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ABSTRACT 

Den etniska minoriteten assyrier/syrianer har varsitt fotbollslag i Södertälje, Assyriska 

FF och Syrianska FC. Assyrier/syrianer anses vara samma folk men har en intern 

konflikt om den rätta benämningen på gruppen. När de två falangernas respektive 

fotbollslag möts i ett derby, skrivs det mycket i tidningarna både före och efter mötet. 

Matchen bedöms av polisen som en så kallad ”högriskmatch” på grund av 

motsättningarna mellan de olika lagens supportrar. Denna uppsats undersöker om och 

på vilket sätt de tre tidningarna LT (Södertäljes lokaltidning), DN och Sportbladet 

beskrev gruppens etnicitet och dess interna konflikt i samband med bevakningen av 

derbyna på sportsidorna i ovan nämnda tidningar. Dessutom undersöker den  

 

I den kvantitativa delen av studien genomfördes en analys av nyckelord och begrepp 

för att svara på frågan om journalisterna reproducerade eller förstärkte 

namnkonflikten genom att omedvetet använda vissa ord och begrepp som kan 

kopplas till att bygga upp en konflikt, enligt Dahléns teorier. Studien genomfördes på 

50 analysenheter från tidningar under tidsperioden 2007-2014. 

 

En kvalitativ textanalys genomfördes av nio artiklar utifrån den engelske 

medieforskaren Martin Conboys teorier om nyhetsspråket samt Peter Dahléns teorier 

om förhållandet mellan sport och medier. Fanns det skillnader mellan LT jämfört med 

de två andra tidningarna i hur man beskrev gruppen och dess interna konflikt? Vad 

visar det på? Hur förklaras rivaliteten mellan lagen? Behöver den förklaras? Hur 

beskrivs etniciteten assyrier/syrianer? Hur diskuteras gruppens interna konflikt? 

 

Sist genomfördes kortare intervjuer med journalisten Henrik Schöldström samt 

Sportbladets chef Håkan Andreasson och DN:s dito Martin Fransson för att svara på 

frågan hur tidningarna resonerat inför ett derby mellan lagen. Hur närmar man sig den 

känsliga namnkonflikten? Hur beskrivs etniciteten? Hur skiljer det sig åt mellan 

lokaljournalistik och rikstäckande journalistik? 

 

Undersökningen visar att Sportbladet och DN vinklar på gruppens rivalitet och 

interna konflikt, och därigenom cementerar och förstärker konflikten. Vidare finns i 

artiklarna ofta en faktaruta eller en diskussion kring etniciteten assyrier/syrianer och 

varför matchen är så speciell. I LT är fokus istället på fotbollen, och inte på rivalitet 
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på grund av olika benämningar på samma folkgrupp. Det finns heller inga faktarutor 

eller texter där skillnaden mellan assyrier och syrianer diskuteras. Resultatet bekräftas 

av intervjuer med journalister och beror på att LT skriver för en lokal målgrupp. Detta 

förhållande bekräftas även av Conboys teorier om att tidningarna känner sina läsare.  

 

Nyckelord: namnkonflikt, assyrier, syrianer, derby, fotboll, identitet  
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1 Inledning 

”Assyriska och Syrianska kan beskrivas som två bröder i en familj. Jag bevakade 

lagen under första halvan av 90-talet. Assyriska var den mer skötsamma klubben. 

Som brodern som visste vad han ville, pluggade vidare, klippte sig och skaffade fint 

jobb. Syrianska var den charmiga busungen. Mer rörig. Här kunde en tränare få 

sparken trots serieledning. Mer galen. Här kunde fyrverkerier dras av intill gamla 

IP:s risiga träläktare och när jag kollade vad det var för pajas som var i farten var 

pajasen en styrelsemedlem.”1 

 

Våren 2009 möttes fotbollslagen Assyriska FF och Syrianska FC i Superettan2. Det var 

klubbarnas första derby (match mellan två lag från samma stad) på absolut elitnivå. 

Matchen betraktades som en ”högriskmatch”, där risken för slagsmål och upplopp 

bedömdes vara stor. Varför väcker en match mellan dessa två lag så heta känslor? 

Under 40 års tid har det pågått en diskussion mellan de två grupperingarna ”assyrier” 

och ”syrianer”. Från och till har diskussionen varit infekterad och till och med övergått 

i våldshandlingar. Mycket förenklat handlar det om vilket som är det mest adekvata 

namnet på i grund och botten samma folkgrupp. Det är denna diskussion som inom och 

utanför gruppen allmänt är benämnd som den ”assyriska/syrianska namnkonflikten”.3 

 

Det är inte vår avsikt med denna uppsats att reda ut eller ta ställning i namnkonflikten 

eller att vetenskapligt argumentera för den ena än den andra positionen. Men gruppens 

interna namnkonflikt är en fråga som berör det svenska samhället. Delvis för att 

folkgruppen är en stor och växande minoritet i Sverige, men kanske framförallt för att 

namnkonflikten manifesteras så tydligt genom de olika falangernas respektive 

fotbollslag Assyriska FF och Syrianska FC, två etniskt definierade lag från Södertälje. 

Samma folk med olika beteckningar. Personer som inte lever inom gruppen undrar hur 

det kan komma sig. Varför är detta en så otroligt laddad fråga när det bara handlar om 

några bokstävers skillnad? Och hur har svensk press hanterat detta fenomen? Med hjälp 

av derbyt mellan Assyriska FF och Syrianska FC vill vi diskutera namnkonflikten och 

undersöka pressens hantering av den. Anledningen till att vi valt fotbollen för att 

                                                 
1 http://www.dn.se/sport/fotboll/fest-sprangfylld-av-kanslor/  
2 Svensk fotbolls näst högsta division 
3 Berntson, Martin: Assyrier eller syrianer? Om fotboll, identitet och kyrkohistoria. Göteborgs universitet. 2003. 
 

http://www.dn.se/sport/fotboll/fest-sprangfylld-av-kanslor/
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undersöka namnkonflikten beror på att ingen annanstans blir den mer tydlig som en 

vattendelande och polariserande kraft, och ingen annanstans blir namnfrågan så 

intressant ur ett medialt perspektiv. Om det inte vore för fotbollslagen är det osäkert 

huruvida människor i allmänhet ens skulle känna till begreppen assyrier och syrianer.  

 

Fotboll är Sveriges nationalsport, såväl den sport med flest antal medlemmar som antal 

åskådare. Av detta följer att fotboll kan ses som en folksport. Den berör stora delar av 

den svenska befolkningen och tar därför även stor plats i nyhetsförmedlingen. Inom 

fotbollen skiljer man mellan landslagsfotboll och klubbfotboll. Gränsen däremellan är 

benhård. Som landslagsspelare representerar spelaren sitt land, som spelare i en klubb 

deltar spelaren vanligtvis med spelare från olika länder.  

 

När två klubbar från samma stad möts kallas matchen för ett derby. Som exempel kan 

nämnas ett stockholmsderby mellan Djurgårdens IF Fotboll (Djurgården) och 

Allmänna Idrottsklubben Fotboll (AIK). Den mediala bevakningen runt ett derby är i 

regel större, och sportjournalistiken spelar gärna på den känsla av konflikt som växer 

sig extra stark hos supportrarna inför ett derby. På grund av namnkonflikten är 4  

matchen mellan Assyriska och Syrianska ett derby som handlar om mer än bara fotboll, 

och stämningen mellan lagens supportrar är ofta infekterad, Den 31 maj möttes lagen 

för första gången i Superettan. Detta var det första derbyt på elitnivå mellan de två 

lagen. Pressen skrev förhållandevis mycket både inför och efter matchen, som sändes 

i 49 olika länder världen runt.  

 

Situationen var helt ny för svenska journalister. Andra derbyn, exempelvis mellan AIK 

och Djurgården, hade bevakats i över ett sekel. Nu uppstod ett helt nytt fenomen, med 

två lag som representerade både Södertälje och ett helt folk – utspritt över hela världen. 

Eftersom assyrier/syrianer saknar ett eget land ses lagen som ställföreträdande landslag 

av och för folkgruppen, både i hemländerna och i diaspora.5 Södertälje ses vidare som 

den inofficiella huvudstaden. Fotboll förvandlades i och med derbyt till att inte längre 

handla om spelet, utan till att handla om ett folk. Fotboll blev politik eftersom fotbollen 

binder folket samman. Och hur förhöll sig pressen till den här situationen? 

                                                 
4 http://mer-fakta-om.se/assyriska/syrianska_namnkonflikten  
5 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article10408144.ab  

http://mer-fakta-om.se/assyriska/syrianska_namnkonflikten
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/article10408144.ab
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Förvandlades även bevakningen av derbyt, från fokus på idrotten till att istället 

fokusera på konflikten? Förstärktes och fördjupades konflikten som en konsekvens av 

hur derbyt skildrades? Vilken bild målades upp av medier av mötet mellan dessa två 

lag och hur reagerade läsarna? En annan central fråga är hur resonemanget på de olika 

sportredaktionerna fördes, och huruvida man bestämde sig för gemensamma 

förhållningsregler internt. Etablerades en policy för hur namnfrågan skulle hanteras? 

 

Vi upplever en kunskapslucka inom området, då derbyt mellan Assyriska och 

Syrianska på många sätt representerade en unik situation, även globalt sett. Det är 

därför i högsta grad intressant att undersöka hur den etablerade pressen förhöll sig till 

den här matchen och till namnkonflikten. Vi önskar – genom att undersöka hur 

medierna skildrade händelsen – skapa större förståelse kring hur densamma reagerade 

på ett nytt fenomen inom svensk fotboll. Det berör också forskningen kring 

sportjournalistik mer direkt, eftersom det är intressant att undersöka huruvida 

rapporteringen av en ny situation följde det klassiska receptet för hur sportjournalistik 

är uppbyggd; det medvetna användandet av ett dramatiserande språk samt en vilja att 

förstärka konflikter mellan två parter.6  

 

Vi har använt oss av en rad nyckelord, vilka är utförligt förklarade nedan. Eftersom 

orden kan tolkas annorlunda beroende på situation och sammanhang vill vi klargöra 

precis vad vi menar med varje ord. 

 

Namnkonflikt – avser i det här fallet en namnkonflikt inom den assyriska/syrianska 

folkgruppen, där den ena falangen förespråkar en assyrisk identitet och den andra en 

syriansk. Bakgrunden till namnkonflikten förklaras i kapitel två. 

 

Assyrier/syrianer – kristet folkslag från Mellanöstern, varav ca 100 000 uppskattas bo 

i Sverige, och av dessa 20 000-30 000 i Södertälje. I kapitel två kommer vi att gå in på 

benämningarnas bakgrund och för enkelhetens skull använda oss av ”assyrier” när vi 

talar om hela folkgruppen. Däremot använder vi dubbelbenämningen i alla andra 

sammanhang. 

 

                                                 
6 Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008 
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Derby – drabbning mellan två fotbollslag från samma stad, i grunden en match om tre 

poäng men mot bakgrund av prestigen och äran väger den symboliskt tyngre än andra 

matcher. 

 

Fotboll – världens största sport. 

 

Identitet – avser i det här fallet etnicitet och/eller religiös tillhörighet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur den interna namnkonflikten hos den 

etniska minoriteten assyrier/syrianer beskrevs av tidningarna LT, Sportbladet och DN 

när gruppernas respektive fotbollslag möttes. Vidare är syftet att undersöka om de 

valda tidningarna diskuterar skillnader mellan assyrier/syrianer och om det går att se 

spår av skillnader mellan hur respektive tidning väljer att framställa/beskriva 

konflikten/gruppen. För att undersöka detta har vi valt derbyt i fotboll mellan Assyriska 

och Syrianska som exempel. Störst fokus har vi valt att lägga på derbymatchen den 31 

maj 2009 och använda den som främsta exempel för att undersöka namnkonflikten, 

eftersom det är den händelse där konflikten kommer till uttryck i pressen och får som 

mest genomslagskraft, både internt och externt. Anledningen till detta är att det var den 

första matchen på elitnivå lagen emellan. 

 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar valts: 

 Användes särskilda nyckelord och/eller begrepp för att förstora/förklara 

derbymatchens betydelse? Vad kan detta visa på i så fall? 

 Förstärkte tidningarna omedvetet den assyriska/syrianska namnkonflikten? Hur 

syns det?  

 Försöker tidningarna förklara rivaliteten och/eller skillnaden mellan assyrier och 

syrianer? Beskrevs gruppens interna namnkonflikt/motsättning? Hur syns detta? 

 Har journalisterna resonerat internt inför och under skildringen av derbyt mellan 

Assyriska och Syrianska? Exempelvis kring val av ord och benämningar.  

 Finns det skillnader mellan den lokala journalistiken och mellan de rikstäckande 

medierna i undersökningen? 
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1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till svensk press; tryckt press samt nätupplagor. 

För att få ett tillräckligt stort underlag att jämföra har vi valt att titta på både kvälls- 

och dagspress. Trots att derbyt i maj 2009 blev mycket uppmärksammat är det bara en 

enskild händelse, och av den anledningen har vi utgått från ett brett urval i syfte att få 

en heltäckande bild av hur tidningarna gestaltat fler derbymatcher lagen emellan. Vi är 

också intresserade av skillnaderna i framställningen tidningarna emellan. 

 

I vår kvalitativa innehållsanalys har vi valt artiklar från Sportbladet, DN samt LT. 

Aftonbladet är Sveriges största nättidning såväl som Sveriges största kvällstidning, och 

sportbilagan Sportbladet är Sveriges största sporttidning. På grund av sin storlek har 

Aftonbladet därför en stor genomslagskraft i breda folklager, inte minst genom sin 

nätupplaga.7 Vi har valt artiklar från både den tryckta upplagan och nätupplagan till 

vår undersökning. DN räknades 2011 som Sveriges största dagstidning,8 men vänder 

sig huvudsakligen till en välutbildad läsarkrets.9 Vi har valt att ta med artiklar både från 

nätet och den tryckta tidningen. LT är Södertäljes största och enda lokaltidning. 

Målgruppen är boende i Södertälje med omnejd. I Södertälje bor mellan 20 000 och 30 

000 assyrier/syrianer, vilket är cirka tjugo procent av stadens totala befolkning. Ett 

rimligt antagande är därför att många av LT:s läsare har en bakgrund inom den 

assyriska/syrianska folkgruppen. Vi har av praktiska skäl valt artiklar från LT:s 

nätupplaga.  

 

Vi har vidare valt att avgränsa oss mot just sportjournalistik och hålla oss inom detta 

forskningsområde. Artiklarna som valts ska ha derbymatcher från 2007, 2009 och 2010 

som huvudsakliga teman och vinklar och dessutom ha publicerats på sportsidorna i 

respektive tidning. Vi har även använt oss av artiklar från andra laddade möten, detta 

för att ha en slags jämförande motpol till hur ofta vissa laddade ord förekommer i 

artiklar som berör heta matcher. 

 

I vår kvantitativa undersökning använde vi oss av följande medier: Sportbladet, 

Dagens Nyheter (DN), Länstidningen i Södertälje (LT), Göteborgsposten (GP), 

                                                 
7 http://wwwc.aftonbladet.se/annons/annonssajt/besok.html  
8 http://journalisten.se/nyheter/samtliga-25-storsta-dagstidningar-backar  
9 http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx  

http://wwwc.aftonbladet.se/annons/annonssajt/besok.html
http://journalisten.se/nyheter/samtliga-25-storsta-dagstidningar-backar
http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx
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Sundsvalls tidning, Nerikes Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Expressen, Svenska 

Dagbladet (SvD), Sydsvenskan, Dagen och Kristianstadsbladet. Detta för att få 

tillräckligt många artiklar för att kunna göra en rättvis kvantitativ undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Förförståelse 

Vi är två journaliststudenter med ett stort intresse för svensk och internationell fotboll. 

