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Abstract 
English title: Cross-checking or abuse? A critical discourse analysis of tabloids framing of 
crime in ice hockey. 
 
Ice hockey is seen as a rough sport. Sometimes situations tend to become too violent and 

players now and then get suspended for their acts on the ice. In very unusual cases the legal 

system has been forced to step in and prosecute players for situations on the ice. This is the 

case with Jakob Lilja. The purpose of this essay is therefore to seek answers on how two 

Swedish tabloids have framed Lilja and how the news coverage has changed during this time. 

The theory used in the study makes it possible to highlight how Lilja has been framed in the 

tabloids and it also gives the study the opportunity to further explain how Lilja has been 

portrayed. The scientific method used in this study has been a critical discourse analysis to be 

able to study the 43 articles included in the analysis in a qualitative manner. The study shows 

that the news coverage from the case has changed during the course of the time. The early 

coverage shows the framing of Lilja as an ice hockey player while the latter coverage more 

frame him as a criminal. But there are differences. The different tabloids have framed the case 

in different ways and the study shows that one of them has framed Lilja more than the other.  
 

Key words: media coverage, agenda setting, framing, news value, media logic, sports crime, 

agenda building, sports in media, sports violence,  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Tacklingar och visst våld är en naturlig del av ishockeyn. Det finns en underförstådd “ger du 

dig in i leken, får du leken tåla”-mentalitet bland ishockeyutövare och även till viss del av 

gemene man. Fysiskt och aggressivt spel är oundvikliga delar av spelet. Den typen av spel 

förväntas och krävs av supportrarna (Joyce, 2007: 1f). Faktum är att hårt, fysiskt spel inte bara 

är en förutsättning, utan även inskrivet i spelets regler (ibid, 4). Ibland går dock användandet 

av det överenskomna våldet överstyr och går utanför spelets idé. Inom ishockeyn finns ett 

eget bestraffningssystem, en disciplinnämnd, som ansvarar för att  

behandla och besluta i bestraffningsärenden (Svenska Ishockeyförbundet, 2019). 

 

2007 forskade Nicola Joyce vid Harvard University om ishockeyns våld och varför 

rättsväsendet inte bör lägga sig i övertramp som skett på isen. Inom ishockeyn är fysiskt spel 

oundvikligt, då det är en stor del av sporten i sig. Joyce (2007: 52) menar att den 

professionella ishockeyn skapar möjligheter för övervåld, både medvetet och omedvetet. 

Eftersom att spelet bjuder in till en hög nivå av fysiskt spel blir linjen mellan vad som är okej 

och inte svår att dra. Det resulterar, enligt Joyce, i ett övervåld med förödande 

effekter.  Däremot saknar myndigheterna tillräcklig information för att kalla detta övervåld 

för överfall i rättssak. 

 

Det överenskomna våldet tar sig sällan utanför det idrottsliga rättssystemet. Den 5 mars 2015 

blev emellertid starten på en rättsprocess där en händelse på isen utmynnade i rättsliga 

åtgärder. För första gången skulle en spelare i Sverige bli åtalad, dömd och straffad i högsta 

domstolen för en händelse som inträffat på isen. 

 

Denna uppsats ämnar att undersöka hur media gestaltat ett fall av våld på isen som lett till en 

misshandelsdom i Högsta domstolen. Företeelsen, att en handling som sker på rinken går hela 

vägen till det rättsliga systemet, är ovanlig och således är det intressant att forska i hur 

mediers rapportering i fallen gestaltats.  

 

Tidigare forskning visar också att det överlag har varit svårt att fälla idrottare för saker som 

har skett inom idrottens ramar. Detta med anledning av att bevisbördan har varit svår att 
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fastställa och det har funnits svårigheter för åklagare att bevisa att handlingen har skett med 

uppsåt (Hicks, 2001: 213). Detta gör att fallet som undersöks i denna studie är ganska unikt i 

sitt slag då domen som fallit mot spelaren har fastställts av Högsta domstolen och därmed 

utgör ett prejudikat inför framtida rättsfall inom ishockeyn i Sverige. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte ämnar att söka svar på hur medierapporteringen i Kvällsposten och Aftonbladet 

från fallet Jakob Lilja har framställt honom under den rättsprocess han var inblandad i.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur gestaltar Kvällsposten och Aftonbladet fallet Jakob Lilja? 

• Hur har rapporteringen förändrats under rättsprocessens gång? 

• Hur liknar eller skiljer sig rapporteringen mellan de två kvällstidningarna? 

1.4 Glossary 
Utvisning  

Inom idrott, i det här fallet ishockey, en form av bestraffning av tävlande som brutit mot 

spelets regler (Nationalencyklopedin, 2019). 

 

Matchstraff 

Matchstraff, eller match penalty, är en utvisning som diskvalificerar den utvisade spelaren för 

resterande del av matchen. En utespelare från felande lag ska avtjäna fem minuter mätt i 

effektiv speltid i utvisningsbåset och ingen ersättare får användas på isen (Svenska 

ishockeyförbundet 2014, 74). 

 

Disciplinnämnd 

Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämndens ansvarsområde är att som första instans 

behandla och besluta i bestraffningsärenden som avser nationella serier och matcher där 

utländska lag medverkar. Vidare är nämnden överinstans avseende bestraffningsärenden som 

beslutats på distrikts- och regionsnivå (Svenska ishockeyförbundet, 2019). 

 

Checking to the head or neck  

En spelare som riktar en tackling av något slag med någon del av sin kropp eller utrustning 

mot huvudet eller nacken på en motståndare, eller som driver eller tvingar en motståndares 
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huvud in i skyddsglaset eller sargen. Denna regel har prioritet över liknande förseelser 

förutom de som handlar om fighting (Svenska ishockeyförbundet 2014, 86). Den 

internationella definitionen av regeln är den samma som den svenska (Internationella 

ishockeyförbundet 2014, 78), eftersom att Svenska ishockeyförbundet använder sig av det 

Internationella ishockeyförbundets regelbok (Svenska ishockeyförbundet 2014, 2). 

 

Crosschecking  

En spelare som tacklar en motståndare med klubban när båda händerna är på klubban och 

ingen del av klubban är i isen (ibid, 88). 

 

Lilja crosscheckade Jens Olsson i nacken, vilket i sig är en utvisning enligt regel 127 i 

Svenska ishockeyförbundets regelbok (ibid, 88). Beslutet domaren tog på isen var dock att 

han begått regelbrott mot regel 124, checking to the head or neck (ibid, 86). Men för att 

förenkla kommer förseelsen att benämnas som crosschecking, då det är den faktiska 

handlingen.  

 

SHL 

Svenska hockeyligan, Swedish Hockey League, till och med säsongen 2012/13 Elitserien i 

ishockey, den högsta divisionen i seriespelet inom svensk ishockey för herrar 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

 

Slutspelsserien 

Första steget i kvalifikationen till SHL. Serien består av lag tre till åtta i Hockeyallsvenskan 

och spelas över en enkelserie där alla möter alla en gång. Vinnaren av serien tar sig vidare till 

nästa steg i kvalifikationen (Hockeyallsvenskan, 2019). 

 

CHL 

Champions Hockey League. Europeisk ishockeyliga bestående av de bästa lagen från Europas 

toppligor från den föregående säsongen. Totalt fem lag från Sverige kvalificerar för 

turneringen varje år. Totalt deltar lag från tretton ligor runt om i Europa (Champions Hockey 

League, 2019). 
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2. Bakgrund 
Den 5 mars 2015 spelar Malmö Redhawks och Rögle BK en match i Slutspelsserien för att ta 

sig vidare mot ”Direktkval till SHL”. I matchen deltog den då 21-årige svenske 

ishockeyspelaren Jakob Lilja (spelade vid tillfället i Rögle BK) samt den då 30-årige svenske 

ishockeyspelaren Jens Olsson (spelade vid tillfället i IF Malmö Redhawks). 

 

Efter 16.57 i den första perioden delade Rögle BK-spelaren Jakob Lilja ut en crosschecking i 

nacken på Malmö Redhawks-spelaren Jens Olsson. Lilja fick match penalty för förseelsen och 

fick lämna matchen (Svenska ishockeyförbundet, 2015). Olsson å sin sida fick föras till 

sjukhus med en misstänkt nackskada (Åkesson, 2015). Detta tilltag blev starten på en 

rättsprocess som tre år senare skulle resultera i en fällande dom i högsta instans.  

 

Den fällande domen blev ett historiskt beslut inom svensk ishockey, då en handling på isen 

aldrig tidigare resulterat i en fällande dom i Högsta domstolen. Krister Malmsten, Svenska 

fotbollförbundets chefsjurist och ordförande i Riksidrottsnämnden, har studerat idrottsliga 

rättsfall sedan 1950-talet. Enligt honom finns det enbart två tidigare fall på elitnivå inom 

svensk ishockey där en spelare åtalats för handlingar som går utanför spelets idé och 

ishockeyns bestraffningssystem (TT, 2017).  

 

Drygt två och ett halvt år senare, den 7 november 2017, delade den amerikanske 

ishockeyspelaren Thomas Larkin, som vid tillfället spelade i det tyska ishockeylaget Adler 

Mannheim, ut en checking to the head på den kanadensiske ishockeyspelaren Daniel Paille, 

tillhörande svenska hockeylaget Brynäs IF vid tillfället. Incidenten inträffade i slutet av den 

tredje perioden och tacklingen resulterade i att Paille ådrog sig en hjärnskakning (SVT, 2017). 

Paille spelade ingen mer hockey under säsongen 2017/2018 på grund av hjärnskakningen. 

Han tvingades även att ställa in hela den efterföljande hockeysäsongen (2018/2019) på grund 

av hjärnskakningen (Johansson, 2018). I november 2018 åtalades Thomas Larkin för 

huvudtacklingen han delade ut på Daniel Paille (Abrahamsson, 2018). 

 

De senaste åren har en kritik vuxit mot ishockeyn i stort. Sedan några år tillbaka har 

problematiken med fler och fler huvudskador blivit omdebatterad bland både spelare, ledare 

och journalister. Sanny Lindström, tidigare ishockeyspelare och landslagsspelare för Sverige, 

är en av de som drabbats av huvudskador till följd av våld mot huvudet på ishockeyplanen. 
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Han är en av ishockeyexperterna i Sverige som tagit ställning mot det ökade våldet mot 

huvudet inom ishockeyn. “Nu får det fan vara nog” och “Det här får fan inte fortgå vi måste 

ta det på allvar” är några av utspelen Lindström använt sig av för att nå fram med sitt 

budskap (Lindström, 2017). 
 

Kritik har även riktats mot ishockeyn från personer involverade i dagens elithockey som 

menar att sporten har passerat en gräns för vad som är tillåtet och inte. Bert Robertsson, 

tränare för Skellefteå AIK, menar bland annat att “det finns för många artiklar och bevis på 

hur hemsk hockeyn har blivit. Problemet är att ingen säger sanningen, eller inte lyckas se den 

eller vill se den” (Abrahamsson & Ros, 2018). 
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3. Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning på områden som kretsar kring studiens ämne, men ingen som 

behandlar just det ämne denna studie riktat in sig på, rapporteringen kring just detta specifika 

fall. 

 

I Nordamerika finns det ett antal fall där ishockeyspelare har blivit åtalade och sedermera 

även dömda för handlingar som har skett på isen, bland annat fallen med NHL-spelarna Dino 

Ciccarelli och Marty McSorley (Joyce, 2007: 13-14). Inom juridiken finns det tidigare 

forskning kring ämnet att idrottare åtalas, och i vissa fall döms, för saker som skett inom 

idrottens ramar.  

3.1.1 Preventing and Punishing Player-to-Player Violence in Professional Sports  
Wyatt M. Hicks har forskat kring ämnet kring idrottens egna bestraffningssystem och det 

civila rättssystemet. I sin artikel beskriver Hicks (2001: 210) två sätt att bestraffa och 

förebygga våld mellan olika idrottsutövare. Hicks artikel utgår från fyra av de professionella 

högstaligorna inom den amerikanska idrotten: basket, amerikansk fotboll, baseboll och 

ishockey. I artikeln beskriver Hicks hur idrotten i sin natur framkallar ett våldsamt beteende 

bland utövarna – handlingar som skulle vara oacceptabla i det vanliga samhället, men som 

inom idrotten ses som naturliga. 

