6 respektive 13 ”Underkänd” och Svenska Dagbladet 9 respektive 14 styck-

en. Säsongen 2002-2004 sätter sedan DN 20 underkända och SvD 24 stycken. De efterföl-

jande två säsongerna sätter båda morgontidningarna över 20 underkända betyg medan Ex-

pressen som enda kvällstidning gör det säsongen 2006-2008. Morgonpressen har gått från att 

vara snällast till att vara värst. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Vi tolkar vår undersökning som att spelarbetygen i samband med fotbollslandslagets matcher 

får utgöra ett viktigt komplement till den övriga sportbevakningen. Betygen kan fungera som 

marknadsföring och som en källa till egenproducerade nyheter. I ett längre perspektiv kan 

man tolka betygen som en ”måttstock” för hur läget är i svensk fotboll. Spelarbetygen är till 

största del satta av ansedda sportjournalister, bland andra Mats Olsson och Lasse Sandlin. 

Därmed finns det en stor tyngd bakom spelarbetygen. Betyget är en kvalitetsmärkning från de 

mest ansedda sportjournalisterna i landet. Utifrån Bourdieus teori om kapital och fält anser vi 

att höga betyg från dessa journalister kan tolkas som en stark indikator på att landslaget gjort 

en bra insats.  

 

Betyget används på olika sätt i de olika tidningarna. Generellt sett har betygen varit mer fram-

trädande och betydelsefulla i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen under hela den un-

dersökta perioden. I morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade bety-

gen tidigare litet utrymme i tidningen men under de senare åren har spelarbetygen fått en ökad 

betydelse även i morgontidningarna.  

Ett annat resultat av undersökningen är att kvällspressen har satt mer av de högsta och lägsta 

betygen. Vår slutsats av detta är att kvällstidningarnas mer sensationella inriktning, så som 

den beskrivs av Marina Ghersetti56 även går att se i spelarbetygen. Betygen visar också tren-

den att morgonpressen närmar sig kvällspressens sensationsjournalistik och använder sig mer 

av deras metoder: även detta stämmer väl med Ghersettis forskning. 

Spelarbetygen är en del av vinklingen kring en match. Det är naturligt att negativa artiklar och 

matchreferat kombineras med negativa betyg för att förstärka helhetsbilden. Likaså är över-

svallande bra betyg ett sätt att visa vilken fantastisk insats spelarna har gjort. Knut Helland 

beskriver hur språket i den norska pressen förändrades när man var tvungen att anpassa sig 
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efter televisionens framväxt.57 Helland citerar Thore Roksvold och berättar hur de norska 

journalisterna fick förändra sina metoder eftersom det handlade om att skildra något som 

publiken redan sett innan på tv. Man skapade en känslomässig retorik som innebar att språket 

skulle uttrycka och förstärka det som publiken har upplevt. För åskådarna är sport underhåll-

ning och det går också att avläsa i sportjournalisternas texter, menar Helland genom 

Roksvold.58 Vi har sett belägg för detta i vår undersökning. Till exempel efter Sveriges match 

mot Rumänien i VM 1994 då Tomas Brolin fick betyget 6 av 5.59 Likaså ger dåliga resultat av 

Sverige känslomässigt laddade rubriker, bilder, artiklar och betyg av den allra lägsta graden.60 

Betygsättarna har i enlighet med Pierre Bourdieus teori ett kulturellt kapital som ger dem möj-

ligheten att höja upp ett verk, en person eller som i vårt fall en fotbollsspelare. De har alltså 

möjligheten att genom sitt kulturella kapital öka sitt och tidningens ekonomiska kapital. Det 

finns enligt Ghersetti och Helland ett ekonomiskt intresse i att vara sensationell61 och det är 

sportjournalister med högt anseende (kapital) som används för att giltigförklara betygen. Be-

tygens trovärdighet och korrekthet kan ifrågasättas genom Helland och Ghersettis teorier om 

det ekonomiska intresset i att vara sensationell. Betygen kan användas av tidningarna för att 

dra läsare och inte för att vara helt och hållet korrekta.  