Vi följer på nära håll det som skrivs om sporten i svenska medier. Dessutom skriver vi 

själva om fotboll i olika sammanhang. Våra fotbollskunskaper hoppas vi blir en styrka 

i skrivandet av uppsatsen. Samtidigt är framställningen en vetenskaplig ansats. Därför 

har vår intention hela tiden varit att även de som inte är det minsta insatta i 

fotbollsvärlden ska kunna tillgodogöra sig denna uppsats.  
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En av uppsatsförfattarna identifierar sig som assyrier och är en hängiven supporter till 

Assyriska. Det är vår uppfattning att denna förståelse är någonting fördelaktigt. Inga 

kunskaper kan tillkomma utan förkunskaper. Det kan dock vara problematiskt att 

undersöka en grupp och ett lag man själv tillhör. En risk är att bli hemmablind, en 

annan är att risken att inte vara objektiv. Samtidigt är vi en duo, och det blir därför 

lättare att upptäcka om någon färgas för mycket av sina personliga uppfattningar. Den 

andre uppsatsförfattaren är inte medlem av gruppen assyrier. Utöver journalistiken har 

han läst 60 högskolepoäng i religionsvetenskap, vilket vi menar är en fördel i 

förståelsen av andra kulturer och vilka mekanismer som kan förklara olika skeenden 

och beteenden som kan te sig främmande. Kunskaperna i religionsvetenskapen är 

kanske extra viktiga med tanke på att fotbollen i just det här fallet också hänger ihop 

med den religiösa och etniska identiteten.  

 

2.2 Om Aftonbladet och Sportbladet 

Aftonbladet grundades den 6 december 1830 av Lars Johan Hierta och anses vara 

obunden socialdemokratisk i sin politiska läggning. Norska Schibsted äger 91 procent 

av företagets aktier, medan Landsorganisationen i Sverige äger nio procent. Tidningens 

nettoomsättning låg 2012 på drygt två miljarder kronor10 och enligt sin egen hemsida 

har hemsidan aftonbladet.se runt 200 000 besök per vardag, vilket är mer än de andra 

tidningarnas hemsidor tillsammans.11 

 

Sportbladet är Aftonbladets sportbilaga och har varit det sedan den 8 maj 2000. Innan 

dess hade Aftonbladet en sportsektion inbyggd i tidningen. Dess rosa färg är inspirerad 

av den italienska sporttidningen La Gazzetta dello Sport.12 Av alla svenska sportbilagor 

är det Sportbladet som har flest läsare.13 

 

2.3   Om LT 

LT ägs av Stampens paraplys dotterbolag Promedia.14 Det är Södertäljes enda 

dagstidning och den utkommer sex dagar i veckan. Tidigare hette den Stockholms 

                                                 
10 http://www.allabolag.se/5561001123/bokslut 
11 http://wwwc.aftonbladet.se/annons/annonssajt/besok.html   
12 http://www.resume.se/nyheter/2006/09/19/gazzetta-dello-sport-varva/  
13 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article6543695.ab  
14 http://nyadagbladet.se/ekonomi/framtiden-osaker-for-lanstidningen-i-sodertalje/ 

http://www.allabolag.se/5561001123/bokslut
http://wwwc.aftonbladet.se/annons/annonssajt/besok.html
http://www.resume.se/nyheter/2006/09/19/gazzetta-dello-sport-varva/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article6543695.ab
http://nyadagbladet.se/ekonomi/framtiden-osaker-for-lanstidningen-i-sodertalje/
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läns tidning i Södertälje och det första numret kom ut i juni 1861. Tidningen trycker 

12 000 upplagor per utgivningsdag, och på webben når man i veckan ut till ca 40 

000-60 000 unika läsare på lt.se.15 

2.4  Om DN 

DN ingår i Bonnierkoncernen och utkom för första gången den 23 december 1864. 

Upplagan 2012 var 279 100 exemplar per utgivningsdag, och 97 % av tidningen är 

prenumererad upplaga. Läsarsiffran uppskattas vara 793 100 per dag, varav drygt 500 

000 i Stockholm. På webben, dn.se, klickar drygt en och en halv miljon läsare in sig 

varje vecka i genomsnitt16. DN räknades 2011 som Sveriges största dagstidning,17 

men vänder sig huvudsakligen till en välutbildad läsarkrets.18 

2.5  Bakgrund till analysen 

Det finns en komplexitet i begreppsanvändningen som behöver påpekas före 

analysen. Därför kommer vi kort att definiera begreppet assyrier och begreppet 

syrian, eftersom dessa beteckningar är relevanta för namnkonflikten.  

2.5.1 Identitetsbeteckningar 

1) Begreppet assyrier: Kan syfta på alla de grupper i Mellanöstern som hör till 

någon av de fyra etablerade kristna kyrkorna i området. Antingen syrisk-katolska, 

syrisk-ortodoxa, kaldeiska eller nestorianska. Det finns också en nationell känsla i 

termen assyrier, nämligen att gruppen har samma ursprung och att man härstammar 

från de mesopotamiska folken och det gamla assyriska imperiet/nationen.19 Den 

politiska rörelsen kallas assyrianism.  

2) Begreppet syrianer: Syftar på syrisk-ortodoxa troende och används av dem 

själva och andra för att beteckna den grupp som inte använder nationsbeteckningen 

assyrier om sig själva.20 

 

2.6  Kristna i Mellanöstern 

Samhällena i Mellanöstern kännetecknas generellt av att de saknar en homogen, 

                                                 
15 http://promedia.se/verksamheter/lokaltidningar/  
16 http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/  
17 http://journalisten.se/nyheter/samtliga-25-storsta-dagstidningar-backar  
18 http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx  
19 Deniz, Fuat, En minoritets odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 
moderniseringsprocesser : det assyriska exemplet, Sociologiska institutionen, Univ. [distributör], Diss. Uppsala : 
Univ.,Uppsala, 1999. s. 143 
20 Ibid, s.144 

http://promedia.se/verksamheter/lokaltidningar/
http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/
http://journalisten.se/nyheter/samtliga-25-storsta-dagstidningar-backar
http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx
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nationell population.21 Den europeiska nationalstatsmodellen som infördes i 

Mellanöstern under koloniseringstiden blev ett hot mot minoriteterna och skapade 

motsättningar mellan nya stater och mellan etniska samfund.22 Stamkulturen 

upplöstes på ett strukturellt plan men stamidentitet och solidaritet utgör fortfarande 

viktiga drag i samhällena i Mellanöstern.23 Assyrierna har levt, och lever delvis, vid 

sidan av majoritetssamhället, både i Mellanöstern och i västerlandet. Gruppen har 

utvecklat sin särskilda kultur och sociala organisation i syfte att bevara den etniska 

särarten.24 I ursprungsländerna var dessa gränsupprätthållande diskurser ett sätt att 

bemöta hoten mot gruppens etniska särart och som en reaktion mot förtryck och 

avsaknad av rättigheter, menar Deniz.25 Att så många assyrier flyr från sina 

hemtrakter där man är ursprungsbefolkning beror på den förföljelse som gruppen 

historiskt sett utsatts för genom historien. Enligt International Society for Human 

Rights drabbar 80 procent av all religiös förföljelse i dag troende kristna. Det gör de 

kristna till den mest förföljda religiösa gruppen i världen.26 Den internationella 

organisationen Open Doors räknar med att 100 miljoner kristna världen över förföljs 

för sin tro. De sammanställer varje år World Watch List, där de analyserar de kristnas 

förhållanden i cirka 70 länder och rangordnar de 50 länder där det är svårast att utöva 

den kristna tron. Av dessa 50 länder återfinns flertalet av assyriernas 

ursprungsländer.27 Enligt dessa organisationer, men också enligt Amnesty.28 har 

förföljelsen av kristna i Mellanöstern eskalerat snabbt de närmaste tio åren. Värst just 

nu är läget i Egypten och Syrien, men också i Irak. Fortsätter utvecklingen i den här 

takten riskerar området att helt förlora sin ursprungsbefolkning inom 20 år.  

När man talar om den assyriska folkgruppen i Sverige är det därför viktigt att känna 

till förtrycket, eftersom det så starkt har påverkat det kollektiva medvetandet.29  

 

2.7  Folkmordet 1915 och dess betydelse 

                                                 
21 Ibid, s.154 
22 Ibid, s.154 
23 Ibid, s.154 
24 Ibid, s.154 
25 Ibid, s.154 
26 http://www.dn.se/debatt/de-allra-flesta-som-forfoljs-for-sin-religion-ar-kristna/  
27 http://www.open-doors.se/vart_arbete/  
28 http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/64732/  
29 Deniz, Fuat, En minoritets odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 
moderniseringsprocesser : det assyriska exemplet, Sociologiska institutionen, Univ. [distributör], Diss. Uppsala : 
Univ.,Uppsala, 1999. s. 165 

http://www.dn.se/debatt/de-allra-flesta-som-forfoljs-for-sin-religion-ar-kristna/
http://www.open-doors.se/vart_arbete/
http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/64732/
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För vår studie är folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker 1915 under 

första världskriget i Turkiet relevant. Massakern lever vidare i de generationer av 

assyrier som idag bor i Sverige, och upplevelserna återberättas för barn och 

barnbarn.30 Precis som förintelsen präglar det kollektiva medvetandet hos många ur 

den judiska gruppen präglas assyriernas känsla av grupptillhörighet av folkmordet. 

Det är inte relevant för vår studie att gå in på varför folkmordet skedde, men generellt 

har kristna ända sedan korstågens tid alltid fått betala dyrt för vad kristna européer 

och ryssar gjort i muslimska länder, så även i dagens Irak efter den USA-ledda 

invasionen.31 

2.8   Assyriska FF 

Assyriska är ett fotbollslag från Södertälje och spelar i Sveriges nästa högsta division, 

Superettan. Laget grundades 1974 av assyriska flyktingar från Mellanöstern. 

Assyriskas historia är också en del av Södertäljes historia, varför det inte går att skapa 

en bra förståelse av Assyriska utan att samtidigt redogöra för kopplingen till Södertälje. 

Att laget etablerades i just Södertälje berodde på att många assyrier kom att bosätta sig 

i staden. Där fanns företag som Scania och Astra, som var i stort behov av arbetskraft 

till sina fabriker under 1960- och 70-talen. På grund av ytterligare oroligheter 

utomlands, som Cypernkrisen 1974 och inbördeskriget i Libanon 1975, tvingades 

många assyrier utvandra. Av dessa sökte sig många till Södertälje, och med tiden fick 

staden en ställning som centralort för assyrier i Sverige. Assyriska började successivt 

klättra uppåt i seriesystemet. De stora framgångarna inleddes från och med säsongen 

1990, tillsammans med en satsning på ungdomsverksamheten. Som det första etniskt 

definierade fotbollslaget lyckades Assyriska FF 1992 ta sig till division 1, vilket var 

dåvarande näst högsta divisionen. 2003 spelade Assyriska final i Svenska Cupen 

(förlust med 0-2 mot IF Elfsborg) och 2005 spelade man för första gången i 

Allsvenskan.32 Matcherna i Allsvenskan sågs av assyrier över hela världen, från bland 

annat Mellanöstern, USA, Kanada och Ryssland. Totalt sändes matcherna i över 80 

länder, vilket uppmärksammades av flera stora medier.33 

 

                                                 
30 Ibid, s.165 
31 Ibid, s.167 
32 Svensk fotbolls högsta serie 
33 http://www.svd.se/sport/assyriska-laddar-for-festpremiar412165.svd  

http://www.svd.se/sport/assyriska-laddar-for-festpremiar_412165.svd
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Världens assyrier betraktar Assyriska som sitt ”landslag”34 och Södertälje har blivit 

något av den inofficiella huvudstaden, åtminstone i Sverige. Därför blir fotbollen så 

pass central för assyrierna. Journalisten Nuri Kino, själv assyrier, gjorde 2005 SVT-

serien Assyriska – landslag utan land, tillsammans med Erik Sandberg. Tittarna får 

följa laget under det första året i Allsvenskan, både på och utanför planen. I serien 

berättar lagledaren Melek Bisso att fotbollen är det som håller folkgruppen samman. 

Seriens tredje avsnitt vann Guldpalmen i Beverly Hills filmfestival 2006.35 

 

2.9   Syrianska FC 

Syrianska grundades 1977 i Södertälje. 36  Laget hette inledningsvis Suryoyo SK, 

därefter Syrianska SK och slutligen Syrianska FC. Laget bytte namn till Syrianska när 

de flyktingar från Turkiet som tidigare kallade sig ”suryoye” började definiera sig som 

”syrianer”, delvis för att markera att man inte ville identifiera sig med den assyriska 

falangen. Snart började Syrianska klättra i det svenska seriesystemet. Efter att ha varit 

nära uppflyttning till Superettan vann man till slut division ett år 2008 och avancerade 

till samma serie som konkurrenten Assyriska. 37  Där drabbade lagen samman i 

derbymatcherna och bara två år efter sin uppflyttning till Superettan vann Syrianska 

serien och tog klivet till Allsvenskan. 38  En stor profil i klubben var Özcan 

Melkemichel, som 2013 avgick som tränare efter ett förflutet som klubbordförande, 

sportchef och spelare.39 Syrianska har fostrat flera kända namn i Fotbollssverige, varav 

de mest utmärkande är Louay Chanko, Sharbel Touma och Suleyman Sleyman. Efter 

tre år i Allsvenskan åkte Syrianska ur serien 2013, och spelar säsongen 2014 återigen 

i Superettan. Syrianska betraktas som lillebror till Assyriska då laget grundades senare 

och fram till på senare år legat minst en division under. 

                                                 
34 http://www.dn.se/sport/assyriska-har-blivit-hela-varldens-landslag/  
35 http://www.saais.org/nyheter.asp?id=335  
36 http://syrianskafc.com  
37 Ibid 
38 Ibid 
39 http://bloggar.aftonbladet.se/laul/2013/07/ozcan-melkemichel-avgareller/ 

http://www.dn.se/sport/assyriska-har-blivit-hela-varldens-landslag/
http://www.saais.org/nyheter.asp?id=335
http://syrianskafc.com/
http://bloggar.aftonbladet.se/laul/2013/07/ozcan-melkemichel-avgareller/
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2.10   Namnkonflikten 

”En väsentlig svårighet som forskaren inte kan undvika i studiet av den assyriska/ 

syrianska gruppens etniska identitet är den interna meningsmotsättningen kring 

gruppens adekvata historiska ursprung och identitetsbeteckning.”40 

Citatet ovan är hämtat från sociologiforskaren Fuat. Han skriver om ”den interna 

meningsmotsättningen” och det är viktigt att förstå att namnkonflikten i första hand är 

en intern konflikt inom folkgruppen. Dock är det viktigt att den förklaras, för att den 

spelar stor roll i rivaliteten mellan Assyriska och Syrianska. De som identifierar sig 

som assyrier håller helt enkelt på Assyriska, och vice versa. Därför blir 

namnkonflikten levande och manifesteras genom fotbollen, ibland med våldsamma 

inslag. Det är därför viktigt att poängtera att för många inom gruppen är detta något 

som man tar på största allvar. Så här säger Assyriskas före detta marknadschef Robil 

Hadari i en intervju i tidningen fokus 2009: 

 

”Det är en konflikt som startade här i Sverige för drygt 30 år sedan och med den nya 

generationen har konflikten blivit mer permanent. Ungdomarna växer upp i olika 

föreningar och förstår inte att i grund och botten är vi ett och samma folk. För mig 

spelar det ingen roll vilken religion man tillhör, man kan ändå vara assyrier. Men 

delningen har skapat en schism som i mycket handlar om kyrkan ska ha makten eller 

ej. Det är en olycklig situation som skapar friktion och gör derbyt ännu hetare”. 41 

 

Utifrån ett svenskt perspektiv kan det vara svårt att beskriva skillnaden mellan en 

assyrier och en syrian. Någon som försökt är etnologen Oscar Pripp, i sin avhandling 

om småföretagande i Södertälje. Han förklarar skillnaden med att den assyriska 

gruppen har utvecklats i ”etnonationalistisk inriktning” och drömmer om en assyrisk 

nationalstat. De syftar på det gamla förkristna assyriska riket i Mesopotamien. 

Syrianerna förknippar sig med de forntida araméerna och säger sig tala Jesus språk, 

den gamla arameiskan. De bygger hela sin identitet på religionen42.  

 

Det får lätt en komisk tappning i Sverige, där konflikten trivialiseras och förminskas. 