 

Där kommer han bland annat fram till att idrottens egna bestraffningssystem fungerar bättre 

för att straffa idrottarna, snarare än det civila rättsväsendet. Detta eftersom att det finns alltför 

många svårigheter med att tillämpa civil- och straffrätt på den sportsliga arenan. Hicks menar 

att idrotterna skulle förändras i grunden om rättsväsendet skulle blandas in i 

bestraffningssystemet. Idrotten brukar hantera sina grövsta överfall med långa avstängningar, 

höga bötesbelopp och regeländringar och är enligt Hicks de som är bäst lämpade för att vidta 

åtgärder mot atleterna (ibid, 217f). Hicks anser även att anledningen till att så få fall hamnar i 

civila domstolar har mycket att göra med den typ av samtycke som deltagarna går med på 

starkt föranleder fallen att inte hamna i civila domstolar (ibid, 211). Det är även svårt för 

åklagarna att få idrottare dömda för brott som har begåtts inom idrottens regelverk. Detta med 

anledning av att det finns svårigheter med att klargöra vad som är brottsligt på en idrottsarena 

och att bevisa att brottet verkligen har skett med uppsåt (ibid, 213).  
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3.1.2. The "Unabomber" vs. the "Nail Bomber" 
Inom medieforskningen finns det viss forskning kring liknande ämnen och hur brottslingar, 

eller misstänkta, har porträtterats i medier. I en vetenskaplig artikel från 2003 har Claire 

Wardle vid University of Pennsylvania jämfört hur media gestaltat brotten som Ted 

Kaczynski (mer känd som “Unabomber”) och David Copeland (känd som “Nail Bomber”) 

begick under 70-, 80- och 90-talet. I artikeln menar Wardle, som använt en kvalitativ 

diskursanalys som metod, att USA äntrat en era som hon kallar för “tabloid Justine”. Det 

innebär att massmedierna fokuserar på sensationer samt personliga och smaklösa detaljer från 

ovanliga och högprofilerade brottsmål. Även Storbritannien kan enligt Wardle räknas in i 

denna kategori. (Wardle, 2003: 240).  

 

Hon menar att det inom nyhetsrapporteringen finns olika typer av berättande och stereotyper 

som dominerar rapporteringen ser ut från olika fall. Wardle menar att täckningsgraden av 

rapporteringen från fallen utelämnar vissa delar av berättelserna för privilegierade delar av 

storyn. En viktig del i forskningen handlar om hur nyhetsvärderingen påverkar hur berättelsen 

framställs i nyhetsrapporteringen. Wardle sammanfattar tolkningen av nyhetsvärdering kring 

att nyheten ska vara färsk, att den ska vara dramatisk, enkel och ovanlig (ibid, 240f). 

 

Studien visar att det fanns liknelser mellan medierapporteringen från de två olika fallen. 

Bland annat i hur tidningarna rapporterade kring offrens åsikter, familjerna till de anklagade 

och hur psykisk hälsa framställdes i rätten. Både de amerikanska och brittiska tidningarna 

fokuserade på vittnens erfarenheter, även om det skedde mer i Storbritannien än USA. Även 

familjerna till de anklagade framställdes i de båda länderna. I Kaczynskis fall hans bror som 

var en av anledningarna till att han till slut kunde gripas och ställas inför rätta då han känt 

igen berättandet i det manifest “Unabomber” publicerade i New York Times och Washington 

Post. Även i Storbritannien var föräldrarna till den anklagade David Copeland föremål för 

framställning i media då det fanns misstankar i kring att föräldrarna hade spelat en roll i att 

forma en framtida mördare. Ett vanligt tema var att Copeland skyllde sina föräldrars 

handlingar på sina egna osäkerheter kring sin sexualitet och senare sin homofobi (Wardle, 

2003: 245).  

 

Både den amerikanska och brittiska rapporteringen påverkades enligt studien och mycket av 

rapporteringen blev till slut sidospår av den verkliga händelsen då berättandet framför allt 

handlade om familjernas roll i de olika fallen, snarare än förövarna och deras handlingar. 
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Studien visade även på att möjligheten för den försvarande sidan att få komma till tals och 

bemöta kritiken var liten i båda länderna (Wardle, 2003: 248). 

 

Studien kommer fram till att nyhetsrapporteringen från de två olika brotten visade att 

rapporteringen från de två olika fallen utelämnade signifikant information med anledning av 

hur nyheterna var vinklade och gestaltade. Författaren menar även att den klassiska 

nyhetsvärderingen inte får glömmas bort när det gäller resultaten. Detta med anledningen av 

hur de berättade kring händelserna. Bland annat fick en ytterst liten kommentar från 

Copelands försvarare en uppmärksamhet och genomsyrade en stor del av rapporteringen kring 

rättegången. Själva uttalandet var inte av någon större betydelse för rättegången, men det 

fanns en bra story bakom uttalandet och det fick således stor uppmärksamhet (ibid, 248). 

 

Diskussionen kring hur medierna rapporterat kring händelserna och då valt vilka sidor av 

berättelsen som ska berättas och vilka som inte ska berättas framförs. Detta då Wardle (2003: 

249) menar att genom att journalisterna gör ställningstaganden och värderingar kring vad som 

ska rapporteras och vad som inte ska rapporteras gör journalisterna ställningstaganden, 

samtidigt som de gömmer sig bakom journalistikens främsta vapen, objektiviteten.  

 

Studien kommer fram till att den brittiska rapporteringen från David Copelands brott handlade 

mer om själva brottet och inte så mycket om själva rättegången, medan den amerikanska 

studien visade sig fokusera mer på hur rättegången fortskred och inte så mycket hur själva 

handlingarna hade utförts (Wardle, 2003: 239).  

  

Resultatet visar att i majoriteten av rapporteringen saknades information som var viktig för 

rapporteringens kontext. Speciellt kring hur psykisk ohälsa var bidragande till att brotten 

begicks och även hur samhället uppfattar psykiskt sjuka brottslingar. Resultaten visar att 

behovet för mer ansvarstagande rapportering från rättegångar i hopp att uppmuntra en 

samhällsdialog kring relationen mellan psykisk ohälsa och straffrättsliga frågor i samhället 

(Ibid, 239). 
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3.1.3 The mainstream press and the enactment of drug policy in Major League 
Baseball A study in agenda-building theory 
Vidare har Bryan E. Denham genom en kvantitativ innehållsanalys studerat massmedias 

rapportering kring hur drogpolicyn i Major League Baseball förändrats med anledning av hur 

media rapporterat kring olika händelser inom sporten. Detta utifrån ett perspektiv från Sports 

Illustrated och att magasinet har en roll som agendasättare för “mainstream media” i USA och 

som en maktfaktor för att skapa förändringar inom policys för att bekämpa prestationshöjande 

substanser inom professionell sport (Denham, 2004: 51). 

 

I studien använder sig författaren av agenda building-teorin. Det är en vidareutveckling av 

dagordningsteorin som menar att media inte säger åt åskådaren om vad den ska tänka, men 

om vad den ska ägna sina tankar åt. Teoretikerna Lang och Lang föreslog sex olika steg i 

deras process kring agenda building-teorin, bland annat att pressen framhäver vissa problem 

som då får dem att sticka ut. Ett annat steg kan vara att problemet är länkat till ett större 

problem, exempelvis att avslöja sanningen eller bevara rättvisan (ibid, 54). 

 

Denhamns studie kommer fram till att beslutsfattarna inom Major League Baseball 

påverkades av medias rapportering kring ligans dopingpolicy och att ligan som följd 

förändrade policyn (ibid, 51).  

 

Denham menar att, genom Sports Illustrateds ställning som en av de största sportmagasinen i 

USA, teoretiskt sett ska bildas en effekt av agenda building när andra media rapporterar om 

samma sak som magasinet. Detta då, “mainstream media” som författaren kallar det, 

rapporterar om den provocerande storyn från det framstående magasinet och citerar den första 

artikeln och vinkeln. Den första artikelns syfte får då en större spridning, till en större publik 

och agendan har blivit satt (ibid, 54). 

 

Ett av de centrala argumenten i artikeln är att genom processen kring agenda building kan 

journalister engagera publiken i verkliga problem inom sporten. Även om fansen, för det 

mesta, enbart tittar på sport som åskådare och inte är så insatta i problemen. Med rätt 

problem, och med hjälp av exempelvis ärlighet och integritet, kan journalister fungera som 

granskande reportrar och ge ljus till problem som leder till uppmärksamhet och ilska (ibid. 

56). 
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Denham menar att när en framstående sporttidning uppmärksammar orättvisor, fusk eller 

liknande kan sportintresserade personer komma att bli missnöjda. Detta med anledning av att 

de tidigare inte vetat om att orättvisan pågått och att de då måste möta verkligheten och 

acceptera att de stöttat en person som inte varit rättvis mot sin sport (Denham, 2004: 63). 

 

Enligt studien kan agenda building-theory vara en viktig teori i sportstudier. Detta både då 

amatör- och professionell sport tenderar att vara ganska reaktionella när det kommer till att 

hantera de olika problemen som kan uppstå inom sporten. Det krävs oftast att det sker en 

uppseendeväckande händelse för att någonting ska förändras. Finns det ett case, en person, 

bakom händelsen tenderar det även vara till fördel för att förändring ska ske och att händelsen 

ska rapporteras i ett större sammanhang (ibid, 63). 
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4. Teori 

4.1 Dagordningsteorin 
Dagordningsteorin är en av de mest utforskade teorierna av alla som handlar om mediernas 

effekter på publiken. Maxwell McCombs och Donald Shaw ställde sig frågan vad som styr 

vilka frågor publiken tycker är viktiga och vilken betydelse medierna har i sammanhanget. 

Det ledde fram till formuleringen av dagordningsteorin (Strömbäck, 2014: 99). Teorin syftar 

till att ge förklaring till hur publikens tankesätt och åsikter påverkas av på vilket sätt och hur 

ofta (McCombs & Shaw, 1972: 184).  

 

Den grundläggande tanken bakom dagordningsteorin är den att det finns ett samband mellan 

de frågor eller objekt som får stor uppmärksamhet och de frågor och objekt som medborgarna 

tycker är viktiga. Objekt är i detta fall allt som avses som människor riktar uppmärksamhet 

mot eller har attityd och åsikter kring (Laughey, 2007: 23). Det vanligaste objektet inom 

dagordningsforskningen är sakfrågor eller samhällsproblem, men även människor och 

organisationer kan fungera som objekt (Strömbäck, 2014: 101). 

4.1.1 Priming 
Priming är den första nivån inom dagordningsteorin och handlar om vad medierna 

uppmärksammar och vad medborgarna anser vara viktiga frågor (Strömbäck, 2014: 107). 

Genom att belysa vissa problem, snarare än andra, influerar nyhetsmedierna vilka nyheter 

som är viktiga att ta upp och vilka som blir bortprioriterade från mediernas agenda 

(McCombs, 2014: 99).  

4.1.2 Gestaltningsteorin (framing) 
På svenska brukar framing benämnas som gestaltningsteorin. Enligt McCombs, Shaw och 

Weaver är gestaltningsteorin och dagordningsteorin inte bara besläktade – de är delar av 

varandra. De menar att gestaltningsteorin är en utbyggnad av dagordningsteorin och de 

beskriver den som “second-level agenda setting” (Scheufele, 1999: 103).  

 

Utgångspunkten i gestaltningsteorin är att mänsklig interaktion formas genom 

meningsskapande processer. I grund och botten handlar gestaltningsteorin om 

kommunikationens funktion i människans förståelse av sin omvärld (Shehata, 2015: 359f). 

Forskaren Robert M. Entman har en definition av framingbegreppet som är den mest citerade 

när det gäller om framing. Enligt Entman (1993: 52) handlar framing i grunden om urval och 
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uppmärksamhet samt att definiera och formulera problem. Vidare refererar framing även till 

processen att välja samt belysa vissa aspekter av en uppfattad verklighet, men även att 

framhålla framträdandet av tolkningarna och värderingarna av den verkligheten (Entman, 

2004: 26). 

 

För att en gestaltning ska få största möjliga genomslag opinionsmässigt krävs det att den 

dominerar journalistiken samt att människor exponeras för den vid upprepade tillfällen. 

Nyheter kan gestaltas både tematiskt (fokus på ett problem i ett större perspektiv) och 

episodiskt (fokus på individ eller enskild händelse). Exempelvis kan fattigdom, arbetslöshet 

och sjukvård gestaltas både tematiskt och episodiskt. Valet mellan att gestalta nyheter 

episodiskt eller tematiskt kan påverka hur nyhetskonsumenterna tillskriver aktörer ansvar för 

olika samhällsproblem (Shehata, 2015: 364ff). Enligt Jesper Strömbäck (2014: 119) illustrerar 

detta att nyhetsjournalistiken kan utöva makt över människors tänkande genom hur de väljer 

att gestalta verkligheten.  

