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FÖRORD 

Då detta är en sammaläggningsavhandling kan det vara på sin 
plats att tidigt redogöra för avhandlingens disposition. Avhand-
lingen består av fyra artiklar och en kappa. I kappan presenteras 
tidigare forskning, nationellt och internationellt. Detta görs för att 
visa på huligankulturens komplexitet samtidigt som jag vill redo-
göra för syftesbeskrivning och frågeställningar. I kappan fördjupar 
jag resonemangen kring de teorier och metoder som används i ar-
tiklarna. Kappan avslutas med en sammanfattning av artiklarna 
samt avhandlingens viktigaste slutsatser. 
 
Artikel 1 ingår i den internationella medieantologin We love to 
hate each other. Mediated Football Fan Culture som har fokus på 
frågor kring hur media gestaltar supporterskapet inom den interna-
tionella fotbollen och i boken ställs frågan om vilka kopplingar 
som finns mellan fotbollens imaginära gemenskap och det omgi-
vande samhället. Artikel 2 är publicerad i Scandinavian Sport Stu-
dies Forum, en idrottsvetenskaplig, digital open-access tidsskrift. 
Artikel 3 är inskickad till Soccer & Society. Artikel 4 är accepterad 
med mindre ändringar för publicering i Sport in Society. 
 
Avhandlingen har varit rolig och stimulerande att arbeta med, inte 
minst eftersom huliganism är ett ämne som engagerar många. Alla 
samtal och diskussioner både onstage och backstage, har bidragit 
till boken du nu håller i din hand. Kloka och väl insatta samtals-
partners har det varit gott om. Mina handledare, Tomas Peterson 
och Torbjörn Andersson, och jag har färdats tillsammans genom 
universitets- och högskolevärlden i över 15 år. De senaste tio åren 
har vi varit kollegor på Idrottsvetenskapliga institutionen på 
Malmö högskola. Tomas var min handledare under arbetet med 
licentianduppsatsen i sociologi och har alltid gett mig stor frihet 
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och autonomi − tack Tomas! Torbjörn, som jag skrev boken Från 
Gentleman till huligan? tillsammans med 1998, har de senaste 18 
månaderna varit mycket aktiv och konstruktiv som handledare 
både vad gäller form och innehåll – tack Torbjörn, Kung Fotboll! 
 
Utan Manon Hedenborgs gedigna språkkunskaper hade inte de tre 
artiklarna på engelska blivit så bra. Tack Manon – du är jäkligt 
skicklig! 
 
Stödet från Malmö högskola, Fakulteten för Lärande och samhälle 
och den Idrottsvetenskapliga institutionen har varit avgörande för 
avhandlingen – tack vare 18 månaders ”sabbatical leave” som er-
bjöds mig efter 10 år som prefekt kunde jag skriva avhandlingen. 
Tack för det! 
 
Seminarieserien på idrottsvetenskapen har varit viktig för mitt ar-
bete och samtidigt intellektuellt stimulerande. Tack till alla er som 
är en del av vår idrottsvetenskapliga miljö vid Malmö högskola. 
Tack också till Bosse Carlsson som har läst och gett kloka kom-
menterar till texterna samt till Kjell Eriksson som bidrar till att 
stärka den samhällsvetenskapliga idrottsforskningen genom id-
rottsforum.org. Många kollegor har gett värdefulla kommentarer 
till mina texter och i bokstavsordning vill jag särskilt tacka Jyri 
Backman, Kalle Jonasson, Kutte Jönsson, Thomas Persson, Julia 
Rönnbäck, Joakim Åkesson. Min vän, Fredrik Ekelund, har läst 
och kommenterat kappan vid två tillfällen och gett givande kom-
mentarer. Tack, Fredrik! 
 
Hans K. Hognestad, Berit Wigerfelt och Johan R. Norberg gav alla 
mycket insiktsfulla kommentarer vid slutseminariet och det är jag 
tacksam för. 
 
Under arbetets gång har jag haft förmånen att arbeta med Björn 
Eriksson och Stefan Delså. De två ansvarar för den svenska  
Idrottsvåldsutredningen som skall redovisas i mars 2013. Tack till 
er båda för givande samarbete! 
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Tack Markus Hedström för snyggt omslag! 
 
Idrotten bärs upp av engagerade människor. Bland annat av dem 
som lägger en stor del av sin fritid och sina pengar på att stödja sin 
klubb och sitt lag – utan er hade inte idrotten varit den starka eko-
nomiska, sociala och kulturella kraft den är. Och utan er support-
rar, oavsett kategorisering, hade inte denna avhandling blivit av – 
tack för att ni så frikostigt har delat med er av era levda erfarenhe-
ter! Supporterpoliser, SLO i olika klubbar, säkerhetsansvariga – 
listan kan göras lång på alla de som arbetar med supporterfrågor 
och som jag har haft förmånen att diskutera med. Ett stort tack till 
er alla! Ett speciellt tack går även till Rolf Jönsson på Riksidrotts-
förbundet.  
 
Mest vill jag tacka min partner och kollega, Susanna Hedenborg, 
som genom dessa intensiva 18 månader av avhandlingsarbete, har 
funnits tillhands, pigg och vaken från kl. 05.30. varje morgon. 
Med intelligenta frågor, konstruktiv feedback, positiv energi, ve-
tenskaplig stringens och akademisk professionalitet berikar du till-
varon – tack, mitt sandkorn och min oas.  
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INLEDNING  

 
Firman är ett brödraskap och något man kvalificerar sig för. 

Genom att vara lojal mot sina vänner, alltid ställa upp och att 

aldrig backa för några. Vi är välorganiserade, disciplinerade, 

alla vet vilka vi är och vad vi står för. Vi är de hårda killarna 

som fruktas och respekteras. Vi är de dominerande i hela den 

stora massan och vi anser med vår fullaste övertygelse att fot-

boll och våld hör ihop. Vi har ett rykte att bevara och vårda 

och vi satsar alltid på kvalitet framför kvantitet. Våra grabbar 

är skolade i Firman ett bra tag, vi vet vilka vi är och vad som 

förväntas av oss, hur vi blir betraktade samt vilket värde vi till-

mäts. Vi slåss mot likasinnade och vi betraktar oss som män av 

heder (www.Sverigescenen.com).  

 
Citatet ovan är hämtat från websidan www.sverigescenen.com 
(120817)1 och innehåller, både till form och innehåll, viktiga frågor 
för denna avhandling. Vad gäller formen så kommer citatet från en 
digital hemsida som görs av Firman Boys, som består av en grupp 
män som har en uttalad våldsideologi och som slåss i idrottsklub-
ben AIK:s namn. Av andra kallas de för huliganer, men de vill inte 
själva kalla sig så. Vad gäller innehållet så berör citatet viktiga frå-
gor kring supporter- och huligankulturen. Vad innebär brödraska-
pet och vad är det man kvalificerar sig för? Vilket rykte är det man 

                                                  
 
1 Hädanefter benämnt Sverigescenen i kappan. 
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skall bevara och vårda? Och vilka är de hårda killarna? Och hur är 
det med våldet och hedern? Alla dessa frågor, förmedlade och till-
gängliga genom medier föder berättelser om den svenska huliganis-
men − berättelser som skapas och återskapas genom websidor som 
Sverigescenen. Dessa huligannarrativ ifrågasätts i andra typer av 
medier där urvalskriterier och tolkningar är annorlunda. Det är i 
skärningspunkten mellan olika medienarrativ av supporterkulturen 
och huliganismen som avhandlingen har sitt fokus.  
 
Syftet med denna avhandling är att förstå och förklara hur den 
narrativa bilden av den svenska huliganen och huliganismen skapas 
och återskapas i olika (medie-)berättelser. De övergripande fråge-
ställningarna i avhandlingen och dess artiklar är: Hur konstrueras 
bilden av huliganismen i gammalmedia respektive nymedia? Hur 
framställs maskulinitet i huligannarrativen? Hur ser beskrivningen 
av våldet ut? Skapar medienarrativen av huliganismen en moralisk 
panik? Hur ser huliganerna på sig själva och på den kultur de re-
presenterar? Vilken plats har huliganismen i en svensk populär- 
kulturell kontext? 
 
För att förstå hur syftet och problemställningarna i avhandlingen 
har växt fram ges i det följande en bakgrundsbeskrivning av feno-
menet huliganism, som behandlar hur det har tolkats genom histo-
rien och hur det kan analyseras och förstås. Även om det har exi-
sterat internationell forskning om huliganism i över 40 år pågår 
fortfarande diskussion vad huliganism är och hur fenomenet kan 
förstås och förklaras. Huliganism kan omfatta allt från feministis-
ka tjejperformace grupper i Ryssland till politiskt relaterat våld i 
Egyptien.2 Att huliganismen skulle vara ett europeiskt fenomen förs 
ofta fram i debatten kring företeelsen, men så är inte fallet. Flera 
forskare, bland annat Jerry M Lewis i verket Sports Fan Violence 

                                                  
 
2 De ryska kvinnorna i konstnärskollektivet Pussy Riot blev hösten 2012 dömda till två års fängelse 
− skyldiga till huliganism då de i samband med presidentvalet, iförda färgglada rånarluvor, bland 
annat framförde sången ”Jungfru Maria, fräls oss från Putin” i Frälsarekatedralen i Moskva. Upp-
trädandet finns att beskåda på YouTube. I februari 2012 dog 74 supportrar efter en egyptisk fot-
bollsmatch mellan lagen Al−Ahly och Al−Masry, troligen orsakat av politiska motsättningar. 
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in North America (2007), har visat att ishockey, baseboll och ame-
rikansk fotboll har problem med olika typer av läktarvåld (Lewis 
2007). Latinamerika, Ryssland – ja, till och med små öar som 
Mauritius har alla en historia av stora läktarbråk. I just Mauritius 
blev sju supportrar brända till döds efter slagsmål och bråk i sam-
band med en fotbollsmatch i maj 1999 (Frosdick & Marsh 2005).  
 
Att sätta in begreppet ”huliganism” i ett sammanhang är avgö-
rande för att kunna förstå och analysera fenomenet. För att kon-
textualisera begreppet görs därför en forskningsgenomgång, både 
internationell och nationell, som visar varför begreppet är svår-
fångat och mångfacetterat. I många fall lyfter forskningen fram 
medias stora och avgörande roll i själva gestaltandet av huliga-
nismen. Juridikprofessorn Anastasia Tsoukala menar att medias 
beskrivning av huliganen som ”den andre” och huliganismen som 
en ”samhällsböld” och i vissa sammanhang till och med som en 
”samhällscancer” påverkar den allmänna uppfattningens, och 
inte minst makthavarnas, syn på det idrottsrelaterade våldet 
(Tsoukala 2009). Denna bild rättfärdigar dessutom de insatser 
som används för att, så att säga, bekämpa ”sjukdomen”. Det 
verkar som om sjukdomsbegreppet cancer är effektiv som metafor 
eftersom den, förutom det allvarliga med sjukdomen i sig, riske-
rar att sprida sig i samhällskroppen. Man har dessutom inte full 
kunskap om hur olika behandlingar fungerar, hur stor risken för 
återfall är och om sjukdomen överhuvudtaget går att bota. Alla 
insatser verkar då legitima för att bekämpa denna samhälls-
omstörtande sjukdom (Tsoukala 2009).  
 
Även andra forskare gör en analys som påminner om Tsoukalas 
(Armstrong 1998, Joern 2010). De framhåller att den bild media 
skapat av huliganen som ”den andra” har blivit en bild och en be-
skrivning som journalister, politiker och polisen använder och tar 
som förklaring och som i sin tur ger legitimitet till de olika sam-
hällsinsatser som ”behövs” för att ta itu med problemen. 
 

15



 
 

  
 
16 

Spridningen av bilden av huliganen som en antisocial varelse blev 
dominerande efter Heyselkatastrofen 1985 då 39 Juventussupport-
rar dog efter att ha blivit jagade av engelska Liverpoolsupportrar. 
Då skedde en institutionaliserad avhumanisering av många sup-
portrar inom media, bland politiker och bland ordningsmakten. 
Medienarrativet var att supportrarna inte var intresserade av vare 
sig fotboll eller samhällsnormer, utan enbart av våldet. Genom alla 
idiotförklaringar sågs de inte som individer och de ansågs bryta 
mot lagen genom sin kriminella ”natur”, de var heller inga riktiga 
supportrar och de tillhörde inte det civiliserade samhället genom 
sitt barbariska och djuriska uppförande. Stigmatisering medförde 
att bilden av huliganen som ”den andra” gjorde det lättare att in-
föra olika typer av kontrollmekanismer. Detta utan att det uppstod 
någon större diskussion om det var lämpligt i ett större samhälls-
perspektiv vad gällde exempelvis individuella civila rättigheter. Hu-
liganerna hade blivit ”folkets fiender” och symboliserade ett pato-
logiskt samhällstillstånd som måste bemötas hårt och bestämt 
(Armstrong 1998, Tsoukala 2009, Joern 2010). 3 
 
Hur har utvecklingen varit i Sverige kring dessa frågor och hur kan 
den svenska kontexten förstås utifrån det internationella huligan-
landskapet? Kan begreppet ”huliganism” användas som en prisma 
för att förstå och förklara hur andra samhällsfenomen som våld 
och maskulinitet uppträder på olika scener och – Vad är det egent-
ligen som pågår här?4  

                                                  
 
3 Jag avlade licentiatexamen sociologi i 1999 med uppsatsen Fotbollslandskapet. Fotboll som socialt 
fenomen. Uppsatsen utgörs av texterna ”Den engelska bakgrunden” och ”Den svenska nutiden” från 
boken Från Gentleman till huligan? Svensk fotbollskultur förr och nu, 1998. Vidare ingår artiklarna 
”Fans in Scandinavia” som ingår i antologin Fanatics! Power, identity & fandom in football, redige-
rad av Adam Brown publicerad av Routledge 1998 och artikeln ”The Swedish model” i antologin 
Football, cultures and identities, redigerad av Gary Armstrong och Richard Giulianotti, utgiven av 
Macmillan, 1999. Alla texterna är skrivna tillsammans med Torbjörn Andersson.  
 
4 Frågan är en av sociologen Erving Goffmans viktigaste utgångspunkter för att förstå och förklara 
olika samhällsfenomen (Persson 2012). 
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VAD ÄR HULIGANISM? 

Huligan har i Sverige använts synonymt med ligist om vissa 

bråkiga ungdomar. Under senare år har det framför allt brukats 

om idrottsfans som ställt till bråk i samband med t.ex. fot-

bollsmatcher. Av eng. hooligan, ett ord av osäkert ursprung; det 

har bl.a. sammanställts av det irländska familjenamnet Hooli-

gan, som figurerar i en music-hall-sång från 1890-talet om en 

våldsam irländsk familj, men även andra förklaringar till ordet 

har framställts. 

(Nationalencyklopedin 1992). 

 
/…/ ordningsstörningar som uppstår i samband med alkohol 

och narkotika, pyroteknik, inkastande av föremål på plan, plan-

invasioner, bråk inne på arenan, bråk utanför arenan, bråk på 

väg till och från match, organiserade bråk mellan firmor (ett 

slags löst nätverk av risksupportrar som slåss mot andra grup-

peringar) samt hot och trakasserier mot olika aktörer inom fot-

bollen (Brå 2008:20 s 7). 

 
I detta avsnitt ska jag diskutera begreppen huligan och huliganism. 
Av de två svenska citaten ovan kan man utläsa att definitionerna är 
skiftande, vilket är viktigt att klargöra i relation till den forskning 
som har bedrivits. Nationalencyklopedin tar fasta på att det hand-
lar om bråk som utförs av ungdomar, att det är idrottsfans, som är 
på fotbollsmatcher och att begreppet har historisk koppling till  
Irland. Brå:s, Brottsförbyggande Rådets, definition från 2008 är en 
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definition som täcker mycket av den problematik som omgärdar 
huliganismen i en svensk kontext. En viktig del som emellertid fat-
tas i Brå:s defintion är, enligt mig, att det organiserade bråket inte 
endast försiggår mellan firmor, utan också mellan firmor och 
andra supporterkategorier som slåss mot polis och ordningsmakt.  
 
Valet av definitioner av begreppen huligan och huliganism tenderar 
att styra tolkningar av skeenden och förslag till insatser för att be-
kämpa fenomenet. Undersökningar visar att officiell statistik skiljer 
sig åt från land till land, polismyndighet till polismyndighet, klubb 
till klubb och så vidare på grund av att definitionerna är olika 
(Radmann 2012 b). 

 
Frågorna är hur en ”idrottsrelaterad huliganincident” ska förstås 
och vem som ska ha tolkningsföreträde till att definiera händelserna?  
 
En utmaning i detta sammanhang är även uppdelningen mellan vad 
som kategoriseras som ”seriösa incidenter” och ”mindre seriösa 
incidenter”? Hur definieras dessa – och hur kan det komma sig att 
”mindre incidenter” ibland får hårdare bestraffning än ”seriösa in-
cidenter”?5 När det gäller bestraffning handlar det dels om Svenska 
Fotbollförbundets (SvFF) eget regelsystem, dels om svenska lagar 
och förordningar. Att försöka få en statistisk korrekt bild av huli-
ganismen genom att studera antalet avstängningar och dömda är 
således inte möjligt, då hanteringen av dessa uppgifter kan skilja 
sig från polisdistrikt till polisdistrikt (Radmann 2012 b).  
 
Ett annat problem är att det inte finns någon måttstock på vad som 
är ”mycket våld”, respektive ”lite våld”. I ett internationellt 
perspektiv räknades till exempel VM i herrfotboll i Tyskland 2006 
som ett närmast ”incidentfritt” mästerskap trots att hela 9 000 
personer arresterades i samband med arrangemanget. År 1992 

                                                  
 
5 Ett exempel på det är när matchen Malmö FF−Djurgårdens IF (DIF) bröts hösten 2011 efter några 
enstaka smällare medan matchen AIK−DIF några veckor senare spelades klart trots stora mängder 
smällare och pyroteknik. 
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hade England registrerat över 6 000 personer i sitt huliganregister, 
men över 4 000 av dessa hade blivit registrerade för icke-
våldsincidenter som drogmissbruk och svart biljettförsäljning 
(Tsoukala 2009:135). 
 
De engelska forskarna, psykologen Peter Marsh och kriminologen 
Steve Frosdick, skriver att det i princip är omöjligt att definiera hu-
liganismen eftersom det är ett så brett begrepp och att det ofta an-
vänds om allt som har med idrottsoroligheter att göra. I sin bok 
Football Hooliganism (2005) konstaterar de att: 
 

/…/we find ourselves in the interesting position of writing a 

book about something we´re not sure what to call (Frosdick & 

Marsh 2005:28). 

 
Varför är det då så svårt att definiera huliganismen? Huvudanled-
ningen är att begreppet kan innefatta så många olika saker och 
händelser. Med utgångspunkt från Frosdick och Marsh kan man 
ställa ett antal frågor som hjälper till att peka på huliganproblema-
tiken och i relation till dessa utveckla olika svarsalternativ.6 Alla 
dessa frågor är viktiga att ta i beaktande när man diskuterar huli-
ganism och ordningsstörningar i samband med idrott.  
 
Vilken sport handlar det om? 
Internationellt sett har problematiken varit knuten till herrfotbol-
len. I Sverige förekommer dock huliganism även vid ishockey- och 
till viss del även vid bandymatcher. 
 
Vilka kriminella kategorier och beteenden omfattas? Be-
greppet huliganism kan innefatta våld mot både privatperson och 
tjänsteman, egendomsbrott och vandalism, rasistiska tillrop eller 
våldsamt upplopp. Det finns ingen konsensus om huruvida be-

                                                  
 
6 Se SOU 2012:23 bilaga 4 för ett förjupad resonemang kring dessa frågeställningar (Radmann 2012 
b). 
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greppet enbart ska användas då det handlar om brott mot lagen 
eller även inkludera beteenden som fylleri, svordomar och annat 
som förekommer på planen, läktaren eller till och från idrotts-
arrangemang. 
 