Därför bör man komma ihåg att det assyriska folket tar både sin religion och sin historia 

på stort allvar. Möjligtvis hänger detta ihop med att gruppen utsatts för folkmord och 

                                                 
40 Deniz, Fuat, En minoritets odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 

moderniseringsprocesser : det assyriska exemplet, Sociologiska institutionen, Univ. [distributör], Diss. Uppsala : 

Univ.,Uppsala, 1999. S.235 
41 http://www.fokus.se/2009/06/fran-mesopotamien-till-sodertalje/  
42 Ibid 

 

http://www.fokus.se/2009/06/fran-mesopotamien-till-sodertalje/
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förtryck utifrån sin religion och etniska tillhörighet. Men vad handlar då den interna 

namnkonflikten om? Alla är överens om att assyrier och syrianer tillhör samma 

folkgrupp. Identiteten kan till och med skilja sig åt inom samma familj. Två bröder i 

samma familj kan föredra var sin benämning. Valet assyrier eller syrian har alltså inte 

med etnicitet att göra, utan handlar om vilken identitet individen föredrar. Skillnaden 

är alltså i första hand politisk. Att den assyriska gruppen anser sig vara ättlingar till de 

forntida assyrierna, är en idé växte fram i mitten av 1800-talet, när européerna 

återupptäckte den gamla mesopotamiska kulturen.43 

 

Individerna som benämner sig syrianer identifierar sig snarare genom den 

gemensamma religionen och genom kyrkan, och tar avstånd från den så kallade 

assyrianismen.44 Den syrisk-ortodoxa kyrkans biskopar och prästerskap kom tidigt att 

markera mot assyrianismen som politisk rörelse. Det går att urskilja tre orsaker till 

detta:45  

 

 Man anser att de syrisk-ortodoxas identitet ska baseras på kyrkan och dess 

tradition och inte på sekulära drömmar om en svunnen stormakt.  

 Begreppet assyrier associerar man med östsyriska/assyriska kyrkan, som 

genom sin koppling till teologen Nestorius, betraktas som irrlärig.  

 Man var och är rädd för att provocera muslimska makthavare i regionen, som 

kan känna sig hotade av att den kristna minoritetsgruppen uttrycker 

nationalistiska strävanden.  

 

 

Just att identiteten ska baseras på kyrkan och inte det gamla assyriska imperiet är en 

omistlig del i att förstå namnkonflikten. Om man dessutom förstår att ens religion och 

ursprung är viktigt för ens identitet och hur omgivningen ser på en, börjar man närma 

sig kärnan i varför namnkonflikten blivit så kontroversiell. Frågan är politiskt känslig 

i Sverige och går att se utifrån många olika perspektiv. Varje givet svar är beroende av 

vem som ger det. Vi tror att namnkonflikten mår bra av en egen uppsats inom 

förslagsvis ämnet etnologi för att förstås fullt ut, men vår ambition är att göra ett försök 

                                                 
43 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, 2. uppl., Dialogos, Stockholm, 2011 
44 Berntson, Martin: Assyrier eller syrianer? Om fotboll, identitet och kyrkohistoria. Göteborgs universitet. 2003. 
45 Ibid 
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till en givande översikt. Av utrymmesskäl kan vi inte redogöra för alla detaljer, något 

som dessutom faller utanför ramen för framställningen.  

 

I Religion i Sverige46 skriver docenten Witold Witakowski på Uppsala universitet om 

den syrisk-ortodoxa kyrkan. Det är en av de äldsta kyrkorna i världen, och det liturgiska 

språket, klassisk syriska, är det språk på vilket Bibeln en gång översattes.47 Vi har inte 

för avsikt att uppehålla oss vid kyrkans historia eller teologi, utan vill fokusera på folket 

som omfamnar denna tro och deras uppdelning i två icke-religiösa organisationer. 

Dessa två organisationer är Assyriska riksförbundet (grundat 1977) och Syrianska 

riksförbundet (grundat 1978), som bland annat ger ut böcker och musik.48  Witakowski 

menar att denna uppdelning ”genomsyrar hela gruppens, inklusive kyrkans 

samhällsliv, och att den har historisk-politiska grunder som rör etnisk/nationell 

identifikation.” 49   Bägge parterna har sedan etableringen i Sverige utvecklat ett 

omfattande organisationsliv. Syrianska ungdomsförbundet bildades 1992, 

Syrianska/Arameiska akademikerföreningen bildades 2002 och hos den assyriska 

falangen återfinns Assyriska ungdomsförbundet samt Assyriska 

akademikerföreningen. Vidare är även kyrkan delad i två läger med varsin biskop och 

varsitt ungdomsförbund. Man har också varsin månadsskrift, Hujådå (union, grundad 

1978) och Bahro (ljus, grundad 1979).50  

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.), Religion i Sverige, 2. uppl., Dialogos, Stockholm, 2011 
47 Ibid, s.143 
48 Ibid, s.144 
49 Ibid, s.144 
50 Ibid, s.144 
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3 Tidigare forskning och teori 

3.1 Tidigare forskning 

Fuat Deniz, före sin död verksam vid Uppsala universitet, har forskat mycket kring 

etniska minoriteter i Sverige. Hans doktorsavhandling En minoritets odyssé. 

Upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 

moderniseringsprocesser. Det Assyriska exemplet51 fokuserar på gruppens etablering i 

Sverige och bygger på migranternas egna berättelser. Gruppens historia tas också upp, 

och Deniz diskuterar begrepp som identitet, etnicitet och namnkonflikten. Den här 

forskningen har varit av stor betydelse för vår uppsats, då den kan anses vara den mest 

genomgripande studien som gjorts kring assyriers etablering i Sverige, den etablering 

som i förlängningen ledde till grundandet av de två berörda fotbollslagen. Just fokus 

på den etniska tillhörigheten och vad den betyder är ju det som förenar supportrarna i 

Assyriska respektive Syrianska. Han tar också upp folkmordet 1915, och menar att 

detta är en central del av identiteten.  

 

Bland tidigare uppsatser som berör assyrier/syrianer var följande av intresse:  

 

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället - En 

jämförande studie om två generationers inställning och förhållande till den Syrisk-

ortodoxa kyrkan, religionen och samhället52 är en uppsats skriven av Sara Barmano 

inom religionsvetenskap vid Linköpings universitet. Hon behandlar främst 

folkgruppens förhållande till kyrkan och tron, men skriver också om gruppens 

förhållande till samhället. Fokus ligger på de skillnader hon tycker sig se mellan de 

äldre och de yngres förhållande till religionen. Intressant nog berör hon aldrig fotbollen 

i sitt avsnitt om etableringen i samhället.  

 

Uppsatsen Identitet och identitetsskapande bland assyriska/syrianska ungdomar i 

Södertälje53 är skriven av Maria Simsek och Semir Aydin vid Lärarutbildningen på 

                                                 
51 Deniz, Fuat, En minoritets odyssé: upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till 
moderniseringsprocesser : det assyriska exemplet, Sociologiska institutionen, Univ. [distributör], Diss. Uppsala: 
Univ.,Uppsala, 1999 
52 Barmano, S. (2012). Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället: En 
jämförande studie om två generationers inställning och förhållande till den Syrisk-ortodoxa kyrkan, religionen 
och samhället.  (Student paper). Linköpings universitet 
53 Aydin S, Simsek M. Identitet och identitetsskapande bland assyrisk/syrianska ungdomar i Södertälje. 2008 
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Södertörns Högskola. Den är intressant för att den specifikt berör folkgruppens 

invandring till Södertälje och dessutom gör det genomgående. Läsaren får en god 

uppfattning om bakgrunden till migrationen och etableringen och identitetsskapandet i 

Södertälje. Författarna diskuterar vad det innebär att leva i vad de kallar en 

diasporakultur som andra generationens invandrare. Deras frågeställning handlar om 

hur ungdomarna skapar sin identitet, när de påverkas av två eller flera kulturer. 

Uppsatsen var viktig för vår förståelse av varför gruppen i så hög utsträckning 

etablerade sig i Södertälje, eftersom det är av vikt att förstå varför Assyriska och 

Syrianska grundades just där. Annat som berörs är namnkonflikten och att gruppen 

delats i två olika läger med varsin tv-kanal, varsitt fotbollslag och egna kyrkor.  

 

Boken Sport och medier: en introduktion54 är skriven av Peter Dahlén. Där redogör 

han för sportjournalistikens ursprung och bakgrund både i Sverige och i andra delar av 

världen. Han berättar hur och varför den typen av journalistik ändrats och numera 

genomsyras av mycket känslor. Noggrant redogör han också för sportjournalistikens 

historia och hur den växte fram som någonting av allmänintresse i Sverige. Dahlén tar 

upp både viktiga årtal och tidningar som haft någon form av inverkan för 

sportjournalistikens utveckling. Dahlén själv är professor i medievetenskap med 

inriktning på den medierade sportens historia och berättelser.  

  

En uppsats som spinner vidare på denna forskning om sport och medier är Sports and 

Media: A Quarterly Review of Communication Research55, skriven av Daniel Beck och 

Louis Bosshart från universitet i Freiburg. Här belyser uppsatsförfattarna bredden inom 

sportjournalistik genom att ta upp allt från tv och radio till frågan om kön och religion 

och deras förhållanden till sportjournalistiken. Uppsatsen behandlar också 

sportjournalisternas sätt att agera.  

 

Andra uppsatser som anknyter till våra områden är ”Idioter”, ”mörka krafter” och 

fotboll: en studie av mediers rapportering om fotbollsrelaterat våld56, skriven av 

Ellinore Hallin och Ines Alic på Linnéuniversitetets informatörsprogram. Även om 

                                                 
54 Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008 
55 Beck, D., & Bosshart, L. (2003). Sport and Media. Freiburg: Centre for the Study of Communication and Culture 
(CSCC) 
56 Alic I, Hallin E. "Idioter", "mörka krafter" och fotboll : en studie av mediers rapportering om fotbollsrelaterat 
våld. 2013 



 22 

fokus i denna uppsats ligger på huliganism finns en omfattande teoridel som 

behandlar sportjournalistikens historia och roll i olika tidsepoker samt vad som 

kännetecknar sportjournalistiken. Vi har även använt oss av uppsatsen Assyrier eller 

syrianer? Om fotboll, identitet och kyrkohistoria57, skriven av Martin Berntson på 

Göteborgs universitet, samt Knallskott. Böter. Förlust 3-0: En bildanalys av 

medierapporteringen efter läktarincidenten i fotbollsmatchen mellan Syrianska och 

AIK58, skriven av två studenter på journalistikprogrammet i Linneuniversitetet, Niclas 

Ecström och Jack Nordholm. Den innefattar också information om sportjournalistik 

och kretsar som titeln antyder kring bilder snarare än text. Bilderna analyseras sedan 

på flera sätt, från det etiska till det emotionella, och de två tidningarna som valts ut är 

DN och Aftonbladet. Uppsatsförfattarna analyserar hur supporterincidenten den 25 

april 2011 i matchen mellan AIK och Syrianska på Södertälje Fotbollsarena 

rapporterades av dessa tidningar, mycket eftersom uppsatsförfattarna menar att 

medierapporteringen i stor utsträckning påverkar allmänhetens uppfattning av 

läktarvåldet. 

 

Anderssons bok 59  har varit oerhört viktig för vår förståelse av namnkonflikten. 

Dessutom har hans kunskap som skribent på LT varit en starkt bidragande orsak till att 

den redaktionen har så god kunskap kring den assyriska frågan, något som styrks av en 

journalist vi intervjuat.  

3.2 Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån två delar, dels teorier om 

nyhetsspråket med inriktning mot kritisk lingvistik och dels teorier och forskning 

kring sportjournalistik. Vi tror det är viktigt att också inkludera ett teoretiskt ramverk 

kring sportjournalistik, just för att kunna analysera vad i artiklarna som är specifikt 

för sportjournalistik vid sidan om namnkonflikten. Detta eftersom vårt urval är 

avgränsat till artiklar inom sportjournalistiken.   

 

3.2.1 Teorier om nyhetsspråket 

Även om det journalistiska språket hävdar ett oberoende och eftersträvar en 

                                                 
57

Berntson, Martin: Assyrier eller syrianer? Om fotboll, identitet och kyrkohistoria. Göteborgs universitet. 2003. 
58 Ekström N, Nordholm J. Knallskott. Böter. Förlust 3-0. : En bildanalys av medierapporteringen efter 
läktarincidenten i fotbollsmatchen mellan Syrianska och AIK 2011 
59 Andersson, Stefan: Assyrierna : en bok om präster och lekmän, om politik och diplomati kring den assyriska 
invandringen till Sverige. Tiden. Stockholm. 1983 
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objektivitet, görs det alltid ett urval som influerar slutprodukten på ett eller annat sätt60. 

Ett sätt att undersöka nyhetsspråket är genom kritisk lingvistik. Den kritiska 

lingvistiken handlar enligt den engelske medieforskaren Martin Conboy, om att 

djupgående analyser av nyheterna kan visa på mönster som kan sägas representera den 

rådande sociala och politiska ordningen i samhället. Medier gör vissa ideologiska 

antaganden, och dessa antaganden projiceras sedan på läsarna, som implicit förväntas 

dela dessa antaganden61. Forskningsområdet kritisk lingvistik har utvecklats av flera 

akademiker, som alla forskat kring språket i nyhetsmedia. Några av de mer kända 

namnen är Fowler, Kress, Wodak och van Dijk. 62 Den kritiska lingvistikanalysen 

hjälper oss att identifiera hur språket reproducerar och förstärker förhärskande 

uppfattningar, och vidare hur språket används för att legitimera den rådande sociala 

ordningen och politiska uppfattningen63. Genom olika strategier beskriver Conboy 

sedan hur språket i en nyhetstext kan analyseras.  

I The language of the News utvecklar också Conboy sin teori om Lexikal 

kartläggning.64 Teorin handlar om vilka ordval nyhetsmedierna gör, och varför, och 

utgår från den lägsta textnivån. Med den lägsta textnivån åsyftas själva orden. 

Nyhetsmedier har ett enormt utbud av ord och kombinationer av ord att välja på när de 

presenterar en story till sin publik,65 och Conboy menar att det är uppenbart att medier 

gör ett aktivt val när de väljer vilket ord de ska använda i ett särskilt sammanhang. Han 

menar vidare att medierna har en klar uppfattning om sin publik – man känner sina 

läsare – och anpassar ordvalet i artiklarna efter den uppfattningen. Genom sina val av 

adjektiv, verb och substantiv förstärker medierna läsarnas tidigare uppfattning kring ett 

visst förhållande.66 Den ursprungliga klassificeringen stärks, och den information som 

utelämnas kan i vissa fall vara nog så viktig. Vokabulären som journalisten väljer att 

använda hjälper då till att skapa en nyhetsprioritering, för genom enskilda ordval görs 

också ett urval av vad som är viktigt och mindre viktigt. För att förstå hur detta fungerar 

i praktiken menar Conboy67 att vi måste skilja mellan denotation och konnotation.68 

                                                 
60 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 24 
61 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 24 
62 Ibid, s. 24 
63 Ibid, s.24 
64 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 37 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
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Denotation kan förklaras som den bokstavliga innebörden av ett ord, i ordets vanliga 

sammanhang, och accepterat av läsekretsen. Konnotation handlar om att se på 

vokabulären utifrån ett bredare semantiskt perspektiv. Kortfattat handlar det om den 

uppsättning förväntningar och associationer som förknippas med ett ord över tid, inom 

en särskild kultur. Orden kan vara antingen positivt eller negativt laddade. Här går 

betydelsen av ordet bortom det bokstavliga och kommer istället snarare att handla om 

symboliska associationer. Conboy menar att det finns olika nivåer av lexikal 

sammanhållning, där en nivå handlar om hur särskilda ord69 används för att beskriva 

verkligheten så som läsarna känner igen den. En annan nivå är den bredare tolkningen 

av textsammanhållningen, genom konnotation och anspelning på metaforer. 

Olika tidningar kan använda samma ord på olika sätt och ordlekar (puns) kan vara en 

viktig faktor i att skapa intryck.70  Metaforer beskriver Conboy som ”beskrivningen av 

ett fenomen i termer av ett annat; en implicit jämförelse”71.  