 

Nyheterna ska enligt en metafor vara en spegelbild av verkligheten. Enligt det synsättet så får 

allmänheten en objektiv bild av verkligheten genom att ta del av nyhetsjournalistik. Eftersom 

att nyhetsjournalistiken förväntas producera sanningar så ges den makt och effekter i 

samhället. Det finns dock ingen stöd i forskningen att nyhetsjournalistiken speglar 

verkligheten. Verkligheterna är obegränsad, medan mediernas format är begränsade. Vidare 

bygger gestaltningsteorin på två observationer. Den första bygger på att nyheterna präglas av 

valen som görs av enskilda redaktioner och journalister. Medierna rekonstruerar och gestaltar 

alltså verkligheten, snarare än att vara en spegelbild av verkligheten. Den andra observationen 

bygger på att är att allmänhetens bilder av verkligheten i själva verket inte är verkligheten, 

utan istället är medias bild av den (Strömbäck, 2014: 113ff).   

 

Enligt Entman är gestaltningsteorin en typisk del av den journalistiska processen. Han menar 

att det finns tre olika objektsklasser inom gestaltningen: politiska händelser, problem och 

individer. Detta kan exempelvis vara politiker, grupper eller nationer. Nyheter framställer ofta 

flera av dessa objekt samtidigt och det kan handla om en händelse som också kopplas till en 

person (Entman, 2004: 23).  

 

Gestaltningsteorin är en mångfacetterad teori och delas upp i tre skepnader av medieforskaren 

Jesper Strömbäck. En aspekt handlar om vilken inverkan mediernas gestaltningar av olika 



	 13	

aspekter av verkligheten har på människors uppfattningar om verkligheten. En annan aspekt 

handlar om hur medierna gestaltar verkligheten på vissa sätt reproducerar och sprider olika 

ideologiers och maktcentras sätt att se på verkligheten. En tredje aspekt för gestaltningsteorin 

handlar om mediernas innehåll och vad innehållet representerar (Strömbäck, 2014: 113). 

 

I denna studie kommer gestaltningsteorin att användas som hjälp för att kunna undersöka hur 

de olika medierna har gestaltat de olika händelserna utifrån sina egna premisser. Olika typer 

av tidningar rapporterar kring händelser på olika sätt. Exempelvis tenderar kvällstidningar att 

skriva om och nyhetsvärdera brott, olyckor och katastrofer i större utsträckning än vad 

morgontidningar gör (Strömbäck, 2014: 165). Därför är det intressant för undersökningen att 

tillämpa just gestaltningsteorin som metod. 

4.2 Medielogik  
Medielogik som teori handlar inte om nyhetsvärdering, men den har beröringspunkter med 

hur nyheter värderas och väljs. Den lyfter fram att nyhetsvärdering och nyhetsurval inte 

handlar om objektiva egenskaper hos nyheterna. Det handlar istället om hur nyheterna kan 

omformas för att möta det behov medierna har för att reducera information och fånga 

uppmärksamheten från människorna som tar del av nyheterna (Strömbäck, 2014: 163).  

 

Kees Brants och Philip Van Praag menar (2017: 396) att utan media och medielogiken skulle 

inte världen se ut som den gör idag. De hävdar att media styr hur vi lever, snarare än att vi 

styr hur media rapporterar. De ifrågasätter bland annat om det skulle bli nationell sorg över ett 

mördat barn utan att media hade funnits där och rapporterat om det och att både människor 

och politiken måste anpassa sig till den rådande medielogiken.  

 

Medielogiken använder sig av olika berättartekniker för att mängden information ska 

reduceras, men att den ändå ska fånga människors uppmärksamhet. Hit kan bland annat 

förenkling, tillspetsning, stereotypisering, konkretion, personifiering, intensifiering och 

polarisering räknas (Strömbäck, 2014, 169). Den medielogiska processen bestämmer hur 

innehållet och formen på nyheterna ska se ut. Detta genom en referensram som ger mening till 

händelser och människor och därmed socialt konstruerar verkligheten (Brants & Van Praag: 

2017, 398).  
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Desto mer en nyhet formas journalistiskt utifrån dessa berättartekniker, desto större är 

sannolikheten att nyheten ska bli en del av det slutliga nyhetsurvalet (Strömbäck, 2014: 163). 

Det kan dock vara svårt att undersöka flera av dessa berättartekniker. Detta för att journalister 

redan från början förenklar nyheterna som en del av nyhetsvärderingen, det finns dock en 

gräns för var förenklingen är rimlig och vart den blir orimlig (Strömbäck, 2014: 169).  

 

Medielogiken är en del av medialiseringen och är en process där samhället till en viss grad har 

utelämnats, eller blivit beroende av, media och medielogiken. Medielogiken kan ses som det 

institutionella och teknologiska tillvägagångssättet för medias arbetssätt. Det inkluderar 

medias sätt att distribuera material och symboliska resurser, som exempelvis tittarsiffror och 

läsarmönster (Lundby, 2009: 102). Hur medielogikens berättartekniker och de olika 

nyhetsvärderingskriterierna avspeglas i det journalistiska innehållet har försökts att 

undersökas. Bland annat kring personifieringen i rapporteringen, om i vilken grad 

journalistiken fokuserar på personer istället för konkreta sammanhang eller organisationer. 

Forskning visar att denna typ av berättande är vanlig, i framför allt kvällstidningar, då 

närmare 80 procent av förstasidorna präglades av personifiering. En siffra som var lägre för 

andra typer av nyhetsmedier (Strömbäck, 2014: 169).  

 

Personifieringen är vanligt förekommande och det har till stor del att göra med att det är ett 

sätt att konkretisera processer eller frågor som kan ses som abstrakta. Dessa typer är oftast 

mer komplicerade och komplexa än det konkreta och det kräver mer av journalisterna och 

formatet, men även av publiken. Konkretionen som berättarteknik ses framför allt som ett 

fokus på händelser snarare än de komplexa processerna. Det visar också att 

nyhetsjournalistiken favoriserar nyheter som passar det egna formatet och att den favoriserar 

berättartekniken som följer från medielogiken (ibid, 170f).  

 

De senaste åren har en oro vuxit fram att mediekoncernernas profitjakt har fått redaktionerna 

att lägga mindre vikt vid seriös granskning, debatt och information och i stället lägga mer vikt 

på säljbara kändisnyheter, enklare underhållning och sport (Allern, 2014: 233). Detta eftersom 

att medieföretagen, ur ett ekonomiskt perspektiv, idag följer samma marknadslogik som andra 

företag. Det innebär att de redaktionella prioriteringarna handlar om att finna en publik som är 

köpstark och som är intressant för mediernas annonsörer (ibid, 235).  

Eftersom studiens två tidningar är kvällstidningar och således jobbar utefter dessa premisser 

finner studien det viktigt att ha detta i beaktning vid analysen av materialet. 
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4.3 Nyhetsvärdering 
Varje dag sker fler händelser av nyhetskaraktär än vad som får plats i våra tryckta tidningar 

(Wadbring & Weibull, 2014: 281). Händelser som i slutändan hamnar i pressen har vissa 

gemensamma egenskaper, egenskaper som förekommer i större eller mindre utsträckning. 

Dessa egenskaper har i olika litteratur fått olika benämningar, men sammanfattningsvis 

handlar dessa egenskaper om närhet (till publiken), sensation och avvikelser, förenkling och 

elitcentrering. Med närhet innebär en händelses tidsmässiga, geografiska samt kulturella 

avstånd till publiken. Dessa faktorer är viktiga för hur mycket, på vilket sätt eller om 

händelsen alls uppmärksammas. Sensation och avvikelser handlar om ovanliga, oväntade och 

oförutsedda händelser. I avvikelsen finns det som skapar intresse och nyfikenhet. Förenkling 

innebär att nyheten ska vara enkel att förstå, med ett lättillgängligt språk och med en handling 

utan parallella handlingar och sidospår. Den fjärde och sista egenskapen, elitcentrering, 

handlar om att det finns ett större nyhetsvärde i representanter från den politiska, ekonomiska, 

kulturella eller idrottsliga eliten (Ghersetti, 2012: 212ff).  

 

1969 konstruerade Henk Prakke en modell (figur 1) för att illustrera dimensionerna i nyheters 

värde. I modellen räknas tre avstånd: tidsmässigt avstånd, kulturellt avstånd och rumsligt 

avstånd. Ju närmare i tiden en händelse har hänt, som berör många människor och äger rum i 

en rumslig närhet har det största nyhetsvärdet. Prakkes modell har en del år på nacken, men är 

fortfarande funktionell (Wadbring & Weibull, 2014: 282).  

 
Figur 1. Dimensioner hos nyheters värde 
Källa: Prakke, Henk (1969) Kommunikation der Gesellschaft. Münster: Regensberg 
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5. Material, avgränsningar och metod 

5.1 Material 
Materialet som denna studie har undersökt är 43 artiklar från händelsen. Dessa artiklar har 

inhämtats genom att använda mediearkivet Retriever för att på ett så enkelt och smidigt vis 

som möjligt kunna samla in de artiklar som krävs inom studiens avgränsningar. Sökorden som 

använts för att lokalisera artiklarna som ingår i undersökningen har varit: misshandel, åtal, 

rättegång, dom, matchstraff och Jakob Lilja för att på så vis få en så stor täckningsgrad som 

möjligt.  

5.2 Avgränsningar  
Studien kommer avgränsa sig med material från den 5 mars 2015 till den 31 december 2018. 

Detta med anledning av att det första datumet var då den första händelsen som studien 

behandlar inträffade och den 31 december 2018 för att få ett rimligt avslut på avgränsningen. 

Under denna tid har det rapporterats i varierande grad kring fallet. Fallet Lilja rapporteras det 

till exempel mycket om i början av händelsen då den är färsk, för att sedan bli mindre 

rapporterad fram till ett åtal och en dom kommer. Det gör att det är nödvändigt för studien att 

ha ett större tidsspann för att kunna studera förloppet över tid. Även när det gäller fallet 

Larkin så är det nödvändigt då det är förhållandevis färskt i tid jämfört med fallet Lilja och att 

Lilja även är benämnd i artiklar kring Larkin. Det är också nödvändigt för att kunna jämföra 

de två fallen. 

 

Studien kommer rikta in sig på artiklar som har publicerats i kvällstidningarna Kvällsposten 

och Aftonbladet. Expressen och Kvällsposten delar till stor del samma material, men då 

Kvällsposten är mer inriktad på Skåneregionen är det mer naturligt att ta med dem i studien. 

Tidningarnas sportredaktioner är bland de största i Sverige och bevakar just ishockey i stor 

grad. 

 

Studien kommer att avgränsa sig till ett antal artiklar under denna tidsperiod. Anledningen till 

att inte alla artiklar tas med är att det inte är hållbart för studien att studera samtliga artiklar 

från den utvalda tidsperioden. Detta för att studien på ett bättre sätt ska kunna identifiera det 

som ska undersökas i den kritiska diskursanalysen. Totalt är det 43 artiklar som kommer ingå 

i den kvalitativa delen av studien. I den ursprungliga sökningen är antalet artiklar större, 

närmare bestämt 69 stycken, men de artiklar som inte har handlat om händelsen har 
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utelämnats i undersökningen. Detta då de framför allt handlat om matcher, eller annan 

rapportering kring Lilja, som är obetydlig för studiens syfte. Anledningen till att det har gjorts 

en kvalitativ metod är att det i en sådan metod undersöks betydligt färre individer, i detta fall 

artiklar, än en kvantitativ metod. Detta då man vill gå in på djupet i föreställningsvärlden på 

ett sätt som inte skulle vara möjligt om studien undersökte för många individer (Hartman, 

2004: 284). 

5.3 Metod 
Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att på så vis teoretiskt 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 66). Inom den kritiska 

diskursanalysen finns det ett antal olika varianter. Företrädare för denna typ av diskursanalys 

framhäver dock gärna anknytningen till samhällskritisk tradition (Bergström & Boréus, 2012: 

373). En av de främsta tänkarna inom den kritiska diskursanalysen är Norman Fairclough. 

Inom Faircloughs syn på kritisk diskursanalys får diskurserna flera olika funktioner. Dessa 

diskurser konstruerar inte bara sociala identiteter, de upprätthåller även de sociala relationerna 

(ibid, 373). En diskurs är i praktiken ett bestämt sätt att tala om och förstå världen eller ett 

utsnitt av den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7). 

 

I sin bok Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (2010) presenterar 

Fairclough en tredimensionell modell (figur 2) för användning av analysering av text. Med 

text tänker Fairclough både text som skrift men även i tal och länken mellan språk och sociala 

praktiker (Fairclough, 2010: 131f). 