Hur organiseras huliganismen?  
Inte heller är forskarna ense om hur det organiserade bråket skall 
kategoriseras. Handlar det bara om när organiserade grupper slåss 
mot varandra, eller ska allt bråk räknas in? Och hur ska man till 
exempel räkna en planinvasion som företas för att fira en seger? 
 
Hur ska fall av huliganism beräknas? 
Är det endast de som de facto blir tagna och registrerade för brott 
som skall räknas som huliganer? Om man enbart bryter mot de 
olika förbundens regler och inte mot svensk lag – vad gäller då? 
 
Hur ska man räkna antal skadade och omfattningen av 
materiell skada?  
I vissa fall räknar man in smällare som kastas i till exempel parker 
till och från matcherna som huliganism. Detta resonemang försva-
ras av vissa aktörer med hänvisning till att smällare och fyrverkeri-
er kan skapa en känsla av osäkerhet för personer som vill gå på ett 
idrottsevenemang. 
 
Spelar själva ligan eller ålderskategorier någon roll?  
Ett exempel på en problematisk gränsdragning skulle kunna vara ett 
fall där föräldrar börjar slåss efter en ishockeymatch eller när spelare 
slåss på plan. Ska dessa incidenter betraktas som huliganism? 
 
Spelar det någon roll när våldet inträffade? 
En annan svårighet handlar om platsens betydelse. Om två gruppe-
ringar som håller på var sitt fotbollslag i Allsvenskan möts för att 
slåss vid Svågertorps tågstation utanför Malmö i februari, lång tid 
innan fotbollssäsongen startar, är det då huliganism? 
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Den engelska sociologen, Eric Dunning, är en av dem som har varit 
mest tongivande i att ge olika förklaringar till huliganismen. Han 
skriver att politikers och medias användning av begreppet försvå-
rar förståelsen genom att huliganismen inte förklaras eller kontex-
tualiseras utan används som ett ”allomfattande begrepp” som ska 
täcka allt: från verbalt till fysiskt våld; kastande av föremål på spe-
lare, domare, publikvärdar, polis och andra fans; vandalisering av 
privat och offentlig egendom; knytnävsslagsmål, slagsmål med 
sparkar och skallningar, slagsmål med vapen som knivar och pisto-
ler. Vidare omfattar definitionen inte bara det som sker på match-
dagar nära fotbollsarenor utan även det som sker under olika 
veckodagar och på olika ställen som pubar, tågstationer, grustag, 
shoppinggallerior, gågator och andra platser långt ifrån arenorna. 
Dunning hävdar att politiker och media gärna använder begreppet 
”fotbollshuliganism” också mot vissa politiska grupperingar på 
högerkanten (Dunning 2000:142−43).  
 
Huliganismbegreppet i  avhandlingen 
Hur förhåller jag mig då till begreppen huligan och huliganism i 
denna avhandling? Jag skulle vilja dra paralleller till begreppet ri-
tualer som har omgärdats av en rad olika definitioner något socio-
logen Anders Persson problematiserar: 
 

Att definiera termen `ritualer’ är en notorisk besvärlig uppgift. 

Raden av definitioner som föreslagits är ändlös och ingen ver-

kar gilla de andras definitioner (Persson 2012:49). 

 
Eftersom begreppet huliganism har diskuterats under lång tid utan 
att man har hittat konsensus ställer jag mig bakom resonemanget 
Persson gör när han beskriver hur han själv ser på begreppet ritua-
lisering:  
 

Jag skulle vilja tillägga att oenigheten gör begreppet mer intres-

sant, användbart och på sikt mera mångfacetterat (Persson 

2012:49).  
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Eftersom huliganismen är ett samhällsfenomen som ändrar karak-
tär i växelverkan med det övriga samhället menar jag att man mås-
te se fenomenet som en process som ingår i en samtidskontext; en 
kontext som i sin tur är bunden till den samhällsstruktur där fe-
nomenet uppträder. Fast delar av fenomenet är konstant, som till 
exempel att det förekommer olika våldsincidenter, symboliska så-
väl som fysiska – så skiljer våldet sig från tidsperiod till tidsperiod, 
från individ till individ, från firma till firma, mellan olika städer 
och mellan olika länder. 
 
Båda huligan och huliganism är begrepp som är en del av en större 
diskussion som handlar om definitioner av diverse skeenden och av 
olika supporterkategorier. Utifrån detta har jag valt att utgå ifrån 
de narrativa definitionerna av huligan och huliganism såsom be-
greppen gestaltar sig i mitt undersökta material. 
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 DEN SVENSKA KONTEXTEN 

Historisk bakgrund 
Den svenska historikern Torbjörn Andersson har i sin avhandling 
Kung Fotboll. Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-
talets slut till 1950 visat att våldet och fotbollen följts åt under den 
svenska fotbollshistorien. Andersson har gjort en kvantitativ och 
kvalitativ analys av huliganismens historia i Sverige (Andersson 
2002:43). Han påvisar den historiska kontinuitet som publikbrå-
ken har haft och de gemensamma nämnarna för dessa oroligheter: 
 

Tydligt är alltså att vi har att göra med en mycket lång historia 

där kopplingen mellan fotboll, våld, unga män och även alko-

hol är absolut central (Andersson 2010:12). 

 
Andersson använder begreppet ”publikuppträde” som samlings-
namn för ordningsstörningarna i samband med fotbollskulturen 
och han söker svar på frågorna: Hur såg det typiska publikuppträ-
det egentligen ut? Vad dolde sig bakom de olika bråken? Vad gjor-
des för att stävja dem? (Andersson 2002:243). 
 
År 1906 uppmärksammades det första publikbråket i Sverige men 
redan före denna händelse kom det ut en officiell svensk skrift där 
det stod att domaren ska skyddas mot spelarens och publikens 
ogillande samt att det borde finnas en avspärrad väg mellan om-
klädningsrummet och spelplanen. Av publikbråken under perioden 
fram till 1950 var tre av fyra riktade mot domare och spelare och 

23



 
 

  
 
24 

bara ett fåtal incidenter handlade om oroligheter mellan åskådare 
(Andersson 2002:569−570). De som bråkade verkar ha varit sam-
ma supportrar som bråkar idag: unga män påverkade av alkohol. 
Epiteten på dessa unga män var: ”ligapojkar”, ”ligistyngel” och 
”slynglar.” Med tanke på dagens diskussion kring de så kallade 
babyfirmorna verkar det ha funnits många yngre bråkstakar även 
under fotbollens tidiga år i Sverige. Att det kan ha varit på det viset 
framgår av en artikel i tidningen Ny tid där man kunde läsa följan-
de år 1927: 
 

Förr i världen var det ligaelement, slynglar i 20-års åldern som 

levde bus på fotbollsmatcherna. Nu är det småpojkar på 10 à 

12 år (Ny Tid 1927 ur Andersson 2002:571). 

 
Så tidigt som 1927 förfasades man över ”fotbollsligisterna” i Sve-
rige och att problemen verkade gå långt ner i åldrarna. Dagens de-
batt om unga huliganer har alltså en lång historisk tradition. Hu-
vudanledningen till två tredjedelar av uppträdena härleder Anders-
son till lokalpatriotism. Denna trend verkar även vara stark i da-
gens fotbollsbråk, men en markant skillnad mot idag är att de fles-
ta av bråken då inträffade i de lägre serierna och inte kring elitfot-
bollen.  
 
Anderssons forskning synliggör att dagens fråga kring vem som ska 
betala för säkerheten och hur denna bäst ska tillhandahållas kring 
fotbollen har diskuterats länge. I en match 1927 mellan IFK Göte-
borg och Helsingborgs IF var fler än 100 poliser på plats för att 
säkerställa tryggheten. Denna polisinsats betalades till och från av 
klubbarna, till exempel fick AIK betala polisbevakningen utanför 
Råsunda under denna tidsperiod (Andersson 2010:21). 
 
Dagens diskussion om tillträdesförbud har historiska kopplingar, 
då det inte var ovanligt att man blev portförbjuden från fotbolls-
arenan om man hade misskött sig. Avstängningar på upp till två år 
förekom. Lokalpressen kunde redovisa listor på vilka som var port-
förbjudna och flera personer fick dryga bötessummor (Andersson 
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2002:574). Under efterkrigstiden fram till 1970 var det för det 
mesta lugnt på de svenska läktarna trots höga publiksiffror, med 
Allsvenskans publikrekord 13 369 åskådare per match från 1959 
som toppnotering. Andersson förklarar detta med att dessa år var 
det svenska folkhemmets guldålder med växande ekonomi, fram-
tidstro och en positiv samhällsutveckling (Andersson 2010). 
 
1965 dök ordet ”huligan” upp för första gången i Idrottsbladet, i 
samband med matcher i Liverpool och Manchester (Andersson 
2010). Fyra år senare, 1969, började man sända engelsk fotboll 
”live” i svensk TV och 1970 uppträder både ”huliganism” och 
”klacksupportrar” på de svenska läktarna. Det blev starten både 
för den moderna supporterkulturen där huliganismen blev en sena-
re avknoppning. Historikern Lennart K Persson hävdar att den 
moderna huliganismen kom till Sverige i samband med IFK Göte-
borgs bortamatcher mot Jönköpings Södra under hösten 1969 och 
Örebro SK året efter (Persson 1993). 
 
I boken Från Gentleman till huligan? (1998) skriver Andersson och 
jag att IFK Göteborg behövde vinna i Jönköping 1969 för att säkra 
det allsvenska guldet och varje gång som laget gjorde mål i 3−0-
segern invaderade glada fans planen. Invasionerna resulterade i 
några slagsmål mellan polis och supportrar. Till slut användes po-
lishundar för att rensa planen. Flera av spelarna tyckte situationen 
var farlig vilket underströks av att domaren efter matchen fick po-
liseskort. Intressant är att hela episoden av pressen fortfarande be-
skrevs i gamla termer. ”Idrottens svans” och ”det sydländska bete-
endet”  omnämndes. Inga referenser till engelsk huliganism gjordes. 
Däremot påtalades att IFK-anhängarna varit berusade.   
 
Det bråk som inträffade året efter hade inte samma prägel. Denna 
gång var IFK Göteborg tvungna att vinna i Örebro för att inte åka 
ur Allsvenskan. När laget låg under med nio minuter kvar av mat-
chen invaderade dess supportrar planen. Plötsligt befann sig kanske 
tusen personer inne på gräsmattan och matchen måste avbrytas. 
Det finns många moment i detta bråk som inte gör det helt obefo-
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gat att tala om den moderna huliganismens födelse i Sverige. Om-
fattningen av oroligheterna hör hit. Matchen fick avbrytas i 45 mi-
nuter och 20 fans greps av polisen. Även det faktum att slagsmål 
mellan IFK:arna och Örebrosupportrarna uppstått pekade mot nå-
got nytt. Att invasionen fångats av TV-kamerorna innebar att epi-
soden fick en större nationell spridning än tidigare.  
 
25 oktober 1970 kan utifrån ovanstående pekas ut som starten på 
den moderna huliganismen i Sverige (Andersson & Radmann 
1998:115−116). Som Torbjörn Andersson visar i Kung Fotboll så 
förekom inga firmaslagsmål under de tidiga fotbollsoroligheterna 
och då fanns heller ingen huliganidentitet. Dock har många av da-
gens aktuella frågor kring ”babyfirmor”, arenabevakning, medias 
roll, alkoholen och slagsmålen, långa traditioner (Andersson 
2002). 
 
Svensk modern huliganism 
Det finns inte mycket forskning kring huliganism i Sverige, men det 
finns några antologier, en hel del utredningar och rapporter som 
berör ämnet.  
 
1993 kom antologin ”Mellan karneval & huliganism – en antologi 
om den moderna supporterkulturen” (Brännberg red.1993). Boken 
tar sin utgångspunkt i fotbolls-EM för herrar 19927, som gick i 
Sverige, och består av texter om olika teman: ”Det offentliga”, 
”Karneval”, ”Huliganism”, ”Likhet − Olikhet.” Sju författare från 
olika vetenskapliga discipliner försöker fånga den dåvarande sup-
porterkulturens spännvidd mellan karneval och huliganism. 1997 
utkom antologin ”Våldet och glädjen – en debattbok om huliganer 
och glada supporter” i ett samarbete mellan Inrikesdepartementet 
och SISU idrottsböcker. I förordet fastslås: 
  

 

                                                  
 
7 Hädanefter förkortad EM92 i avhandlingen. 
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Det idrottsanknutna våldet har under senare år rönt stor upp-

märksamhet i vårt land. Ordningsstörningarna har varit av en 

sådan omfattning att våldet inte längre kan anses vara enbart 

ett idrottsproblem utan lika mycket ett samhällsproblem (Inri-

kesdepartementet 1997:5).  

 
Antologin var resultatet av arbetet inom en grupp Inrikesdeparte-
mentet tog initiativet till, med representanter från detta departe-
ment, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, Riksidrottsförbun-
det (RF), Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet 
och Svenska Bandyförbundet. Gruppens övergripande syfte var att 
skapa förutsättningar för att alla åskådare skulle: 
 

känna trivsel och trygghet vid idrottsevenemang samt under re-

san till och från arenan (Inrikesdepartementet 1997:5).  

 
I de nio kapitlen, skrivna av forskare, journalister, en supporterpo-
lis, en sportchef, en RF-representant och en riksdagsrepresentant, 
ges en överblick över hur problembilden såg ut 1997. Flera av bi-
dragen har en självkritisk hållning där supporterpolisen vittnar om 
brister i polisens arbete, RF-representanten om att idrottens fostran 
inte enbart är positiv och sportchefen om hur oroligheterna påver-
kar spelarna. Journalistbidragen däremot är inte självkritiska utan 
handlar om idrottens bristande moral och etik och om ”läktar-
slöddret”.  
 
Philip Lalander, forskare inom socialt arbete, är den som kommer 
längst i sin analys av bråken, då han lyfter fram och problematise-
rar att det egentligen inte finns något meningslöst våld i en huli-
gankontext. Lalanders poäng är att det inte går att lösa en vålds-
problematik om de som försöker lösa denna inte förstår att våldet 
kan fylla en funktion, en mening. Lalander visar i sin text på vål-
dets positiva egenskaper för dem som de facto överskrider det 
symboliska våldet och tar till fysiskt våld. Hans förklaring är att 
våldet skapar identitet och mening i en tillvaro präglad av anony-
mitet och maktlöshet.  
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Det är av stor vikt att inte underskatta de positiva sensationer 

som våldsverkare upplever vid besegrandet av ”den andre”. 

Dessa upplevelser karaktäriseras av makt och identitetsmässig 

tydlighet /…/ Våldet är förenat med känslor av allmakt och kan 

därför närmast ses som beroendeframkallande (Lalander 

1997:71). 

 
Mina analyser stärker Lalanders resonemang både kring våldets 
positiva roll i huligankulturen samt identitetsaspekten. 
 
I tidigare nämnda Från Gentleman till huligan? (1998) diskuteras 
den svenska supporter- och huligankulturen både ur ett historiskt 
och kultursociologiskt perspektiv. Även om det har gått 15 år se-
dan boken kom så är diskussionerna om kommersialiseringen och 
varufieringen av fotbollen minst lika intensiv då som nu. Genom 
begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft försökte vi förklara var-
för det fanns en så stor diskrepans mellan supportrarna och exem-
pelvis klubbledningen. Mycket förenklat kan man säga att Gemein-
schaft representerar det ideella och det frivilliga medan Gesellschaft 
står för marknaden och det professionella: i den ideala Gemein-
schaftstrukturen kan inget köpas för pengar medan allt kan köpas 
för pengar i den ideala Gesellschaftstrukturen (Asplund 1991, An-
dersson & Radmann 1998). Det är vid spelarövergångar dessa två 
synssätt tydligast krockar mellan supportrar och klubbledning-
ar/spelare. Supportrarna tycks fortfarande förvänta sig att ”deras” 
spelare skall ingå i en Gemeinsschaftstruktur där känslorna för 
klubben och dess supportrar skall gå före ekonomiska resonemang. 
Ett tydligt exempel på detta kom fram i mötet mellan Helsingborgs 
IF och Malmö FF, den 24 september 2012, då en docka med en 
snara runt halsen föreställande Simon Thern hissades på HIF-
läktaren ackompanjerat av en text där det stod ”Simon Thern skall 
dö”. Thern hade lämnat HIF för MFF säsongen innan och därmed 
svikit den gemeinschaftskontext som många fans utgår ifrån.  
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Svensk huliganism har även analyserats av Anders Gren i studien 
Fotboll och huliganism. Utveckling, problem och åtgärdsarbete i 
England och Skandinavien (2009). Gren definierar inte begreppet 
huliganer eller huliganism utan han skriver:  
 

Huliganer ser matchtillfällen eller bara klubbsympatier som ett 

motiv att i regel uppsåtligen samt gemensamt och i samråd med 

andra aktivt skapa oordning eller söka, vanligen våldsamma, 

konflikter (Gren 2009:3). 

 
Här finns matchen eller klubben i fokus som plattform och ut-
gångspunkt för huliganernas sökande efter oordning och våld. I an-
tologin Fotboll och huliganism i Skandinavien (2010) karakterise-
ras sex olika former av huliganism av Tore Brännberg, som under 
många år forskat om fenomenet. Förutom att definiera de olika ty-
perna av huliganism kommer han även med olika lösningsförslag. 
Mycket kortfattat kan man säga att Brännberg menar att Asynkron 
huliganism, oroligheter som uppstår som ett resultat av att olika 
fotbollskulturer möts, knappast kan existera idag, då fotbollskun-
nandet hos publiken är så gediget att bristande förståelse för mot-
ståndarlagets sätt att spela inte förekommer. För att komma tillrät-
ta med den Resultatorienterade huliganismen, de oroligheter som 
förekommer med anknytning till matchen: händelser, upplopp som 
äger rum som en förlängning av det fotbollsmässiga resultatet me-
nar Brännberg att fotbollsklubbarna klart och tydligt bör tala om 
vilka etiska regler som gäller för den aktuella föreningen. Van-
maktshuliganism handlar om att supportrar vänder sin ilska mot 
den egna klubben när de upplever att styrelse och tränare fattar 
miserabla beslut samt att de inte lyssnar på sina egna medlemmar 
och supportrar. Detta kan resultera exempelvis i hot mot styrelse-
medlemmar och vandalism av klubbens egendom. Det enda sättet 
att komma tillrätta med vanmaktshuliganismen är att supportrarna 
tas på allvar och att moderföreningarna för en dialog med dem, 
menar Brännberg. Revirhuliganismen beskriver han som den vanli-
gaste och mest uppmärksammade formen av huliganism. Bakgrun-
den till dessa oroligheter står att finna i ”människans behov av 
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identitet och grupptillhörighet”. Han menar till exempel att bråken 
mellan AIK:s och IFK Göteborgs supportrar kan förklaras utifrån 
föreningarnas historiska, regionala och klassmässiga konflikter. 
Under denna kategori har Brännberg inga förslag till åtgärder. Det 
har han däremot till ”Frustrationshuliganism”, den huliganism 
som handlar om att supportrarna blir dåligt behandlade av ord-
ningsvakter, polisen med flera. Genom den moraliska panik som 
skapas kring supporterkulturen blir alla misstänkliggjorda som de-
lar av ”pöbeln” och får sina rättigheter kringskurna. För att kom-
ma tillrätta med detta menar Brännberg att man måste bemöta alla 
supportrar på ett värdigt sätt.  ”Psykopathuliganism”, där en en-
skild våldsverkare handlar på eget bevåg menar Brännberg måste 
lösas genom att ”vederbörande ges adekvat individualpsykologisk 
behandling” (Brännberg 2010:60−68). 
 