Genom att överdriva något kan en tidning betona allvaret i en viss fråga. 

Begreppet språkregister använder Conboy för att beskriva hur nyhetsvokabulären 

försöker tilltala en viss typ av läsare genom att använda ett särskilt språkregister. Detta 

språkregister avslöjar mycket om hur en tidning ser på sina läsare, likväl som det kan 

avslöja mycket om medierna som institution.72 Exempelvis på sportsidorna kan ett 

särskilt språkregister användas, där journalisterna gör vissa antaganden om sin 

läsargrupp, nämligen att de är insatta i sport. Detsamma gäller ekonomidelen och annan 

elitistisk press,73 där man förutsätter att läsarna har en inte obetydlig kunskap inom 

politik och ekonomi. Mer nöjesinriktade medier kan å andra sidan reducera komplexa 

fenomen till att bli väldigt enkla, och ett så kallat ”popular register” 74  kan vara 

uppbyggt kring ett informellt språk och med mycket slangord. 

3.2.2  Teorier om sportjournalistik 

Dahlén skriver i kapitlet Sportjournalistiken i pressen om sportjournalistiken som 

institution.75 Här tar han upp hur sportredaktionen fungerar på en större tidning, under 

                                                 
69 Ibid, s. 40 
70 Ibid, s.40 
71 Ibid 
72 Ibid, s. 41 
73 Ibid, s. 40 
74 Ibid, s. 41 
75 Dahlén, Peter: Sport och medier: en introduktion. IJ-forlaget. Kristianstad. 2008, s. 92 
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vilka betingelser journalisterna arbetar samt vilka faktorer som styr nyhetsvärderingen. 

Vidare vad som bestämmer vilka idrottsgrenar man bevakar och skriver om, och också 

på vilket sätt man skriver om dem.76 

En viktig teoretisk utgångspunkt, ursprungligen formulerad av forskaren Mark Douglas 

Lowe77 är att det vi framförallt matas med på sportsidorna bestäms av ekonomiska 

faktorer. Detta eftersom tidningarna styrs av marknadskrafter och ekonomiska 

intressen och måste sälja för att överleva. Lowe lyckas också visa i sin studie78 att 86,9 

procent av alla sportartiklar (inklusive notiser) kunde klassas som riktade till manliga 

läsare.79 Artiklarna kännetecknas av hård kamp och konkurrens. När journalisterna 

glorifierar dessa traditionellt manliga områden menar Dahlén att det fungerar på samma 

sätt som i ekonomijournalistiken: ”Man lyfter fram kampen på marknaden och 

positioner inom företagets hierarki.”80 

 

Det brukar heta att politik och idrott inte hänger ihop, något Dahlén menar är helt 

felaktigt.81 Tävlingsidrottens ideologiska betydelse är i själva verket enorm och har en 

”djupgående kulturell, social, ekonomisk och ideologisk betydelse för dagens 

samhällsliv.”82 Idrottsmetaforer syns överallt – i den politiska debatten, i den politiska 

journalistiken och också i kulturjournalistiken. 83  Ungefär samtidigt som den 

kommersiella dagspressen växte fram på 1800-talet gjorde en modern, kommersiell 

tävlingsidrott detsamma. Från start har de alltså levt i en slags symbios med varandra.84 

I Sverige har idéhistorikern Henrik Sandblad pekat på 1710 som året då det första 

svenska fotbollsreferatet skrevs.85  Det dröjde emellertid till 1880-talet innan dessa 

typer av skriverier blev av publicistiskt intresse. Då gjorde nationella idrottsevenemang 

entré och förenade svenskar under ett gemensamt intresse. 86  Vanligen skrev 

tidningarna knappt om resultatet på en tävling eller vilka som faktiskt tävlade, utan 

fokuserade på alla dignitärer på läktarplats och vad dessa hade för titlar och namn.87 På 

                                                 
76 Ibid 
77 Ibid 
78 Ibid, s. 93 
79 Ibid 
80 Ibid 
81 Ibid 
82 Ibid 
83 Ibid 
84 Ibid, s. 62 
85 Ibid, s. 70 
86 Ibid 
87 Ibid, s. 70 



 26 

detta sätt fick sporten ändå en legitimerad status som någonting allmänintressant. I takt 

med en ökad konkurrens i tidningsbranschen i början av 1900-talet såg dock 

dagspressen till att slå in på nya vägar för att locka till sig nya läsargrupper. 88 

Allmänreportrar ersattes av specialreportrar som bevakade idrottslivet och gav själva 

idrotten sitt genombrott i svensk press. På tio år fördubblades den procentuella andelen 

idrottsmaterial i Aftonbladet, och 1920 startade DN den första dagliga svenska 

sportsidan under ledning av sportredaktör David Jonasson. 89  Samtidigt fortsatte 

idrottsrörelsen i landet att växa, vilket genererade ett alltmer ökat sportmaterial i 

pressen. Tidningarna hade övergått från att se sporten som en parentes till att använda 

det som konkurrensmedel.90 Sportsidor hade blivit en självklarhet.91 

Före 1900-talet och sportjournalistikens verkliga genombrott i dagspressen fanns inga 

känslomässiga avtryck i skriverierna. Efter sekelskiftet förändrades detta.92 Betoningen 

på dramatik och känslor blev betydligt större, tilltalet mer intimt och sentimentalt.93 

Tidningarna såg först till att känsloladda evenemang och ta pulsen på dess stjärnor i 

veckor eller månader före. Fokus låg på något utöver fakta – snarare handlade det om 

att skriva om idrottsutövarnas åsikter och framför allt känslor före evenemanget. 

Samtidigt började reportrarna vända sig till läsarna i direkt tilltal, något som tidigare 

var ovanligt förekommande.94 I takt med ett ökat utbud på fotboll i tv-rutan främjades 

också intresset för fotboll i pressen.95 År 2000 startade Aftonbladet sin dagliga rosa 

bilaga Sportbladet och halvåret därpå gjorde Expressen detsamma.96 Fem år senare 

konstateras att Aftonbladets sportbilaga drog in närmare sjuttio miljoner kronor, medan 

Expressen kom upp till ungefär hälften.97 Alltmer ökat intresse för fotboll gjorde att 

fotbollstidningar som FootballMag och Offside startades, och senare även en svensk 

motsvarighet till FourFourTwo98.  
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4 Metod 

4.1 Metod för delstudie ett – kvantitativ undersökning 

Som en analysmetod i framställningen har den kvantitativa innehållsanalysen använts, 

vilken är en innehållsanalys av artiklar och av begrepp och ord i utvalda artiklar. Den 

lämpar sig väl när man vill analysera ett större material. Syftet är att, baserat på 

resultaten, dra generella slutsatser snarare än enskilda. 99  På så vis skapar man 

statistik.100 Meningen är att det ska gå att uttala sig om ett större material. Åsa Nilsson 

jämför101 med surveyundersökningar, där man i intervjuerna ställer frågor till väldigt 

många individer, ofta för att kunna säga något generellt om en hel befolkning. Sifos 

väljarundersökningar är ett exempel. Där intervjuas uppemot 3000 personer med hjälp 

av standardiserade frågor. Därefter blir svaren statistik, som sedan förhoppningsvis 

säger något generellt om hela svenska folkets uppfattning i en viss politisk fråga. I den 

kvantitativa analysen används så kallade variabler istället för frågor, dessa fungerar 

som standardiserade frågor att ställa till innehållet. 

 

Avseende urvalet har vi använt oss av Retriever för att finna de artiklar som kan ge 

underlag för att besvara våra frågor, i detta fall – karaktäriseras av våra sökord. Flertalet 

artiklar innehöll laddade ord som ”rivalitet”, ”prestige” och ”folkfest” genom att söka 

på ”Assyriska Syrianska derby” och ange 1 januari 2007 till 1 januari 2014 som 

tidsperiod. När vi sedan fått fram drygt trettio artiklar specialiserade vi oss ytterligare 

genom att ta de mest förekommande begreppen och ange dessa som sökord 

tillsammans med ”Assyriska Syrianska”. Exempelvis kunde vår sökning se ut så här: 

”Assyriska Syrianska prestige”. Tidsperioden startade 2007 eftersom det första derbyt 

i modern tid spelades det året. Gällande tidningarna inkluderades samtliga svenska, 

både i tryckt press och på webben. Ursprungsidén var att enbart ta med artiklar från 

webben, men då vi inte kom upp i ett tillräckligt högt antal för att göra en gedigen 

kvantitativ undersökning valde vi att komplettera med artiklar från tryckt press. På så 

vis fick vi med alla tillgängliga artiklar i samband med derbymatcherna. 

 

                                                 
99 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund. 2010, s. 119 
100 Ibid 
101 Ibid 



 28 

Vi valde att avgränsa oss till artiklar som skrevs en vecka före och två dagar efter 

matcherna. Stämningen före matchen kan sträcka sig så långt som en vecka bakåt, men 

vi anser inte att det är intressant att skriva om ett derby tre dagar eller fler efter att det 

spelats om inte någonting spektakulärt inträffat, vilket det inte gjorde i något av dessa 

derbyn. 

 

Vi använde oss av femtio analysenheter i form av artiklar från 1 januari 2007 till 1 

januari 2014 som handlar om derbyt. I första hand sökte vi efter artiklar som 

tidsmässigt skrevs i samband med någon av derbymatcherna. Dock skrevs inte 

tillräckligt många artiklar från de relevanta tidsperioderna nog att undersökas, och 

därför tittade vi också på artiklar som skrevs vid andra tidpunkter men som fortfarande 

hade anknytning till något av, eller rentav båda, lagen. På så vis fick vi ett tillräckligt 

högt antal artiklar för att kunna göra en lämplig undersökning. Därför har vi även tagit 

med artiklar från början av 2007 och 2014 trots att inga derbymatcher spelades när de 

skrevs. Vi läste och bortsåg från artiklar som bara redovisade matchresultat eller som 

kom från diverse hemsidor som inte var tidningars webbversioner, eftersom de inte sa 

någonting om det vi vill undersöka utan bekräftade bara det faktum att lagen vunnit en 

match eller förlorat en annan mot andra motståndare. Vi valde begreppen för att de är 

beskrivande värdeord och intressanta och starka. Vi satte upp följande tidsperioder för 

artiklarna vi valde: 

 

Våren 2007 (derbyt spelades den 24 maj): 

17 maj – 26 maj  

 

Hösten 2007 (derbyt spelades den 9 september): 

2 september – 11 september 

 

Våren 2009 (derbyt spelades den 31 maj): 

24 maj – 2 juni 

 

Hösten 2009 (derbyt spelades den 27 september): 

20 september – 29 september 

 

Våren 2010 (derbyt spelades den 13 juni): 
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6 juni – 15 juni 

 

Hösten 2010 (derbyt spelades den 19 september): 

12 september – 21 september  

 

Övrig period (dvs. då derbyt inte spelades men det ändå skrevs om klubbarna) 

1 januari -16 maj 2007 samt 1 januari 2011 – 1 januari 2014 

 

4.2   Metod för delstudie två – kvalitativ textanalys 

Studiens tredje del består av en kvalitativ textanalys utifrån Dahléns teori om att 

sportjournalistiken betonar den fysiska kampen på idrottsarenan, och i detta fall 

kampen för en position inom idrottsgrenen hierarki. Så här skriver han: 

”… traditionellt manliga områden som kännetecknas av hård kamp och konkurrens 

och som glorifieras av journalisterna.”102 

Dessutom menar han att tidningarna vet om att de måste sälja för att överleva vilket 

gör att de styrs av ekonomiska intressen. 

Vidare analyseras artiklarna utifrån Conboys teori om nyhetsspråket. 

 

I vår kvalitativa innehållsanalys har vi valt att inkludera nio artiklar från de tidningar 

som skrivit flest artiklar om den fråga vi studerar: tre från Sportbladet, tre från LT 

och tre från DN. Syftet med uppdelningen är att analysera ett så varierat material som 

möjligt, detta genom att bryta ner artiklar från Sveriges största sportbilaga, en stor 

morgontidning med höga ambitioner samt Södertäljes lokala tidning. Vi anser att det 

ger en god spridning, att jämföra den största morgontidningen, den största 

kvällstidningen och sporttidningen, samt Södertäljes enda lokala tidning. Att vi väljer 

en lokal tidning i Södertälje beror på att Assyriska och Syrianska är baserade där. 

Artiklarna valdes med utgångspunkt i att de skulle vara nyhetsartiklar och ligga nära 

den derbymatch de beskrev i tid. Vi säkerställde också att varje tidning representeras 

av minst två olika artikelförfattare, samt att samtliga artiklar är skrivna av 

journalister verksamma på sporten.  

 

4.3     Metod för delstudie tre – samtalsintervjuer 
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Vi ansåg kvalitativa intervjuer i samtalsform väldigt passande för vår uppsats, som ett 

komplement till vår kvantitativa undersökning. Det var viktigt att personerna skulle 

vara kunniga inom sitt område. Vi intervjuade därför en person från resp. tidning för 

att bli försedda med djupgående svar, och bland dessa inkluderas en journalist och två 

tidningssportchefer. Följande personer intervjuades: 

Håkan Andreasson, chef på Sportbladet 

Håkan Andreasson är chef på Sportbladet sedan 2011. Tidigare arbetade han på 

tidningen som redigerare på sportavdelningen samt nyhetschef och redaktionschef på 

nyhetsavdelningen. Han har jobbat på tidningen sedan 1999, detta efter att ha läst ett 

år på journalisthögskolan i Göteborg samt utbildat sig i statsvetenskap och historia. 

Som sportchef förefaller det naturligt att han har god kunskap om såväl sport som 

tidningen han arbetar för, Sportbladet. 

 

Henrik Schöldström, f.d. journalist på LT 

Henrik Schöldström är före detta sportkrönikör på LT. Numera är han 

kommunikationsansvarig på Svenska Basketbollförbundet. På LT jobbade han i nästan 

tjugo år. I samband med derbymatcherna 2009 skrev han artiklar för tidningen, och att 

han arbetade på en lokaltidning i staden där lagen har sitt fäste gör att hans kunskap 

om lagen är god.  

 

Martin Fransson, sportchef på DN 

Martin Fransson är chef på DN:s sportsektion sedan den 1 november 2013 då han tog 

över posten från Göran Löwgren. Han planerade redan då att tillsätta en grävgrupp, 

vilket idag inte existerar i sportjournalistiken. Som sportchef förefaller det naturligt att 

även han har god kunskap om både sport och sin tidning. 

 

Som underlag använde vi oss av Trosts bok Kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var 

semistrukturerade där vi satte upp ramar i form av frågor, men där vi lämnade relativt 

fritt utrymme för följdfrågor beroende på intervjupersonernas svar. Frågorna är 

konstruerade för att kunna besvara våra vetenskapliga frågeställningar och anknyter till 

tidigare forskning i sportjournalistik. Intervjuerna skedde per telefon under två timmars 

tid. De transkriberade intervjuerna återfinns hos uppsatsförfattarna. 
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5 Resultat och analys, delstudie ett 

 

5.1   Resultat 

Efter att ha analyserat våra femtio utvalda analysenheter sammanställde vi tre 

cirkeldiagram med procentuella resultat: tidningar, begrepp och derby. Det första avser 

hur stor andel artiklar som hämtats från vilken tidning, den andra vilka begrepp som 

förekommit och det tredje vilken tidsperiod och i samband med vilket derby artiklarna 

skrevs. Vi ville utifrån vår frågeställning titta på huruvida särskilda nyckelord och/eller 

begrepp användes för att förstora/förklara derbymatchens betydelse och vad detta i så 

fall kan visa på. 

           

 n = 50 

 

Figur 1 visar 50 artiklar fördelade på tolv tidningar. Tidningarna med störst antal 

artiklar är Sportbladet och LT, där den förstnämnda har skrivit 16 artiklar och den 

senare 15. DN står för sex stycken och SvD för fyra. Sydsvenskan, Sundsvalls tidning 

står för två vardera, medan Expressen, Dagen, Kristianstadsbladet, Nerikes Allehanda 

och GP har en var.  
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Figur 2 visar 50 artiklar som fördelades i olika tidsintervall, närmare bestämt sju 

stycken. Flest artiklar om Assyriska och Syrianska skrevs under våren 2009 i samband 

med derbyt den 31 maj, men också vid andra tillfällen som inte var i närheten av 

derbymatcher, så kallad övrig tidsperiod. Vidare skrevs på våren 2007 tio stycken, 

medan på hösten 2009 och hösten 2010 fem stycken. På hösten 2007 och våren 2010 

skrevs två stycken. 