 

När den kritiska diskursanalysen utgår från textnivån (text, i figuren) är utgångspunkten 

lingvistisk. Det innebär bland annat att man studerar texters grammatiska struktur. Den andra 

nivån, diskursiv praktik, avser hur texter produceras, distribueras samt konsumeras. I den 

sociala praktiken sätts diskursen i ett större socialt sammanhang (Bergström & Boréus, 2012: 

375f). Modellen är en analytisk ram som med fördel kan användas vid empirisk forskning om 

kommunikation och samhälle. De tre dimensionerna (text, diskursiv praktik och social 

praktik) ska dras in i en diskursanalys av en kommunikativ händelse (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 74). 
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Figur 2. Faircloughs analysmodell 
Källa: Fairclough, Norman (2010) Critical Discourse Analysis. Harlow: Pearson Education Ltd. 

 

Modellen är en analytisk ram som kan användas vid empirisk forskning om kommunikation 

och samhälle. Det finns tre stycken dimensioner i modellen. Text, diskursiv praktik och social 

praktik. För att kunna göra en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse ska alla tre 

dimensioner användas. Man ska då se på textens egenskaper, de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna med texten och den bredare sociala praktik som den 

kommunikativa händelsen är del av (Winter Jørgensen & Phillips, 2000: 74). Den diskursiva 

praktiken avser hur texterna produceras, distribueras och konsumeras medan den sociala 

praktiken sätter diskursen i ett större socialt sammanhang (Bergström & Boréus, 2012: 375). 

 

Fairclough presenterar en rad redskap för att kunna göra en analys av texter. Dessa är 

interaktionell kontroll (förhållandet mellan talare och vem som fastställer dagordningen i ett 

samtal), etos (hur identiteter konstrueras genom språk och kroppsliga drag), metaforer, ordval 

och grammatik (Winter Jørgensen & Phillips, 2000: 87). Metaforer överför betydelser från ett 

område till ett annat. Exempelvis betyder att “arbeta i motvind” inte ordagrant att någon 
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arbetar där vinden blåser mot personen, utan att arbetet känns tungt och besvärligt (Bergström 

& Boréus, 2012: 265). 

 

En kritisk diskursanalys skulle ge studien möjligheten att undersöka hur de två 

ishockeyspelarna har framställts i de analyserade artiklarna, samtidigt som det skulle gå att 

dra slutsatser kring samhällets inverkan på rapporteringen. Inom ishockeyn finns det en kritik 

mot hur sporten har utvecklats, med mer och mer uppmärksammade fall där spelare blivit 

allvarligt skadade. Det har då framför allt varit våld mot huvudet som varit den stora kritiken 

och att sporten inte tar tillräckliga krafttag mot detta typ av våld. En kritisk diskursanalys ger 

möjligheten att undersöka texten med en samhällskritisk vinkel, vilket denna typ av kritik mot 

ishockeyn som koncept kan anses vara. Detta kan ses som den sociala praktiken i den kritiska 

diskursanalysen som undersökningen kommer ta metodiskt stöd vid.  

 

Den sociala praktiken i metoden kommer i detta fall ses som den debatt som uppstod kring 

händelsen. En viktig del av den diskursiva praktiken är interdiskursiviteten. Den betecknar 

kommunikativa händelser och det förhållande de har i att de bygger på tidigare händelser och 

att en kommunikativ händelse aldrig börjar om från början. Det går inte att undvika att 

använda ord som tidigare har använts. En text kan ses som en del av en intertextuell kedja 

genom att varje text tar inspiration från varandra. Denna typ av intertextualitet tar hänsyn till 

historien och till textens inverkan på den samma. Detta gör att texterna bidrar till historisk 

utveckling och förändring. Fairclough menar att den diskursiva kreativitet som ligger bakom 

interdiskursiviteten är knuten till olika sociala förhållanden som främjar förändring. 

Interdiskursiviteten har således inte någonting att göra med hur kreativ textförfattaren är 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77f). 

 

Studiens syfte ämnar att undersöka medierapporteringen från Jakob Lilja-fallet i Kvällsposten 

och Aftonbladet och hur den har framställt Lilja under den rättsprocess han var inblandad i. 

Vidare ämnar studien till att söka förändringar i gestaltningen av Lilja med det liknande fallet 

med Thomas Larkin i händelsen som ledde fram till en civil rättssak. Med hjälp av en kritisk 

diskursanalys får studien möjligheten att undersöka vad de olika artiklarna berättar och hur de 

framställer personerna och händelserna. Det är en fördel gentemot exempelvis en kvantitativ 

innehållsanalys som snarare skulle undersöka hur frekvent vissa delar av rapporteringen är 

och inte möjliggöra undersökningar kring exempelvis likheter och skillnader i 
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framställningen. Valet av kritisk diskursanalys ger studien möjligheten att svara på de 

frågeställningar som ställs upp i början av studien.  

 

Ett av problemen som finns med den kritiska diskursanalysen är att det är svårt att finna några 

gränser mellan diskursanalysen och den analys som görs av den sociala praktiken då de inte 

görs tydliga. Det är exempelvis svårt att hitta några riktlinjer för hur mycket social analys som 

behövs och det är även svårt att se någon föreställning om vilka typer av sociologisk teori och 

kulturteori som ska användas i analysen (Winter Jørgensen & Phillips, 2000 s. 93). 

5.3.1 Modalitet 
Modalitet innebär i vilken utsträckning en avsändare kan ses knytas till det specifika 

innehållet och till vilken grad det kan ses som troligt att personen som uttrycker något 

verkligen står bakom det som uttrycks. Förutom att analysera textens grammatiska strukturer 

handlar analysen om att kartlägga vad som underförstås och vad som uttryckligen påstås 

(Bergström & Boréus, 2012: 376). Vilken modalitet som väljs får konsekvenser för diskursens 

konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000: 88). En slags modalitet är sanning och att talaren instämmer 

fullständigt i sitt påstående. Det kan handlar om satser som framställer en bestämd kunskap, 

exempelvis “huvudtackling bestraffas med matchstraff”, som sann och oomtvistlig. En sats 

som istället framställer det som “huvudtackling kan bestraffas med matchstraff” uttrycker en 

mindre form av säkerhet. Olika diskurser använder olika former av modalitet och massmedia 

använder sig ofta av en modalitet som är mer objektiv än subjektiv, exempelvis “den är farlig” 

istället för “vi anser att den är farlig” (ibid, 88).  

5.3.2 Transitivitet 
Transitiviteten handlar om hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med 

subjekten och objekten i texten. Det studien är intresserad av i transitiviteten är att klarlägga 

de ideologiska konsekvenserna som olika typer av framställningsformer kan ha. Ett exempel 

som Winther och Jørgensen (2000: 87) tar upp i sin bok Diskursanalys som teori och metod 

hur användandet av passiv form och utelämnandet av agent kan frånta agenten ansvaret ett 

egentligt ansvar. Detta genom att istället lägga vikt vid effekterna och inte de handlingar och 

processer som lett fram till ett beslut eller liknande.  
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Enligt Fowlers syn på transitiviteten finns tre grundstenar: processer, deltagare samt 

omständigheter. Den första grundstenen, processer, kan vara av olika slag och handlar om 

handlingar eller händelser. En handling utförs avsiktligt av någon, oftast en människa, och 

står utom dennes kontroll (Boréus & Bergström, 2012: 281). En beskrivning av en handling i 

fallet med Jakob Lilja är “Lilja fick matchstraff efter överfallet”, där Liljas så kallade 

“överfall” en medveten handling.  

 

En händelse å sin sida är en förändring som inträffar utan en medveten handling och som står 

utom någons kontroll. Processerna i sig kan vara antingen materiella, verbala och mentala. En 

materiell handling påverkar något fysiskt (någon kastar, målar, hugger) (Boréus & Bergström, 

2012: 281). I denna uppsats är således Jakob Liljas crosschecking på Jens Olsson en materiell 

handling. De verbala processerna uttrycks med ett verb som beträffar tal och uttryck. Exempel 

på sådana uttryck är “säger”, “konstaterar” och “menar”. Mentala processer kan även dessa 

vara händelser eller handlingar. Detta kan vara exempelvis att drömma, få en uppenbarelser 

eller få ett infall.  

 

Den andra grundstenen inom transitiviteten är deltagare. Deltagare kan delas in i två grupper: 

aktörer och mål för processer. Aktören är den som handlar och målen kan vara både 

mänskliga och icke-mänskliga, där de mänskliga deltagarna kallas för mottagare och de icke-

mänskliga deltagarna kallas för objekt. Ett exempel i detta fallet där en aktör påverkar en 

mänsklig hade ”Jakob Lilja (aktör) crosscheckade Jens Olsson (mottagare) i nacken under 

matchen”. Ett exempel på en mottagare som är icke-mänsklig och således en handling där en 

aktör påverkar ett objekt hade varit ”Jakob Lilja (aktör) slog sönder klubban (objekt) efter 

utvisningen”. Den tredje och sista grundstenen som urskiljs av Fowler är omständigheter, det 

vill säga tid och plats (ibid: 281f). 

5.4 Reliabilitet och validitet 

5.4.1 Reliabilitet 
En kvalitativ undersökning har problemet att det inte är helt säkert att en exakt likadan studie 

skulle gå ett exakt liknande resultat om någon annan forskare hade genomfört studien. Det gör 

att studiens reliabilitet är lägre än vad den hade varit om det hade genomförts en kvantitativ 

studie istället. Anledningen till detta har att göra med att forskarens egna tankar och åsikter 

spelar en roll i en kvalitativ studie som en kritisk diskursanalys. En kvantitativ studie har den 

fördelen att forskaren inte påverkar studiens resultat på samma sätt. Reliabiliteten kan dock 
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utvidgas till undersökningar där en kvalitativ metod används och inte använder mätningar och 

uträkningar i samma utsträckning som en kvantitativ metod (Bergström & Boréus, 2012: 42) 

 

För att uppnå en hög reliabilitet i studien har samma typ av tolkningar gjorts på samtliga 

undersökta enheter. Då analysen är genomförd av två personer har denna del varit extra 

viktig. Därför har den gjorts utifrån en förutbestämd tolkningsstrategi. För textanalyser är 

reliabilitetsfrågan extra viktig eftersom oberoende vilken tolkningsstrategi studien använder 

sig av måste textläsningen vara tillräckligt noggrant till det syfte studien har (Boréus & 

Bergström, 2012:  42).  

 

För att reliabiliteten ska bli så hög som möjligt kan bli kommer studien att utgå från ett antal 

förutbestämda hypoteser, exempelvis att hockeyns egna bestraffningssystem själva klarar av 

hantera bestraffningar inom sporten, och andra grundregler att sättas upp innan analysen. 

Detta för att tolkningsstrategin ska vara tillräckligt noggrann och för att studien ska nå en så 

hög intersubjektivitet som möjligt (ibid, 42). Denna studie har även syftat till att nå en så hög 

intersubjektivitet som möjligt. Genom att argumentera för tolkningarna samt varför vissa 

tolkningar gjorts samt visualisera dessa med hjälp av citat i resultatdelen för påvisa 

diskursförändringen som uppkommit (ibid, 43). 

5.4.2 Validiteten 
Validiteten handlar om att studien och forskarna verkligen har undersökt det studien ämnade 

att undersöka och ingenting annat. En god validitet garanterar dock inte att studien är en god 

undersökning utan här spelar även reliabiliteten en stor roll (Bergström & Boréus, 2012: 41f).  

 

I denna studies fall kan validiteten anses vara hög. Detta med anledning av att det genom 

analyser av de utvalda artiklarna från tidsperioderna går att studera hur fallet framställts och 

gestaltats över tid. Här spelar teorierna in och med hjälp av studiens teorier går det att besvara 

de frågeställningar studien valt att utgå ifrån. 

 

Validiteten hänger även samman med om studien kan svara på frågeställningarna med hjälp 

av den metod som satts upp (ibid, 41). Då en kritisk diskursanalys används i denna studie 

finns möjligheten att undersöka hur Lilja har framställts i media och även studera hur 

framställningen har förändrats över tid. Den ger även studien möjligheten att undersöka på 

vilket sätt den har förändrats, vilket ger studien god validitet.  
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6. Analys och resultat 
Undersökningen har analyserat 43 artiklar från fallet Jakob Lilja. Dessa representerar ett urval 

som täcker all bevakning kring fallet från Kvällsposten och Aftonbladet mellan händelsens 

start den 5 mars 2015 till den 31 december 2018. För att analysera texterna har studien använt 

sig en kritisk diskursanalys samt Faircloughs tredimensionella modell som analysverktyg. 

 

I samband med analysen har två distinkta diskurser uppenbarat sig. Dessa är ishockeydiskurs 

och rättsdiskurs. Dessa två diskurser har konstruerats under forskningens gång, där 

ishockeydiskursen kan förstås som det bestämda sättet som ishockeyjournalister och personer 

involverade inom sporten talar om den. Detta innebär bland annat sätt att se på sporten med 

uttryck som “Ger man sig in i leken får man leken tåla”, där verkligheten konstrueras på så vis 

att ishockeyn ska ta hand om övertramp likt Liljas och att de är kapabla till att göra det. 