Brännbergs kategoriseringar bidrar till en större förståelse av huli-
ganismens komplexitet genom att han ger olika förklaringar till 
olika typer av våld och att det som ofta framstår som ”det me-
ningslösa våldet”, inte minst i media, oftast både har en rationalitet 
och en mening. Detta knyter an till samma resonemang Lalander 
gör i nämnda Våldet och glädjen (1997). 
 
Brännbergs studier ger inte så mycket kunskap om vilka människor 
som befolkar ”huliganlandskapet”, deras bakgrund, ålder eller so-
cioekonomiska bakgrund. När det till exempel gäller ”psykopathu-
liganismen” är det svårt av avgränsa en persons handlande utifrån 
denna persons plats i (firma-)gruppen och den press och de (mas-
kulina) förväntningar som finns på individerna i gruppen. Detta är 
en problematik som jag diskuterar och fördjupar i artikel 2. 
 
En annan svensk forskare som nyligen har analyserat fotbollsoro-
ligheter är nationalekonomen Mikael Priks (2010). Han har fokus 
på vilka samhällsekonomiska kostnader fotbollsbråken innebär. 
Han har tittat på bråkens orsak och verkan. Till exempel hävdar 
Priks att den frustration man känner när det går dåligt för laget  
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leder till ökat våld och att det går att kvantifiera frustrationen ut-
ifrån glappet mellan förväntat resultat och uppnått resultat. Priks 
uttrycker det så här:  

 
I find that frustration, generated by a team´s bad performance, 

indeed leads to unruly supporter behavior. A one-position drop 

in the soccer-league leads to approximately 5 percent more un-

ruly behavior by the team´s supporters (Priks 2010:1). 

 
Priks konstaterar att huliganer inte är slumpmässigt våldsamma, 
att de bryr sig om sitt lag och att de är starkt influerade av känslor 
(Priks 2010:9). 
 
Brottsförbyggande rådet 
Brå har haft flera uppdrag kring det idrottsrelaterade våldet i Sve-
rige sedan mitten av 1980-talet. Brå arbetade åren 1984−86 myck-
et aktivt med vad de själva kallade ”Läktarvåld” och arbetet har 
resulterat i fyra delrapporter och en slutrapport 1986. De olika 
rapporterna fokuserade på följande teman: Vilka står för läktar-
våldet? (1985:14), Åtgärder vid inpasseringen (1985:16), Åtgärder 
inom idrottsanläggningarna (1986:2), Orsaker och åtgärder 
(1986:3), Resor till och från matcherna (1986:10). Efter den sista 
rapporten 1986 dröjde det 22 år innan nästa rapport kom 2008, 
Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar. En kunskaps-
sammanställning (Brå 2008:20).8  
 
När Brå påbörjade sitt arbete för snart 30 år sedan var det utifrån 
frågeställningarna: Söker sig just bråkmakare medvetet till fot-
bollsarenorna? Är huliganen i sådana fall redan aggressiv när han 
kommer till matchen eller är det matchmiljön i sig som gör honom 
förbannad? Är det ”professionella bråkmakare” eller ”vanliga kil-
lar” som står för läktarvåldet och huliganismen? Den slutsats som 
redovisades 1986 var att de flesta som togs för bråk i samband 

                                                  
 
8 Jag satt själv med i Brå:s expertgrupp kring arbetet med denna rapport.  
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med idrottsevenemang var alkoholpåverkade och att de tidigare 
varit i kontakt med polis eller sociala myndigheter. 60 procent var 
kriminellt belastade redan innan de togs in för läktarvåld och av de 
icke kriminellt belastade hade hälften haft kontakt med sociala 
myndigheter innan de greps i samband med en fotbollsmatch. Brå:s 
rapport utmynnade i allmänna rekommendationer om olika åtgär-
der för att befrämja säkerheten på arenaområdena.  
 
I den senaste Brå-rapporten konstateras att: 
 

/…/ det behövs ytterligare kunskap om det svenska supporter-

våldets omfattning och struktur. Det är som synes inte helt lätt 

att per automatik överföra utländsk forskning till svenska för-

hållanden (Brå 2008:83).  

 
Igen lyfts vikten av att kontextualisera fenomenet. Brå-rapporten 
från 2008 föreslår en framtida forskningsstrategi som bör fokusera 
på fyra olika teman: ”Omfattningen av problemet”, ”Nätverkens 
struktur och logistik”, ”Samspelet mellan polis och supportrar” 
samt ”Massmedias roll”.9 Vidare föreslår Brå 13 åtgärdsförslag för 
att komma tillrätta med vad de kallar ”Fotbollsrelaterade ord-
ningsstörningar”: 

 

1) Alkohol: Den nationella åtgärdsplanen bör samla de frågor 

för vilka det är av vikt att aktörerna etablerar en samsyn. 

2) En översyn av samtliga befintliga arenor i syfte att öka sä-

kerhet och komfort. 

3) Inför en senaste ankomsttid till arenan i syfte att skapa ut-

rymme för en noggrann visitering. 

4) En översyn görs av den tekniska utrustningen i syfte att få 

övervakningsbilder som kan användas i identifikationssyfte. Ska-

pa en minimistandard gällande kamerautrustningen och utbilda 

operatörer som kan handskas med övervakningskamerorna.  

                                                  
 
9 Brå lyfter fram massmedias roll som en viktig faktor för att förklara huliganproblematiken. 
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5) Utökad användning av modelleringsövningar inför varje sä-

song i de högre serierna. 

6) Skapa arrangemang utanför och inne på arenan i syfte att 

minska den aggressiva stämningen samt att få åskådare att 

komma tidigare till arenan i syfte att undvika långa köer samt 

göra en noggrannare visitering. 

7) Förlägg alla högriskmatcher vid lunchtid på helger. 

8) Utöka samarbetet med lokaltrafiken i servicesyfte, framför 

allt för att få bort supportrar från området runt arenan så att 

polisen kan koncentrera sig på dem som är kvar och vill slåss. 

Tydligare information till åskådarna är en rekommendation. 

9) Fortsätt att utveckla polisens kunskap om hantering av större 

folksamlingar: ”friendly but firm” och ”low policing”. 

10) Fortsätt att utbilda operativa chefer på alla nivåer i syfte att 

få en jämnare toleransnivå under fotbollsmatcher. 

11) Skapa en nationell specialutbildning för ordningsvakter som 

arbetar i samband med fotbollsmatcher. 

12) Polisen bör använda sig av riktade insatser mot utvalda fir-

mamedlemmar som en arbetsmetod i syfte att lagföra och slå ut 

firmagrupperingar. 

13) Utred möjligheten att statistiskt redovisa fotbollsrelaterade 

brott (Brå 2008:72−82). 

 
Dessa 13 punkter fångar rätt väl de utmaningar som finns kring 
det svenska huliganlandskapet. Punkterna 2, 3, 4, 5 och 7 är de 
som tydligast förespråker repressiva åtgärder och som har bäring 
in i avhandlingens diskussion kring den sociala situationens dyna-
mik. Punkt 13 visar att det inte fanns någon jämförbar statistik 
kring fotbollsrelaterade brott 2008. Detta är en fråga som fortfa-
rande utreds.  
 
Polismyndigheten 
Den nya form, ur ett historiskt perspektiv, som huliganismen hade 
tagit, med bråk mellan olika supportergrupper som främsta känne-
tecken, krävde nya försök till lösningar. Sådana skulle först kom-
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ma under 1990-talet i och med uppladdningen till EM92 (Anders-
son & Radmann 1998:114).  
 
Det var i samband med EM92 som man började satsa på de så kal-
lade supporterpoliserna. En polis som började arbeta enligt de nya 
strategierna var Lars Rune Bohlin som i Våldet och Glädjen skriver 
att det var ett nödvändigt steg att ta för de svenska polismyndighe-
terna för att bättre kunna arbeta med supporterkulturen:  
 

Vi hade ingen kontakt med gäster, ingen information om hur 

många gästande supportrar som skulle komma och då det gäll-

de att förutse väntat beteende på gästande supportergrupper var 

det gissningar och fördomar som gällde (Bohlin 1997:25). 

 
Vad gäller polisens och ordningsmaktens benämning av supporter-
kategorier har det skett en likriktning i Europa. Tidigare användes 
benämningen A-, B- och C-supportrar där A var de skötsamma, B 
var för det mesta skötsamma, men kunde dras med i våldsamheter 
i olika situationer och sammanhang, medan C-supportrar var våld-
samma supportrar, vilka medvetet sökte våldsam konfrontation 
med andra C-supportrar. De senare åren har polisen anpassat sig 
till en euoropeisk kategorisering: icke-risksupportrar respektive 
risksupportrar. Den gamla A-B-C kategoriseringen hänger fortfa-
rande kvar trots att polisen helst inte vill använda den. Supporter-
polisen Björn Persson som intervjuas i boken Va för jävla pack é 
ni? säger att:  
 

Det är begrepp vi egentligen vill gå ifrån. A-supportern är den 

som står i klacken och sjunger och är glad. B-supportern är lite 

stökigare, hänger med när det händer något, kanske blir för full 

och omhändertas någon gång. C-supportrarna hör ihop med det 

vi kallar firmakulturen, causals eller vad man nu vill kalla det. 

Vi vill hellre ha benämningen ”risksupportrar” för de som hör 

till B- och C- kategorierna, men samtidigt är det så inpräntade 

begrepp det här med A- B- och C-supportrar (Hagström et al. 

2010:200). 
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Brå understryker att polisen bör utveckla konceptet ”friendly but 
firm policing”, ett förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i att 
polisens framtoning ska vara diskret och vänlig, men tydlig när det 
behövs (Brå 2008). Åren 2011−2012 verkar inte detta koncept an-
vändas av den svenska polisen då flera av Stockholms supporter-
klubbar bojkottar ishockeymatcher i protest mot vad de upplever 
som ett övervåld från polisens sida där många oskyldiga sägs ha 
drabbats. Kritiken handlar om att polisen arbetar konfronterande, 
kontrollerande och förtryckande, något flera idrottsforskare har 
pekat på som ett stort problem (Frosdick & Marsh 2005, Joern 
2010).  
 
Polisens sätt att arbeta kring idrottsvåldsproblematiken har ofta 
blivit kritiserat, inte bara av supportrarna utan även av många po-
liser själva, något det tidigare citatet från supporterpolisen Bohlin 
vittnade om (Bohlin 1997:25). Även om Bohlins uttalande har 
många år på nacken bekräftas polisens svårigheter när det gäller 
att hantera ”huliganproblematiken” i mitt undersökta material. 
Supporterpoliser jag har intervjuat10 menar att det handlar om in-
omorganisatoriska svårigheter, där supporterpoliserna säger att de 
har svårt att förmedla den kulturkompetens de besitter kring sup-
porterkulturen till sina kollegor. Detta medför i sin tur att polisen 
som organisation gör en annan riskbedömning som till exempel 
kan resultera i hårdare ingripanden än vad supporterpoliserna fö-
reslår. En supporterpolis som blir intervjuad om sina andra polis-
kollegor säger: 
 

Många gånger har de dålig förståelse /.../ Om det är 100 eller 

200 supportrar på samma ställe ser de ett jätteproblem fast det 

kanske är lugnt och att det i stället är 15−20 man längre bort 

som utgör problemet (Hagström, et al. 2010:197). 

 

                                                  
 
10 Jag har genomfört flera intervjuer och haft många samtal med olika poliskategorier, supporterpo-
liser såväl som insatschefer 1992−2012. Deras ansvarsområden har varit Skåne, Västra Götaland och 
Stor-Stockholm. 
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Eftersom det inte finns någon forskning kring den svenska polisens 
sätt att arbeta med supporterfrågor kan det vara av intresse att re-
dogöra kort för vad internationell forskning har kommit fram till. 
Den engelska forskaren Clifford Stott och holländaren Otto Adang 
framhäver i Understanding and managing risk (2009) vikten av att 
polisen är omvärldsorienterad och utvecklar en förståelse och kul-
turkompetens kring fotbollslandskapet. 
 

For a public order management to help decrease the likelihood 

of incidents, it is crucial that the police tactics fit closely with 

relevant risk assessments. It is of great practical importance to 

know and assess the social identities of the various (sub) groups 

of fans, their values and standards, aims and goals, their sense 

of what is right and proper, their stereotypes and expectations 

of other groups, their history of interaction with these groups 

and anything (dates, places, objects, forms of action) that has 

particular symbolic significance (Stott and Adang 2009:37).  

 
Citatet från Stott och Adang fångar mycket av det som utgör kär-
nan i huligankulturen: social identitet, gemensamma värden, inter-
na och externa förväntningar, historien – allt detta går igen i mitt 
undersökta material. Den danska sociologen Lise Joern skriver att 
den danska polisens avsaknad av kunskap kring vilka supportrarna 
är medverkar till att det ofta överreageras från ordningsmaktens 
sida samt att polisens insatser inte sällan drabbar oskyldiga: 
 

Fansene behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de 

er. Gränserne for, hvad der tolereres, er vidt forskellige i de for-

skellige politikredse (Joern 2010:115). 

 
Internationell forskning visar att en differentierad syn på support-
rar samt att man har en konstruktiv relation till dessa motverkar 
att icke-konfliktorienterade supportrar dras med i oroligheter. En 
”dynamisk riskvärdering”, menar flera forskare, är det mest än-
damålsenliga för att komma tillrätta med idrottsvåldet. I detta lig-
ger att polisen arbetar enligt en interaktiv strategi som underlättar 
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kontakt- och förtroendeskapande relationer och att man kan ur-
skilja specifika grupperingar inne bland stora folksamlingar. De 
grupper som har en våldsagenda vill då inte interagera med poli-
sen, medan de mera fridsamma grupperna troligen vill samarbeta 
med polisen för att uppnå egna fördelar samt kunna agera gent-
emot vissa våldstendenser som de fridsamma upplever som icke-
legitima för den situation som alla befinner sig i. Detta förhåll-
ningssätt kommer inte att förhindra alla konflikter, men bråken 
kan begränsas och man kan lättare isolera våldselementen. De fred-
liga supportrarna kommer i sådana situationer, om de har uppar-
betat ett förtroende för polisen, troligen inte låta sig bli en del av 
oroligheterna. Detta kräver att både polisen och olika supporterfa-
langer måste ha en öppen dialog (Stott & Pearson 2007, Rasmus-
sen, Joern & Havelund 2010, Joern, 2010).  
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DEN NORDISKA KONTEXTEN 

I detta avsnitt skall jag redogöra för likheter och skillnader mellan 
de nordiska länderna vad gäller huliganlandskapet.  
 
Danmark 
Fotbollsvåldet kom sent till Danmark.. Under 1980-talet, som räk-
nas som fotbollens svarta årtionde i Europa, var det de så kallade 
”Roligans” som karakteriserade dansk supporterkultur och det var 
denna grupp av landslagssupportrar som 1986 blev de första som 
bildade en officiell supporterförening, ”De Danske Roligans” (Pei-
tersen & Skov 1991, Joern 2010:65). På senare år har flera danska 
forskare intresserat sig för huligankulturen. En av dessa är nämnda 
Lise Joern, vars avhandling Alle hader os. En analyse af de danske 
´risikofans’ fokuserar den danska huliganismen (2010). 

 
Det var först på 1990-talet som den danska supporterkulturen fick 
mera våldsamma inslag. Dessa var huvudsakligen koncentrerade 
till de fyra storklubbarna FC Köbenhavn (FCK), Bröndby IF, Aar-
hus GF (AGF) och Aalborg BK (AaB). I samband med detta införde 
polisen begreppet riskmatcher. Dessutom började man att särskilja 
de olika supportergrupperna genom att ha olika in- och utsläpp för 
fansen och kroppsvisitation (Joern 2010:8). På klubbnivå blev 
AaB:s supporterförening ”AaB Support Club” den första suppor-
terföreningen 1990.  Denna följdes av Bröndby Support 1993. År 
1992 skrev den danska tidningen Berlingske Tidende att Roliga-
nismen er ved at blive overhalet af den berygtede hooliganisme och 
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från och med då har fenomenet huliganism varit ett flitigt åter-
kommande tema för dansk press (Joern 2010).  
 
I början av 1990-talet hade de tre klubbarna Frem, Bröndby IF och 
FC Köbenhavn problem med våldsbenägna supportrar. I Frem hade 
man en kärna på cirka 40 personer som hade en uttalad nynazistisk 
approach. Även andra supportersammanslutningar kom att följa 
Frems nynazistiska riktning. Medan man i Sverige kan datera den 
moderna huliganismens start till 1970 anser man i Danmark att den 
kan dateras dels till den 7 oktober 1992, dels till den 23 september 
1994. 1992 brakade två konstellationer samman, Bröndbys South 
Side Brigade (senare South Side United) ihop med FC Köbenhavns 
Copenhagen Ultras (senare Copenhagen Causals), under och efter 
en match i Parken, Köpenhamn, med brutna näsor, inkastade före-
mål och sönderbrända stolsitsar som resultat (Joern 2010:67). I 
samband med det ökade bråkandet började polisen och klubbarna 
att arbeta mer aktivt och preventivt med säkerhet och man införde 
begreppet ”risiko-kampe” (dvs. riskmatch). När det sen blev ett all-
varligt bråk i september 1994, i det som senare har fått namnet 
”Den sorte fredag”, mellan samma lags supportrar, valde några av 
bråkstakarna att gå ut offentligt och proklamera att de var ”huliga-
ner”. Slagsmål mellan supportrar, mellan supportrar och polis, 
skadegörelse och bränder gjorde detta till en mycket 
uppmärksammad händelse och än idag räknas ”den sorte fredag” 
som den värsta våldsincidenten i dansk fotbollshistoria (Joern 
2010).   
Problemet växte under 1990-talet och i slutet på decenniet räknade 
polisen med att det fanns kring 200 organiserade ”huliganer” i 
Danmark varav cirka 60 ”risikofans” i South Side United, cirka 50 i 
Copenhagen Ultras medan White Pride och White Angel i Århus 
uppskattningsvis hade 30−40 medlemmar. Trots att antalet växte 
liksom bråken kring fotbollen avvisade danska justitieministern, 
Lene Espersen, år 2002 ett förslag om att införa ett ”huliganregis-
ter” då hon menade att antalet ”fodboldböller” var för få för en så-
dan åtgärd. Antalet låg då på 150−200 individer (Joern 2010:72).  
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Under 2010 blev 399 personer anhållna i samband med fotbolls-
matcher i Danmark. Den absolut största majoriteten blev tagna för 
störande uppträdande och för innehav av pyroteknik. Endast 16 
blev anhållna för våld (Joern 2010:183).  
 
Joern menar att man måste skilja på det reaktiva och det proaktiva 
fotbollsvåldet. Det reaktiva våldet kännetecknas av spontanitet ut-
ifrån konkreta händelser, såsom domslut, polisingripanden eller 
provokationer från andra fans. Joern exemplifierar med den man 
som sprang in på fotbollsplanen och överföll domaren i matchen 
mellan herrlandslagen Danmark och Sverige i Parken, Köpenhamn 
2007. Då detta är en spontan reaktion på en konkret händelse ska 
den inte kategoriseras som huliganism menar Joern (Joern 
2010:148).11 De proaktiva handlingarna, däremot, är planerade 
och kan vara våld mot fans, polisen, kontrollörer, spelare, klubb-
representanter, liksom skadegörelse och kastande av föremål. Kän-
netecknande för dessa handlingar är just att de är planerade av 
supportrar som gör dem, enligt Joern, just for the fun of it eller 
som ett led i en maktdemonstration. De supportrar som ägnar sig 
åt detta gör det för kicken, spänningen och för att uppleva ”flow” 
(Joern, 2010:14).12  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Danmark har och har 
haft problem med huliganism. Denna är huvudsakligen koncentre-
rad till Köpenhamn, Aarhus och Aalborg 
 
Norge 
Norge har, jämfört med Sverige och Danmark, haft få problem 
med ordningsstörningar och våld i samband med idrott. Engelsk 
fotbollskultur har visserligen haft och har fortfarande en stor bety-

                                                  
 
11 Det innebär att det som den svenska forskaren Tore Brännberg omnämner som resultatoriente-
rad- respektive psykopathuliganism inte skall kategoriseras som huliganism enligt danska Joern. 
12 Detta stämmer överens med tolkningen som den skotska forskaren Richard Giulianotti gör av de 
mest våldsbenägna supportrarna nämligen att det handlar om människor som är thrill seekers (Giuli-
anotti 2008).  
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delse för norsk fotbollskultur och norska supportrar, men detta har 
inte lett till något idrottsrelaterat våld som kan kopplas till Eng-
land. Kanske just därför fokuserade antropologen Hans Kristian 
Hognestads avhandling Norway between Bergen and Middlesb-
rough – Football Identities in Motion från 2004 på norska sup-
portrar som följde engelska lag snarare än norska supportrar till 
norska lag (Hognestad 2004). Förutom Hognestads studie av 
”långdistanssupportrar” har andra norska studier undersökt nors-
ka supportrars förhållande till engelsk fotboll och engelska lag 
(Iost 2000; Hågenvik 2003), några har skrivit om engelska sup-
portrar (Hognestad 1995; Åm 2003) och andra om engelskt infly-
tande på norsk fotboll (Goksöyr & Hognestad 1999). 
 