 

 

 

Figur 3 visar 50 artiklar med totalt 18 återkommande begrepp i samband med 

derbymatcherna. I det totala urvalet av artiklar förekom begreppen så här många 

gånger, och detta anges i procent i cirkeldiagrammet. Mest förekommande är rival (19 

gånger), prestige (tio gånger) samt fest och folkfest (nio gånger). ”Lillebror” 

förekommer också nio gånger, ”stekhett” fyra gånger och superderby samt släkt 
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förekommer tre gånger. ”Hett och glödhett” finns att finna två gånger, medan följande 

bara förekommit en gång: Familjekamp, brödrakamp, namnkonflikt, familjeära, 

familjederby, identitet och familj. 

 

5.2   Analys 

Det används ett flertal nyckelord och begrepp av tidningarna i samband med derbyt. 

De vanligaste orden är: ”Rival” (24%), ”Prestige” (13%), ”Fest” och ”Folkfest”. (11% 

vardera). Att de här orden är vanligast i artiklarna om derbyt säger oss att tidningarna 

har tagit fasta på vad de upplever är konflikten och det intressanta i detta derby, 

nämligen att det handlar om rivalitet och prestige, men samtidigt är en folkfest. Det är 

alltså å ena sidan en stark motsättning som målas upp, vilket är typiskt för 

sportjournalistiken, och å andra sidan en bild av en folklig fest, som motvikt mot det 

negativa.  

 

De begrepp som är vanligast förekommande är rival. Rivalitet är någonting som hör 

ihop med ett derby då lagen som möts är rivaler. Att detta begrepp används kan därför 

innebära att matchen sågs som enbart en derbymatch i tidningarnas ögon. Det skapas 

en slags ”vi-mot-dom”-känsla, vilket Kroon Londell tar upp i sin definition av 

sportjournalistik: 

 

”Händelser och skeenden beskrivs ofta som vore de på liv och död; det är ”vi” mot 

”dom.”103  

 

”Namnkonflikt” och ”identitet” fanns bara i en artikel vardera av våra femtio 

analysenheter. Det kan ge en fingervisning om att medierna inte fokuserar på annat än 

det sportsliga även i samband med detta derby. Orden ”rivalitet”, ”prestige” och även 

”folkfest” är vanligt förekommande i artiklar om andra derbymatcher, och det indikerar 

att för artikelförfattarna är det viktigaste att sätta det idrottsliga i första rummet och 

skriva om det som lockar läsare i allmänhet och den stora målgruppen – män – i 

synnerhet.  

 

                                                 
103 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund. 2010. 
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Då Sportbladet är en etablerad sportbilaga till en etablerad kvällstidning och LT 

baserad i Södertälje var det ganska väntat att de flesta artiklarna fanns att hämta 

därifrån. Däremot är det intressant att medan Sportbladet skrivit sexton artiklar om 

derbyt så har huvudkonkurrenten Expressen bara skrivit en. Glappet är inte lika stort 

mellan Sveriges två största morgontidningar, där DN skrivit sex artiklar medan SvD 

skrivit fyra. 

 

Även om lika många artiklar, tretton stycken, skrevs under tidsperioder då ett derby 

inte skulle spelas de närmaste dagarna eller hade spelats dagarna innan så är det tydligt 

att mycket fokus låg på vårderbyt 2009. Vårderbyt 2007 var nästan lika 

uppmärksammat då det skrevs tio artiklar i samband med det, men möjligen hade den 

inte samma status eftersom den spelades i division ett och inte i Superettan, vilket det 

gjorde 2009. Naturligt nog är oftast vårderbyna mer uppmärksammade eftersom de är 

säsongens första. 
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6 Resultat och analys, delstudie två 

 

6.1     Resultat och analys 

I detta kapitel har vi valt att sammanföra resultat och analys genom att först 

presentera vilken artikel det rör sig om, vilket avser resultat, och sedan analysera den 

utifrån Conboys och Dahléns respektive teorier. En reflekterande jämförelse mellan 

Sportbladet, DN och LT rundar av kapitlet. Vi har valt just dessa artiklar eftersom vi 

finner de läsvärda, långa och mest passande för vår undersökning i bland annat det 

avseendet att de innehåller begrepp vi analyserat. Vi ansåg det också av stor vikt att 

de utvalda artiklarna skrevs i samband med någon av derbymatcherna. 

 

6.1.1   ”Kvällens derby är Sveriges hetaste”, 

skriven av Jens Littorin den 24 maj 2007.104 

DN 

Artikeln skrevs inför derbyt 2007 av Jens Littorin på DN:s sportsektion. I ingressen 

står: ”Det är grannklubbarna som inte mötts på 18 år”.  Redan här får läsaren en 

föraning om att derbyt är speciellt. Sedan får vi veta att matchen, trots att det endast är 

division 1, lockar 10 000 åskådare. Littorin fortsätter: ”Även om det finns en rivalitet 

mellan klubbarna i Södertälje är den inte lika lätt att definiera som när det handlar om 

AIK mot Djurgården, Rangers mot Celtic eller Sverige mot Danmark”.  Senare skrivs 

ytterligare något om rivalitet, men läsarna får aldrig reda på varför det finns en rivalitet 

mer än att matchen är mycket laddad och att den inte går att jämföra med andra laddade 

matcher, så som Celtic och Rangers. Vi får nöja oss med att ”rivaliteten är svår att 

definiera”. Liksom i många andra artiklar förekommer ett särskilt språkregister, som 

Conboy menar avslöjar105 vilken typ av text vi läser och vilken målgrupp den vänder 

sig till. I det här fallet sportjournalistik. Ordet derby förekommer åtta gånger, rivalitet 

tre. I rubriken plockar vi ut orden ”derby” och ”hetaste” för att peka på en vilja att 

måla upp matchen som någonting laddat, som innehåller konkurrens.  

 

Följande stycke betonar också vilken kamp som väntar: 

 

                                                 
104 http://www.dn.se/sport/fotboll/kvallens-derby-ar-sveriges-hetaste/  
105 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 41 

http://www.dn.se/sport/fotboll/kvallens-derby-ar-sveriges-hetaste/


 36 

”Den här veckan är speciell. Det är da’n före dan, ett drygt dygn kvar till matchen som 

Södertäljes fotbollsfans pratar om och längtat efter. Assyriska FF möter Syrianska FC 

i division 1 norra och nära 10 000 människor förväntas följa matchen på Södertälje 

fotbollsarena. Fans från båda läger passerar borden på utomhusserveringen. 

Stämningen är uppsluppen men samtidigt laddad. Matchen överskyggar det mesta just 

nu och den får inte förloras.” 

 

När Syrianskas lagledare Ghayath Moro får komma till tals är han ”mån om att 

torsdagens derby ska bli en fotbollsfest som inte förstörs av våldsamheter på läktarna.” 

Här förstår läsaren att det finns en risk att spelets hårda kamp, som Dahlén talar om, 

smittar av sig på supportrarna, de som brinner för laget och hoppas på seger mer än 

någonting annat. Våldsamheter på läktarna är någonting man förstås ska undvika, men 

det visar ändå hur laddad kampen är och i hur stor utsträckning konkurrensen 

möjligtvis kan ta plats. Bilden av konkurrens lagen emellan förstärks ytterligare när 

skribenten tar upp historia: ”Där (Superettan) och även ett steg högre upp har Assyriska 

varit. Det är en av anledningarna till att man numer betraktas som storebror.” Att vinkla 

detta som en metaforisk kamp mellan två bröder ger matchen en extra krydda, och att 

Assyriska klassas som storebror gör att konkurrensen kanske inte ens är på samma 

nivå, utan att ena klubben ligger snäppet efter. Detta kan sätta igång ett resonemang 

inom läsaren, att den som anses vara lillebror slår ur underläge medan storebror ska 

hålla undan och befästa sin position som den störste av de två. Även meningen ”på 

torget pratas det om Assyriskas serieledning och starka seriestart” vittnar om att 

förhandssnacket och surret i Södertälje är i full gång. 

 

 

6.1.2  ”Det här är större än ett Stockholmsderby”, 

skriven av Tobias Österberg den 28 maj 2009.106 

Sportbladet 

Den här artikeln är publicerades precis före det första stora derbyt på elitnivå. Det är 

en intressant text ur flera avseenden, delvis för att den publicerades i Sverige största 

sporttidning och digitala dagstidning, Sportbladet och når en betydande målgrupp 

rent storleksmässigt. Men också för att texten är intressant utifrån vår undersökning 

om namnkonflikten i medierna. Artikeln är uppdelad i en rubrik, en ingress, en 

                                                 
106 www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/article11851281.ab  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/article11851281.ab
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brödtext och en faktaruta. Vi börjar med att analysera faktarutan, som har som 

ambition att ge läsaren bakgrundsinformation om Assyriska och Syrianska. Dessutom 

ger man sig på att kortfattat försöka reda ut skillnaderna mellan begreppen assyrier 

och syrianer. Enligt Conboys teori om språk och klassifikation107 förstärker och 

bekräftar nyhetsspråket uppfattningen om hur saker och ting förhåller sig. Conboy 

menar att nyhetsmedier alltid riktar sig mot en särskild grupp människor och att alla 

tidningar vet vilka händelser som är av intresse för deras läsare. Det är alltså viktigt 

för tidningar att kategorisera sina läsare och känna sin målgrupp108. I det här fallet är 

målgruppen den svenska publiken, med en särskild inriktning mot de som är 

intresserade av sport. Det kan förklara varför skribenten/tidningen väljer att 

komplettera artikeln om den kommande matchen med en faktaruta om 

assyrier/syrianer. Det kan också tolkas som att skribenten/tidningen förstått att den 

här matchen handlar om något mer än bara fotboll, eftersom man väljer att lägga in en 

faktaruta om etnisk identitet i en artikel om en svensk fotbollsmatch. Rubriken är ett 

citat av en fotbollsspelare i Syrianska, Suleyman Sleyman: ”Det här är större än ett 

Stockholmsderby”. Enligt Conboy skulle rubriken i sig kunna förstärka uppfattningen 

att matchen faktiskt, åtminstone bland vissa grupper, upplevs som större än ett 

Stockholmsderby mellan exempelvis Djurgården och AIK. Artikeln i sin helhet 

strävar efter att förmedla till läsarna hur oerhört mycket som står på spel inför detta 

derby, och det finns flera exempel på det som vi kommer att redogöra för. Vi kommer 

dock att koncentrera oss på de exempel i första hand som kan säga någonting om 

namnkonflikten och/eller om assyrier/syrianer. Eftersom nyhetsspråket enligt Conboy 

också förstärker läsarnas uppfattning om hur saker förhåller sig är det ett rimligt 

antagande att artikeln också förstärker namnkonflikten genom att beskriva skillnader 

mellan assyrier och syrianer. I faktarutan står att ”de två folkgrupperna är att betrakta 

som samma folk, men att definiera den exakta skillnaden är komplext”.  

 

Conboy menar att varje nyhetsmedium som verkar på en konkurrensutsatt marknad 

skapar sina egna olika synvinklar109 och att dessa synvinklar sedan håller sig relativt 

konstanta. Alltså borde Sportbladets uppfattning om den assyriska/syrianska 

namnkonflikten hålla sig relativt konstant, eftersom det är viktigt att läsarna får vad de 

                                                 
107 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 26 
108 Ibid, s. 28 
109

 Ibid, s. 36 
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förväntar sig110. I faktarutan låter Sportbladet etnologen Pripp, komma till tals. Eller 

rättare sagt, man citerar ur hans avhandling från 2001: ”assyrier och syrianer kan sägas 

utgöra en och samma grupp, inom vilken medlemmarna föredrar den ena eller den 

andra benämningen”, skriver Pripp. Ordet ”namnkonflikt” eller ”konflikt” nämns 

överhuvudtaget inte i varken faktarutan eller artikeln, men det intressanta är att man 

ändå gör ett försök att förklara skillnaden. Dock har den oinvigde läsaren fortfarande 

ingen uppfattning om varför grupperna föredrar var sin benämning. Det enda läsarna 

lär sig är att skillnaden främst handlar om ett ideologiskt val. Ändå skriver Sportbladet 

i faktarutan att ”de två folkgrupperna är att betrakta som samma folk”. Då är det lätt 

att få uppfattningen att det alltså handlar om två olika folkslag, istället för två 

identiteter. Enligt Conboy utgör varje enskilt ord ett medvetet och uppenbart val111. 

Vokabulären hos varje nyhetsmedium säger mycket om vilken målgrupp man riktar 

sig till112. Conboy delar upp ord i denotation och konnotation, där denotation avser den 

bokstavliga betydelsen av ett ord medan konnotation avser de egenskaper eller 

symbolvärden som ett ord förknippas med över tid. Ordet ”folkgrupper” väcker 

förmodligen en rad olika associationer hos läsarna, både på denotations- och 

konnotationsnivå. De flesta associerar nog folkgrupp med nationalitet, så som 

svenskar, engelsmän, med mera. Men frågan är på vilket sätt den genomsnittlige 

läsaren av Sportbladet blir klokare genom att få reda på att ”de två folkgrupperna” är 

”samma folk”. Genom att utelämna namnkonflikten sätts inte matchen i sitt 

sammanhang och därmed blir resten av artikeln lidande, eftersom den väcker fler 

frågor än svar, särskilt som artikeln använder ett språk vars syfte är att bygga upp stora 

förväntningar inför derbymatchen. Detta görs effektivt genom att blanda valda citat 

från två spelare ur respektive lag, sedan kompletteras detta med reporterns egna ord. 

Ingressen börjar med orden: ”Familjeäran på spel i Södertälje”. En dramatisk 

inledning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att sportjournalistiken, precis som 

ekonomijournalistiken, har ett särskilt språkregister 113 . Conboy definierar 

språkregister som ett särskilt språk använt i en särskild kontext. Det betyder att vi inte 

bara kan ta hänsyn till ordvalen utifrån Sportbladets uppfattning om sina läsare, utan 

vi måste också vara medvetna om i vilken kontext texten befinner sig i. I det här fallet 

                                                 
110 Ibid 
111 Ibid, s. 37 
112 Ibid 
113 Ibid, s. 41 
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rör det sig om sportjournalistik, och sportjournalistiken är i sig själv inriktad på kamp 

och konkurrens, enligt Dahlén. Det finns tydliga drag av faktorer som styr 

sportjournalistik i denna artikel, ingressen där rivaliteten mellan Assyriska och 

Syrianska målas upp: ”Familjeäran på spel i Södertälje. Samma folk – men stora 

rivaler. Söndagens derby i Superettan är mer än en fotbollsmatch – det är en 

familjekamp.” 

 

Typiskt för sportjournalistik är också, om man utgår från Dahlén, att skribenten 

glorifierat matchen och använt ordet ”rivaler” för att betona en konkurrens mellan 

klubbarna. Efter ingressen mattas det hela av, undantaget ”Assyriska är den större 

klubben av de två”, vilket vittnar om att skribenten gör en jämförelse mellan lagen. 

Främst är han mån om att ta upp hur lagen för första gången spelar i samma serie, och 

eftersom läsaren vid det här laget vet att båda klubbarna kommer från Södertälje blir 

det underförstått att de är konkurrenter – dock inte hundraprocentigt säkert eftersom 

lagen skulle kunna samarbeta snarare än att konkurrera, men det är vanligare att lag 

från samma stad. Vi fortsätter med att redovisa de meningar och ord vi tycker är 

intressanta utifrån vår undersökning:  

 

”Söndagens derby i Superettan mellan Assyriska och Syrianska är mer än en 

fotbollsmatch – det är en familjekamp”.  

 

Här sägs det rakt ut i Sportbladet att matchen är något mer än bara fotboll. Det är det 

här som är intressant.  Artikeln bygger också upp spänningen inför matchen än mer 

och förstärker, enligt Conboy, motsättningarna: 

 

”Det har pratats om den här matchen sedan långt innan säsongen började”.  