Ishockeydiskursen är i regel faktadriven, där artiklarna byggs upp på mycket 

bakgrundsinformation och tidigare texter. Denna diskurs byggs oftast på en objektiv modalitet 

då den bygger på just fakta och ofta är fastslagande (Winther & Jørgensen, 2000: 88).  

 

Rättsdiskurs kan ses som det bestämda sättet att tala på när det kommer till rättsväsendet. I 

denna diskurs är ord som förekommer inom juridiken vanligt inträffande. Rättsdiskursen 

skapas framför allt av en subjektiv modalitet där ingenting är helt fastställt utan det alltid 

finns en viss osäkerhet då ingen är dömd innan den bevisats vara skyldig. Dessa diskurser 

presenterar olika sätt att tala om ämnet och ingår oftast i hybriddiskurser tillsammans med 

varandra.  

 

Massmedierna lägger ofta fram tolkningar som att det vore fakta genom att använda 

tolkningar som om de vore just fakta. Detta genom att i större grad använda sig av objektiva 

modaliteter (exempelvis “den är farlig”) istället för subjektiva modaliteter (exempelvis “vi 

anser att den är farlig”) (ibid, 88). 

6.1. Rättsdiskurs 
Rättsdiskurs kan ses som det bestämda sättet att tala på när det kommer till rättsväsendet. I 

denna diskurs är ord som förekommer inom juridiken vanligt inträffande. Rättsdiskursen 

skapas framförallt av en subjektiv modalitet där ingenting är helt fastställt utan det alltid finns 

en viss osäkerhet, då ingen är skyldig innan motsatsen är bevisad.  
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6.1.1 Kvällsposten 
I den andra artikeln från Kvällsposten, den 7 mars 2015, går det för första gången att urskilja 

vad som skulle kunna tolkas som en rättsdiskurs i rapporteringen. Det är även här det för 

första gången nämns att Jakob Lilja kan vara föremål för en förundersökning i syfte att åtalas 

för misshandel. I rättsdiskursen används främst ordet “misshandel” i stället för 

“crosschecking” för att beskriva Liljas handling på isen. I inledningen av medierapporteringen 

kring fallet med Jakob Lilja är ishockeydiskursen den som syns allra tydligast. Dock finns 

exempel på rättsdiskursen även i detta skede av händelseförloppet. 

 

Något som studien erfarit under de analyser som gjorts av artiklarna är att i texter med en klar 

rättsdiskurs funnits en subjektiv modalitet i de beskrivningar som gjorts gällande eventuella 

rättsliga påföljder för Jakob Lilja. Denna typ av modalitet öppnar upp för en viss grad av 

tolkning och är inte lika fastslagande som den objektiva modaliteten (Winther & Jørgensen, 

2000: 88). Detta kan exempelvis belysas genom de uttalanden som diverse personer inom 

rättsväsendet gör under händelsen inledning och fram till den första domen. Bland annat 

uttalar sig åklagaren Michelle Stein kring ärendet i artikeln “Olsson vill inte se Lilja straffad” 

från den 17 mars 2017. 

	
“Jag gör bedömningen att Lilja får över gränsen för vad en person kan samtycka till 

och det är det som gör att åtalet är misshandel, sedan återstår det att se om rätten 

delar den bedömningen”. (KVP13) 
	
Ett annat exempel inom rättsdiskursen där modaliteten framställs som subjektiv är när den 

tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem får komma till tals. Att det är just Alhem som får 

komma till tals är ingen slump, utan kan härledas till nyhetsvärderingsteorier. En av 

egenskaperna i nyhetsvärderingen är elitcentrering, som handlar om att det finns ett större 

nyhetsvärde där representanter från den politiska, ekonomiska, kulturella eller idrottsliga 

eliten kommer till tals eller omskrivs (Ghersetti, 2012: 212ff). Alhem kan räknas in som 

rättslig elit i och med hans roll som tidigare överåklagare i Sverige. Det är möjligt att tolka 

hans uttalande på flera sätt och det är inte en helt fastslagande typ av sätt att tala på han 

framställs med. Det går exempelvis inte att fastslå att det är exakt fakta han lägger fram utan 

det är mer av en spekulativ form av berättande:  
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“Detta är helt utanför vad man kan förvänta sig i en sport som hockey. Tacklingar, till 

och med tacklingar som är ganska tuffa, får man reagera mot inom ramen för det 

regelverk som finns. Men om det går påtagligt utanför det som är rimligt att förvänta 

sig då är det inte idrottens regelverk som gäller. Utan då är det vanlig allmänna 

regler som gäller” (KVP12). 
	
Eftersom att fallet med Jakob Lilja är det första på länge där en hockeyspelares aktion på en 

hockeyplan tas upp i en rättssal blir det av förklarliga skäl uppmärksammat av medier. 

Händelsen uppfyller en rad nyhetsvärderingskriterier (Ghersetti, 2012ff). Närhet är ett 

kriterium som uppfylls, både när det gäller till tid men också till närhet. Rögle och Malmö är 

båda lag från Skåne, vilket gör att det blir extra relevant för Kvällsposten, som är en 

kvällstidning med Skåne som upptagningsområde, att rapportera om händelsen. Elitcentrering 

är ett annat kriterium som uppfylls i texterna och är en viktig detta fall. Det är mestadels 

personer med ett starkt etos, som är ett av Faircloughs redskap för att analysera texter 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87), som får uttala sig om fallet, så som den tidigare 

Sven-Erik Alhem i exemplet ovan. Likt i artikeln där Sven-Erik Alhem får komma till tals så 

får även kriminologiprofessorn Leif GW Persson (KVP17) chansen att uttrycka sig. Även han 

kan ses som en elitperson och är således även han en viktig del i nyhetsvärderingen 

(Ghersetti, 2012: 212ff). Han får uttala sig i fallet när det stod klart att Lilja dömts även i 

hovrätten och skulle ta fallet vidare till Högsta domstolen:  

 
“Då krävs det prövningstillstånd och det brukar det aldrig bli för sådana här 

ärenden. Det har jag jävligt svårt att se [...] Det är ovanligt som fan” (KVP17). 
	
Eftersom att det är så pass lång tid mellan händelsen (5 mars 2015) och domen i tingsrätten 

(31 mars 2017) byggs en intertextuell kedja upp mellan den första texten och den senaste 

texten. Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000: 77) tar 

intertextualiteten hänsyn till historien samt textens inverkan på historien. Detta innebär att 

texterna bidrar till historisk utveckling och förändring. Läsaren påminns upprepade gånger om 

vad som hände den 5 mars 2015 – förklarligt eftersom att tidsspannet mellan händelsen och 

domen är så lång.  

	
Efter att domen i tingsrätten fallit ökar artiklarna med rättsdiskurs i rapporteringen. Vid det 

här laget står det klart att Jakob Lilja är dömd, och inte bara misstänkt, för misshandel. 
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Entman (2004: 59) menar att gestaltningen i grunden handlar om urval och uppmärksamhet, 

men även att definiera och formulera problemen och belysa vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet. Samtidigt framhålls framträdandet av tolkningarna och värderingarna av 

verkligheten. 

 

Detta kan kopplas till hur rapporteringen av inledningen av fallet såg ut. I början av 

händelseförloppet framställs Jakob Lilja som den hockeyspelare han är. Lilja har begått ett 

regelbrott på isen och har under matchen straffats för det. Längre fram i rapporteringen visar 

studien dock att framställningen av Lilja har förändrats. I det läget framställs han inte längre 

som hockeyspelare utan som en person dömd för misshandel i hovrätten. 

Hockeyframställningen försvinner i stor grad och han framställs istället som en brottsling och 

får stå till svars för den handling han utförde den 5 mars 2015.  

 

Det finns ett antal personer som får komma till tals i Kvällspostens artiklar som har en tydlig 

rättsdiskurs. Dessa är framstående personer inom det svenska rättsväsendet. I detta fall Sven-

Erik Alhem och Leif GW Persson. Det kan ses som en del av det sätt Kvällsposten gestaltar 

nyheten och Jakob Lilja. Att det är just dessa personer som får komma till tals är ingen slump. 

Enligt gestaltningsteorin finns en aspekt som handlar om hur medierna gestaltar verkligheten 

på vissa sätt samt reproducerar och sprider olika ideologiers och maktcentras sätt att se på 

verkligheten (Strömbäck, 2014: 113). Då det är just dessa personer som får komma till tals 

kan det enligt teorin visa på att Kvällsposten gestaltar Lilja som en brottsling mer än en 

ishockeyspelare då det är framstående elitpersoner inom rättsdiskursen som kommer till tals i 

dessa fall.  

6.1.2 Aftonbladet 
Precis som i Kvällspostens rättsdiskurs är den subjektiva modalitet typisk även i Aftonbladets 

rättsdiskurs, även om rättsdiskursen är mindre frekvent i Aftonbladets rapportering. En 

underliggande mening i den subjektiva modaliteten kan vara den att det inte är säkert var 

rättsväsendet tycker gränsen för misshandel vid denna typ av idrottsvåld går. Detta då devisen 

inom de mänskliga rättigheterna att ingen är dömd innan motsatsen är bevisad (SFS 

1998:712). Detta kan även styrkas med citat från samma person att en gränsdragning är 

nödvändig att finna: 
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“När man är idrottsutövare kan man samtycka till ett visst våld, men det finns en 

gräns för hur mycket man kan samtycka till” (AB7). 
	
Ytterligare exempel på detta går att urskilja i Aftonbladet den 17 mars 2017. I samband med 

att Jakob Liljas fall tagits upp i rättssalen uttalar sig Liljas advokat Mats Tornéus: 

	
“För svensk ishockey är det helt förödande om det blir en fällande dom [...] Då kan vi 

lika gärna lägga ned disciplinnämnden och ta alla fall direkt till domstol. Så det är en 

viktig fråga rent principiellt för hela hockey-Sverige. Blir det en fällande dom blir det 

helt andra nivåer än vi har i dag. Det kommer ändra allting” (AB8).  
	
Det dröjer fram till den 1 april 2017 innan en krönikör med åsikten att domen kanske inte är 

så orimlig får plats i någon av tidningarna. Det är Oisín Cantwell som i Aftonbladet publicerar 

en krönika där han för fram åsikten att det kanske är bra att ishockeyn får inse att det inte är 

ett laglöst område där man kan komma undan med vad som helst.  

Cantwell bygger upp sitt egna etos, det vill säga den karaktär eller personlighet som Cantwell 

tillskriver sig själv för att på så vis vinna läsares förtroende, intresse och välvilja (Boréus & 

Bergström, 2012: 92), genom att nämna att han är “hyfsat bevandrad inom juridiken”. 

Överlag har texten subjektiv modalitet, vilket som tidigare nämnt är mer vanligt inom 

rättsdiskursen än i ishockeydiskursen. Exempel på det går att finna i satsen: 

 

“Och är det verkligen så säkert att en fällande dom även i nästa instans får så stora 

konsekvenser för ishockeyn? Det är ju inte så att domstolen har bestämt att det är 

olagligt att tackla. Spelare som undviker grova attacker slipper rättslig påföljd” 

(AB12). 
	
I denna artikel framkommer det inte alls att Lilja är en ishockeyspelare utan han framställs 

helt och hållet som dömd brottsling. Är läsaren inte bekant med händelsen får inte den någon 

bakgrund till vad som hänt utan enbart att Lilja döms för misshandel. Till skillnad mot 

ishockeydiskursen tenderar rättsdiskursen snarare fokusera gestaltningen episodiskt. Det vill 

säga att den är mer inriktad på en händelse eller person – i detta fall Jakob Lilja – snarare än 

att sätta problematiken i ett större sammanhang (Shehata, 2015: 364ff). 
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6.2. Ishockeydiskurs 
Ishockeydiskursen kan förstås som det bestämda sättet ishockeyjournalister och personer 

involverade inom sporten talar om den. Detta innebär bland annat sätt att se på sporten med 

uttryck som “Ger man sig in i leken får man leken tåla”, där verkligheten konstrueras på så vis 

att hockeyn ska ta hand om övertramp likt Liljas och att de är kapabla till det. 

Ishockeydiskursen är i regel faktadriven, där artiklarna byggs upp på mycket 

bakgrundsinformation och tidigare texter. Denna diskurs byggs oftast på en objektiv modalitet 

då den bygger på just fakta och ofta är fastslagande (Winther & Jørgensen, 2000: 88).  