En som har studerat norsk supporterkultur är sociologen Arve 
Hjelseth som 2006 lade fram avhandlingen Mellom börs, katedral 
og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialise-
ring av fotball (Hjelseth 2006). Hjelseth visar att huliganismen inte 
har varit en viktig fråga för norsk fotbollskultur. Även om huliga-
nismen inte har påverkat norsk idrott i någon större utsträckning 
har det förekommit diverse oroligheter kring grupperingar som 
både genom media och i norsk offentlighet har gått under det eng-
elska namnet ”causals”.  
 
Förutom Hjelseths forskning kring norska supportrar har Halvdan 
Haugsbakken skrivit om norska ”causals” utifrån ett medieper-
spektiv. Han fokuserar på medias rapportering av det som i Norge 
har fått namnet ”causalkulturen” (Haugsbakken 2011). Även om 
det reella fotbollsvåldet har varit nästan helt frånvarande i Norge 
har det varit en aktiv medierapportering som tog sin början år 
2000. Så sent som i april 2000 börjar norsk media rapportera om 
den norska ”causalkulturen” och grunden för uppkomsten härleds 
till rivaliteten mellan Norges två största städer, Oslo och Bergen, 
och de två fotbollsklubbarna Vålerengen och Brann. Intressant att 
notera är att när den traditionella papperstidningen Bergens Ti-
dende skriver om fenomenet första gången gör de det genom att 
uppmärksamma en websida som de menar ”sprider våld på nätet” 
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(Bergens Tidende 2000407; Haugsbakken 2011). Totalt rapporte-
ras det om 268 incidenter i norsk media åren 2000−2009 med en 
tydlig ökning åren 2006−2009. Från och med 2004 börjar causal-
kulturen ta större plats i norsk offentlighet och polisen börjar utta-
la sig om fenomenet. Det sker en mera systematisk kartläggning av 
de olika grupperna samtidigt som polisen i Oslo och Bergen börjar 
samarbeta, använder sig av spanare samt etablerar egna arbets-
grupper. Causals börjar omnämnas som ”höyrisikosupportere” 
(Haugsbakken 2011:9). 
 
2007 sker det ett trendbrott i causalkulturen i Norge då TV2 fil-
mar ett slagsmål och har detta som nyhetsinslag. Detta gör att TV2 
kritiseras av polisen för de menar att denna medieexponering ökar 
rekryteringen till causalmiljöerna. Då har det gått mer än sju år se-
dan Bergens Tidende, april 2000, uppmärksammade fenomenet 
genom att hänvisa till en websida. I slutet av 2007 hade en strategi 
för hur man ska arbeta med problematiken utarbetats: Det ska 
jobbas förebyggande, polissamarbetet ska bättras, man ska göra en 
genomgång av Politidirektoratets roll och man skall utväxla erfa-
renheter på europeisk och internationell nivå (Haugsbakken 
2011:14). Utvecklingen under 2008 och 2009 gjorde att polisen ut-
redde möjligheterna att införa reseförbud och anmälningsplikt och 
i slutet av säsongen 2009 använde sig polisen av det nya tilltaget 
”besöksförbud” då en 19-åring förbjöds närma sig Vålerengens 
hemmaarena, Ullevål stadion, och hålla sig på 500 meters avstånd 
från olika bortaarenor då Vålerengen spelar. Totalt räknar man in 
100−200 män i causalmiljön i Norge 2010 (Haugsbakken 2011).  
 
Att det finns 268 incidenter omskrivna i norska medier kan ju ge 
bilden av att huliganproblemen är stora i Norge, men jämför man 
till exempel med Sveriges mediala täckning av problemen kan en 
enskild händelse i Sverige ge flera artiklar än så. I artikel 2 visar jag 
hur en enskild händelse i Sverige renderar ett stort medieintresse 
(Radmann 2012c). Trots medierapporteringen kring de norska cau-
sals kan man konstatera att huliganismen, oavsett vilken definition 
man väljer, har varit och är ett mycket litet problem för norsk id-
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rott. Det finns få rapporter och knappt någon forskning alls kring 
problematiken och flera internationella forskare konstaterar att hu-
liganismen är ett icke-problem i Norge (Frosdick & Marsh 2005).  

 
Finland 
Forskning kring idrottsrelaterat våld i Finland förekommer knappt. 
Det finns några studier kring allmänt supporterskap, men ingen 
som särskilt uppmärksammar våldsproblematiken, utan snarare 
supporterskapet generellt. I studierna Finnish Football Supporters 
away from Home: A Case Study of Finnish National Team Fans 
och Alcohol and Transformation of Sport Spectating in Finland 
konstaterar den finska sociologen Harri Heinonen att våldet inte är 
en fråga för den finska supporterkulturen samtidigt som han menar 
att den finska supporterkulturen har anammat en kontinental stil 
med mycket sång, flaggor och banners, och några enstaka Ultras-
grupperingar (Heinonen 2002, 2005). De finska myndigheterna 
har haft strikta restriktioner för vad som tillåts på arenorna och 
det finns förbud mot stora flaggor och tifo-arrangemang på grund 
av brandrisken. De incidenter som har förekommit kring fotbollen 
och ishockeyn är alkoholrelaterade och det har varit vissa dispyter 
mellan supportrar och klubbarna när det gäller förbjudandet av 
tifo-arrangemang. Pressen verkar haft en tendens att överdriva 
problematiken även i Finland: 
 

The tabloid press in particular has been keen to hype up a no-

tion of Finnish hooliganism. However, the concept of hooligan-

ism is clearly an inadequate conceptualization of Finnish audi-

ences and emerging Finnish fandom. Indeed through their refer-

ences to hooliganism the media have clearly exaggerated the 

phenomenon of fan disorder in Finland and in this way stirred 

up a climate of fear and apprehension (Heinonen 2002:7). 

 
Heinonen lyfter problemen med att media skapar en moralisk pa-
nik kring den förmodade huliganismen och att det i Finland pågår 
en symbolisk kamp mellan media, supportrar och myndigheter 
kring representation av identitet och supportrarnas beteende.  
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Sverige och den Nordiska kontexten 
Även om de nordiska länderna uppvisar många likheter vad gäller 
samhällsutveckling och synen på idrottens plats i välfärdssamhället är 
det stora skillnader mellan länderna när det gäller huliganism. I en 
nordisk jämförelse kan man konstatera att Sverige har och har haft de 
största problemen med idrottsrelaterat våld och huliganism (Gren 
2009, Radmann 2012 b). Danmark blev tidigt mest känt för sina ”Ro-
ligans”, landslagssupportrar som fick en internationell positiv stämpel 
genom sitt karnevalistiska uppträdande. Dock har den danska klubb-
fotbollen haft problem med idrottsrelaterat våld sedan 1992 och i 
Danmark hittar man flera olika firmagrupperingar. I Norge har pro-
blemen varit högst marginella. Trots att det har varit en hel del medie-
skriverier kring ”causalkulturen” har det fysiska våldet i princip varit 
obefintligt i det norska fotbollslandskapet. Detsamma gäller för Fin-
land. Det har varit en del medieskriverier och enskilda händelser, men 
som samhälls- och idrottsproblem har huliganismen varit i princip 
frånvarande där. När det gäller Island har det rapporterats om enstaka 
fylleslagsmål i samband med idrott, men ingen huliganism och därför 
tas inte Island upp i denna nordiska genomgång (Radmann 2012 b).  
 
Den forskning som är gjord i de nordiska länderna kring idrotts-
våldet pekar på medias starka roll kring gestaltningen av suppor-
ter- och huligankulturen.   
 
Det är Sverige och Danmark som har de största problem med huli-
ganism bland de nordiska länderna. Även om det finns likheter mel-
lan de två länderna så finns det också skillander. I Danmark verkar 
extremhögern ha en starkare position i huliganlandskapet än vad 
tillfället är i Sverige. ”Risikofansen” i ”White Pride” framstår som 
den gruppering i det nordiska supporterlandskapet som idag har tyd-
ligast koppling till extremhögern. I Sverige var det vissa problem 
med extremhögern i slutet på 1980-talet, men idag verkar inte hö-
gerfalangen ha någon plats i vara sig supporter- eller huliganland-
skapet:  
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1989 stod 300 personer i vår klack och heilade och sjöng om 

att Hitler höll på `Djurgårn´ /../ En annan ramsa i Djurgårds-

klacken hade texten ”Karl den 12:e hade hundratusen man och 

han var hjälte i vårt land – Sieg Heil”, varpå många i klacken 

höjde högerarmen i nazisthälsning (Hagström, et al. 2010:87)  

 
Författarna bakom Va för Jävla pack e ni? menar att detta huvud-
sakligen var en protest mot ”mainstreamsamhället” som skulle 
chockera och att det inte handlade om någon medveten rasism eller 
nynazism. Enligt författarna var de flesta klacksupportar ointresse-
rade av politik generellt, men mycket upptagna av att provocera: 
 

´Heilandet´ som förekom ganska flitigt på Råsunda, Stadion och 

Hovet var oftast ett uttryck för provokation snarare än för en 

politisk åsikt (Hagström et al. 2010:91).  

 
Att högerextrema uttryck bara användes för att provocera är troli-
gen en väl naiv tolkning. Författarna skriver visserligen så, men 
man måste ha i minnet att detta självklart kan vara en efterkon-
struktion. Med tanke på utvecklingen bland vissa firmor runt om i 
Europa, inte minst i Danmark, där högerextremismen varit en vik-
tig del är det svårt att tro att det bara skulle handla om en provo-
kation mot det etablerade (fotbolls-)samhället.  
 
Enligt författarna till Va för Jävla pack e ni? såg Firman Boys till 
att invandrarfientligheten på AIK:s ståplatsläktare minskade:  
 

I Firman fanns invandrarkillar och som grupp accepterade man 

inte de rasistattityder som med viss framgång drevs av skin-

heads på Råsunda Norra Ståplats (Hagström, et al. 2010:92). 
 

Jämför man mina analyser med med de analyser etnologen Berit Wi-
gerfelt och historikern Anders Wigerfelt gör i sin bok Rasismens ytt-
ringar. Exemplet Klippan (2001) upptäcker man att det finns en hel 
del strukturella och organisatoriska likheter mellan grupper från  
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extremhögern och firmagrupperingarna. Båda grupperna ser polisen 
som sin fiende, alla samhällsklasser finns representerade, de använ-
der internet för att sprida sitt budskap, det är en stark ”brödrage-
menskap”, det finns stödpaket för de bröder som hamnar i fängelse 
och delar av maskulinitetsdiskursen verkar vara den samma: 
 

De dygder som hyllas, som mod, trohet, plikt, offervilja och kamp, 

är invävda i världsåskådningen (Wigerfelt & Wigerfelt 2001:121). 

 
En annan likhet är utanförskapet hos båda dessa grupper, ett utan-
förskap som skapar en stark gemenskap: 
 

I en värld där man är omgiven av människor som tycker illa om 

det man står för får naturligtvis samvaron med åsiktsfränderna 

en mycket speciell betydelse (Wigerfelt & Wigerfelt 2001:134).  

 
Även om det finns dessa likheter så är det mycket stora skillnader 
mellan dessa svenska grupperingar, inte minst utifrån att firmakul-
turen är apolitisk samt att alla, oavsett ursprung, etnicitet och färg, 
verkar välkomnas så länge man ställer sig bakom den våldsideologi 
som förespråkas i subkulturen. Detta skiljer sig från Danmark där 
extremhögern verkar utgöra delar av huliganlandskapet. 
 
Avhandlingen diskuterar frågor som har koppling till de maskulini-
tetsdiskurser som återfinns inom extremhögern och inom firmakul-
turen. Mina analyser visar att medias påverkan på dessa två sub-
kulturer uppvisar många likheter. Som framgår av den nordiska 
genomgången har medias beskrivningar av ”huliganism” haft en 
avgörande betydelse för hur fenomenet har hanterats och uppfat-
tats av olika samhällsaktörer. Detta återkommer jag strax till efter-
som syftet med avhandlingen är att förklara kopplingen mellan 
medier och huliganism. Men låt oss först titta lite närmare på vad 
den internationella forskningen säger om huliganismen. 
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INTERNATIONELL FORSKNING  
OM HULIGANISM 

Internationell forskning om huliganism är flervetenskaplig. Inom 
de tre ämnesdisciplinerna, psykologi, antropologi och sociologi har 
de flesta studier genomförts. Det var i mitten av 1960-talet som 
forskarna började intressera sig för läktarpubliken så låt mig kort 
säga något om den generella utvecklingen kring forskningsfältet 
innan jag går in på respektive disciplin.  
 
Forskning om huliganism 1965–2012 
Fotbollspublikens ändrade uppförande under 1960-talet påkallade 
akademikernas intresse och man började beforska detta kring 
1965. Parallellt med att huliganismen spred sig runt om i Europa 
började engelska forskare att analysera fotbollspubliken med ut-
gångspunkt i psykologiska, antropologiska och sociologiska för-
klaringsmodeller. I fokus stod supportrarnas beteende och i några 
fall även media. I fråga om social kontroll och polisiära insatser be-
traktades fotbollsvåldet som ett allmänt ordningsproblem och inte 
något som skulle behandlas i särskild ordning och så såg man på 
fenomenet fram till mitten på 1980-talet (Tsoukala 2009:14). 
 
Under perioden 1985−1997 kom huliganproblematiken att bli ett 
internationellt erkänt samhällsproblem som erfordrade särskilda 
lagar och förordningar och specifika polisstrategier. Den händelse 
som satte fart på denna utveckling var som nämndes i inledningen 
”Heyseltragedin”. I Europacupfinalen mellan Liverpool och Juven-
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tus den 29 maj 1985 på Heysel-stadion i Bryssel dog 39 människor 
och över 600 skadades. Bråket initierades av Liverpoolfans som ja-
gade Juventusfans och i den kalabalik som uppstod kollapsade en 
vägg och människor krossades och trampades ihjäl. Efter detta blev 
engelska klubbar bannlysta och fick inte spela internationell fotboll 
på fem år. Tragedin gjorde att allt flera forskare från olika länder 
och discipliner började beforska området. Problemet var att de fles-
ta enbart fokuserade på huliganerna som ett isolerat, fristående fe-
nomen, bortkopplat från övriga aktörer och annan sociopolitisk 
kontext. Därtill lades allt för mycket energi på att ifrågasätta 
andras forskningsresultat, eller som Frosdick och Marsh samman-
fattade det brittiska forskningsläget: 
 

More time (was) devoted to demolishing the views of other 

”experts” than to developing alternative explanations (Frosdick 

& Marsh 2005:78). 

 
Eftersom forskarna inte kunde enas kring definitioner av proble-
matiken överlämnades en stor del av tolkningsföreträdet till andra 
aktörer såsom polis, rättsväsende, media och privata vaktbolag. 
Med Heysel-tragedin i fokus för det vidare arbetet kännetecknades 
perioden fram tills 1990 därför av hårda repressiva åtgärder.  
 
England har en särställning både när det kommer till att förklara 
huliganismens uppkomst och att föreslå lösningar på problematiken 
kring fenomenet. Dessa åtgärdsförslag har haft internationella ring-
verkningar på den europeiska diskussionen kring huliganism. Inte 
minst har den så kallade Taylor-rapporten från januari 1990 spelat 
en avgörande roll både för den engelska och internationella läktar-
kulturen. Lord Taylor la fram rapporten Hillsborough Stadium 
Disaster Inquiry report – benämnt Taylor-rapporten – efter Hillsbo-
roughkatastrofen i Sheffield 1989 då 96 Liverpoolsupportrar miste 
livet i samband med en fotbollsmatch (Lord Taylor´s report on the 
Hillsborough Stadium Disaster 1990). Rapportens uppgift var att 
kartlägga orsakerna till tragedin samt ta fram riktlinjer för att för-
hindra framtida olyckor. Rapporten slår fast att huvudanledningen 
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till olyckan var polisens misslyckade insatser. Taylor-rapporten blev 
en milstolpe i förändringen av den engelska läktarkulturen. De eng-
elska klubbarna i de två högsta ligorna blev ålagda att följa många 
av de rekommendationer som skrevs fram i rapporten. Några av de 
viktigaste åtgärderna var att införa enbart sittplatser, ta bort stake-
ten mellan åskådarna och planen och att införa säkerhetskameror, 
så kallade CCTV-kameror. En nationell säkerhetsstyrka för fotboll 
upprättades − National Football Intelligence Unit – och alla arenor 
ålades att moderniseras. Vidare skrev Taylor att man skulle efter-
sträva en ökad dialog mellan klubbar, supportrar och polisen och 
just samverkan samt kontinuitet i det vidare arbetet kring läktarkul-
turen lyftes fram som något nödvändigt: 
 

I hope /…/ I have made it clear that the years of patching up 

grounds, of having periodic disasters and narrowly avoiding 

many others by muddling through on a wing and a prayer must 

be over. A totally new approach across the whole field of foot-

ball requires higher standards both in bricks and mortar and in 

human relationships (Taylor-rapporten 1990:23). 

 
Även om Lord Taylor skrev att det var polisens fel så anklagades 
Liverpoolsupportrarna för tragedin. Bland annat skrev tabloiden 
The Sun att Liverpoolfansen, då tragedin inträffade, var fulla, att 
de rånade offren, att de urinerade på polisen som försökte hjälpa 
till och att de misshandlade sjukvådspersonal. Denna misskredite-
ring lyfts fram i en ny rapport som publicerades 12 september 
2012. Dokumentet skrevs av en oberoende panel, tillsatt av den 
engelska regeringen. Rapporten bygger på en genomgång av 
450 000 sidor med uppgifter som är relaterade till olyckan. Där 
slås fast att alla Liverpool-fans var oskyldiga. Dessutom under-
stryks det att polis och myndigheter har försökt att mörklägga sina 
misstag under de 23 år som har gått mellan 1989 och 2012 (hills-
borough.independent.gov.uk).  
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Den engelska premiärministern David Cameron uttryckte regering-
ens ursäkt till de drabbade familjerna vid en presskonferens 12 sep-
tember 2012, dagen den nya rapporten offentliggjordes: 
 

With the weight of the new evidence in the report it's right for 

me today as prime minister to make a proper apology to the 

families of the 96 /…/ On behalf of the government, and indeed 

of our country, I am profoundly sorry that this double injustice 

has been left uncorrected for so long 

(http://www.guardian.co.uk/football/2012/sep/12/hillsborough-

disaster-david-cameron-apologises?fb=optOut). 