 

Även ett spelarcitat är utvalt för att, om man utgår från Dahlén, dramatisera och 

betona konflikten:  

 

”Det är en så otroligt viktig match”.  

 

 

6.1.3 På varsin sida – just nu, 
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skriven av Joakim Ulfvebrand den 30 maj 2009.114 

LT 

Artikeln är skriven inför derbyt våren 2009 och tar pulsen på Assyriska-spelaren Stefan 

Batan och Syrianska-spelaren Rabi Elia. Rubriken är intressant eftersom den dels talar 

om ”varsin sida” – alltså att det finns flera parter – men dels för att det följs upp av 

”just nu”. Att vara på varsin sida innebär nästan uteslutande per automatik att man 

konkurrerar, men att det bara är just nu gör att läsaren kan undra vad som komma skall. 

Det förklaras ganska omgående, i ingressen står nämligen följande skrivet: ”Södertälje 

har numera två lag högt upp i den svenska fotbollshierarkin. Assyriskas Stefan Batan 

skulle gärna se att det bara fanns ett.” 

Att två fotbollslag i eliten kommer från samma stad är tillräckligt för att de ska 

konkurrera om att vara bättre än varandra, men när brödtextens andra ord är ”derby” 

blir detta som en bekräftelse på att lagen är rivaler och inga samarbetsklubbar. Att ordet 

”lillebror” förekommer tre gånger, för att beskriva hur Syrianska setts, spär på denna 

bekräftelse. Dock avslutas artikeln med att skribenten beskriver hur Batan och Elia 

”utbyter leenden och ett fast handslag”. Även om en hård kamp är att vänta så är 

spelarnas relation före matchen präglad av ömsesidig respekt. Det som dock verkligen 

får läsaren att begripa konkurrensen och vad som står på spel är när artikelförfattaren 

citerar spelarna. Elia säger att ”i derbymatcherna för två år sedan ville vi verkligen 

bevisa att vi inte var någon lillebror” och Batan menar att det inte kommer att ”handla 

om klass, utan om vilja.” Syrianska vill få bort lillebrorsstämpeln medan man från 

Assyriska-lägret är medvetna om att man – trots sin fina form inför denna match – 

måste sätta viljan i första rummet, vilket är typiskt inför hårda kamper.  

 

Generellt är det rimligt att anta att vissa rubriker är extremt laddade eftersom det 

attraherar köpare och läsare. Dahlén menar att ekonomiska intressen styr115 och att 

tidningarna är medvetna om detta, vilket kan fungera som förklaring till varför ”super”, 

”derby”, ”prestige” och ”hett” förekommer i rubrikerna. Det är också vanliga ord som 

används inom sportjournalistiken för att dramatisera och betona konkurrensen och 

konflikten mellan lagen. Utifrån Conboys teori om Lexical Mapping116 kan orden på 

konnotationsnivå betyda något symboliskt, som i denna särskilda kontext antingen har 

                                                 
114 www.lt.se/sport/2.1012/1.467009-kronika-scholdstrom-om-det-klassiska-derbyt  
115 Dahlén, Peter: Sport och medier: en introduktion. IJ-forlaget. Kristianstad. 2008, s. 92 
116 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 32 

http://www.lt.se/sport/2.1012/1.467009-kronika-scholdstrom-om-det-klassiska-derbyt
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en positiv eller negativ innebörd. Det handlar om vilka associationer tidningens läsare 

får av dessa ord, och sportläsarna förknippar orden som symbol för matchens stora 

betydelse.  

 

6.1.4   Syrianska vinnare i hett derby, 

skriven av Hans Jansson den 31 maj 2009.117 

DN 

Återigen gör ordet derby att man redan i rubriken förstår att konkurrens är överordnat 

och ordet ”hett” förstärker detta ännu mer. Vi kan koppla detta till Dahlén som menar 

att ”man lyfter fram kampen på marknaden och positioner inom företagets hierarki” 

118 inom ekonomijournalistiken och att detsamma görs i sportjournalistiken för att 

betona den hårda kampen och konkurrensen. Vidare till ingressen upprepas orden i 

meningen ”På söndagen gjorde Robert Massi enda målet när Syrianska besegrade 

Assyriska med 1-0 i det stekheta Södertäljederbyt inför 8453 åskådare.” Många 

matcher brukar dessutom få epitetet ”årets match”, och den första meningen i 

brödtexten visar att skribenten valt att framställa denna match som just en sådan: 

”Mötet på Södertäljes fotbollsarena hade kallats årets match i Superettan och visst blev 

matchen mellan Assyriska och Syrianska speciell.” 

Det som är intressant med denna artikel är att skribenten även tar upp konkurrensen 

mellan supportrarna, som förvisso är underförstådd men ändå värd att belysa. Detta 

gör han innan han ens talar om spelet på planen, och det genom meningarna ”Tio 

minuter innan avspark möttes de hängivna supportrarna i två mäktiga tifon. Ljudet var 

öronbedövande när de två lägren eldade på varandra.” Ett tifo är ett läktararrangemang 

av klubbarnas supporterföreningar, och just att skribenten skriver att de ”möttes” visar 

att även supportrarna tävlar mot varandra, att även dessa är en del av konkurrensen. 

Att de sedan ”eldade på varandra” stärker detta och ger även en indikation på att det 

rör sig om en kamp.  Efter dessa rader skrivs något om matchen, nämligen att ”på 

planen var känslorna heta. Det blev en del tuffa tacklingar och närkamper.” Sedan 

flätar skribenten samman kampen på planen och på läktaren med en enda mening: ”Det 

var ett högt tempo och ett enormt drag på läktaren.” Genom detta väver han ihop att 

det både är supportrarna och spelarna som konkurrerar. Därefter vill artikelförfattaren 

                                                 
117 http://www.dn.se/sport/fotboll/syrianska-vinnare-i-hett-derby%5C  
118Dahlén, Peter: Sport och medier: en introduktion. IJ-forlaget. Kristianstad. 2008, s. 92 

http://www.dn.se/sport/fotboll/syrianska-vinnare-i-hett-derby%5C
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berätta om några spelmässiga höjdpunkter från matchen, men sticker in att ”när 

domaren blåste av matchen jublade Syrianskas spelare och deras supportrar som de 

vunnit Champions League”, alltså den mest prestigefyllda och största 

klubblagsturneringen i världen. Ska man tro på skribentens beskrivning så visar detta 

hur viktig matchen är. 

 

Att matchen omnämns med ord som ”stekhet” och ”årets match i Superettan”, 

förstärker och bekräftar enligt Conboy uppfattningen att det faktiskt förhåller sig så. 

När matchen beskrivs används fraser som ”känslorna var heta”, ”enormt drag på 

läktarna”, ”brutala tacklingar” och ”tuffa närkamper”. Bilden av matchen som en 

konflikt målas alltså upp, och det är alltså detta språkregister som genomsyrar artikeln, 

vilket tyder på att den vänder sig till en särskild målgrupp som förstår och känner sig 

hemma i det här språket119.  

 

6.1.5 ”Det här är stort, det här är fest”, 

skriven av Per Ahlin den 31 maj 2009.120 

DN 

Vår femte artikel är skriven före derbyt våren 2009, och ingressen ger en antydan om 

att konkurrensen är påtaglig: 

 

”Assyriska och Syrianska – två lag från samma stad, med liknande historia. Men i dag 

är de rivaler. Storpublik väntas till söndagens heta Södertäljederby i Superettan.” 

 

För läsaren blir det enkelt att begripa att en rivalitet existerar, om än inte varför den 

gör det. Allt av vikt finns här, allt från att båda lagen kommer från Södertälje, till att 

de är rivaler, till att storpublik ska strömma till arenan, till att matchen är het och att 

det är ett derby. Ordet ”derbyt” förekommer totalt åtta gånger i artikeln, vilket visar 

att artikelförfattaren vill trycka på att två lag från samma stad möts och därmed peka 

på en konkurrens på lokal nivå i första hand. Det görs även i följande stycke: 

 

                                                 
119 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 41 
120 http://www.dn.se/sport/fotboll/det-har-ar-stort-det-har-ar-fest/  

http://www.dn.se/sport/fotboll/det-har-ar-stort-det-har-ar-fest/


 43 

”I praktiken, om vi nu håller oss till fotbollen, är samarbetet dock tätt. Båda klubbarna 

är, tillsammans med Södertälje kommun, delägare i arenan vilket innebär gemensamt 

ansvar och hänsynstagande. Lagen tränar ofta efter varandra och omklädningsrummen 

ligger vägg i vägg, något man inte tänker ändra på bara för att det är derby. Ledare, 

spelare och kanslipersonal träffas dagligen, om inte annat så på den väl tilltagna 

parkeringen eller i de långa korridorerna.” 

 

Rapporten från Assyriskas sista träning före matchen vittnar om matchens betydelse: 

”Tempot var högt, allvaret betydande, närkamperna hårda och skratten få.” Kampen 

som stundar framställs indirekt lika hård som närkamperna på träningen. Att derbyt 

dessutom fått en stämpel som potentiell högriskmatch visar ännu mer vad det rör sig 

om, även om det epitetet avfärdas av Assyriskas dåvarande marknadschef Robil 

Haidari. På ett ställe kallas lagen också för ”derbyrivalerna.” Också i den här artikeln 

skapas stora förväntningar på matchen. Liksom i Sportbladets artikel försöker man 

förklara bakgrunden till de två lagen, och skribenten försöker reda ut skillnaden mellan 

de två identitetsbegreppen.  Följande är intressant utifrån vår analys:  

 

”Samma befolkning? Ja, så långt tycks de flesta kunna enas, men de inbördes 

förhållandena mellan syrianer och assyrier är inte alldeles lätta att reda ut för en 

utomstående”.  

 

Här antyds att läsarna precis som skribenten tillhör gruppen ”utomstående”. Därför 

verkar det motiverat att förklara för läsarna vari denna skillnad består. Vi får se hur 

väl Ahlin lyckas:  

 

”I dag lever ungefär 100.000 syrianer/assyrier i Sverige, runt 20.000 av dem har valt 

att bosätta sig just i Södertälje. Men sen då? Vad är skillnaden mellan syrianer och 

assyrier?” 

 

Frågan ställs åter igen, och Ahlin låter Nationalencyklopedin svara:  

 

”Assyrier är egentligen samma folk som syrianer. De olika namnen beror på vilken 

kyrka man tillhör”. 
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Sedan konstaterar han att svaret blir olika beroende på vem man frågar, och därmed 

anses frågan utredd av DN.  

 

6.1.6 Robert Massis supermål avgjorde superderbyt, 

skriven av Joakim Ulfvebrand den 31 maj 2009.121 

LT 

Artikeln är publicerad strax efter att Syrianska vunnit derbyt mot Assyriska med 1-0. 

Rubriken är laddad. Att på en rubrik med fyra ord få med ordet ”super” två gånger och 

”derby” en gång visar vilken typ av möte som behandlas i artikeln. Att i ingressen 

skriva ”…ett superskott rakt i krysset…” gör att ”super”  förekommit totalt tre gånger 

innan vi ens kommit till brödtexten. Ingressen innehåller också ett citat från 

matchhjälten Robert Massi: ”- Jag sprang direkt till fansen efteråt.” En sådan typ av 

mening tillsammans med betoningen att det rör sig om ett derby gör att läsaren per 

automatik förstår konkurrensens existens. I denna artikel spelar skribenten mer på 

glädjen än på vreden, mer på underhållningsvärdet än på tuffa närkamper och en tät 

matchbild. Det skrivs ingenting om förlorarens känslor, snarare handlar det om att låta 

vinnaren av kampen komma till tals. Därför får både Robert Massi och Syrianskas 

tränare Özcan Melkemichel berätta om sina känslor efter matchen. 

 

Det förekommer inga ord som rivalitet eller några ansatser till att förklara varför detta 

är ett superderby. Det är implicit, och enligt Conboy tyder detta på att tidningen känner 

sina läsare, och genom den lokala förankringen inte behöver förklara något som 

människor redan vet. I övrigt innehåller artikeln de klassiska ingredienserna för 

sportjournalistiken som genre.  

 

6.1.7 Schöldström om det klassiska derbyt, 

skriven av Henrik Schöldström den 1 juni 2009.122 

LT 

Artikeln är skriven av Henrik Schöldström, en journalist som bevakat lagen sedan 

många år och har det lokala perspektivet. Krönikan är ett annat format än nyheterna. 

Dock får vi anta att LT, utifrån Conboys teori, är medvetna om vilka deras läsare är i 

                                                 
121 http://lt.se/sport/fotboll/1.466795-robert-massis-supermal-avgjorde-superderbyt  
122 http://lt.se/sport/2.1012/1.467009-kronika-scholdstrom-om-det-klassiska-derbyt  

http://lt.se/sport/fotboll/1.466795-robert-massis-supermal-avgjorde-superderbyt
http://www.lt.se/sport/2.1012/1.467009-kronika-scholdstrom-om-det-klassiska-derbyt
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samma utsträckning som Sportbladet. Då LT är Södertäljes lokaltidning är det ett 

rimligt antagande att många av läsarna själva har en assyrisk/syriansk bakgrund. 

Följande ur krönikan är intressant att analysera: ”Det är en brödramatch som kryddas 

med en passion som inte nödvändigtvis är hälsosam, med en prestige som bara kan 

uppstå inom familjen”. Schöldström identifierar här det speciella med matchen, den 

prestige som omgärdar dessa derbyn, eller snarare den konkurrens som omgärdar 

dem, något som är klassiskt att betona inom sportjournalistiken, enligt Dahlén. 

Schöldström fortsätter: ”Brödrakamp, namn, kultur, språk, kärlek och fotboll är 

ingredienser som kan bli en rätt potent gryta”. Orden brödramatch och brödrakamp är 

intressanta eftersom Schöldström gör det tydligt att matchen är en brödrakamp. Sedan 

nämner han ordet ”namn”, vilket får antas syfta på namnkonflikten, och även 

”kärlek” och ”fotboll” och ”potent gryta”, vilket får antas betyda att namnkonflikten 

kan skapa heta känslor.  Schöldström ger sig aldrig in på att försöka utreda frågan om 

assyrier och syrianer. Han koncentrerar sig på det dramatiska kring själva matchen 

och den speciella stämningen som omgärdar detta derby. Det är rimligt att anta att 

han känner sina läsare och inte behöver ägna tecken åt att gå in på namnkonflikten 

eller folkgruppens bakgrund. De flesta i staden har förmodligen redan en 

grundläggande förståelse för fenomenet.  Skribenten har fångat derbyts betydelse för 

klubbarna och deras supportrar samt träffsäkert framställt hur hård kampen är. 

Passionen är inte hälsosam, prestigen är där, ljudnivån genererar halvdövhet. Längre 

fram i artikeln finns följande mening: ”Syrianska backade möjligen väl mycket, men 

spelade vattentätt för varandra och med varandra.” I en kamp måste krigarna på 

samma sida sannerligen stå enade, och enligt skribenten gjorde Syrianska just detta. 

Syrianska blev också segrare i detta derby. Kampen innehåller också två parter med 

varsina dirigenter, och så här skriver skribenten om Assyriskas: ”Man (Syrianska) 

hade ätit upp ytorna för Assyriskas dirigent Dennis Östlundh.” Skribenten menar 

också att ”ingen vill vara lillebror”, och har totalt använt sig av ordet ”derby” åtta 

gånger. 

 

6.1.8   ”Jag vet exakt hur stort det är”, 

skriven av David Tanentsapf den 1 juni 2009.123 

Sportbladet 

                                                 
123 www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/article11851755.ab  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/article11851755.ab
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Denna artikels rubrik är ett citat av matchvinnaren Robert Massi från Syrianska FC. 

Att detta citat valts som rubrik kan tolkas som att Sportbladet ytterligare förstärker 

uppfattningen om derbyts stora betydelse. Att inte bara tala om ett derby, utan om ett 

prestigederby, gör matchen ännu mer laddad utifrån sättet skribenten har valt att skriva. 