6.2.1 Kvällsposten 
Första gången det nämns i någon av tidningarna att Liljas fall kan tas upp i en rättslig process 

är den 7 mars 2015, då Kvällsposten rapporterar om att “attacken”, som tidningen väljer att 

kalla förseelsen, kommer att tas upp av åklagare. Redan i det skedet av rapporteringen går det 

att urskilja en tydlig ishockeydiskurs, då Rögles sportchef Anders Carlsson uttalar sig om 

faktumet att fallet ska tas upp av åklagare:  

	
“Ska de börja granska sånt här får de titta på varenda match och ta upp fall hela 

tiden. Vi har vårt regelverk att förhålla sig till och vi har disciplinnämnden som är vår 

jury. Jag tycker att det borde skötas där” (KVP3). 
	
Ett par dagar senare, den 12 mars 2015, följde Carlsson upp sitt citat. Detta efter att Lilja nu 

misstänks för misshandel till följd av crosscheckingen på Jens Olsson: 

	
“Skojar du? Om en åklagare ska starta en förundersökning för det här så finns det 

mängder av andra situationer som borde granskas. Jag tycker att det känns väldigt 

märkligt” (KVP4). 
	
Redan tidigt in i analysen gick det att skönja ett tema; ishockeyn ska hantera detta på egen 

hand. Jens Olsson uttalade sig om fallet i Kvällsposten den 12 februari 2016, två dagar efter 

att Lilja blivit brottsmisstänkt:  

	
“Han har fått sitt straff, det är så det funkar i hockeyn. Det är väldigt märkligt att det 

ska dras in så här. Det är inget som jag förespråkare i alla fall. Jag tycker det är 

tråkigt att det ska läggas fokus på något som hänt för snart ett år sedan. alla parter 

har gått vidare” (KVP5).  
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Diskursen tar i det här bestämda sättet att tala stöd i tidigare forskning kring ämnet. Hicks 

(2001: 217f) menar att idrottens egna bestraffningssystem fungerar på ett mer fördelaktigt vis 

för att straffa idrottarna, snarare än domstolar. Detta eftersom svårigheter med att tillämpa 

civil- och straffrätt på den sportsliga arenan är allt för stora.  

 

Ett exempel på detta bland de analyserade texterna är en artikel som publicerades i 

Kvällsposten den 7 mars 2015 (KVP2). Under rubriken “Rögle-attack tas upp av åklagare” 

skriver artikelförfattarna Johan Wall och Micke Ölander att chefsåklagaren Ola Sjöstrand 

beslutat att granska Liljas crosschecking. I artikeln finns en närhet, både geografiskt, 

kulturellt och i tid, samt en elitcentrering då både Jens Olsson och Jakob Lilja är idrottare på 

hög nationell nivå (Ghersetti, 2012: 212ff). Rubriken är också senasationsartad, då 

crosscheckingen benämns som “Rögle-attack” i versaler. Eftersom det är kvällstidningar som 

skrivit artiklarna finns det anledning att misstänka att nyheterna har blivit tillspetsade för, 

exempelvis, att sälja mer lösnummer (Allern, 2014: 233). 

 

Efter analysen av de 43 texterna har studien kommit till slutsatsen att modaliteten i denna typ 

av diskurs i de allra flesta fall är objektiv. Exempel på detta kan hittas i en artikel i 

Kvällsposten från den 9 mars 2017 där försvarsadvokaten Mats Tornéus uttalar sig:  

 

“Han ska inte dubbelbestraffas. Han har redan fått ett långt och strängt straff 

för det här med både avstängning och böter. Då anser jag att man inte ska 

döma honom för samma sak en gång till i domstol” (KVP12) 

	
Just denna typ av modalitet och uttalanden från personer involverade i händelseförloppet är 

vanliga inom ishockeydiskursen. Det finns en underliggande mening i just dessa meningar 

och det är att ishockeyns framtid är hotad om Liljas tilltag tas upp i domstol, eftersom det 

riskerar att bli praxis i fall där övervåld används inom idrotten, enligt tyckare. 

 

Fortsatt går det att se en objektiv modalitet i diskursen. Det är liknande meningar, ord och 

åsikter som diskursen använde sig av innan den första domen kom. Hockeylegendaren Börje 

Salming uttalar sig bland annat om domen i Kvällspostens artikel “Salmings ilska efter domen 

mot Jakob Lilja” den 1 april 2017, det vill säga dagen efter att domen i Tingsrätten föll: 
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“Ska man gå så långt kommer det bli sådana här fall hela tiden, då kan man inte spela 

hockey längre. Då får man lägga ner hockeyn, för det är en kampsport” (KVP15).  

6.2.2 Aftonbladet 
I en artikel i Aftonbladet från den 17 mars 2017 (AB9) menar artikelförfattaren Stefan Alfelt 

att ishockeyn och idrotten i stort kan förändras oerhört mycket om Lilja skulle fällas för 

misshandel i en domstol. Detta är också något som Hicks (2001: 217f) kommer fram till i sin 

forskning.  

 

Enligt Van Praag och Brants (2017: 396) logik hade en misshandel av denna typ med stor 

sannolikhet inte fått samma utrymme i media om den skett utanför idrottsvärlden. Detta visar 

också den grad av sensation detta åtal bygger på och visar på den ovanlighet som finns inom 

idrottsvärlden att fall som detta tar sig utanför idrottens bestraffningssystem. Aftonbladets 

Hans Abrahamsson belyser detta i sin krönika “Orimligt – urholkar systemet” där han menar 

att:  

	
“Det går inte att jämföra en ishockeymatch med en kväll på stan. Det räcker med att 

tänka efter minsta lilla för att inse hur orimligt det är” (AB5).  
	
När domen föll mot Lilja den 31 mars 2017 hade diskursen fram till denna tidpunkt varit 

väldigt hockeyrelaterad. Men här sker en liten förändring, av förklarliga skäl. Här står det, 

enligt det svenska rättssystemet, klart att ishockeyn inte klarar av att hantera denna typ av 

våld, utan rättsväsendet måste kopplas in. 

 

Efter domen fastställs skrivs mer krönikor och tyckande texter kring domen. Kopplat till 

medielogik och nyhetsvärderingsteorier kan detta förklaras med att sensationen och 

avvikelsen nu är ett faktum och nyhetsrapporteringen kring händelsen intensifieras igen för ett 

litet tag (Strömbäck, 2014: 169). Detta kan bland annat exempelgöras med Aftonbladets 

helsida med två krönikor och en nyhetsartikel från den 1 april 2017 där både hockeytyckare 

och rättstyckare får komma till tals kring domen (AB10, AB11 och AB12). En av dessa texter 

skriver Mats Wennerholm som i texten “Någon vettig måste fria nu” ser oroligt på framtiden 

för ishockeyn. Han använder sig även av retoriska knep som metaforer för att få fram sin 

ståndpunkt. Även han delar den underliggande meningen att framtiden för ishockey som 

idrott är hotad om domen mot Lilja skulle stå fast.  
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“Annars är risken att hamna inför domstol skrämmande stor. Nu överklagar Jakob 

Lilja och jag hoppas att hovrätten har mer bollkänsla. Annars får vi leva med ett 

prejudikat som kommer att vara förödande för sporten”(AB10). 
	

“Och hockeyn, ja, hela idrotten, måste agera på något sätt. Slå tillbaka. Värna om 

sporten” (AB10).  
	
Senare sker dock här en förändring. Nyhetsrapporteringen börjar efter domen att avta, trots att 

Lilja överklagar till hovrätten. Faktum är att det inte rapporteras över huvud taget kring den 

första överklagan till hovrätten i tidningarna som ingick i urvalet. Det är först när 

hovrättsförhandlingarna hålls och den andra domen kommer i hovrätten som bevakningen tas 

upp på nytt. Det går så pass lång tid mellan händelsen och åtalet och under denna tid har 

Jakob Lilja hunnit byta lag till en förening som inte ingår i Kvällspostens upptagningsområde. 

Detta kan göra det nödvändigt för tidningen att återberätta händelseförloppet för att ännu en 

gång skapa närhet till nyheten. Enligt Henk Prakke är just närhet en av de viktigaste 

aspekterna när det kommer till nyhetsvärderingen, något som också går att urskilja i hans 

figur (se figur 1). Då händelsen inte har skett i närtid och den inte berör speciellt många 

människor kan detta ses som en av de viktigaste delarna i Prakkes nyhetsvärdering (Wadbring 

& Weibull, 2014: 282).  

 

Den 4 april 2017, ett par dagar efter att Lilja fått sin dom i tingsrätten, publiceras ett 

debattinlägg i Aftonbladet där advokaterna Viktor Carlberg, David Hall och Solveig Sörlien 

från advokatfirman Två Lejon ger sin syn på domen. Noterbart är att denna text är den enda 

som inte ligger placerad på någon av tidningarnas sportsidor, utan i stället ligger på 

debattsidorna i tidningen. Artikelförfattarna har tydliga åsikter var de står i frågan, då de 

uttryckligen menar att misshandel på ishockeyplanen inte är någonting som ska tas upp av en 

domstol. Debattörerna lyfter också upp problematiken till en samhällsnivå. Även i det här 

fallet används en metafor som ett retoriskt knep för att förtydliga ståndpunkten: 

	
“I en tid som denna, när allmänna domstolar används som en slasktratt för alla de 

händelser som samhället inte orkar ta itu med – eller inte vet vad tusan man ska göra 

med – så är vi inte förvånade” (AB13). 
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Drygt ett halvår senare inträffade ytterligare en händelse som fick relativt stor uppmärksamhet 

i kvällstidningarna. Under Champions Hockey League-matchen mellan Brynäs och tyska 

Adler Mannheim tacklade Thomas Larkin Brynässpelaren Daniel Paille med en våldsam 

huvudtackling. Incidenten inträffade i slutskedet av matchen och resulterade i att Paille ådrog 

sig en hjärnskakning som var så pass allvarligt att han tvingades ställa in resten av säsongen 

(Lindblom, 2017) samt den efterföljande säsongen på grund av skadan (Brynäs, 2018). Hans 

Abrahamsson på Aftonbladet var kritisk till tacklingen och menade att polisen borde gripit 

Larkin för misshandel efter matchen: 

	
 “Polis borde ha gripit Larkin direkt i Gavlerinken och anhållit honom för 

misshandel. Nu hoppas jag att det blir ett rättsligt efterspel på den här oerhört trista 

situationen” (AB17). 
	
Artikeln handlar till största del om Paille och Larkin, men Jakob Lilja nämns i texten då de 

jämför de båda handlingarna med varandra:  

 

 

“Domen mot Jakob Lilja, efter hans överfall på Jens Olsson, blev omdiskuterad. Jag 

valde ändå att respektera civilsamhällets beslut i två olika instanser, tingsrätt och 

hovrätt. Men insåg också att det skulle bli en svår balansgång framöver vad som ska 

leda till åtal eller inte. Och nu står vi där med ett, som jag ser det, betydligt grövre 

överfall” (AB17). 
	
Enligt Robert Entman (2004: 23) är denna del av gestaltningen en del av den journalistiska 

processen. De tre objektsklasser han menar finns kan, åtminstone, två appliceras på de två 

ovan nämnda citaten. Detta då det finns både ett problem och en individ i citaten och ofta 

framställs de tillsammans och kan handla om en händelse som också kopplas till en person. I 

detta fall är Jakob Lilja nämnd i en artikel som inte handlar om honom utan om en annan 

spelare från ett annat land. Lilja får däremot stå till svars för det större problemet och vara 

ansiktet utåt för händelser på isen som kan ses som brottsliga. Här gestaltas Lilja som 

ishockeyspelaren som begått ett brott på isen och inte enbart som den ishockeyspelare han är.  

6.3. Medielogik 
Nyhetsrapporteringen från hela händelseförloppet kan kopplas till gängse medielogikteorier. 

En av de saker som personifierar kvällstidningar är sensationen. Detta eftersom att 
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medieföretag idag ekonomiskt sett följer samma marknadslogik som andra företag, det vill 

säga att en av de högsta prioriteringarna är att hitta en köpstark publik som i sin tur är 

intressant för mediernas annonsörer (Allern, 2012: 235). Detta är någonting som i hög 

frekvens kan kopplas till de artiklar som har analyserats genom dess sensationsartade 

rubriker. 

 

Medielogiken använder sig av olika berättartekniker för att mängden information ska 

reduceras, men att den ändå ska fånga människors uppmärksamhet. Medielogiken kan i denna 

rapportering kopplas till, vad som inom teorin kallas för personifiering, hur Jakob Lilja har 

framställts i rapporteringen. Bland annat skriver Hans Abrahamsson i Aftonbladet den 27 

september 2017 i artikeln “Abrahamsson: Ett viktigt budskap till alla spelare” att:  

	
“Lilja har till viss del tvingats löpa ett gatlopp i medierna” (AB15).  