 
Det stora och flervetenskapliga intresset för att studera huliganis-
men avtog i slutet av 1990-talet. Jämförelsevis få studier genom-
fördes och de som publicerades byggde framförallt på tidigare 
forskning och etablerade teorier. En anledning till detta kan vara 
att England efter hand fick bukt med huliganismen på läktarna i de 
högsta serierna efter att ha följt Taylor-rapportens rekommenda-
tioner vilket gjorde att forskningsintresset dalade (Tsoukala 2009). 
Men vad har då varit i fokus för de olika disciplinerna? Låt oss 
börja med de psykologiska studierna. 

 
Psykologiska studier 
Från mitten av 1970-talet till början av 1980-talet stod britten Pe-
ter Marsh och hans forskarteam för flera undersökningar om huli-
ganismen utifrån socialpsykologiska teorier och metoder. En av de-
ras huvudpoänger var att man skulle uppfatta våldet som rituellt 
snarare än faktiskt. Marsh myntade begreppet aggro för att beskri-
va hur unga fotbollssupportrar använde läktarna för att visa upp 
virilitet och tillhörighet till sin subkultur. Att man ändå gick över 
den rituella våldsgränsen, och utövade faktiskt våld, förklarade 
Marsh med att vissa individer alltid går över de gränser som grup-
pen har kommit överens om samt att ordningsmakten hade provo-
cerat fram våldet. Vidare pekade forskargruppen på att det fanns 
en särskild ”läktarhierarki” där social identitet konstruerades. 
Bakom det som kunde uppfattas som kaotiskt var det en tydlig 
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struktur, där en identitet mellan grupplojalitet och aggressivitet ba-
lanserades och utvecklades. Genom fältstudier visade forskarna att 
det var en rationalitet i supportrarnas beteende och deras förklar-
ing till ”the social order of the terraces” blev deras viktigaste 
forskningsbidrag (Marsh 1978; Marsh & Campell 1982). Marsh 
fick kritik för att hans forskargrupp både underskattade och un-
derrapporterade det faktiska våld som förekom. Gruppen fick vi-
dare kritik för att sakna historisk kontextualisering och att de inte 
tog hänsyn till socioekonomiska samt politiska förklaringsfaktorer 
(Tsoukala 2009, Joern 2010). 
 
Forskningen kring våldet som en ritualiserad företeelse, snarare än 
ett faktiskt våld, spred sig efter hand utanför Englands forsknings-
miljöer. I Italien konstaterade flera forskare att huliganers sökande 
efter identitet och grupptillhörighet var starkt förknippat med det 
ritualiserade våldet och att detta i sin tur var förknippat med olika 
situationsbundna variabler såsom arenors utformning, fotbollens 
regelsystem och matchresultat. Forskarna menade vidare att våldet 
inte huvudsakligen var fysiskt utan till stor del bestod av gester 
mot motståndarklacken, förolämpningar och glåpord (Salvini 1998 
& Dal Lago 1994 ur Tsoukala 2009). 
 
Belgiska och holländska forskare påpekade att det var specifika si-
tuationer och omständigheter som skapade huliganismen och att 
orsakerna huvudsakligen stod att finna i grupprocesser och sup-
portrarnas starka klubbtillhörighet. De tillade vidare att huliga-
nismen inte kunde förklaras som enskilt fenomen utan måste för-
stås och analyseras i en bred samhällskontext där faktorer som 
frånvarande föräldrar och uppluckring av normer spelade viktiga 
roller (Dunand 1987 & Brug 1994 ur Tsoukala 2009).  
 
Det situationella perspektivet, att ”tillfället gör huliganen”, mötte 
kritik för att det ansågs ta bort aktörernas eget ansvar och vilja. 
Gerry Finn som analyserade skotska supportrars våldsbenägenhet 
menade att det inte gick att bortse från att dessa unga män även 
gjorde ett medvetet val. De sökte spänning och genom att delta i 
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slagsmålen fick de en individuell förstärkt tillhörighet till den egna 
gruppen samtidigt som gruppen fick en stärkt gruppkänsla genom 
att individen kommer över sin individuella rädsla och slåss i grup-
pens namn (Finn 1994). Under tidsperioden 1985−97 började fir-
magrupperingar uppmärksammas allt mer i forskningen. 
 
Både i Frankrike och Turkiet utvecklade olika forskargrupper idén 
om det ritualiserade våldet och kopplade detta till olika former av 
yttre påverkan som matchresultat, den fysiska platsens utformning, 
spelet på plan och medietäckningen (Le Noé 1998 & Erkiner 2004 
ur Tsoukala, 2009:100–101).  
 
I England vidareutvecklade Clifford Stott teorierna kring det ritua-
liserade våldet, men i motsats till sina föregångare bygger han sina 
teorier på breda empiriska studier, bland annat flera olika fältarbe-
ten. Utmärkande är även att han och hans kollegor inte blundar för 
att det faktiskt inträffar en hel del reellt våld, inte enbart rituellt, i 
huliganers sammanstötningar. Stott pekar också på att det sker en 
interaktion mellan olika aktörer såsom huliganer, supportrar, poli-
ser och privata vaktbolag. Genom denna interaktion påverkas 
händelseförloppet i hög grad, eftersom de olika aktörerna triggar 
upp stämningen och därigenom ökar våldsincidenterna (Stott & 
Pearson 2007). 
 
Många av resonemangen överlappar varandra mellan de tre disci-
plinerna. När det till exempel gäller det symboliska våldets karak-
tär och plats i huligankulturen så kan det vara större skillnader 
mellan enskilda forskares uppfattning än mellan ämnesdiscipliner-
na. Där Peter Marshs forskning har fått kritik för att underskatta 
det reella våldet så lyfter hans ämneskollega Clifford Stott att både 
det fiktiva och det reella våldet har sin absoluta plats i kulturen.  
 
I denna avhandling har jag inspirerats av de psykologiska studierna 
på flera sätt. Mitt material stärker Stotts slutsatser att både det 
symboliska våldet och det fysiska våldet spelar en avgörande roll (i 
det svenska huliganlandskapet) vilket kommer fram både i de me-
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dieanalyser jag har gjort samt i intervjuerna. Att aktivt skapa en 
fysisk konfrontation med likasinnade verkar vara en av firmornas 
grundpelare − både det faktiska våldet och det rituella våldet är 
viktigt. Vad gäller det symboliska våldet så verkar detta öka i takt 
med de sociala mediernas framväxt något jag diskuterar i artikel 1 
och 2. 
 
Skapandet av identitet inom huligankulturen, både på individ och 
på gruppnivå, intar en central plats hos alla forskarna oavsett äm-
nestillhörighet. Identitetsskapandet är en av de centrala begrepp 
som jag själv lyfter upp som en huvudförklaring till att unga män 
söker sig till den våldsamma supporterkulturen. Detta resonemang 
utvecklas i teoridiskussion genom Erving Goffmans teorier om 
identitet, tillhörighet och stigma. 
 
Stotts påpekande att graden och frekvensen av oroligheter är bero-
ende av interaktionen mellan många olika aktörer – ej enbart mel-
lan huliganer – synliggörs även i min undersökning. Att både huli-
ganer, ultras-grupperingar och andra supporterkategorier påverkas 
av och i mötet med polis och privata vaktbolag, är något som ofta 
resulterar i att våldet och aggressiviteten ökar. Den sociala interak-
tionens konsekvenser som sker i detta möte – ansikte mot ansikte – 
förklarar jag utifrån Goffmans begrepp social interaktion. Jag pro-
blematiserar detta möte också utifrån att de olika aktörernas hand-
lingar uppträder på olika (medie-)scener. Dessa tolkas i sin tur i 
specifika (medie-)kontexter – genom dessa olika medienarrativ 
verkar respektive grupp få sina ”verklighetsbilder” bekräftade: på 
Sverigescenen skrivs oftast att polisen använder övervåld och i tra-
ditionella medier, inte minst i kvällspressen, att ”supportrarna” är 
”slödder” och ”idioter”.  
 
Socialantropologiska studier  
De socialantropologiska studierna har flera paralleller till de psy-
kologiska studierna genom att de knyter an till våldets symboliska 
karaktär. Den engelska antropologen Desmond Morris såg fot-
bollsmatchen som ett viktigt socialt event som byggde på symboler 
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huvudsakligen koncentrerade kring ”jagande”, ”krig”, religiösa ri-
tualer och kollektiv representation i sin bok Fotbollsfolket från 
1981 (Morris 1981). Morris bok diskuterar fotbollen i stort och 
han jämför fotbollspubliken med en traditionell stambefolkning. 
Genom sina studier visade Morris på fotbollsvåldets komplexitet, 
men också här kom det faktiska våldet i skymundan, då huvudfo-
kus låg på att förklara det symboliska och rituella våldet. Kritik 
väcktes mot den begränsade empiri som användes i hans under-
sökningar (Dunning et al. 1991). 
 
Under perioden 1985−97 fokuserade antropologerna, liksom de 
psykologiskt intresserade forskarna, i England på att våldet huvud-
sakligen var rituellt och ingick som en viktig del i både individuella 
och i gruppers identitetsprocesser för att skapa och återskapa sig 
själva. Några forskare pekade på det ömsesidiga beroendet mellan 
supportrarna, ordningsmakten och media. Gary Armstrong mena-
de att media fokuserade på och överdrev våldsproblematiken och 
att det därigenom blev en diskussion som överdramatiserade det 
reella våldet (Armstrong 1998). Även dessa forskare har fått kritik 
för att underskatta det faktiska våldet samt att deras studier skulle 
bygga på tunn empiri (Tsoukala 2009:44). 
 
En annan approach hade den franska forskaren Alain Ehrenberg 
som menade att huliganerna huvudsakligen kunde betraktas som 
en grupp unga sårbara män som hade kommit i kläm mellan kon-
sumtionssamhället och fotbollens kommersialisering. Idén om id-
rotten och fotbollen som en demokratisk arena var långt ifrån en 
realitet, vilket skapade ett tomrum och en stark frustration hos 
supportrarna. Detta ledde i sin tur till våldsamheter. Individuella 
önskningar om att göra bra ifrån sig, om att vara aktörer och inte 
enbart konsumenter inom fotbollskulturen gjorde att man sökte sig 
till våldsamheter för att kunna stå i medias blickfång, för att bli 
bekräftade och få en social identitet (Ehrenberg 1991 ur Tsoukala 
2009:44−45). Ehrenbergs idé om unga fotbollssupporters vilja att  
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synas, på läktaren och i media, i det kommersiella fotbollsland-
skapet har levt kvar i många akademiska studier som en viktig för-
klaring till huliganismen och är något jag diskuterar i mina artiklar. 
 
Antropologer utanför England stödjer engelsmannen Armstrongs 
idéer om att det reella våldet tillhör undantagen och att det hän-
givna supporterskapet handlar om komplexa ritualer som har som 
främsta målsättning att säkerställa en viss maskulinitet samt skapa 
gemensamhetskänslor. Våldet sägs inte vara signifikant för miljön 
och uppträder sporadiskt och när det uppträder är det på grund av 
enskilda individer som bryter mot gruppens egentliga normer 
(Roumestan 1998 ur Tsoukala 2009).  
 
Mina resultat stärker socialantropologernas tolkningar om att hu-
ligankulturen är en viktig plats för social identitet, social gemen-
skap och att fotbollsläktarna är en utomordentlig arena för, vad 
Goffman kallar impression management − en scen där man kan 
visa upp sig och där media fungerar som en uppförstorande spegel 
och megafon (se teoriavsnittet för en fördjupad diskussion om det-
ta). Socialantropologerna lägger fokus på våldets symboliska ka-
raktär vilket gör att de har en tendens att underskatta det faktiska, 
reella våldet – ett våld som bevisligen försiggår och har en faktisk, 
autentisk plats i det svenska huliganlandskapet, något jag för fram 
i mina resonemang. Medias avgörande roll för huliganismens ge-
staltning lyfts i många antropologiska studier. 
 
Sociologiska studier  
De sociologiska studier som gjordes från 1960-talet till mitten på 
1980-talet hade en stor bredd av teoretiska inriktningar och för-
klaringsmodeller, från politiska och subkulturella perspektiv till 
studier i skärningspunkten mellan sociologi och kriminologi. 
 
En av de tidigt tongivande forskarna inom huliganforskningen var 
Ian Taylor (1971). Han menade att förklaringen till våldet måste 
sökas i fotbollens förändrade förutsättningar. Från att supportrar-
na hade varit en, enligt Taylor, demokratisk och deltagande aktör i 
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skapandet av fotbollskulturen hade marknadslogiken tagit över allt 
mer och separerat supportrarna från klubben och spelarna. Sup-
portrarnas inflytande hade följaktligen minskat i takt med kom-
mersialiseringens frammarsch. Detta förborgerligande av fotbollen 
möttes med förakt av delar av supporterkulturen som ville vara ak-
tiva aktörer och inte passiva konsumenter. Hans förklaring till fot-
bollshuliganismen blev därmed att den bottnade i ett motstånd från 
arbetarklassen som upplevde att deras favoritsport blev fråntagen 
dem. Taylor fick emellertid hård kritik för att han gav en allt för 
romantiserad bild av fotbollskulturens historia, och särskilt tesen 
om att en enad arbetarklass en gång i tiden hade samlats kring den 
”demokratiska fotbollen”. Taylors marxistiskt inspirerade studier, 
där kopplingen mellan social klass och fotbollens alienering var 
central, fick spridning runt om i Europa, och återfinns bland annat 
hos nyss nämnda Ehrenberg. Vissa såg fotbollen som en del av en 
ideologisk, kapitalistisk statsapparat och anledningen till våldets 
uppkomst stod att finna i kapitalismens struktur. Politiskt, ekono-
miskt och ideologiskt blev fotbollen allt mer kapitalistisk och 
kommodifierad och kom att innefatta olika former av våld som 
slagsmål, dopning och korruption. Dessa teorier är svåra att vali-
dera, då empirin även här ofta lyser med sin frånvaro (Tsoukala 
2009). 
 
Även om Taylor genomförde sin forskning på 1960-talet så lever 
många av resonemangen kvar i dagens fotbollsdiskussion, där olika 
supportergrupper ofta företräder ståndpunkten om fotbollens au-
tenticitet och demokratiska potential mot kommersialiseringen och 
varufieringen av fotbollskulturen (Joern 2010).  
 
När det kommer till subkulturella studier fokuserade även dessa på 
att fotbollsvåldet var en reaktion från arbetarklassens unga män 
mot det som beskrivs som det ”dubbla förtrycket”, dels från klass-
samhället, dels från vuxensamhället. De unga arbetarklasskillarna 
skapade en motkultur, där fotbollsvåldet blev en naturlig del där 
man kunde hävda sig och skapa en egen subkultur med egna nor-
mer och värderingar i opposition mot det växande konsumtions-
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samhället (som de inte hade tillgång till) med dess fokus på långsik-
tiga mål, personligt ansvar och medelklasskodifierade uppträdelse-
normer. John Clarke var en av de ledande forskarna inom denna 
inriktning. Han konstaterade att de supportrar som bråkade var 
genuint intresserade av fotbollen och inte bara ”allmänna bråksta-
kar” (Clarke 1978). Diskussion pågår fortfarande om huliganer 
enbart är intresserade av våldet eller om de även har ett intresse för 
sin idrott. Min analys visar att den absoluta majoriteten av de 
svenska huliganerna verkar vara intresserade av sin klubb och av 
den idrott klubben representerar. Detsamma verkar vara fallet i 
Danmark där forskarna är överens om att de mest våldsamma 
supportrarna även är hängivna fotbollsälskare och ”riktiga fans”: 
 

Mange af de såkaldte risikofans er begejstrede og helhjertede 

tilhängere af et bestemt fotboldhold (Joern 2010:75).  

 
Tittar man på studier i skärningspunkten sociologi/kriminologi så 
intresserade sig forskare inom denna riktning tidigt för begreppet 
”moralisk panik” – något som de menade skapades genom medias 
beskrivning av fotbollsvåldet. Genom att media överdrev våldet 
skapades en ”våldsmediespiral” där allmänhetens oro tvingade po-
lisen att sätta in insatser utifrån mediebilden, vilket resulterade i att 
samhällets insatser för att stävja våldet inte stod i proportion till 
den faktiska problembilden. Stanley Cohen var den första som lyfte 
fram den av media skapade ”moraliska paniken” genom sina stu-
dier av mods- och rockerskulturen (Cohen 1972). Genom medias 
uppförstorade hotbild av problemens karaktär och omfattning 
skapades en oro hos befolkningen och inte minst hos den brittiska 
medel- och överklassen. Flera forskare har följt upp Cohens forsk-
ning och både då och nu kan man konstatera att det finns en tydlig 
koppling mellan media och huliganism, på så sätt att media hela 
tiden medverkar till att forma allmänhetens bild av våldet och vilka 
samhällsinsatser som måste till för att lösa problematiken (Hall 
1978, Armstrong 1998, Dunning 2000).  
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Intresset för fotbollsvåldet var större bland akademiker än bland de 
som arbetade med lagar och förordningar runt om i Europa under 
perioden 1965–85. Då sågs huliganismen huvudsakligen som ett 
allmänt socialt ordningsproblem och inget som krävde särskild lag-
stiftning. Polisens sätt att arbeta kring problematiken speglade de 
olika ländernas demokratiska historia och skilde sig därför mycket 
åt. I länder med stark parlamentarism och likhet inför lagen, som till 
exempel England och Holland, arbetade polisen både med dialog 
och med preventiva åtgärder medan i länder som hade präglats av en 
våldsam politisk möteskultur, som t.ex. Italien och Grekland, och 
där allmänhetens förtroende för ordningsmakten var mycket låg, 
slog polisen till hårt mot fotbollsoroligheter (Tsoukala 2009:22−30). 
 
Den forskargrupp som har haft störst inflytande kring forskningen 
om huliganismen är den brittiska så kallade Leicestergruppen, med 
tidigare nämnda Eric Dunning i spetsen. Gruppen bygger sina teo-
rier på Norbert Elias civilisationsteori. De omnämns som figura-
tionssociologer och menar att förklaringen till huliganismen står 
att finna i de lägre skikten av arbetarklassens unga män. Våldet 
blir ett substitut för den status som deras klassbakgrund förvägrar 
dem. I våldets subkultur hittar de sin individuella identitet och sin 
grupptillhörighet, genom att vara bra på att slåss och genom den 
fruktan våldet skapar hos andra. Dessa unga män har inte interna-
liserat den självkontroll som andra samhällsmedborgare har gjort 
och ser därför den fysiska konfrontationen som ett sätt att skapa 
identitet, mening och makt. Ålder, kön och ett territoriellt tänkan-
de blir således avgörande variabler när dessa forskare förklarar hu-
liganismen. Deras bok The Roots of Football Hooliganism (Dun-
ning, Murphy & Williams 1988) är ett viktigt bidrag till huligan-
forskningen, men titeln visar på svagheten i denna forskargrupps 
resonemang – titeln stipulerar att boken ger svar på vad som är 
grunden till all huliganism, fast de enbart diskuterar den engelska 
huliganismen. Detta gör det svårt att göra generaliseringar utanför 
England. Följaktligen påpekade Dunning senare att han önskade 
döpa om boken till The Roots of English Football Hooliganism 
(Dunning 2000).  

58



 
 

  
 

59 

Förutom att erhålla stark kritik för sin utgångspunkt att just arbe-
tarklassen skulle vara mer våldsbenägen än andra samhällsklasser 
fick Dunning och hans kollegor mothugg från ett flertal forskare 
som hävdade att just klasstillhörigheten inte alls hade något med 
huliganismen att göra. I Skottland menade man att orsaken till fot-
bollsvåldet stod att finna i historiska och kulturella faktorer sam-
manvävda med religion och förhållandet till engelsk supporterkul-
tur (Giulianotti & Gerrard 2001). I Italien pekades på supportrar-
nas diversifierade bakgrund (Tsoukala 2009). I Belgien och i Hol-
land hade de flesta bråkiga supportrar inte en arbetarklassbak-
grund, vilket gjorde det svårt att härleda bråken till en specifik 
klasskultur (Spaaij 2008). I Spanien förklarades oroligheterna med 
regionala motsättningar (Colome 1997 ur Tsoukala 2009). 
 