I ingressen fortsätter han sedan med ”igår sköt Robert Massi samma lag (Syrianska) 

till seger i superderbyt mot Assyriska med ett drömskott i krysset från trettio meter.” 

Här har derbyt till och med kallats för superderbyt. Det är något utöver det vanliga, 

något extraordinärt. Ordet derby är oftast tillräckligt för att läsaren ska förstå att det 

rör sig om en kamp mellan två konkurrerande parter, men nu har alltså ”prestige” och 

”super” tillagts i tur och ordning. När skribenten sedan skriver ”…en av svensk fotbolls 

tyngsta prestigematcher” laddar han matchens betydelse ännu mer. Ordet ”tufft” i 

meningen ”spelet var tillknäppt, tufft och slarvigt av nervositet” visar att matchen har 

ett element för att klassas som hård kamp. Enligt Conboy förstärker och reproducerar 

nyheter uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad124. Det finns fler exempel på 

det senare i texten. Artikelförfattaren skriver ”…och en ljudkuliss som inte ens ett 

Stockholmsderby kommer i närheten av”, samt ”Södertäljederbyt mellan Assyriska 

och Syrianska i toppen av Superettan är en svensk fotbolls tyngsta prestigematcher”. 

Det är laddade meningar som ytterligare reproducerar, om än omedvetet, känslan av 

att matchen har en enorm betydelse. Artikeln är ett referat av matchen, med inklippta 

citat. Samtidigt beskriver reportern med egna ord hur han upplevde stämningen och 

firandet. Han skriver: ”Efter matchen firade Syrianskas spelare tillsammans med 

supportrarna som om de nyss vunnit VM-guld”. Ingenting i fotboll är större än VM-

guld. Att reportern väljer att likna firandet vid ett VM-guld förmedlar en bild till 

läsaren att detta är riktigt stort. Men då infinner sig möjligen frågan om varför matchen 

har så enorm betydelse. Efter alla citat och dramatiska beskrivningar av firandet blir 

det svårt för Sportbladet att bara lämna läsaren med den frågan. För i en rikstäckande 

sporttidning som Sportbladet kan det inte anses vara allmänt känt att vara insatt i den 

assyriska/syrianska rivaliteten. Kanske är det också därför som tidningen åter igen, 

liksom i artikeln ”Det här är större än ett Stockholmsderby”, väljer att komplettera 

artikeln med en faktaruta med rubriken ”Därför är de rivaler”, varpå läsaren genast 

förstår att det rör sig om konkurrens. Jämfört med faktarutan i tidigare nämnd artikel, 

                                                 
124 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 26 
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försöker man här göra en större ansats att förklara skillnaden mellan assyrier och 

syrianer: 

 

”Assyrierna hävdar att de härstammar från de assyriska skyterna, syrianerna menar att 

araméerna är deras förfäder”. 

 

Här försöker man sig alltså på någon form av förklaring kring skillnaden mellan 

grupperna. Det nämns också att grupperna är ett gemensamt folkslag. I faktarutan från 

den föregående artikeln i Sportbladet, publicerad bara fyra dagar tidigare, valde man 

att citera etnologen Pripp, som alltså bara får konstatera att ”assyrier och syrianer 

tillhör samma grupp, inom vilken medlemmarna föredrar den ena eller andra 

benämningen”. Denna sammanfattning må vara korrekt, men säger ingenting om 

varför uppfattningarna går isär eller varför olika individer föredrar olika benämningar 

på samma folk. Det är också intressant att Sportbladet väljer faktarutan i anslutning 

till artiklarna. Bedömningen görs att en faktaruta är nödvändig, utifrån målgruppen, 

dock fokuserar själva artiklarna på det rent sportsliga, ungefär som om det var en match 

mellan Barcelona och Real Madrid.  

 

6.1.9   ”Det här betyder mycket för det syrianska folket”, 

skriven av Lisa Edwinsson den 13 juni 2010.125 

Sportbladet 

Den här handlar om det första derbyt av totalt två i Superettan 2010. Rubriken är 

intressant, och är ett citat som bekräftar matchens stora betydelse: ”Det här betyder 

mycket för det Syrianska folket”. Orden kommer från Syrianskas matchhjälte efter 

Dinko Felic. Enligt Conboy kommer tidningarna omedvetet att cementera och 

reproducera den rådande ordningen och uppfattningarna. Det blir tydligt i denna text, 

liksom i många andra, att man hela tiden väljer ut citat som förmedlar berättelsen om 

dessa derbyns enorma betydelse. Vidare förekommer ordet derby två gånger, i de två 

första meningarna dessutom. Eftersom ett derby är förknippat med konkurrens är det 

möjligt att skribenten använder det begreppet för att framställa Assyriskas och 

Syrianskas rivalitet. Brödtexten börjar sedan med meningen ”Värsta rivaler, men inför 

matchen lika många segrar och lika många poäng.” Här har skribenten slagit två flugor 

                                                 
125 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/superettan/syrianska/article12345303.ab  
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i en smäll, genom att först måla upp klubbarna som varandras rivaler, för att sedan ta 

upp hur hård kampen är dem emellan, vilket Dahlén talar om, då de faktiskt står på 

samma poäng och har tagit lika många segrar. Resten av artikeln fungerar som ett 

matchreferat med lite mildare ordval. Skribenten har förflyttat fokus till att berätta hur 

målen kom till och att Syrianska vann varpå ett segerjubel utbröt. 

 

6.2  Jämförelse mellan Sportbladet, LT och DN 

Conboy skriver att nyheter är specifikt inriktade på sin målgrupp.126 Det betyder att 

Sportbladet, LT och DN skriver för just sina läsare, eller åtminstone för vilka man har 

identifierat som sina läsare. Det reflekteras sedan i det språkliga innehållet.  

Artiklarna följer en bestämd struktur avseende artiklarna om just derbyna mellan 

Assyriska och Syrianska. Rubriken ska inledningsvis locka till läsning, så som alla 

andra journalistiska rubriker. Det man i det här fallet tror lockar till läsning är att välja 

en rubrik som betonar matchens betydelse, eller överdriver den. Stämmer detta också i 

de andra artiklarna? En snabb överblick visar att så är fallet:  

 

David Tanentsapf (Sportbladet) den 1 juni 2009: ”Jag vet exakt hur stort det är”. 

Per Ahlin (DN) den 31 maj 2009: ”Det här är stort, det här är fest”. 

Jens Littorin (DN) den 24 maj 2007: ”Kvällens derby är Sveriges hetaste”. 

Joakim Ulfvebrand (LT) den 31 maj 2009: Robert Massis supermål avgjorde 

superderbyt. 

Tobias Österberg (Sportbladet) den 28 maj 2009: ”Det här är större än ett 

Stockholmsderby”. 

Lisa Edwinsson (Sportbladet) den 13 juni 2010: ”Det här betyder mycket för det 

syrianska folket”. 

 

Dessa rubriker handlar alla om hur viktigt och betydelsefullt derbyt är. Enligt Conboy 

skulle det då innebära att man förstärker och reproducerar den redan existerande 

uppfattningen om hur stort just detta derby är. Det är rimligt att tänka sig att de flesta 

läsare funderar över exakt vad som är så stort. Varför är just det här derbyt Sveriges 

hetaste, så som rubriken lyder? Varför är detta ett så kallat ”superderby”? Genom att 

sätta rubriker av denna typ, tar tidningarna också på sig en skyldighet att förklara för 

                                                 
126 Conboy, Martin. The Language of the News. Routledge. Wiltshire. 2004, s. 26 
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läsarna vari denna storhet består uti eftersom de flesta läsarna inte rimligen kan 

förväntas ha någon djupare bakgrundskunskap om assyrier/syrianer.  Undantaget är i 

så fall LT där många läsare faktiskt kan förväntas ha åtminstone en viss grundkunskap 

kring frågan. Men också LT väljer rubriker som får symbolisera storheten och 

betydelsen, exempelvis ovan nämnda artikel av Ulfvebrand, i vilken derbyt beskrivs 

som ett superderby. Dock kan det finnas skillnader mellan LT och Sportbladet i 

innehållet, avseende vilken bakgrundskunskap respektive tidning förväntar sig av 

läsarna. Conboy menar att tidningar känner sina läsare och att detta avspeglas i 

innehållet. Sportbladet och DN:s sportsektion vänder sig till en stor publik, 

sportintresserad, men inte främst boende i Södertälje, utan till svenskar boende över 

hela landet. Den målgruppen kan lockas att läsa artiklar med rubriker om hur ”stor” en 

viss match är, men rubriken riskerar att göra läsaren förvirrad eller besviken om denne 

inte sedan får en förklaring eller en chans att sätta händelsen i ett sammanhang. I en 

lokaltidning har läsarna redan klart för sig sammanhanget, i kraft av sin lokala 

förankring på orten. Vi ska titta mer på skillnaderna mellan tidningarna senare, men 

först enbart fokusera på texterna från Sportbladet och DN:s sportsektion. I dessa två 

tidningar kan många sportintresserade läsare, som man vänder sig till, mycket väl 

känna till lagen Assyriska och Syrianska. Men inte vad som gör matchen de emellan 

så speciell. Mot den bakgrunden blir det tydligt varför journalisterna väljer att 

förtydliga och fylla på med nödvändig bakgrundskunskap, för att inte riskera att göra 

läsarna förvirrade eller besvikna. Samtidigt måste man hitta det journalistiskt 

intressanta, för att sälja tidningen. Det intressanta med detta derby, jämfört med andra 

derbyn, är den speciella rivalitet som råder lagen emellan. Inte bara är lagen från 

samma stad, deras fans tillhör också samma folkgrupp, dock med olika politisk 

uppfattning avseende vilken benämning man föredrar på den egna folkgruppen, vilket 

går att koppla till det Dahlén menar med att det är felaktigt att säga att idrott och politik 

hänger ihop127. Det är därför derbyt är stort, och det är detta rubrikerna handlar om. 

Och därför behövs någon form av förklaring, antingen i brödtexten eller i form av en 

faktaruta. Lisa Edwinssons artikel från Sportbladet den 13 juni 2010 har rubriken ”Det 

här betyder mycket för det syrianska folket”. Frågan är ”varför” vinsten över Assyriska, 

som artikeln handlar om, betyder så mycket för det syrianska folket. Läsarna får aldrig 

reda på varför. Denna artikel är ett kortare matchreferat och kanske finns inget 

                                                 
127 Dahlén, Peter: Sport och medier: en introduktion. IJ-forlaget. Kristianstad. 2008, s. 17 
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utrymme att diskutera frågan ytterligare. Däremot ser vi hur Sportbladet och DN i andra 

artiklar försöker diskutera just skillnaderna, ofta i form av faktarutor. Som exempel 

kan nämnas ”Det här är stort, det här är fest”, skriven av Per Ahlin (DN) den 31 maj 

2009_ samt ”Det här är större än ett Stockholmsderby”, skriven av Tobias Österberg 

(Sportbladet) den 28 maj 2009._ 

 

I dessa artiklar uppstår behovet av att diskutera skillnaderna mellan benämningarna, 

för att tydliggöra för läsarna varför matchen är så speciell. I LT verkar detta på ett annat 

sätt vara underförstått, vilket stämmer överens med Conboys teori om att tidningarna 

känner sina läsare och vet för vilka de skriver. Henrik Schöldström bekräftar detta 

genom att dels peka på hur kunskapen om assyrier/syrianer sitter i väggarna på LT 

sedan Stefan Anderssons tid, samt att läsarna redan har en grundkunskap på området. 

Däri ligger också en viktig skillnad mellan tidningarna, nämligen att LT kan fokusera 

mer på det sportsliga innehållet medan Sportbladet och DN upplever att de behöver 

berätta varför den sporthändelse de skriver om är så intressant.  

 

Ett tydligt exempel på denna hypotes är två jämförbara artiklar från Sportbladet 

respektive LT:  

 

Robert Massis supermål avgjorde superderbyt, skriven av Joakim Ulfvebrand (LT) den 

31 maj 2009._ 

”Jag vet exakt hur stort det är”, skriven av David Tanentsapf (Sportbladet) den 1 juni 

2009._ 

 

Artiklarna är skrivna med en dags mellanrum och består av matchreferat från samma 

derby. Huvudpersonen i båda artiklarna är fotbollsspelaren Robert Massi, en spelare, 

tillika syrian, i laget Syrianska. Han är intressant i egenskap av att han avgjorde derbyt. 

Tidningarnas rubriker anknyter också direkt till vinsten. I brödtexten följer artiklarna 

ungefär samma manus. Referat från matchen blandas med inklippta citat från Massi. 

LT fokuserar dock enbart på det idrottsliga, och väljer att publicera de citat av Massi 

som handlar om fotboll: 

”Det var ett skönare och snyggare mål än det jag gjorde senast när vi vann derbyt”, 

säger Massi till LT. 

I Sportbladet väljer man att komplettera citat om fotboll med detta citat: ”Som syrian 
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är man oerhört stolt att få spela och vinna en sån här match. Det kan inte bli bättre”, 

säger Massi till Sportbladet. 

Han fortsätter:  

”Kanske det största jag kommer att vara med om inom fotbollen”. 

Citatet anknyter till rubriken och den röda tråden i Sportbladets artikel är hur stort den 

här vinsten är och hur mycket den betyder både för laget och för Massi personligen. I 

LT finns inga sådana citat från Massi, utan här är den röda tråden det rent idrottsliga. 

Det handlar om detaljer kring målet och om underhållningsvärdet på matchen som 

helhet. För LT är det rimligen så att det inte finns någon poäng i att vinkla på hur stort 

det är att som syrian avgöra mot Assyriska. Läsarna i Södertälje vet redan det, med stor 

sannolikhet. De är istället intresserade av att läsa om matchen och om fotbollen. Men 

Sportbladets läsare tycker förmodligen det är intressantare att läsa om varför den här, 

i sammanhanget, lilla matchen i svenska Superettan kan betyda så mycket. Det skapar 

ett intresse, där Sportbladet vill sälja på något som är unikt och som får deras läsare att 

fascineras och vilja veta mer. Men då måste man också förklara vari den här spänningen 

består. Varför anser Massi att det här är det största han varit med om? För att han är 

syrian? Då vill läsarna veta vad som är skillnaden mellan assyrier och syrianer. 

Sportbladet löser detta genom en faktaruta till höger om brödtexten, som får förklara 

den assyriska/syrianska rivaliteten:  

“Dels för att det är de två största lagen i Södertälje, dels i rivaliteten som finns mellan 

assyrier och syrianer. 

Assyrier och syrianer är ett gemensamt folkslag utan egen nation med sitt ursprung i 

nuvarande Irak, Syrien, Iran och Turkiet och Libanon. De flesta talar samma språk 

(syriska) och bekänner sig till samma tro (syrisk-ortodox kristendom). 

Skillnaden mellan assyrier och syrianer beskrivs som politisk och handlar om vilket 

ursprung man anser sig ha. Det kan till exempel finnas både assyrier och syrianer i 

samma familj. Assyrierna hävdar att de härstammar från de assyriska skyterna, 

syrianerna menar att araméerna är deras förfäder.” 

I vår frågeställning undrade vi om tidningarna försöker förklara rivaliteten och/eller 

skillnaden mellan assyrier och syrianer, samt huruvida gruppens interna namnkonflikt 

uppmärksammades och hur detta i så fall syntes. I den kvalitativa undersökningen 

skiljer det sig åt mellan tidningarna. En svaghet i urvalet är att det bara består av nio 
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artiklar, men resultatet säger ändå något om journalistiken. I stora drag har artiklar i 

Sportbladet och DN:s sportsektion en ambition att förklara för läsarna, eller åtminstone 

diskutera skillnaden mellan grupperna. Inte sällan kompletterat med en faktaruta. I LT 

finns inget av detta. Trots det begränsade urvalet blir slutsatsen att tidningarna vet vilka 

deras läsare är. Sportbladet och DN:s sportsektion vinklar sina artiklar på rivaliteten 

och motsättningen mellan två lag från samma folk och stad, medan LT snarare vinklar 

på det sportsliga. I förstnämnda tidningar blir det följaktligen nödvändigt att förse 

läsarna med viss bakgrundsinformation, för att göra artiklarna begripliga, och sätta dem 

i ett sammanhang. Det är nog klokt. I LT har läsarna redan klart för sig sammanhanget, 

faktaruta alltså överflödig. Förhållandet bekräftas av Conboys teori om att tidningar 

vet vilka deras läsare är, eller snarare har identifierat sin målgrupp.  