 
Nyheter kan gestaltas både ur ett tematiskt vis och episodiskt vis. Eftersom att det är ett stort 

tidsspann mellan de olika delarna i händelseförloppet tvingas rapporteringen mer eller mindre 

till att bli väldigt episodiskt. Valet mellan att gestalta nyheter episodiskt eller tematiskt kan 

påverka hur nyhetskonsumenterna tillskriver aktörer ansvar för olika samhällsproblem 

(Shehata, 2015: 364ff).  
 
Det går att argumentera att Lilja har fått vara ansiktet utåt för ett större problem inom 

ishockeyn. Personifieringen inom medielogiken är vanligt förekommande och det har till stor 

del att göra med att det är ett sätt att konkretisera processer eller frågor som kan ses som 

abstrakta. Dessa typer av frågor där personifiering är vanlig enligt medielogiken är oftast mer 

komplicerade och komplexa än det konkreta och det kräver mer av journalisterna och 

formatet, men även av publiken (Strömbäck, 2014: 169). Det faktum att så pass få händelser 

som utspelat sig inom ishockeyns regelverk har tagit sig vidare från hockeyns 

bestraffningssystem kan spela in i detta och gör det även till en relativt komplex fråga för 

journalisterna. Det finns en handfull fall som tagit sig till domstol men det har varit extremt 

ovanligt genom åren. Att detta spelar in går inte att frånse i de analyser som gjorts från 

tyckare och experter av olika grad 
 
Tillspetsningen och sensationen i medierapporteringen kan också härledas till medielogiken, 

där dessa två delar är viktiga. Det har i analysen gått att se hur de två tidningarna har använt 
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sig av värdeladdade ord i rapporteringen för att spetsa till innehållet för publiken. Bland annat 

har meningar som “Rögle-attack tas upp av åklagare” (KVP2) och “Han riskerar  fängelse för 

överfallet” (AB4) använts i rubriker, där ord som “attack” och “överfallet” är exempel på ord 

som spetsar till innehållet.  
 
Det går också att föra analysen åt det håll att händelsen inte hade fått den uppmärksamheten 

om inte kvällstidningarna hade rapporterat om den i den utsträckning de gjorde. Brants & Van 

Praag (2017: 396) ifrågasätter bland annat om det skulle bli nationell sorg över ett mördat 

barn utan att media hade funnits där och rapporterat om det och att både människor och 

politiken måste anpassa sig till den rådande medielogiken. Denna typ av medielogik kan 

appliceras här. Det är med största sannolikhet säkert att det inte hade blivit denna storleken på 

rapporteringen kring att annat misshandelsfall som det går att argumentera för att det blev i 

fallet Lilja.  

6.4 Social praktik 
I rapporteringen går det att finna delar där den tredje dimensionen av Faircloughs 

tredimensionella modell ter sig extra tydlig. Den tredimensionella modellen är en analytisk 

ram som används i denna forskning. Modellen har tre olika dimensioner – text, diskursiv 

praktik och social praktik. För att åstadkomma en konkret diskursanalys av en kommunikativ 

händelse måste samtliga tre dimensioner användas. Då undersöker man textens egenskaper, 

produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten samt den sociala 

praktiken som händelsen är en del av (Winter Jørgensen & Phillips, 2000: 74).   

 

Det handlar framför allt inom ishockeydiskursen där det finns en kritik och en oro mot vad 

som eventuellt komma skall vid en fällande dom. Nämligen den att svenska rättssalar kommer 

vara överbefolkade av ishockeyspelare om domen träder i laga kraft. En tolkning som går att 

göra kring den sociala praktiken när det kommer till just hockeydiskursen är den att personer 

involverade i ishockeyn tycker att detta kan riskera att bli ett större samhällsproblem och att 

handlingar som Liljas ska hållas inom ishockeyns bestraffningssystem. Röster har under 

rapporteringen höjts om att det finns viktigare saker i samhället för rättssystemet att ta hand 

om. Linköpings tränare Dan Tangnes uttalar sig bland annat i frågan den 31 januari 2017 i 

samband med att Lilja blev åtalad.  
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“Jag tycker det är löjligt. Jag blir frustrerad som skattebetalare att behöva lägga 

pengar på det. Jag trodde åklagarmyndigheten i Malmö hade viktigare saker att ta tag 

i än att ägna tid och skatteresurser på en sådan här fråga, där personen redan har fått 

sitt straff, men det är min personliga åsikt. Men de borde ha andra fall att prioritera” 

(AB7). 
 
Även från juridiskt håll har röster höjts tillsammans med ishockeytyckarna för att 

rättssystemet inte ska ägna sig åt ärenden som Liljafallet. Detta när advokater i en 

debattartikel i Aftonbladet den 4 april 2017 framför samma argument som kan ses i 

ishockeydiskursen.  
	

“I en tid som denna, när allmänna domstolar används som en slasktratt för alla de 

händelser som samhället inte orkar ta itu med – eller inte vet vad tusan man ska göra 

med – så är vi inte förvånade (AB13)”.  

6.5 Transitivitet 
Transitiviteten, som handlar om hur subjekten och objekten förbinds eller inte förbinds med 

händelser och processer i texten, har kunnat urskiljas på flera områden i texten. Transitiviteten 

klarlägger de ideologiska konsekvenserna som olika typer av framställningar kan ha och hur 

diskurserna konstrueras av författarna.  

 

En återkommande typ av transitivitet i de tidiga texterna är själva beskrivningen av hur 

händelsen gick till från första början. En mening som kan representera detta är:  

 

“Det var under derbyt den 5 mars 2015 som Jakob Lilja, då i Rögle, crosscheckade 

Malmö Jens Olsson i nacken. Lilja, som nu spelar i Linköping, fick matchstraff för 

överfallet och dömdes senare till tio matchers avstängning” (KVP9) 
	
Denna mening har full transitivitet och har således en process (händelsen), en deltagare 

(Jakob Lilja) och en omständighet (5 mars 2015 i Ängelholm). Det finns en person som ställs 

till svars för handlingen och ingenting får stå oemotsagt. Ett användande av passiv form och 

utelämnandet av Lilja som agent skulle frånta honom ett egentligt ansvar. Detta genom att 

istället lägga vikt vid effekterna av Liljas handlingar och inte de handlingar och processer som 

lett fram till ett beslut eller liknande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). 
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Enligt Entman (2004: 26) refererar framing bland annat till processen att välja samt belysa 

vissa aspekter av en uppfattad verklighet, men även att framhålla framträdandet av 

tolkningarna och värderingarna av den verkligheten. I rapporteringen går det att argumentera 

för att ishockeyn ser den uppfattade verkligheten som ett slags eget rättssamhälle. Att den 

disciplinnämnd som står överst i hierarkin i sportens bestraffningssystem är den slutgiltiga 

instansen för händelser som utspelar sig kring spelets regler. Tolkningarna och värderingarna 

i gestaltningen skulle här kunna innebära att ishockeyn klarar av att hantera det själva och att 

då diskursen konstrueras på detta sätt även i nyhetsrapporteringen. Det utvalda citatet ovan 

kan belysa detta genom konstruktionen av satsen. Här framställs Lilja som den 

ishockeyspelare han är och det finns ingenting som tyder på att han står åtalad för misshandel 

för handlingen han utfört. Transitiviteten har med andra ord konstruerat diskursen till en 

ishockeydiskurs.  

 

I Kvällspostens artikel från den 17 mars 2017 finns ungefär samma mening, men satsen och 

Jakob Lilja gestaltas på ett annat sätt. I denna mening framgår det istället att han står åtalad 

för misshandel av Jens Olsson med skillnaden att den är omskriven och utelämnar 

information kring det disciplinära straff Lilja dömdes till av ishockeyns disciplinnämnd.  

	
“Linköpingsspelaren Jakob Lilja står åtalad för misshandel av Malmö 

Redhawks Jens Olsson för en tackling som ägde rum för två år sedan, då Lilja 

spelade i Rögle” (KVP13). 

6.6 Intertextualitet 
Intertextualiteten är ett begrepp den kritiska diskursanalysen använder sig av för att beskriva 

hur texter knyter an med historien och att ingen kommunikativ händelse börjar om från början 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77f). Någonting som har varit tydligt i rapporteringen 

kring fallet Jakob Lilja är det genomgående i rapporteringen har funnits en tydlig 

intertextualitet i de artiklar som har producerats. En av anledningarna till att det är på just 

detta sätt i nyhetsrapporteringen kan ha att göra med att det är en relativt lång tid mellan de 

olika skeendena i händelseförloppet. Från händelsen till domen skiljer det drygt två år vilket 

kan innebära att det finns en nödvändighet för journalisterna att återberätta händelsen från 

första början. Detta kan exemplifieras på flera sätt. Ett av de tydligaste tecknen på 
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intertextualitet i de 43 artiklar som studien har undersökt är hur själva händelsen beskrivs från 

start till mål.  

 

I en artikel i Aftonbladet den 12 februari 2016, drygt ett år efter incidenten i Malmö Arena, 

beskrivs händelseförloppet ur ett ishockeydiskursivt perspektiv på följande vis: 

 

“Det är ett knappt år sedan LHC-spelaren Jakob Lilja, då i Rögle, sänkte 

Malmöspelaren Jens Olsson med en crosschecking i nacken” (AB4). 
	
Över två och ett halvt år senare, den 11 juli 2018, beskrevs händelsen igen när Lilja fälldes i 

Högsta domstolen. Denna gång var det i Kvällsposten och ur ett rättsdiskursivt perspektiv: 

	
“Incidenten skedde i mars 2015. Jakob Lilja, som då spelade i Rögle, delade ut en 

crosschecking i nacken på Malmös Jens Olsson och fick tio matchers avstängning av 

ishockeyns Disciplinnämnd” (KVP24).  
	
Det går att argumentera för att intertextualiteten i dessa fall är nödvändig för att nyheten ska 

kunna väckas till liv igen. Det går så pass lång tid mellan händelsen och åtalet och under 

denna tid har Jakob Lilja hunnit byta lag till en förening som inte ingår i Kvällspostens 

upptagningsområde. Detta kan göra det nödvändigt för tidningen att återberätta 

händelseförloppet för att ännu en gång skapa närhet till nyheten. Dessa delar hör exempelvis 

ihop med medielogiken kring hur nyheten har rapporterats och gestaltats (Shehata, 2015: 

364ff). Enligt Prakke är just närhet en av de viktigaste aspekterna när det kommer till 

nyhetsvärderingen, något som också går att urskilja i hans figur (se figur 1). Då händelsen inte 

har skett i närtid och den inte berör speciellt många människor kan detta ses som en av de 

viktigaste delarna i Prakkes nyhetsvärdering (Wadbring & Weibull, 2014: 282).  

 

Här går det dock att urskilja en viss sociokulturell förändring. Under rapporteringen har 

undersökningen kunnat finna flertalet specifika ord som kan härledas och finnas 

genomgående i rapporteringen. Dessa ord kan också, nästan uteslutande, finnas inom 

ishockeydiskursen och då framför allt i satser där den underliggande meningen är att 

ishockeyn ska hantera bestraffningen själv som dessa ord förekommer. Bland annat skriver 

Hans Abrahamsson i artikeln med rubriken “ORIMLIGT – URHOLKAR SYSTEMET” från 

den 31 januari 2017, då domen mot Lilja fallit i tingsrätten, att: 
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“[…] ishockeyspelare ännu en gång får en påminnelse om att hockey inte är någon 

total frizon från rättssamhället” (AB6).  
	
Flera månader senare går det även att finna likheter och en intertextuell kedja då Hans 

Abrahamsson återigen skriver i ämnet i artikeln “Abrahamsson: Ett viktigt budskap till alla 

spelare” från den 27 september 2017.   

	
“Det här sänder ett viktigt budskap till alla hockeyspelare och idrottsutövare oavsett 

nivå” (AB15). 
 

“En ishockeyplan är ingen frizon där vad som helst är tillåtet” (AB15). 
 
Vidare har undersökningen även funnit att rättsdiskursen använder sig av meningar likt den 

ishockeydiskursen använder sig av.  
	

“Kanske är det rent av bra för ishockeyn att spelarna har i bakhuvudet att deras sport 

inte är ett laglöst område” (AB12) 
 

Bland annat skrev Aftonbladets Oisín Cantwell detta i en krönika i samband med att domen i 

tingsrätten föll, där han som nyhetskolumnist med stor erfarenhet av rättsrapportering, får ge 

sin syn på domen.  
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7. Slutdiskussion  
Analyserna av det studerade materialet visar att det genomgående under rapporteringen har 

funnits en syn på att ishockeyn och idrotten i stort är bäst lämpade att ta hand om fall likt 

Jakob Liljas själva. Denna slutsats tar även stöd i tidigare forskning kring ämnet då bland 

annat Wyatt M. Hicks kommer fram till det i sin forskning. Undersökningen visar även att det 

skett en viss sociokulturell förändring i ishockeydiskursen från synen att ishockeyn klarar av 

detta själv till att det kanske i de mest extrema fallen kan vara bra för rättssystemet att kliva in 

och understödja idrottens bestraffningssystem. 