Flera forskare, bland annat Gary Armstrong, kritiserade Dunnings 
forskargrupp för bristande empiri och för att negligera att många 
säkerhetsaktörer hade tagit sig in i ”huliganlandskapet” och att 
dessa i symbios med media förstärkte den moraliska paniken kring 
fotbollssupportrarna. Denna moraliska panik gjorde det i sin tur 
lättare att införa en starkare och mer utökad kontroll av det offent-
liga rummet genom elektronisk övervakning, undercoverarbete 
från polisen sida och andra repressiva åtgärder (Armstrong 1998).  
 
Studier i sociologi pekar på, i likhet med Clifford Stotts studier, att 
man måste förstå och analysera flera olika aktörers handlande i 
huliganlandskapet om man vill förstå fenomenet. Man måste pla-
cera in fältet i en större kontext kring fotbollskulturen. En viktig 
poäng här är den historiska rivalitet som finns mellan särskilda 
klubbar och särskilda supportergrupper. Genom historiska och på-
gående konflikter utvecklas ett kollektivt medvetande inom en 
grupp mot andra grupper, ett medvetande som bygger upp och 
stärker den egna gruppidentiteten (Stott & Pearson 2007, Spaaij 
2008).  
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Numera verkar det även vara en samstämmighet mellan olika eu-
ropeiska forskare, oavsett ämnestillhörighet, om att det inte existe-
rar några ”universalförklaringar” till huliganismen utan att feno-
menet måste sättas in i en historisk, social, ekonomisk, politisk och 
kulturell kontext. Så även om det har varit stora konflikter mellan 
olika huliganforskare kan man konstatera att mångfalden av 
forskningsinriktningar har varit berikande.  
 
Europeisk statistik fram till 2005 visar att England, Italien, Tysk-
land, Holland och Belgien hade mest problem med fotbollsrelaterat 
våld. I samtliga dessa länder uppstod våldsproblem under cirka 10 
procent av fotbollsmatcherna i de högsta ligorna. I de övriga län-
derna som var med i undersökningen, Frankrike, Österrike och de 
skandinaviska länderna var problemen mindre (Frosdick & Marsh 
2005).  
 
Många länder verkar uppvisa ett antal gemensamma nämnare vad 
gäller huliganismens utveckling. Initialskedet kännetecknas av spo-
radiskt våld riktat mot domare och spelare. Steg två är präglat av 
oroligheter mellan olika supportergrupper och mellan supportrar 
och polis/ordningsmakt inne på arenorna. Steg tre innebär ett eska-
lerande våld utanför arenorna och en allt tydligare firmakultur. För 
Sveriges del verkar steg ett vara åren mellan 1970 (moderna huli-
ganismens uppkomst i Sverige) – till början av 1980-talet som kän-
netecknades av sporadiskt våld riktade mot spelare och domare. 
Steg två skulle inträffa från början av 1980- talet till 1991 där 
slagsmål mellan supportrar, mellan supportrar och po-
lis/ordningsmakt försiggick och då ofta inne på arenorna. Steg tre 
skulle börja med firmornas uppkomst 1991 fram tills idag med ett 
ökat, riktad våld utanför arenorna och med allt stärkare firmor 
som styr upp våldet och slagsmålen. 
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FORSKNING OM HULIGANISM  
UR ETT MEDIEPERSPEKTIV 

Det är svårt att bortse från medias roll när huliganismen ska stude-
ras, något forskningsgenomgången visade. Förutom att det har va-
rit ett starkt forskningsintresse kring relationen huliganism och 
medier så verkar det som om effekten av medias rapportering sät-
ter agendan och pekar ut vilka frågor som ska fokuseras och debat-
teras i det offentliga samtalet. Forskningen konstaterar dessutom 
att det är genom media de flesta politiker, beslutsfattare, och all-
mänheten får sin bild och uppfattning om idrottsrelaterade vålds-
problem. Huliganismen kontextualiseras och konstrueras genom 
olika medieberättelser och därför är medierepresentationen viktig 
att förstå och analysera (Hall 1978, Dunning et al 1988, Arm-
strong 1998, Tsoukala 2009, Joern 2010).  
  
Tidigare forskning om kvällspressens skriverier om huliganismen i 
England visar att pressen stigmatiserar de inblandade, att man 
uppmuntrar till panikstämningar, att lösningarna sker i form av 
hårdare kontroll ovanifrån och att man förenklar orsakerna (Mur-
phy, et al. 1988, Andersson & Radmann 1998). Enligt flera fors-
kare blev medias roll under tidsperioden 1965−85 att skapa bilden 
av ”den andra”, en narrativ berättelse om huliganen som den avvi-
kande. Så tidigt som 1969 kunde man läsa i tidningen att den eng-
elska regeringen borde ”make war on football hooligans” (Murphy 
et al. 1988:152). Skapandet av ”den andra” är en medieberättelse 
som enligt forskarna har gett legitimitet åt den allt hårdare kon-
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trollen av fotbollslandskapet och kraven på ökat straff för fotbolls-
ligister. Flera forskare vittnar om att när ett utanförskap har eta-
blerats och sedan blivit legitimerat av ”allmänheten” kan samhället 
sätta in allt hårdare kontrollmetoder och straff utan att någon rea-
gerar. När ”den andra” blir symbolen för det som är det signifi-
kant dåliga och omoraliska kan sedan ingen skuld läggas på majo-
ritetssamhället och det uppstår tydliga gränser mellan de ”onda hu-
liganerna” och de ”skötsamma samhällsmedborgarna” (Lazar & 
Lazar 2004, Tsoukala 2009, Joern 2010).  
 
1978 visade Stuart Hall i en artikel kring kvällspressens beskriv-
ning av huliganer att dessa framställdes ensidigt och kallades ”sa-
vages” och ”animals”. Begreppen var självklart stigmatiserande 
och dessutom ledde användningen av begreppen till att en stäm-
ning av panik uppstod, menade Hall (Hall 1978). Detta sätt att be-
skriva fotbollssupportrar i media är inget som bara hör 1970-talet 
till. Under EM 1998 snarare skärptes tonen i mediebevakningen av 
huliganerna genom att de engelska tabloidtidningarna började göra 
listor över de värsta huliganerna. Men det var inte bara i kvälls-
pressen som supportrar pekades ut som våldsverkare. Morgonpres-
sen beskrev mästerskapet som ”The International Hooligan Cham-
pionship” (The Observer 19 juni 1988:15, Tsoukala, 2009:90).  
 
Medias betydelse för huliganismen som fenomen har även under-
strukits av Leicesterskolans forskare Eric Dunning, John Williams 
och Patrick Murphy. De sammanfattar sin tidningsanalys av den 
hundraåriga engelska huliganismen enligt följande: 
 

We are not suggesting that the press caused present-day hooli-

ganism. Its roots are deep and very complex. Rather, we have 

argued that newspapers − in particular the tabloid press − have 

made a contribution of some significance to the rise of present-

day hooliganism and to giving it its contemporary form (Mur-

phy, et al. 1988:645). 
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Medan andra forskare (se t ex Cohen 1972, Murphy et al. 1988) i 
huvudsak har hållit sig till sitt hemland och inte sällan till analyser 
av tabloidpressen vidgar Tsoukala perspektivet genom att analysera 
den mer seriösa morgonpressen samtidigt som hon gör en interna-
tionell komparation. I exempel från engelska, tyska, italienska, gre-
kiska och franska tidningar såväl tabloid- som morgonpress, visar 
hon att rubrikerna talar om: ”senseless fury”, ”uncontrollable cri-
minal elements”, ”terrorists”, ”brainless”, ”thugs”, ”disease”. Be-
greppen liknar de Hall hittade för över 30 år sedan. Tsoukala visar 
dessutom att rubrikerna inte sällan ackompanjeras av ”sensationsfo-
tografier” med våldsamma bilder (Tsoukala 2009:125−126). Tsou-
kala visar därmed, liksom många andra forskare har gjort tidigare, 
på medias stora roll i skapandet av ”the dangerous football hooli-
gan”. Förtjänsten med hennes studie är att hon visar att när det gäll-
er media så verkar inte den lokala kontexten vara av betydelse för 
hur huliganismen skildras.  
 
Det finns även undantag. En avvikande mediebild när det gäller tab-
loidtidningarnas beskrivning av supporterkulturen stod den danska 
kvällspressen bakom när de skapade begreppet ”Roligans” för de 
fans som hejade på det danska herrfotbollslandslaget under 1980-
talet. Det danska landslagets följeslagare, "Roliganerna", brukade 
tidigare kontrasteras mot de engelska huliganerna. En väsentlig 
aspekt i narrationen av ”Roliganerna” var att de i motsats till sup-
portrarna i England behandlades välvilligt av dansk massmedia. 
Forskarna Birger Peitersen och Bente Holm Skov har beskrivit för-
loppet i boken Herlige Tider (1991) och de visar hur den danska po-
pulärpressen stöttade supportrarna och gav dem det rykte de fick i 
internationell press under EM i Frankrike 1984. Ekstra Bladet och 
BT fungerade då som speglar i vilka de danska Roliganerna − ja, alla 
danska fotbollsälskande män och kvinnor − kunde se sig själva. För 
de danska Roliganerna spelade därmed populärpressen samma roll 
som den engelska populärpressen har spelat för huliganismen − men 
med omvända förtecken. Där den danska pressen stödde positiva  
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tendenser såsom gemenskap, fantasi, humor och stolthet, förstärkte 
den engelska pressen våldet bland engelska fotbollsåskådare (Peiter-
sen & Skov 1991, Andersson & Radmann 1998:141).  
 
Forskning om svenska medier 
De mönster som beskrivits för internationell press återfinns i 
svenska medier (Andersson & Radmann 1998). En analys av iDag 
(numera Kvällsposten) tiden före, under och efter EM92, visade att 
tidningen totalt hade 195 artiklar om arrangemanget, varav 149 
återfanns på sportsidorna, 39 under Nyheter, två under Kultur, en 
på ledarsidan och fyra på helgsidorna (Radmann 1994). Artiklarna 
på sportsidorna visade upp den mest differentierade bilden av mäs-
terskapet. Artiklarna på nyhetssidorna, ledaren och kulturartiklar-
na handlade huvudsakligen om den förväntade huliganismen. 30 
av rubrikerna till nyhetsartiklarna fokuserade på våldet genom ru-
briker som ”Dödslagets huliganer slog till igen” och ”Så ska fot-
bollsvåldet slås ned”. Ledarartikeln ställde frågan:  
 

Ska Sverige fler gånger ställa upp som arrangör av stora id-

rottsmästerskap dit horder av förvildade individer dras? Är det 

värt alla de kostnader som uppstår och det lidande som männi-

skor kan åsamkas? (iDag 911008:2). 

 
I kulturartiklarna uttrycktes skepsis till hela arrangemanget. Så här 
skrevs det:  
 

Att bygga taggtrådsbarrikader och gräva skyttegravar och resa 

TV-övervakningstorn, att kommendera tusentals poliser kostar 

miljoner av skattepengar. Första budet är 67 miljoner. Hästarna 

ska ha visir, pannskena och benskydd i plåt. Polismännen ska 

utrustas med tårgaspistoler, flamsäkra västar och sköldar. Dom 

så kallade fotbollssupportrarna ska isoleras i gallrade burar 

men samtidigt erbjudas morötter i form av utflykter och varpa-

kastning så att dom glömmer bort att slå ihjäl varandra (iDag 

911019:4). 
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Analysen av artiklarna i iDag visar tydligt att redan innan EM92 
startade den 10 juni hade tidningen varit med om att skapa en mora-
lisk panik genom beskrivningen av ”fotbollsvåldet”. I artiklarna, där 
huliganismen ofta personifierades genom de engelska supportrarna, 
kallades dessa ”dödslagets huliganer”. Lite kort kan man samman-
fatta en analys av artiklarna med att dessa ledde fram till frågan: 
 

Vågar Svensson besöka EM-arenorna när världens värsta fot-

bollshuliganer kommer hit? (Andersson & Radmann 1998:130).  

 
Gammalmedias hantering av ”huliganfrågan” har flera paralleller 
till hur svensk media har hanterat beskrivningen av Klippans 
kommun. Medias gestaltning av Klippans kommun är något som 
diskuteras i boken Rasismens yttringar (Wigerfelt & Wigerfelt 
2001). Med hjälp av en diskursiv medieanalys av nio svenska dags-
tidningar och två TV-program visar författarna hur medierna, ge-
nom sin hegemoniska makt, skapar en bild av Klippan som Sveri-
ges rasistkommun, ”Ett nytt Sjöbo, fast allvarligare” (Wigerfelt & 
Wigerfelt 2001:249). Denna medielogik verkar stärka de olika 
subgruppernas identitet och sammanhållning, i mina anlyser − hu-
ligankulturen − och i Wigerfelt & Wigerfelts studier – den högerex-
trema kulturen. Samtidigt urholkar samma medielogik förtroendet 
för fotbollsupportrar generellt respektive Klippanborna generellt. 
 
Hur viktig denna medielogik har varit för klackkulturens och sena-
re firmakulturens framväxt, spridning och utveckling i Sverige dis-
kuteras även i boken Va för jävla pack e ni? (Hagström et al. 
2010:212−224).  
 
Sociala medier 
Om man vill förstå medias roll i dagens samhälle räcker det inte att 
studera gammalmedia man måste även ta de sociala mediernas roll 
i beaktning. Även om begreppen gammalmedia och nymedia, där 
papperstidningar oftast får symbolisera gammalmedia och internet 
nymedia, diskuteras som om de vara helt olika mediefenomen så är 
det svårt att dra några tydliga gränser mellan dem. Inte minst efter-
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som i princip alla papperstidningar idag har nätutgåvor. Sociala 
medier blir en allt viktigare del av medielandskapet. Samlingsbe-
greppet ”sociala medier” är brett och i det ingår bloggar, twitter, 
Facebook, hemsidor, YouTube, Flashback och annat. Det som gör 
dessa medier till ”sociala” är bland annat att avsändare och motta-
gare ofta kan kommunicera med varandra. Ibland brukar de ”soci-
ala medierna” ges samlingsnamnet ”nya medier”.  
 
I Rasimens yttringar visar författarna hur de rasideologiska grup-
perna använder sig av den digitala tekniken för att nå ut med sitt 
budskap; samtidigt som man skapar intresse och gemenskap kring 
sina frågor: 
 

Distributionskostnaderna är mycket låga, och nätet, diskus-

sionsgrupperna, e-posten och de snabba svaren skapar en käns-

la av samhörighet/…/ (Wigerfelt och Wigerfelt 2011:134). 

  
Användningen av den digitala tekniken är stor även bland support-
rar. När det gäller det mediala ”huliganlandskapet” återfinns en 
uppsjö av bloggar, ”huligansidor” och andra sajter. Några av de 
som påverkar bilden av det mediala ”huliganlandskapet” i Sverige 
mest är, som jag ser det, ”nymedierna” Sverigescenen, You Tube 
och Facebook. När det kommer till beskrivningen och tolkningen 
av det svenska fotbollslandskapet verkar diskursen i gammalmedia 
vara att svensk idrott har jätteproblem med det meningslösa våldet 
och en stor och ökande huliganism. De så kallade ”risksupportrar-
na” utmålas som det största hotet mot svensk idrott och som idrot-
tens fiender generellt. Denna bild återfinns i delar av nymedia, fast 
där finns även en motberättelse genom att de huliganer och sup-
portrar som har egna upplevda erfarenheter från supporterlivets 
olika delar och som inte alls känner igen sig i de traditionella medi-
ernas beskrivning av ”huliganlandskapet” får en röst. Dessa sup-
portrar kan benämnas ”prosumenter”, då de både konsumerar och 
producerar narrativa berättelser om svensk idrotts- och fotbollskul-
tur. Dessa prosumenter verkar bli en allt viktigare del av medie-
landskapet.  
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Tidigare hade traditionella medier en hegemonisk makt över huli-
gannarrativet genom att det var de traditionella medierna som satte 
dagordningen, bestämde urvalskriterierna samtidigt som de hade 
en gatekeeperfunktion. Gammalmedia bestämde helt enkelt hur 
nyhetsflödet skulle gestalta sig. När det gällde huliganrapporte-
ringen var det alltid ett utifrånperspektiv som rådde – glasögonen 
som beskrev fenomenet var journalisternas glasögon. Dagens me-
dielandskap möjliggör tusentals nya röster i beskrivningarna av 
fotbollskulturen, vilket gör att traditionell media inte har samma 
tolkningsföreträde som tidigare. Istället går man mot en mera di-
versifierad och mångfaldig idrottsrapportering. Den nya mediesce-
nen har inneburit stora förändringar både kring antal TV-kanaler, 
utbud, digitala sändningar och inte minst vad gäller möjligheterna 
till att själv vara med och skapa nyheter och kunskap kring idrotts-
frågor. Ett gott exempel på detta är sajten Svenska Fans som star-
tades av några idrottsentusiaster. Sajten växte lavinartat och fick 
på få år över 240 000 unika besökare i veckan. 2012 finns det 
122 000 registrerade medlemmar, 10 000 publicerade inlägg om 
dagen och över 4 000 frivilliga skribenter som samlar information 
(www.svenskafans.com).  
 
Som jag ser det är det därför viktigt att skilja på gammalmedias 
hegemoniska (medie-)makt genom deras urvalskriterier, gatekee-
perfunktioner och spridning och nymedias roll. De ”huligansidor” 
som analyseras har inte den genomslagskraft som traditionella me-
dier har i berättelsen om huliganlandskapet – likaså måste mål-
gruppen och läsekretsen för denna typ av sidor vara relativt be-
gränsad jämfört med traditionella medier. Dock börjar de alterna-
tiva berättelserna om fotbolls- och huliganlandskapet i de nya me-
dieformerna utmana de traditionella mediernas sekundärbeskriv-
ningar av supporterkulturen.  
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TEORIDISKUSSION 

I avhandlingen används sociologen Erving Goffmans teorier kring 
social interaktion, det dramaturgiska perspektivet, stigma och hur 
personer agerar onstage respektive backstage samt teorier om mas-
kulinitet.13  
 
Det dramaturgiska perspektivet 
Sociologen Anders Persson ger en mycket initierad och klok inblick i 
Goffmans sociologi i boken Ritualisering och sårbarhet – ansikte 
mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion (2012). 
Persson skriver att Goffman alltid utgick ifrån två förutsättningar (1) 
att vi alltid delar social situation med andra individer och (2) att vi 
saknar en alltigenom tillförlitlig kunskap om de individer vi delar 
social situation med och dessa två förutsättningar utgör grunden för 
Goffmans samhällsvetenskapliga utgångspunkter (1) definition av 
situationen och (2) social information (Persson 2012:14).  
 
Situationsdefinitionen handlar om hur individen gestaltar mötet 
med andra och redskapet för att kunna gestalta något är just indi-
videns förmåga att kunna kontextualisera den sociala informatio-
nen. Den sociala informationen bestämmer hur individen definierar 

                                                  
 
13 Totalt gav Goffman ut elva böcker och essäysamlingar varav fyra av böckerna har översatts till 
svenska: Jaget och maskerna (1959, 1974), Totala institutioner (1961, 1973), Stigma (1963,1972) 
och När människor möts (1967, 1970). Han är en av världens mest lästa och citerade sociologer och 
de tre förstnämnda böckerna trycks fortfarande i Sverige (Persson 2012: 174−185).  
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situationen. Detta resonemang har varit viktigt i avhandlingen då 
de flesta medborgare i Sverige har sin sociala information om huli-
ganism genom olika medienarrativ och detta spelar då en avgöran-
de roll för att definiera situationen. I en Novusundersökning visas 
att det är de som är mest rädda för att gå på fotboll på grund av 
rädsla för våld är de som aldrig har varit på en fotbollsarena. De 
har inte upplevt arenornas ansikte mot ansikte situationer (Novus 
2011). 
 