En återkoppling till vår frågeställning kring huruvida det finns skillnader mellan den 

lokala journalistiken och mellan de rikstäckande medierna i undersökningen är 

nödvändig. De skillnader som går att se tydligast i den kvalitativa textanalysen är att 

LT varken förklarar eller diskuterar namnkonflikten eller skillnaden mellan 

assyrier/syrianer. I artiklarna som kommer från LT, ligger vinkeln på det sportsliga, det 

vill säga matchen och fotbollen. Detta förhållande styrks av Conboys teori om att 

tidningarna vet vilka deras läsare är, och läsarna i Södertälje har enligt journalisten 

Henrik Schöldström en god grundkunskap om den assyriska/syrianska folkgruppen. 

Därför behövs inga faktarutor eller utredande texter om folkgruppen, utan man kan 

fokusera på fotbollen. Därmed inte sagt att LT utelämnar det som gör matchen 

intressant, enligt vissa. Man betonar också rivaliteten och brödrakampen, men detta får 

snarare ses som typiskt för sportjournalistiken. Den konflikt som finns mellan lagen 

ska hittas, och skrivas om, oavsett vilka lag det handlar om. Dock behövs inte 

konflikten förklaras i LT, utan det är implicit vad dessa lag bråkar om.  

 

7 Resultat och analys, delstudie tre 

7.1      Resultat 

Intervjumallarna är bifogade som bilagor – där följdfrågorna ej redovisats – men nedan 

redogör vi enbart för de mest väsentliga delarna av intervjuerna. 
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7.1.1 Intervju med Henrik Schöldström/LT 

Schöldström (tidigare LT) träffade både Assyriska- och Syrianska-supportrar varpå han 

utvecklade en ömsesidig respekt tack vare att supportrarna såg honom som en insatt 

journalist med genuin inställning. Han var på de flesta träningar och matcher, och 

poängterade i intervjun att journalisterna på LT kunde känna en yrkesstolthet över att 

ha godare kunskap om lagen än exempelvis Sportbladet. Varken han eller läsarna 

började som ett slags vitt blad, utan båda parterna hade en förkunskap i ämnet – 

Schöldström för att han hade jobbat på LT i närmare tjugo år, läsarna för att majoriteten 

av dessa var bosatta i Södertälje vilket genererar en stor chans att de tillhör den 

assyriska/syrianska folkgruppen. Schöldström menar att detta är förståeligt att en 

skribent från Sportbladet är i ett slags kunskapsunderläge om denne inte sett lagen 

under en period och plötsligt ska skriva om Södertäljederbyt. Schöldström menar 

vidare att han inte hade några order uppifrån på LT och att hans artiklar inte 

begränsades av cheferna: 

 

”Det var helt och hållet upp till mig (vad jag fick skriva). Jag hade jobbat där ganska 

länge och fick det förtroendet.”128 

 

Enligt Schöldström har journalisterna på LT en större baskunskap i detta ämne, vilket 

gjorde att man kände en viss yrkesstolthet. Internt resonerade inte ledningen och de 

anställda på så vis att de senare fick restriktioner eller order uppifrån. Så var det i alla 

fall inte i Schöldströms fall. Han hade jobbat på LT i närmare tjugo år och fick relativt 

fria tyglar när han skrev om derbyt. Namnkonflikten var någonting som han hade koll 

på och enligt honom uppstod en ömsesidig respekt mellan honom och supportrar till 

båda lagen. De visste att han var en insatt skribent med genuint intresse för frågan. 

 

7.1.2 Intervju med Håkan Andreasson/Sportbladet 

Gällande hur medierna, närmare bestämt sportredaktionerna och journalisterna, förhöll 

sig till namnkonflikten – som i sin tur tagit uttryck i derbymatcherna – försökte vi ta 

reda på om de har en policy eller inte. Andreasson – chef på Sportbladet – menar att 

något sådant inte existerar: 

                                                 
128 Samtalsintervju med Henrik Schöldström, kommunikationsansvarig på Basketförbundet (tidigare skribent på 
LT), 2014-01-08, Södertörns högskola, Stockholm (telefonintervju). 
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”Nej, vi har ingen policy, utan vi utgår från det idrottsliga hela tiden och lägger ingen 

större vikt vid det mer än att man skriver en faktaruta om vad skillnaden egentligen 

är.”129 

 

”Det är ju rätt knepigt det där, jag vet ju knappt själv, måste jag erkänna.”130 

 

Längre fram i intervjun säger han följande: 

 

”Sen vet jag faktiskt inte om man ska skriva assyrier och syrianer med snedstreck eller 

som två begrepp.”131 

 

7.1.3  Intervju med Martin Fransson/DN 

Enligt DN:s sportchef Martin Fransson hade tidningen en förklarande ambition när de 

behandlade derbymatcherna. Internt diskuterade tidningen vad som var intressant med 

just Assyriska mot Syrianska och vad man faktiskt ville förklara i samband med 

skrivningen av artiklarna. Fransson menar att DN benat ut hur Assyriska och Syrianska 

växte fram som föreningar samt konflikten klubbarna emellan och varifrån folket 

kommer. Det har alltid varit tidningens avsikt, enligt Fransson, och har man haft någon 

policy så är det i så fall den. 

 

”Men sen allteftersom de har blivit mer etablerade i Fotbollssverige så var det längesen 

vi hade något reportage av samma typ. Nu behandlar vi dem som vilka klubbar som 

helst.”132  

Fransson understryker att DN velat lägga fokus på både matchernas bakgrund och vilka 

fester de är. I och med att klubbarna kombinerar ett slags invandrarklubbsfenomen med 

elitfotboll har DN fått många bra historier att berätta för sina läsare.  

 

                                                 
129 Ibid 
130 Samtalsintervju med Håkan Andreasson, sportchef, Sportbladet, 2014-01-10, Södertörns högskola, Stockholm 
(telefonintervju). 
131 Ibid 
132 Samtalsintervju med Martin Fransson, chef, Sportbladet, 2014-03-26, Upplands Väsby, Stockholm 

(telefonintervju). 
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”Men vi har en mer förklarande ambition än exempelvis LT som kan fokusera på vilka 

spelare som är skadade eller avstängda.”133 

 

7.2  Analys 

Att Schöldström skrev för LT gav honom en större baskunskap eftersom tidningen är 

lokalt förankrad i Södertälje. Möjligen är han också medveten om att många Syrianska-

supportrar läser hans text och därför väljer han att använda ord som ”klubbmärket”, 

”sitt folk” och att ”Syrianskas fans redan dansade, hoppade och vrålade tungan ur 

mun”, allt detta i hans artikel ”Schöldström om det klassiska derbyt” där även begrepp 

som ”lillebror”, ”prestige” och ”brödrakamp” förekommer. Enligt Conboy förstärker 

medierna läsarnas tidigare uppfattning kring ett visst förhållande genom sina val av 

adjektiv, verb och substantiv. Schöldström är dessutom medveten om att derbyt är en 

kamp mellan bröder och att prestigen verkligen ligger i luften, vilket har att göra med 

hans erfarenhet av lagen och staden. 

 

Det handlar också mycket om känslor och gestaltning snarare än blott tankar och 

beskrivning när det gäller sportjournalistik. I artikeln använder sig Schöldström av ett 

färgstarkt språk, med ord som ”brödrakamp” och ”prestige” samt meningar som ”med 

ett oväsen som gör en halvdöv i några timmar” och ”med en passion som inte 

nödvändigtvis är hälsosam”. Det stämmer överens med hur Kroon Lundell utförligt 

beskriver sportjournalistik: 

 

”Språket är färgstarkt, metaforerna rikliga (…) Händelser och skeenden beskrivs ofta 

som vore de på liv och död; det är ”vi” mot ”dom” och känslomättade upplevelser får 

en central roll i förmedlingen.”134 

 

På Sportbladet låg enligt Andreasson all fokus på det idrottsliga, som alltid. Det som 

är av allmänintresse belyses i tidningarna, och han får medhåll från Sjögren. Tidningen 

förhöll sig inte på något unikt sätt till namnkonflikten. Snarare nöjde den sig med att ta 

upp den kortfattat i faktarutan. Om det fanns ett internt sätt att resonera är omöjligt att 

veta, speciellt när både Andreasson poängterar att det inte fanns någon policy inför och 

                                                 
133 Ibid 
134 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke: Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund. 2010, s. 254. 
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under skildringen av derbyt. Att namnkonflikten eller någonting annat om folkets 

identitet knappt tas upp i artiklarna visar dock att det inte finns några större spår av att 

skriva om någonting som avviker från det idrottsliga.  

 

DN ville enligt Fransson skriva på ett förklarande sätt, vilket kan ha att göra med att 

tidningens målgrupp inte är lika invigda i Assyriskas och Syrianskas historier som 

exempelvis LT:s läsare är. Förklaringen inkluderar då både själva konflikten, 

folkgruppens bakgrund samt derbymatchernas betydelse. Ändå används inte ordet 

”namnkonflikt”. Detta ger en fingervisning av att det sportsliga i slutändan är viktigast 

och att man medvetet utelämnar sådant som man anser är mindre viktigt för 

sportsidorna. Journalisterna förhåller sig knappt, nästan inte alls, till namnkonflikten 

och om det sedan beror på brist på kunskap eller ett medvetet val att fokus ska ligga på 

det sportsliga går att spekulera i.  

 

En av våra frågeställningar löd ”har journalisterna resonerat internt inför och under 

skildringen av derbyt mellan Assyriska och Syrianska? Exempelvis kring val av ord 

och benämningar.” De intervjuade journalisterna har enligt egen utsago inte resonerat 

på något särskilt sätt internt, inför derbyn mellan Assyriska och Syrianska. I LT sitter 

kunskapen sedan Stefan Anderssons tid i väggarna, enligt Schöldström. Avseende 

ordval menar han att det gällde att skildra prestigen utan att vara orättvis och 

dramatiken utan att vara återhållsam. På Sportbladet är det enligt Håkan Andreasson 

upp till varje enskild reporter. Det finns ingen policy om hur tidningen ska definiera 

assyrier/syrianer, men enligt Andreasson kan det hända att man vid behov känner att 

man vill komplettera artikeln med en faktaruta eller ett uttalande från en etnolog eller 

annan expert.  

 

För att återknyta till en annan frågeställning, att tidningarna medvetet skulle ha ett 

intresse av att förstärka namnkonflikten, så är det knappast troligt. Men genom att i 

flera artiklar diskutera och nämna motsättningarna mellan lagen, riskerar man också att 

förstärka eller cementera motsättningarna mellan lagens supportrar. Eftersom gruppen 

assyrier hejar på Assyriska och gruppen syrianer hejar på Syrianska, kan också 

motsättningarna mellan grupperna förstärkas. Det bekräftas av Conboys teorier om 

nyhetsspråket, där han menar att medier förstärker och upprätthåller existerande 

förhållanden och genom att skriva om motsättningarna och vinkla på dem, också 
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bekräfta att de är verkliga och betydelsefulla. Det skapas en cirkel av uppfattningar, 

där medier spelar en viktig roll. Vår kvantitativa analys av nyckelorden stärker också 

denna uppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Slutsatser och diskussion 

Studiens resultat visar att artiklarna till övervägande del är representativa för 

sportjournalistiken som genre, med ett färgstarkt språk och många metaforer. Vidare 

spelar texterna på konflikter, vilket också anses typiskt för sportjournalistiken.135 Vår 

                                                 
135 Dahlén, Peter: Sport och medier: en introduktion. IJ-forlaget. Kristianstad. 2008. 
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analys av nyckelord och begrepp stödjer detta, och visar att en konflikt alltid står i 

centrum. Därför tror vi att begrepp som rivalitet används så frekvent.  

Eftersom den assyriska/syrianska folkgruppen är en stor och växande minoritet i 

Sverige, tycker vi att sportjournalister borde lägga en viss ansträngning i att förstå 

namnkonflikten, men samtidigt förstår vi att man enbart vill fokusera på fotbollen. 

Dock blir det omöjligt att förstå varför det är en sådan rivalitet och en sådan stämning 

som beskrivs i artiklarna, utan att förstå bakgrunden. Som läsare tänker vi att man 

måste undra varför artiklarna beskriver matchen som ”större än ett Stockholmsderby”, 

eller som att ”familjeäran står på spel i Södertälje”. 

 

Kunskapen om namnkonflikten på LT är betydligt större än på Sportbladet, vilket i sig 

inte är konstigt. Att tidningarna inte har diskuterat redaktionellt kring hur man ska 

förhålla sig till namnkonflikten eller derbyna mellan Assyriska och Syrianska är också 

intressant. I och med att det är upp till varje enskild reporter ökar risken för 

missförstånd och felaktiga analyser, samt att journalisterna omedvetet riskerar att 

underblåsa fientliga stämningar. När lagen nu återigen spelar tillsammans i Superettan 

säsongen 2014 kommer de att möta varandra i två derbyn. Det kommer givetvis att 

skrivas en hel del om de matcherna och kanske kommer artiklarna anspela på 

konflikten enligt mallen för sportjournalistiken och försöka hitta det dramatiska. Men 

riskerar man då omedvetet att underblåsa aggression mellan supportrarna och bidra till 

att Södertälje blir en delad stad? Vi har tidigare gett exempel på hur namnkonflikten 

lett till konflikter som eskalerat i våldsamheter, och att konflikten också nått utanför 

Sveriges gränser. Med Södertälje som inofficiell huvudstad för assyrierna/syrianerna – 

och med en ökad invandring till staden – kan detta komma att bli en betydligt större 

fråga i framtiden. Kanske ser vi idag bara början på en större splittring, och vilket 

ansvar har i så fall medierna för detta? Det är en unik situation som inte går att jämföra 

med något annat derby eller drabbning, därför är det svårt att dra några slutsatser om 

hur det kan utveckla sig. Vi följer kommande matcher med stort intresse.  

 

Ett förslag till vidare forskning i detta ämne vore en studie i hur mediernas rapportering 

av derbyt har påverkat namnkonflikten. Det vore det intressant att intervjua flera 

assyrier/syrianer, både kvalitativt med semistrukturerade intervjuer samt kvantitativt i 

en slags enkätundersökning i samband med en Assyriska- eller Syrianska-match. 

Förutsatt att man hittar en konkret koppling till journalistiken hade detta varit en 
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givande vinkel att belysa. Ett annat förslag är att skriva en uppsats av mer jämförande 

karaktär. Där skulle författarna kunna jämföra skildringen av Södertäljederbyt med 

exempelvis Stockholmsderbyt. Intressant hade varit att belysa läktarkulturen i de 

respektive supporterskarorna, där AIK och Djurgården har huliganer och firmor, 

medan Assyriska och Syrianska saknar officiella motsvarigheter. Alternativt kan man 

klumpa ihop Södertälje- och Stockholmsderbyt och jämföra dem med andra derbyn i 

Skandinavien, Europa eller övriga världen. Detta arbete hade varit mer omfattande. 

Skulle man exempelvis jämföra AIK-Djurgården med Roma-Lazio är det essentiellt att 

analysera italienska sporttidningar som La Gazzetta dello Sport eller Corriere dello 

Sport, i kombination med svenska tidningar som Sportbladet och SportExpressen 

(Expressens sportbilaga). Det kräver nästan språkkunskaper i italienska. I denna 

undersökning skulle man kunna besöka derbyna och göra observationer på plats. 

Vidare hade en annan intressant forskning varit att försöka öka kunskapen om 

namnkonflikten. Folkgruppen är idag en etablerad minoritet i Sverige, men 

förvirringen över skillnaden mellan benämningarna assyrier och syrianer gör att fokus 

förflyttas från att bedöma folkgruppen till att försöka förstå namnkonflikten. Det vore 

allmänt intressant om en uppsats skrevs i syfte att – som sagt – försöka öka kunskapen 

om namnkonflikten, förslagsvis genom att göra en kvantitativ studie på en större grupp 

assyrier/syrianer.  
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