Med stöd av Knut Hellands teori om symbiosen mellan idrott och medier kan man dra en pa-

rallell till betygsättningen. När det går bra för produkten fotboll går det bra för alla inblandade 

som medier, sponsorer och fotbollsförbundet. Det faktum att kvällspressen gärna blåser upp 

sina högsta betyg kan grunda sig i ett ekonomiskt intresse. Det kan handla om en vilja att rida 

på framgångsvågen. Något som kan tala emot denna teori är att det skulle vara för uppenbart 

om betygsjuryn satte bra betyg när Sverige varit dåliga. I samband med de riktigt stora mat-

cherna finns det två miljoner vittnen och det ska mycket till om man ska lura alla dem. Samti-

digt finns det en liknande ekvation när det gäller de negativa betygen. När det gäller nyheter 

om samhället i övrigt säljer tidningarna mest när det hänt något negativt och hemskt.62 Just det 

faktum att många ser matcherna hindrar betygsättarna från att vara för sensationella.  
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Positiva skriverier och bra betyg är ett kvitto på att det går bra för landslaget vilket enligt Hel-

lands teori kan sälja fler lösnummer. Det är spelare, tränare och framför allt medier som avgör 

om landslaget gjort en bra eller dålig säsong. Fotbollspubliken och folket har möjligheter att 

göra sin röst hörd genom sociala medier och kommentarsfält men i slutändan är det ändå me-

dierna som har störst kapital.  

 

Snittbetyget för alla spelare säsongen 1998-2000 blir 2,7. I jämförelse är det en höjning mot 

den dåliga säsongen innan då alla spelare fick i snitt 2,3 i betyg. Den begynnande framgångs-

vågen i svensk fotboll syns här också i spelarbetygen. Vi anser att man också kan se spår av 

de förväntningar som finns på landslaget genom betygssnitten. Efter EM 1992 landar snittbe-

tyget på 3,1, det högsta i undersökningen. Sverige hade då nått semifinal och överträffat för-

väntningarna. I VM 1994 blir snittbetyget 3,0. Betyget är högt, Sverige gick mycket längre i 

VM än förväntat. Dessutom är alla kvalmatcher innan VM inräknade i detta betyg, till skill-

nad mot 1992 då snittet är baserat på bara fyra matcher i EM-turneringen. Det gör att betyget 

3,0 i VM 1994 blir ännu mer meriterande. När Sverige sedan misslyckas med att kvalificera 

sig för EM 1996 och VM 1998 trots de goda förutsättningarna blir betygen betydligt lägre. 

Säsongen 1994-1995 är snittet nere på 2,5 och säsongen 1996-1997 på 2,3. Under den senare 

säsongen får en spelare så lågt som 1,8 i snitt. Men 1998 vänder det alltså uppåt igen. Efter de 

tidigare mediokra säsongerna tar sig landslaget obesegrat fram till EM och snittet höjs. Under 

efterföljande säsonger ligger landslagsspelarna på antingen 2,6 eller 2,5 i snitt, alltså lite lägre 

än under säsongen 1998-2000. Detta trots att Sverige tar sig vidare till åttondelsfinal i VM 

och kvartsfinal EM under åren 2000-2008. I VM 2002 tog landslaget sig vidare från en grupp 

som bestod av England, Argentina och Nigeria. Vi menar att man kan anta att förväntningarna 

efter 1994 ligger på den nivån att Sverige förväntas att enkelt gå vidare från sin kvalgrupp och 

även gå vidare från gruppspelet i mästerskapen. För att nå upp till en betygskala som är över 

betyget ”Godkänd” verkar det krävas en ny mästerskapsmedalj.  

 

Som bäst under vår undersökningsperiod har landslagsspelarna alltså fått 3,1 och 3,0 i snitt 

under en säsong. Detta när man gick till semifinal i EM 1992 och vann brons i VM 1994. En 

slutsats vi drar är att man därmed inte kan anklaga tidningarna för att medvetet överdriva 

landslagets kvalitet för att sälja fler lösnummer eller på andra sätt öka sin ekonomiska vinst. 
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Snarare tvärtom. Tidningarna sätter ibland lägre betyg än vad vi utifrån vår förförståelse anser 

att spelarna förtjänar.  