Goffmans bok Stigma kom på svenska 1972. Det var trettio år in-
nan man så smått började diskutera cyberspace och den digitala 
teknikens möjligheter. Trots det så finns det parallleller med den 
nya tekniken och Goffmans biografiproblem som går ut på att en 
individs liv hålls aktuellt i hans närmastes medvetande eller i ett 
organisationssammanhang där information om individens liv spa-
ras. Goffman skriver:  
 

den handling som dokumenterar hans personliga identitet eller 

förvaras i några pärmar, så är han en företeelse kring vilken en 

serie uppgifter kan byggas upp – han har fått en anteckningsbok 

att plumpa ner i. Han är förankrad som ett föremål för biografi 

(Goffman 1972:69). 

 
Jag menar att detta är ett ypperligt exempel på hur en individ, eller 
en aktör, blir en del av en samhällelig struktur, genom att hans el-
ler hennes personakt sätts in i ett organisationssammanhang. I det-
ta fall kanske personakten det handlar om hamnar hos de sociala 
myndigheterna som i sin tur lyder under olika sekretessförordning-
ar. Utifrån dessa sekretessbestämmelser avgörs vem som får ta del 
av persondossiern. Föga kunde Goffman ana att biografimöjlighe-
terna i princip skulle bli oändliga med den teknik som nu finns till-
gänglig och att denna, som jag vill kalla, biografiexponering också 
skulle sammanfalla med det Goffman kallar det informations-
mässiga sammanhanget: 
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Om vi förutsätter ett bestånd av sociala uppgifter om en indi-

vid, i vilken omfattning känner då de som känner till några få 

av dessa uppgifter samtidigt till många av de övriga? (Goffman 

1972:70). 

 
När detta skrivs, hösten 2012, sker det en strukturell förändring i 
Sverige vad gäller den personliga integriteten kring idrottskulturen 
genom att statens möjligheter till att införa digitala persondossierer 
genom det så kallade ”huliganregistret” har fått bifall från Datain-
spektionen. Detta register innebär i så fall att svensk idrott får rätt 
att upprätta personregister över supportrar som missköter sig. Ge-
neraldirektören Göran Gräslund på Datainspektionen säger dock 
att Det finns alltid risk att uppgifter i den här typen av känsliga re-
gister kommer i orätta händer 
(www.sydsvenskan.se/sport/fotboll/ja-till-huliganregister  
2012-08-15).  
 
Här kan man se ett tydligt samband med Goffmans idéer kring bi-
ografiproblematikens stigmatisering och juridikprofessor Tsouka-
las nutidsresonemang om fotbollssupportrar som försökskaniner 
för samhälleliga säkerhetsinsatser. Åtgärder som kanske kommer 
att kränka den personliga integriteten för många andra individer 
än de som går och tittar på idrott. Detta kan exemplifieras med hur 
en 18-årings knuff mot en fotbollsmålvakt beskrivs i olika medier. 
Knyter man an till resonemanget om stigma till Goffmans begrepp 
onstage och backstage så kan man säga att 18-åringens persondos-
sier med uppgifter om ålder, skola, arbetsplats, familj, bostad, ut-
seende, kläder – hans backstage blev onstage och öppen för alla 
som har tillgång till internet efter det att han sprang in på fotbolls-
planen och knuffade omkull målvakten. 18-åringens persondossier 
är inte sekretessbelagd hos socialförvaltningen utan snarare öppen 
för alla i det digitala landskapet, den sociala informationen, genom 
webben, definierar situationen. 18-åringen och hans familj måste 
ständigt förhålla sig till denna sociala digitala information som för 
all framtid (?) kommer finnas tillgänglig i det digitala medieland-
skapet. Denna händelse är utförligt analyserad i artikel 2. 
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Identitet, tillhörighet, gemenskap, att man är någon – allt detta är 
viktigt när någon förklarar varför en person är med i en supporter-
gruppering, oavsett vilken typ av grupp det är frågan om. Detta 
framgår tydligt i mitt material. Medan individuell identitet handlar 
om hur man som individ konstituerar sig eller blir konstituerad av 
sin omgivning handlar social identitet om gruppidentitet eller kol-
lektiv identitet. För fotbollssupportrar generellt och för firmagrup-
peringar specifikt verkar just den sociala identiteten spela en avgö-
rande roll. Att just supportermiljöerna ger en stark känsla av till-
hörighet handlar även om, som jag ser, att det finns en kroppslig 
och fysisk närhet. Persson skriver att: 
 

kollektiva identiteter ger mening och de konstrueras av indivi-

der när de internaliseras, görs till en del av individens inre i 

form av värderingar, moral, mål och liknande (Persson 

2012:126). 

 
Som avhandlingen visar så handlar huligankulturen i stor utsträck-
ning om att internalisera samma moral, sträva mot samma mål och 
dela gemensamma värderingar.  
 
Dessa gemensamma värderingar som bland annat innebär en delad 
våldsideologi, stärker gruppidentiteten genom att de som befinner 
sig utanför denna värdegemenskap tar avstånd från gruppen. Det 
sker en form av självstigmatisering. Goffmans analys av identitets-
diskussionen tar sin utgångspunkt i ett av hans huvudbegrepp, 
nämligen stigma:  
 

Stigma har närmre bestämt att göra med förhållandet mellan 

individer och samhällets identitetsvärden, alltså de normativa 

och institutionella regleringarna av, förväntningarna på och fö-

reställningarna om hur individer ska vara, uppträda, se ut och 

göra (Goffman 1972:12; Persson 2102:130). 

 
 

71



 
 

  
 
72 

Mycket kortfattat kan man säga att Goffman analyserar vilken 
identitet som är avvikande från normaliteten och att man genom 
att analysera kroppen, karaktären och kategoritillhörigheten kan 
säga något om en individs totala identitet (Goffman 1972:14). 
Goffmans identitetsbegrepp kan delas in i tre delar: social identitet, 
personlig identitet och jagidentitet. De två första bestäms till stor 
del av omgivningen medan den senare handlar om individens själv-
uppfattning (Persson 2012:132). Goffman menar att människan 
strävar efter tillfälligt fungerande konsensus i sitt möte med andra 
människor och att man därför hela tiden anpassar sig inom ramen 
för ”normalt” uppträdande. Det sker en form av socialt informa-
tionsspel, ”de skamliga olikheternas dynamik”, där man försöker 
kontrollera informationen om sig själv för att undvika skam, något 
som de flesta inte vill uppleva. Detta diskuterar jag närmare i arti-
kel 3 (Goffman 1972:145; Persson 2012:133).  
 
Undvikandet av skam och förlägenhet är centralt för att förstå hur 
Goffman ser på det mellanmänskliga beteendet. Denna skammens 
dynamik är kontextbunden i både tid och rum och: 

 

förlägenhet uppstår som en följd av verklig, förväntad eller in-

billad brist på respekt, oavsett hur obetydlig denna är (Wetter-

gren et al 2008:17).  

 
Hur kan man då förstå den sociala dynamiken i en mediekontext? 
Anders Persson har, utifrån Goffmans term social definiton, skapat 
en modell för att förklara kommunikationen mellan människor och 
kommunnikationen i sociala medier. Persson gör en kommunika-
tionsdistinktion mellan persona-to-persona, p2p, (persona betyder 
mask) för den interaktion som sker genom internet och face-to-
face, f2f, som definierar riktiga, materiella möten mellan männi-
skor (Persson 2012:260). I artikel 1 och i artikel 2 diskuterar jag 
skillnader mellan gammalmedia och nymedias representationer av 
huliganism. I båda artiklarna diskuterar jag de sociala mediernas 
roll i skapandet av huligannarrativen och en av de avgörande skill-
naderna mellan p2p interaktion och f2f interaktion, enligt Persson, 
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är att kroppen och kroppspråket spelar stor roll i f2f, något det 
inte gör i p2p. Karaktären hos de sociala medierna kan, enligt An-
ders Persson, framställas på följande sätt:  
 
 
Modell 1. Jämförelse mellan interaktion ansikte mot ansikte och 
interaktion i sociala medier. 
 
 Ansikte mot ansikte, 

f2f 
Sociala medier,  
p2p 

Rum Delat fysisk rum,  
fysisk närhet 

Delat datornätverk 

Tid Samma tid Tid kan variera 
Språk Verbalt språk, 

kroppsspråk 
(skriftspråk och sym-
boler möjliga) 

Skriftspråk,  
symboler 

Social information Bred överföring av 
uttryck 

Smal överföring 

 
Källa. Tabell 9.2. Persson 2012:275 
 
 
I modellen omtalas även hur social information överförs. Bred 
överföring innehåller både verbalt tal, icke-verbala ljud och 
kroppsspråkliga uttryck medan smal överföring kännetecknas av 
vilken typ av hjälpmedel som används: telefon, mail eller sociala 
medier (Persson 2012:266). En del av de människor som skapar 
huligannarrativen är aktiva både i f2f, genom att de är aktiva 
slagskämpar och i p2p, genom att de är prosumenter på internet-
sajter. Utifrån detta har de en position där de kan korrigera infor-
mation (om huligankulturen) i de sociala medierna. Det är annars 
något som annars anses vara mycket svårt i p2p, men vanligt före-
kommande i f2f. Eftersom den sociala återkopplingen är marginell 
i sociala medier ökar benägenheten att överdela information (Pers-
son 2012:276). I sociala medier kan man styra de uttryck man 
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sänder ut och därmed kontrollera de olika självpresentationerna 
medan man i interaktionen ansikte mot ansikte hela tiden måste 
förhålla sig till och leva upp till den kroppsspråkliga sociala infor-
mationen. 
 
Avhandlingen diskuterar hur berättelserna och de olika tolknings-
företrädena kring huligankulturen har ändrat karaktär genom det 
nya medielandskapets gestaltning − vi tittar inte på Internet som vi 
tittar på TV, utan vi lever internet (Castells 2009:64). 
 
I mötet mellan människor skiljer Goffman på begreppen överförda 
uttryck och utsända utryck, där det förra handlar om kroppen och 
kroppsspråket och det senare handlar om verbala symboler eller 
liknande. En av anledningarna till att Goffmans teorier är relevanta 
när man analyserar huligankulturen är att många av hans studier 
handlar om människor som är fysiskt nära varandra, så nära att de 
kan se, röra vid och känna lukten av varandra. Interaktionen i en 
firmagruppering handlar om en fusion mellan dessa två interak-
tionsformer som ömsesidigt förstärker och utvecklar varandra. I ett 
stort och våldsamt box (slagsmål) är det mycket kropp, ljud, 
kroppsvätskor (blod, snor, spott), smärta och de överförda ut-
trycken är i centrum. Efter boxet tar istället de utsända uttrycken 
över. Dessutom kommunicerar man slagsmålet både face-to-face 
och persona-to-persona genom digitala medier. Där skriver man 
om slagsmålet och man har filmat slagsmålet och lagt ut det på en 
hemsida för vidare spridning. Dock är båda uttrycksformerna lika 
viktiga för den sociala identiteten − den kollektiva berättelsen om 
vilka vi är. Berättelsen om vilka vi är eller snarare vilka vi vill ge 
intryck av att vara kallar Goffman för stigma management, stig-
mastyrning (Goffman 1972). Ett exempel på det är att på Sverige-
scenen framställer sig Firman Boys som ett brödraskap och som 
något man kvalificerar sig för. Av citatet från inledningen kan man 
läsa att de är ”hårda, välorganiserade och disciplinerade killar” 
samt att de är de ”dominerande i den stora massan” och att de 
”fruktas och respekteras”. Detta är den narrativa bild gruppen 
Firman Boys vill förmedla till omvärlden. Det är deras stigma ma-
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nagement. Just i gruppframträdanden blir dramaturgin extra viktig 
eftersom gruppen måste samordna sitt handlande mot det gemen-
samma (intrycks-)målet, varje individ i gruppen blir därför ett hot 
mot gruppens gemensamma framförande.  
 
Goffman skriver fram tre olika dramaturgier kring intrycksstyr-
ningen, den dramaturgiska lojaliteten, den dramaturgiska discipli-
nen och den dramaturgiska försiktigheten. Lojaliteten avser in-
trycket gruppen skall göra på publiken, disciplinen om att grup-
pens samlade framträdande är viktigare än individens medan för-
siktigheten handlar om att man måste bevaka de olika framträdan-
dena både backstage och onstage, så inte något ofördelaktigt läcker 
ut om gruppens samlade performance (Goffmann 1974:186−189; 
Persson 2012:106). Alla dessa tre dramaturgier är bindande för 
dem som ingår i en firmakultur. Bryts det för mycket mot någon av 
dessa uppsättningar riskerar man att uteslutas från framtida grupp-
uppträdanden. Man har då gått utanför ramarna för det som tillåts 
inom den grupp man identifierar sig med. Frågan blir då vad man 
fyller huliganramen med och vilka som får vara med och bestämma 
innehållet i ramen? 
 
Goffmans bok Frame analysis: An essay on the organization of ex-
perience utkom 1974. Frame-begreppet innebär att man undersö-
ker erfarenhetsorganisering (Goffmann 1974, Persson 2012:295). 
Med detta menar Goffman att det existerar ett flertal parallella 
verklighetsuppfattningar i det sociala samspelet, vilket gör den so-
ciala interaktionen sårbar. Här är definitionen av den sociala situa-
tionen central för hur individerar reagerar och agerar i det sociala 
samspelet. Det är sociala situationer som utgör den naturliga tea-
ter, enligt Goffman, där alla kroppsliga uppvisningar framförs och 
blir sedda och lästa. Det gör det befogat att använda den sociala 
situationen som den grundläggande analysenheten vid studier av 
interaktionsordningen. Det är för övrigt befogat att hävda att vår 
erfarenhet av världen har en konfrontationsmässig ansikte mot an-
sikte karaktär (Goffman 1974; Persson 2012:315). 
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Persson utvecklar Goffmans framebegrepp genom vad han kallar 
situationens dynamik som:  
 

/…/ liknar på det analytiska planet sådant som kod, habitus 

(vanemönster), doxa (”sunt förnuft”) och kultur (tradition) men 

är betydlig mer flyktig och situationsanpassad och dessutom be-

roende av individens erfarenheter, situationsdefinitioner och in-

teraktioner. Men situationens dynamik existerar inte i ett socialt 

vakuum, utan de är länkade till samhället (Persson 2012:318) 

 
Situationens dynamik i, vad jag har valt att kalla huliganpjäsen är 
ofta kopplad till det fysiska våldsutövandet. Den fysiska närheten 
kan sägas finnas på två plan inom huligankulturen: dels den faktis-
ka, fysiska närvaron när man slåss, dels den mediala narrativa när-
varon när man hela tiden berättar om och återberättar de fysiska 
slagsmålen. Detta gör att man är sårbar i varandras närhet och 
Goffman understryker hur farlig människan kan vara om hon inte 
håller sig inom, det han omnämner som, normalitetsgränserna.  
 
Avhandlingen visar att många av de som ingår i huligankulturen 
upplever våldet som något positivt, något som ger ett mervärde. 
Richard Giulianotti framhäver de mycket positiva känslorna 
”slagskämparna” upplever genom huliganismen genom begrepp 
som ”flow”, ”edgework” och liminalitet. Han menar att fotbolls-
våldet utgör en del av det postmoderna vardagslivets estetisering − 
de postiva erfarenheterna från våldsutövandet ligger på det ontolo-
giska planet; fotbollsvåldet som en fysisk och känslomässig reak-
tion på en specifik kultur eller en social situation. Om denna form 
av liminalitet skriver Giulianotti: 
 

Thus, and no matter how disturbing the thought to the reader, 

football violence may be said to contain its own aesthetic form. 

The innate and intense momentary beauty of hooliganism is re-

veald only to those who stride somatically into the very eye of 

the storms, the hooligans themselves (Giulianotti 1999:53).  
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Supportervåldets gråzoner 
Såväl supporterskapet som huliganismen är under ständig förhand-
ling mellan vad som är legitima respektive icke-legitima förhåll-
ningssätt i supporterkulturen; mellan det som anses normalt och 
det som anses som avvikande. Om man skulle göra en Goffman-
inspirerad stigmaskala över supporterkulturens normalitetsvärden 
där den ena punkten är normalitet och den andra stigmatisering så 
är ett av definitionsproblemen vad som skall vara skalans medel-
värde. Vad får man göra och vad får man inte göra på svenska id-
rottsläktare år 2012 utifrån samhällets normalitetsnorm? Med 
normalitetsnorm menar jag den sammanlagda summan av vad la-
gen säger och vad etiken och moralen tillåter i kulturen. 
  
I samhället går det en tydlig gräns mellan det fysiska våldet och det 
symboliska våldet, där det fysiska våldet är mycket stigmatiseran-
de. Det blir genast mycket svårare när man skall bedöma det sym-
boliska våldet. Var går till exempel gränsen mellan det man får 
skrika och det man inte får skrika på svenska läktare 2012? Vad 
gäller sexistiskt språkbruk så tillåts man till exempel att skrika 
”domaren är en hora”. Men om man skriker ”Martin Hansson 
(allsvensk fotbollsdomare) är en hora” så kan klubben bli tilldömd 
böter av Svenska Fotbollförbundet.14 Idrottskulturens uttryckssätt 
såsom det manifesteras genom fysiskt och symboliskt våld har varit 
och kommer nog alltid att vara i samhällets fokus om var gränser-
na för det tillåtna skall gå.  
 
Det ligger utanför denna avhandlings ramar att göra komparatio-
ner mellan huliganvåld och annat våld som förekommer i det 
svenska samhället. Jag för ingen djupare diskussion kring våldets 
mekanismer i avhandlingen, men jag skulle ändå vilja kommentera 
det svenska idrottsvåldet. Idrottsarenor, resvägar till och från are-
norna, pubar, restauranter, tåg och busstationer, parker och grus-

                                                  
 
14 Att det ofta skriks ”domarn är en hora” på de svenska läktarna är ett välkänt faktum, att man 
inte får skrika ”Martin Hansson är en hora” blev Djurgården uppmärksammade på då de fick betala 
böter när deras supportar sjöng detta säsongen 2011.  
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tag – är alla offentliga platser där huliganslagsmål i Sverige har ägt 
rum de senare åren. Jag skulle vilja peka på två saker vad gäller 
våldet. Det ena är att det även finns ett huliganvåld som sker i pri-
vatsfären, det vill säga där delar av firmakulturen ger sig på spela-
re, tränare, domare genom hot i hemmet, hot mot familjen eller hot 
riktade mot deras arbetsplats (Deogan 2011). Det andra är att hu-
liganvåldet i princip aldrig handlar om våld med dödlig utgång. 
Endast en person har dött i samband med supportervåld i Sverige 
under mera än 100 år av fotbollsoroligheter (Radmann 2012 b). 
Som en jämförelse så mördas i snitt 17 kvinnor per år i Sverige 
(www.bra.se/bra/brott-statistik/mord-och-drap).   
 
De olika maskuliniteterna 
I avhandlingen gestaltas fotbollsarenorna som manliga domäner 
och jag diskuterar maskulinitetsdiskursen i huligannarrativen. Låt 
mig redogöra för hur jag resonerar kring idrottsskultur, huliganism 
och maskulinitet. 
 