  

Syftet studien satte upp ämnade att undersöka medierapporteringen från fallet med Jakob Lilja 

i Kvällsposten och Aftonbladet och hur den har framställt Lilja under den rättsprocess han var 

inblandad i.  

 

Generellt sätt gestaltade Kvällsposten och Aftonbladet Jakob Lilja-fallet på de vis som det går 

att förvänta sig att en ishockeyspelare blir gestaltad efter ett uppmärksammat matchstraff i 

inledningen av rapporteringen. Med hänvisning till den ishockeydiskurs undersökningen har 

utgått ifrån har således inte rapporteringen handlat om någonting som skulle kunna räknas 

som en rättsdiskurs eller att ett eventuellt åtal skulle väckas. Rapporteringen har istället 

fokuserats kring vad för typ av straff Lilja skulle få från ishockeyns bestraffningssystem 

snarare än det civila rättssystemet. 

 

I takt med att den sociokulturella förändringen sker förändras även gestaltningen av Jakob 

Lilja en del. Den förändras genom att han i ett tidigt skede gestaltas som ishockeyspelare till 

att gestaltas mer och mer till vad som kan knytas an till en rättsdiskurs och således en 

framställning av Lilja som en brottsling.   

  

Det går att argumentera att Kvällsposten i större grad har framställt Lilja som en brottsling än 

vad Aftonbladet har gjort. Detta kan exemplifieras med den första observationen inom 

gestaltningsteorin, nämligen att enskilda redaktioner eller journalister gestaltar och 

konstruerar verkligheten snarare än att gestaltningen är en spegelbild av den. Valen att låta 

både Sven-Erik Alhem och Leif GW Persson komma till tals i artiklarna kan således 

argumenteras för att Kvällsposten har gestaltat Lilja som en brottsling i större utsträckning än 

Aftonbladet.  
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Rapporteringen kan sägas följa gängse nyhetsvärderingsteorier. Från början är 

nyhetsrapporteringen relativt intensiv och de första dagarna är det klart högst tryck i 

rapporteringen. Det finns vid denna tidpunkt en närhet till händelsen och således ett relativt 

högt nyhetsvärde. Senare avtar denna rapportering av förklarliga skäl. Den återuppstår dock 

aldrig till samma nivåer igen, något som kan ses som relativt oväntat med tanke på nyhetens 

natur. Att en hockeyspelare blir åtalad för något som skett på isen är extremt ovanligt i 

Sverige och det skulle gå att argumentera att rapporteringen skulle vara större än vad den var. 

Vid tidpunkten för domen var inte bevakningen inte i närheten så stort som den var vid 

händelsen och inte ens vid överklagandet till Högsta domstolen fick nyheten mer plats än en 

notis i tidningarna. Det var först när Lilja blev dömd i högsta instans som rapporteringen blev 

litet större igen för att förmedla nyheterna från den extremt ovanliga händelsen inom svensk 

idrott. 

  

Kvällsposten och Aftonbladet har haft en relativt lika rapportering från händelsen. Det som 

skiljer tidningarna åt är bland annat till vilken grad tidningarna har rapporterat. Kvällsposten 

har rapporterat mest från händelsen och det kan förklaras med den geografiska närheten till 

händelsen. Å andra sidan går det att argumentera för att Aftonbladet, till synes, också har en 

relativt omfattande rapportering trots den geografiska skillnaden. Det ska dock kommas ihåg 

att Kvällsposten är den sydsvenska editionen av Expressen, tillika Aftonbladets största 

konkurrent på den svenska kvällstidningsmarknaden vilket kan förklara likheten i 

rapporteringens grad. 

 

Den 31 mars 2017, drygt två år efter händelsen utspelade sig på ishockeyplanen föll den första 

domen mot Jakob Lilja. Påföljden från Malmö tingsrätt blev villkorlig dom och dagsböter för 

misshandel av normalgraden. Genomgående i rapporteringen har det gått att finna en 

hybriddiskurs i texterna. Detta då det i många av fallen har gått att urskilja texter med 

antingen en rättsdiskurs eller en ishockeydiskurs tillsammans. 

  

Fram till att domen föll i tingsrätten har diskursen varit väldigt ishockeyrelaterad. I början var 

den genomgående åsikten i nyhetsmaterialet att ishockeyn skulle hantera sådana här fall själv, 

snarare än att låta civilrätten ta fall likt detta. Efter att domen i tingsrätten fallit sker en 

förändring av förklarliga skäl. Här står det, enligt svenskt rättssystem, klart att ishockeyn inte 

klarar av att hantera denna typ av våld. Det är även synbart inom medierapporteringen. Under 
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händelseförloppet, från tacklingen till fastställandet av domen i Högsta domstolen, visar 

studien att det över tid finns en diskursiv förändring i rapporteringen. Efter att händelsen 

inleds med crosscheckingen i mars 2015 var rapporteringen enbart inriktad på att händelsen 

inte skulle ta sig längre än till ishockeyns egna bestraffningssystem. Händelsen sågs även av 

vissa experter som lindrigare än andra incidenter under säsongen. Efter domen har fallit i 

hovrätten sker dock en viss förändring. Diskursen börjar i detta läge mer och mer inrikta sig 

på att ishockeyn som sport och med sitt egna bestraffningssystem inte kan hantera de allra 

grövsta överfallen som inträffar. 

 

I Aftonbladet har det gått att tydligast urskilja en sociokulturell förändring då det framför allt 

är i artiklar från dem som det gått att se hur diskursen har förändrats med tiden. Detta då 

Aftonbladet har gett mer utrymme åt sina krönikörer i den tryckta upplagan än vad 

Kvällsposten har gjort. Många av artiklarna har även skrivits av samma författare som skrivit 

krönikorna vilket också kan spela in i den sociokulturella förändringen. Det är något som inte 

Kvällsposten har gjort. Kvällsposten å andra sidan har inte haft samma typ av sociokulturell 

förändring som Aftonbladet. Detta kan ha att göra med att det inte finns samma mängd 

krönikor och liknande som det finns i Aftonbladet och det kan också ha att göra med att det i 

större grad inte är samma personer som skriver nyhetsartiklarna i Kvällsposten som det är 

som skriver krönikor. Det har gått att se att det är Magnus Nyström som skriver krönikor i 

ämnet i stor grad, medan han inte skriver några artiklar alls i ämnet. I Aftonbladet är det 

snarare att, exempelvis, Hans Abrahamsson skriver både krönikor och artiklar vilket kan bidra 

till att den sociokulturella förändringen är större i Aftonbladet än i Kvällsposten. 

  

Ishockeydiskursen förefaller alltså att visa en sociokulturell förändring över tid. Detta då 

synen kring hur ishockeyn hanterar händelser som denna har förändrats. Den tidigare synen 

att hockeyn klarar av detta själva har bytts ut till en syn där det inte alls är lika säkert att så är 

fallet. Detta visar sig tydligt några månader efter domen i hovrätten då en liknande händelse 

utspelar sig i en match i internationella Champions Hockey League mellan Brynäs och tyska 

Adler Mannheim där Mannheimspelaren Thomas Larkin tacklar en Brynässpelare i huvudet. 

Rapporteringen från händelsens konsekvenser och de paralleller som dras till fallet Jakob 

Lilja visar på att förändringen har skett. Vid denna tidpunkt visar analysen att diskursen har 

förändrats då texterna framställer Larkin som brottsling direkt efter händelsen snarare än som 

hockeyspelare som gjort fel på isen. Rättsdiskursen å sin sida förefaller vara densamma under 

hela nyhetsrapporteringen. Det bestämda sättet att tala på när det gäller rättsväsendet och 
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liknande har inte förändrats under rapporteringen. Rättsdiskursen är konstant genom 

rapporteringen. 

  

Någonting som undersökningen har kunnat se är det att modaliteten i de olika diskurserna är 

förhållandevis stabila. Det har gått att finna att ishockeydiskursen är den som har varit mest 

objektiv och fastslagande i sina åsikter, någonting som även var ganska väntat utifrån hur 

diskursen ser ut. Det är relativt sällan modaliteten kan ses som något liknande en subjektiv 

modalitet i denna diskurs. Detta kan ha att göra med den typ av agenda personer inom 

ishockeyn har gällande fall som det undersökta. När det kommer till den modalitet som 

rättsdiskursen använt sig av är den nästan konstant subjektiv. Här sker det sällan att åklagare, 

advokater eller andra som får komma till tals fastslår någonting. Detta kan ha att göra med 

oskuldspresumtionen att ingen är skyldig till motsatsen är bevisad. 

  

Det går att diskutera huruvida denna sociokulturella förändring verkligen har skett vid denna 

tidpunkt och om det verkligen är just fallet Lilja som har varit en bidragande orsak till detta 

eller om det är andra händelser inom ishockeyn som har spelat in för att denna förändring ska 

ske. En viktig sak att ha i åtanke när det kommer till denna sociokulturella förändring är det 

att det är en relativt lång tidsperiod mellan händelsen och det att sista domen kommer. Under 

denna tidsperiod på drygt tre år har det spelats många ishockeymatcher och det går inte att 

blunda för att det under dessa matcher även kan ha inträffat händelser som har påverkat denna 

förändring. Det som däremot står klart efter analysen är att Lilja åtminstone har haft en stor 

del i att denna diskursförändring har skett inom ishockeyn. Även om den inte är helt 

revolutionerande för hur media rapporterar kring ishockeyn och att den sociokulturella 

förändringen kanske inte är så stor finns den ändå där. Det visar att ishockeydiskursen och 

personer inom ishockeyn kanske inte är så hårda och fastslagande trots allt. 

  

Att inte rättsdiskursen har förändrats i sån stor grad är inte särskilt förvånansvärt eller 

spektakulärt. Som tidigare nämnt finns det en tröghet i rättssystemet som säkerställer att ingen 

person är dömd innan motsatsen är bevisad i domstol. Detta kan såklart spela in i att den inte 

förändras under rapporteringens gång. Att advokater och personer inom rättssystemet är 

försiktiga med att uttala sig kring domar och liknande innan den har fallit eller vunnit laga 

kraft är inte förvånande. Å andra sidan hade det varit intressant att se en större förändring 

även här.  
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I framtiden skulle det vara intressant att forska om det finns skillnader i rapporteringen mellan 

dags- och kvällspress i fall likt detta och vilka skillnader det i sådana fall skulle kunna vara. 

Något annat som skulle kunna vara intressant att undersöka i framtiden är hur 

brottsrapporteringen kring idrottsliga övertramp gestaltas i svensk media gentemot någon 

utländsk medieaktör. 

  

Sammanfattningsvis går det alltså att urskilja en diskursiv förändring i ishockeydiskursen som 

har blivit mer och mer öppen för att fall liknande fallet Lilja ska tas upp av det civila 

rättssamhället. Samtidigt visar studien att Lilja framställs som en brottsling i större del i 

Kvällsposten än vad han gör i Aftonbladet och att han i Aftonbladet mer framställs som 

ishockeyspelare. Detta kan argumenteras med att det är personer med starkt rättsetos som får 

komma till tals i Kvällsposten kring händelsen medan det i Aftonbladet mer fokuseras på 

personer som kan anses ha ett starkt hockeyetos i de personer som får möjlighet att uttala sig. 

Den sociokulturella förändringen visar sig även vara större i Aftonbladet än vad den är i 

Kvällsposten och just denna anledning kan spela in i det. 

 

Att det nästan enbart är personer involverade i ishockeyn som kommer till tals i Aftonbladet 

ger även diskursen möjligheten att förändras då den inte blir blandad med en annan diskurs 

till lika hög grad som rättsdiskursen och hockeydiskursen får i Kvällsposten. 

Ishockeydiskursen blir med andra ord inte lika påverkad av rättsdiskursen i Aftonbladet som 

den blir i Kvällsposten  

 

I framtiden kommer det bli intressant att se vart liknande fall som Lilja kommer ta vägen. 

Som tidigare nämnt finns det ett liknande fall inom hockeyn just nu, där Mannheim-spelaren 

Thomas Larkin har ställts inför svensk rätt efter sin tackling på Daniel Paille i CHL-matchen 

mellan Brynäs och Adler Mannheim den 7 november 2017. Även han blev åtalad för 

misshandel och det återstår fortfarande att se hur det fallet kommer sluta. En sak är dock 

säker: Ishockeydiskursen har förändrats från sin tidigare sociokulturella status och är inte 

längre densamma.   
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