 

Som tidigare beskrivits i resultatdelen har vi även funnit att kvällpressens rapportering från 

landskamperna skiljer sig betydligt i både layout och innehåll. Till exempel sett till storlek på 

rubriker, antalet bilder och utrymmet som matchrapporteringen får i tidningarna. Även bety-

gen blir mer sensationella i kvällspressen, till exempel sätter kvällspressen fler världsklassbe-

tyg än morgonpressen. Marina Ghersetti skriver i sin bok Sensationella berättelser hur fram-

förallt kvällstidningar tenderar att uppmärksamma händelser som fungerar bättre bildmässigt 

och har en hög dramaturgisk kvalitet. Ghersetti exemplifierar med ett rån. Där finns ett kort 

tidsförlopp, en konflikt samt offer och förövare inbyggt i historien.63 En landskamp utspelar 

sig under 90 minuter, det finns ett svenskt landslag på ena sidan och en motståndare på andra 

sidan och det finns goda möjligheter för dramatiska bilder. Ghersetti skriver vidare att till ex-

empel bildmässiga händelser tenderar att få större uppmärksamhet i kvällstidningar än hän-

delser som saknar sådana egenskaper.64 Knut Helland har i Sport, medier og journalistikk, 

gjort en statistisk undersökning av antalet uppslag som de norska tidningarna Verdens Gang 

och Bergen Tidende hade i dagarna under EM 2000. I tabellerna syns tydligt att Verdens 

Gang, som är en kvällstidning, ligger högre i antalet uppslag om det norska landslaget jämfört 

med Bergens Tidende som är en morgontidning. Antalet uppslag ökar också markant jämfört 

med normala nivåer i Verdens Gang efter att Norge vunnit sin första match, för att sedan 

minska stort när Norge åker ur turneringen. Det är alltså framför allt när landslaget är fram-

gångsrikt som kvällstidningen Verdens Gang ökar sin sportbevakning.65 I undersökningen 

framställs liknande förhållanden i svensk morgonpress och kvällspress.  

6.1 Avslutning 

I jakten på lämpliga teoretiska utgångspunkter för denna studie blev vi medvetna om hur tunn 

forskningen är om betygsättning av idrottare. Varje dag kommer det ut otaliga tidningar med 

sportsektioner. Sportsektionerna i sin tur är fyllda av betygsättning av spelare som deltagit i 

olika matcher. För oss blev det en utmaning att studera något som medie- och kommunikat-
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ionsvetenskapen och vetenskapsjournalistiken har negligerat. Vi har försökt att fylla denna 

lucka med vår studie och kan nöjt konstatera att det i och med detta faktiskt finns något att 

hämta i databasen när du trycker in sökordet ”spelarbetyg”. Nu är det upp till andra att fort-

sätta med studier av spelarbetyg. Det finns stora möjligheter att göra detta.  

Att fullfölja forskningen runt Knut Hellands symbios tycker vi skulle vara intressant. I hur 

stor utsträckning formas sportsidorna efter ekonomiska mallar? Knut Helland menar som vi 

nämnt i uppsatsen att om det går bra för landslaget så går det bra för tidningar. Finns det en 

möjlighet att tidningar kan överdriva landslagets kvalitet för att tjäna mer pengar? 

Vidare forskning kan också vara att fortsätta forska kring betygsättning i morgon- och kvälls-

press inom sport men också i andra tidningsområden. Denna vidare forskning skulle kunna 

avslöja om betygsättningen kan användas som en måttstock för hur sensationella tidningar är. 

Detta är ingen slutsats som kan dras utifrån enbart denna studie utan det krävs att fler gör li-

kadant för att hitta ett sådant mönster. I undersökningen syns det bland annat att kvällstid-

ningarna sätter de allra lägsta och högsta betygen fler gånger än morgontidningarna. Dock har 

morgontidningarna på senare tid närmat sig i kvällspressen i denna aspekt. Något som verkar 

stämma överens med morgontidningarnas utveckling som helhet. 

Vänsterbackarna då? Ja, de fick faktiskt generellt sett sämst betyg av alla.  
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