En av Goffmans viktigaste poänger när det gäller stigma och iden-
titet är, som jag ser det, när han påpekar hur få som passar in inom 
den rådande samhällsnormen. Trots att det är länge sedan Stigma 
skrevs verkar det fortfarande vara exakt samma idealbildande 
norm som gäller då som nu: 
 

Även när det gäller normer som det stora flertalet uppfyller, har 

dessa normers mångfald dock den verkan att ett stort antal 

människor kommer till korta. Så till exempel finns det i en vik-

tig bemärkelse endast ett enda slags mansperson i USA som inte 

behöver skämmas för någonting, nämligen en ung, gift, vit, he-

terosexuell, protestantisk barnafader som har fått collegeutbild-

ning, som är bosatt i en stad i Nordstaterna, och som har full 

sysselsättning, frisk hy, lagom vikt och längd och som nyligen 

har slagit något idrottsrekord. Varje mansperson som inte rik-

tigt fyller en eller annan av dessa kvalifikationer upplever troli-

gen /../ sig själv som ovärdig, ofullständig och underlägsen /../ 

(Goffman 1972:133). 
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Goffman kan knappast räknas till de mest feministiskt inspirerade 
sociologerna men i boken Gender advertisements (1979) myntar 
han begreppet genusuppvisning: 
 

Om genus definieras som det kulturellt etablerade korrelatet till 

kön (som konsekvens av antingen biologi eller lärande), då refe-

rerar genusuppsvisning till konventionaliserade avbildningar av 

dessa korrelat (Goffman 1979:1, Persson 2012:189). 

 
Man skulle kunna säga, lite ”goffmanesque”15, att just huliganis-
men verkar vara en paradgren inom genusuppvisning. Detta genom 
de manliga kropparnas gestaltning, genom utsända och överförda 
uttryck, på den offentliga scenen, den offentliga platsen och inte 
minst genom de olika medienarrativ som är i fokus för avhandling-
en. Goffmans ”idealbild” av normen motsvarar delar av den ge-
nusstruktur som R.W. Connell benämner den hegemoniska masku-
liniteten och som jag diskuterar i avhandlingen. Den mest använda 
definitionen av det begreppet är, enligt genusforskaren Jeff Hearn: 
 

The configuration of gender practice which embodies the cur-

rently accepted answer to the problem of legitimacy of patriar-

chy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant 

position of men and the subordination of women (Connell 

1995:77, Hearn 2012:10).  

 
En av Connells poänger med begreppet är att i princip alla män 
drar fördel av den hegemoniska maskuliniteten även om de inte 
uppfyller normerna kring den och även om den hela tiden skapas 
och återskapas så sker det alltid utifrån mannen som norm. Man-
nen förblir alltid överordnad. Det finns dock olika hierarkier bland 
män. Dessa bygger till exempel på etnicitet, social klass, sexualitet. 
Dessa rangordnar i sin tur vilken plats man uppbär i denna genus-
hierarki (Connell 1995). Hearn menar att begreppet hegemonisk 

                                                  
 
15 Ordet ”goffmanseque” har använts sen 1950-talet för att karakterterisera Goffmans forsknings-
approach (Persson 2012:187). 
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maskulinitet är svårfångat och att det behöver utvecklas, inte minst 
när man diskuterar män och våld. Han menar att teoretiseringen 
av mäns våld är en nyckelfråga när det gäller att förstå män och 
olika maskuliniteter och att våldet alltid måste kontextualiseras ut-
ifrån vilken typ av patriarkat våldet uppträder i: 
 

Increasingly, violence needs to be understood transnationally, 

with multiply forms within trans (national) patriarchies (Hearn 

2012:12). 

 
Kontextualiseringen av maskuliniteterna lyfts fram som något 
mycket centralt för att man skall kunna förstå och förklara hur 
samma typ av maskulint handlande har helt olika innebörd bero-
ende på var det uppträder. Ett exempel på detta återfinns i boken 
Män av våld som jag diskuterar i artikel 4. Om man tar den så kal-
lade hederskodexen mellan svenska firmor där det sägs att man 
inte skall slå och sparka på den som ligger, inte använda tillhyggen 
eller övervåld, så ställer sig polska huliganer helt frågande till det-
ta. De förstår knappt frågeställningen, enligt författaren Tommy 
Deogan, som intervjuar några från Polen som säger att huvudsyftet 
med huliganvåldet är att skada de andra så mycket som möjligt. 
Den ”svenska” hederskodexen verkar inte existera i Polen (Deogan 
2011).  
 
Hearn menar att den nya informationsteknologin och de sociala 
medierna påverkar våldsutövandet i samhället:  
 

New forms of domestic violence arise via information and 

communication technologies (ICTs). Especially important are 

transnational patriarchal processes and virtual violences in in-

timacy through ICTs, such as focused use of pornography, use 

of pornography with children, digi-bullying, cyberstalking, in-

ternet harassment, ´happy slapping’, threating blogging and so 

on (Hearn 2012:8). 
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Hearn menar att våldet i sig är en mycket stark signifikant i den 
hegemoniska maskuliniteten. Vidare hävdar han att relationen mel-
lan män är minst lika viktig som relationen mellan män och kvin-
nor när man skall problematisera begreppet hegemonisk maskulini-
tet. Hearn skriver att begreppet ”hegonomy of men” är ett mera 
adekvat uttryck än Connels ”hegemonic masculinity” då det förra 
tar hänsyn till faktorer som att det finns olika patriarkat vilka i sin 
tur spelar roll för hur maskuliniteten kan förstås. Det gör inte be-
greppet ”hegemonic masculinity” enligt Hearn (Hearn 2012). Han 
skriver att begreppet den hegemoniska maskuliniteten kan använ-
das när det gäller att förklara mäns våld mot män, men inte när det 
gäller att förklara mäns våld mot kvinnor. Där måste man istället 
använda begreppet ”mäns hegemoni”. I vissa miljöer innebär mäns 
våld mot kvinnor att den hegemoniska maskuliniteten förlorar legi-
timitet medan den i andra miljöer stärks. Dock ser han våldet som 
något som huvudsakligen tillhör en maskulin scen: 
 

Violence can be accepted, if not always acceptable, way of be-

ing a man; it may act as a reference for boys, men, being a man, 

a powerful performative way of demonstrating someone is a 

man, in both generic quality of violence, and more so men´s vio-

lence to women. In speaking and showing difference from 

women, men are often made specialists, experts, in violence, al-

though some forms, such as female genital mutilation, may be 

the preserve of women (Hearn 2012:11). 

 
Min undersökning bekräftar Hearns teorier om att våldet måste 
kontextualiseras utifrån begreppet ”hegemony of men” eftersom 
huliganvåldet just handlar om våld mellan män. Bryter man mot 
detta så betraktas man som ”omanlig”. I den så kallade hedersko-
dexen i huligankulturen förväntas man anpassa våldsutövingen ef-
ter den sociala situationen. Man skall inte slå och sparka på den 
man som ligger och man skall inte vara många män som ger sig på 
få män. I den svenska huliganberättelsen anses detta vara fegt. 
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Vilka är då denna maskulinitets grundpålar? Medieforskaren Anja 
Hirdman knyter an till Goffman i sin bok Den ensamma fallosen – 
Mediala bilder, pornografi och kön (2008) och menar att det finns 
en imaginär maskulinitet i dagens medielandskap som alla oavsett 
kön, klass, etnicitet och ålder, måste förhålla sig till. Även om in-
ternet skiljer sig från faktiska fysiska möten, ansikte mot ansikte, 
är detta med att bli accepterad i det nya medielandskapet kanske 
av än större vikt. Här kan vi bli mötta och värderade av en mycket 
större publik som också kan få ta del av hur andra värderar oss 
(Hirdman 2008:114). 
 
Hirdman skriver även att det dels handlar om att tillskansa sig 
egenskaper och roller, dels handlar om att man måste frånsäga sig 
vissa behov, som till exempel behov av intimitet och närhet. 
 

Det som följer idéer om maskulinitet som en enveten skugga är 

autonomi och rationalitet. Mannen är, eller bör vara, ett auto-

nomt själv som inte är beroende av någon eller något. Som inte 

låter känslorna (eller kroppen) dra iväg med honom, utan som 

kan sortera, strukturera och fatta förnuftiga beslut (Hirdman 

2008:22).  

 
Hirdman skriver vidare att mannen tidigt lär sig att ta avstånd från 
det hon kallar det feminina: 
 

/…/ beroende, intimitet, känslosamhet och närhet, är till stor del 

det som män skall lägga utanför sig själva för att bli maskulina 

(Hirdman 2008:26).  

 
Genom denna separationsprocess sker det en nedvärdering av det 
feminina som något som man till varje pris måste undvika.  
 
Huligankulturen uppvisar mycket av den maskulinitet som Hird-
man beskriver. Kulturen uppvisar också många paradoxer. Samti-
digt som man skall vara ”hård” så vittnar mitt material även om 
en kultur där just mäns känslor kan få fritt spelrum. Inte minst kan 
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man se prov på en hyperkänslighet när det gäller frågor som rör 
den egna gruppen eller den egna klubben. Men det gäller att styra 
känslorna i rätt (maskulin) riktning. Känslor får finnas, men det 
viktigaste är att man som ”grabb” skall visa ”stake” genom att ge 
och ta stryk och man skall dessutom undvika att vara en ”fitta”, 
vilket symboliserar någon som är feg och svag. Mina forskningsre-
sultat visar att det inte är korrekt att försöka pressa in huligankul-
turen i en enkel manlighetsformel om att vara ”stark, tuff och ag-
gressiv”. Kulturen visar upp en mångfald av olika maskulina drag 
och inom huligankulturen handlar maskuliniteten lika mycket om 
att sköta sig, ta hand om sina närmaste och ställa upp för sin klubb 
och sina kamrater.  
 
Bildens centrala betydelse för vår kulturförståelse är den röda trå-
den i Hirdmans bok, en bok där maskuliniteten anlyseras genom 
hårdporrens och mjukporrens framställning av kön. Hon skriver 
att bilden har en enorm betydelse i skapandet av kön i dagens digi-
tala medielandskap: 
 

Bilder har en unik förmåga att blanda samman symboliska re-

presentationer och det ”verkliga”. De är verklighetens perfekta 

avbild och på samma gång fyllda av symboler och koder som vi 

måste lära oss förstå för att begripa vad bilden säger. /…/ Seen-

det är inte heller isolerat från resten av kroppen, det vi ser kan 

ge kroppsliga reaktioner som glädje, sorg, äckel, upphetsning, 

skräck. Att bilder kan ha en omedelbar effekt på kroppen visar 

på vår sårbarhet och känslighet inför det vi ser (Hirdman 

2008:15).  
 

Dagens medielandskap gör att vi har tillgång till bilder som i sin 
tur skapar gemensamma referensramar. Idrotten tillskrivs stort 
medialt värde inte minst genom att den förmedlar bilder av auten-
citet och bilder av något ”äkta” och oförutsägbart. Kanske är det 
just bilden av autenciteten, ”äktheten” och oförutsägbarheten som 
har gjort Zlatan Ibrahimovic till en av de mest populära, mest me-
dialiserade och mest lästa idrottare i Sverige. Bilden av hans skulp-

83



 
 

  
 
84 

terade överkropp och hans tatueringar diskuteras ständigt i gam-
malmedia och i nymedia. Upplevelsen av autencitet lyfts också 
fram av de män som är aktiva i huligankulturen. Detsamma görs i 
de nya kampsporttävlingarna, Ultimate Fighting. Där är strävan 
efter autencitet och att göra kampen ”as real as it gets” varit avgö-
rande för sportens snabbt ökande popularitet (Liljefors 2006).  
 
Det finns flera paralleller mellan medialiseringen av Ultimate figh-
ting och huliganslagsmålen. Konsthistorikern Max Liljefors skriver 
i artikeln Bilder från det frivilliga våldets arenor att han fascineras 
av att se dessa kampsporter live: kampens intensiva fysiska energi – 
kropparnas kollisioner, den exalterande stämningen, lukten och 
ljuden (Liljefors 2006:125). Liljefors beskrivning av hur det media-
liserade tävlingsvåldet interagerar med det reella, faktiska våldet 
påinner mycket om huligannarrativen: 
 

I de nya tävlingsformerna för kampsport kan verkligt våld och 

skildrat våld, realitet och representation, verka smälta samman. 

/…/ Våldets realitet är utan tvekan tävlingarnas främsta lockelse 

och försäljningsargument (Liljefors 2006:126). 

 
Kampsporttävlingarnas kärna beskrivs vara realismen, strävan mot 
det verkliga och det är just bilden och seendet − av den kämpande 
kroppen – som förenar kampsporten och huliganslagsmålen. Båda 
kampsporttävlingarnas och huliganslagsmålens ”realism” och ”au-
tencitet” skapar våldsnarrativ som verkar vara mycket populära i 
det nya medielandskapet – inte minst på YouTube.  
 
Att kunna kontrollera sin kropp och övervinna sin rädsla för fysisk 
och psykisk smärta är viktiga ingredienser både i kampsporttäv-
lingarna och i de olika huliganberättelserna. Dessa berättelser har 
tydliga kopplingar till den kroppsliga hypermaskulinitet som träder 
fram i populärkulturen från 1980-talet och framåt genom action-
hjältar som Sylvester Stallone, Mel Gibson, Bruce Willis. När Syl-
vester Stallone i den första Rambo-filmen tar fram nål och tråd och 
syr ihop sig själv efter en utdragen misshandel så är det ungefär 
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samma berättelse som går igen i boken En av grabbarna (som jag 
diskuterar i artikel 4); stå upp, ta stryk, fixa till dig så du är redo 
inför kommande slagsmål, de kommer att komma och det gäller 
att vara beredd. Kroppen är överlägsen den smärta som åsamkas 
den, det som inte dödar en, härdar en och det gäller att möta smär-
tan med värdighet. Enligt Hirdman: 
 

Detta följer den uppdelning av mannen i förnuft och känsla 

(ande/kropp), där det kroppsliga genom historien kopplats till 

det feminina /…/ Den (kroppen, min anmärkning) styr honom 

inte, hans jag är så mycket större. Det som bevisligen inte kan 

brytas ned, detta något som gör att han inte ger upp (hur illa 

tilltygat köttet än blir), sitter inte i kroppen (Hirdman 

2008:64−65).  

 
Denna maskulinitet, eller snarare dessa maskuliniteter, skapas och 
återskapas i de huligannarrativ jag diskuterar i avhandlingen. I 
gammalmedia, i nymedia, i intervjuerna och i de populärkulturella 
böckerna framkommer berättelser om det maskulina. En maskuli-
nitet där banden mellan män är det centrala och där grupptänkan-
det kring ”vem mannen är” är grunden för hypermaskulinitetens 
tre koder: tävlan, känslomässig distans och sexuell positionering av 
kvinnan (Hirdman 2008). Känslornas plats i huligankulturen hand-
lar dock inte enbart om en känslomässig distans utan i många fall 
vittnar berättelserna om att det är en scen där männen har möjlig-
het att visa och dela känslor. Det handlar mycket om tillit, förtro-
ende och sårbarhet i den sociala interaktionen.  
 
Firmakillarnas självbild är att våldet är mycket viktigt för att be-
kräfta både den egna identiteten och grupp-identiteten. Våldet gör 
både individen och gruppen stark och våldet gör att sammanhåll-
ningen och gemenskapen fördjupas. ”Missbrukas” våldet, i huli-
gankontexten, till exempel genom att någon ger sig på kvinnor el-
ler ”vanliga” supportrar så får våldet motsatt effekt. Då betraktas 
mannen som feg och omanlig och riskerar att utestängas från 
gruppen och gemenskapen. Vad som tillåts och accepteras av ”hu-
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liganmannen” beror helt på vilken samhällskontext han ingår i. I 
en av mina studier visar jag att i den svenska kontexten verkar pro-
stitution och idén om att köpa sex vara helt frånvarande, medan 
det i den engelska kontexten verkar vara ett vedertaget och accep-
terat handlande i den ritualiserade maskulinitet som framträder i 
den huligankontexten.  
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FORSKNINGSDESIGN OCH METOD 

Inledning 
I avhandlingen används en hermeneutisk metod där de olika artik-
larna berättar en egen historia samtidigt som de tillsammans med 
kappan skapar en större förståelse för fotbolls- och huligankulturen: 
 

/…/ genom att studiet av detaljerna ger allt bättre överblick 

samtidigt som överblicken ger detaljerna ny mening i en fort-

skridande process; när man når fram till förståelse av hur mot-

satta fenomen kan uppgå i en övergripande helhet har man till-

lämpat hermeneutisk-dialektisk metod (Egidius 2002:91). 

 
I artiklarna används huvudsakligen två olika metoder, medieanalys 
och intervjuer. Förutom intervjuerna har jag även genomfört fält-
observationer under flera år i samband med besök på olika arenor 
runt om i Sverige.  
 
När det gäller medieanalysen genomförs bland annat komparatio-
ner mellan gammalmedia och nymedia. Eftersom just symbiosen 
mellan idrotten och medierna i alla dess olika former verkar växa 
sig allt starkare (se medieavsnittet) blir metoddiskussioner kring 
fältet medier och idrott allt viktigare. Genom att använda både 
medieanalys och intervjuer ges en varierad och processinriktad för-
ståelse av fenomenet huliganism. 
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Forskningstraditionen Cultural Studies, som kännetecknas av plu-
ralism, har varit en inspirationskälla. Inom Cultural Studies finns 
inte en gemensam metodologi eller teoretisk referensram. Det 
handlar snarare om att försöka förstå och förklara människors 
villkor i vårt samhälle och vår samtidskultur (Johansson et al 
1999:7). Både teoretiskt och metodologiskt har jag varit inspirerad 
av Erving Goffman och hans eklektiska förhållningssätt till sin 
forskning och sitt källmaterial. Enligt en av Goffmans främsta 
svenska uttolkare, tidigare nämnda Anders Persson, så är Goffman 
nästan omöjlig att placera in i något metodologiskt fält, eller sna-
rare, Goffman placeras in i en myriad av olika forskningsinrikt-
ningar:  
 

Goffman som durkheimian, mikrofunktionalist, symbolisk inte-

raktionist, spelteoretiker, brittisk socialantropolog, formalsocio-

log, fenomenologisk sociolog, potsmodern sociolog – och diver-

se andra karakteristiker (Persson 2012:23).  

 
Persson lyfter just Goffmans eklektiska sätt att arbeta där Goffman 
blandar friskt mellan olika stilar, källor, referenser och förhåll-
ningssätt. Vidare hävdar Persson att Goffman inte gör någon skill-
nad mellan olika källor; en doktorsavhandling och en annons från 
en kvällstidning används jämsides (Persson 2012:17). Persson skri-
ver fram Goffmans metodologi och texter som att de ibland intar 
en karnevalisk karaktär, där högt och lågt blandas: 

 
Referenser till vetenskapliga texter, skönlitteratur, egna erfa-

renheter, dagstidningar och egna mer eller mindre systematiska 

observationer vävs samman till bilder av ett slags cirkulär rörel-

se där flyktiga och sårbara verklighetsuppfattningar sammanfo-

gas av mer fasta ritualer och rutiner samtidigt som dessa hotas, 

och ibland bryts ner, när sårbarheten tar överhanden. Fast blir 

till och förflyktigas och blir åter till (Persson 2012:16). 
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Persson hävdar att en huvudpoäng med Goffmans forskning är att 
även om mycket av analysen fokuseras på det sociala samspelet an-
sikte mot ansikte så sätts detta mänskliga mötes mikroaspekt in i 
en samhällelig tolkningsram: 
 

de rör sig längs hela skalan från individ, över individens möte 

med de andra till det samhälle i vilket det sociala samspelet äger 

rum (Persson 2012:79).  

 
Det är denna skala som rör sig från ett individperspektiv till ett 
samhällsperspektiv och tillbaka igen som jag, genom en hermeneu-
tisk tolkningsram, har strävat efter att beskriva i avhandlingen. 
 
En hermeneutisk ansats 
Steinar Kvale diskuterar sju principer för hermeneutisk tolkning, 
där den ständiga växlingen mellan delar och helhet lyfts fram som 
den första principen. I avhandlingen har det handlat om att de 
återkommande delarna som till exempel våldet, media och masku-
liniteten knyts ihop till en helhet − diskussionen om huligannarra-
tivet. Den andra principen handlar om att när man har kommit 
fram till en hel gestalt, och med detta menar Kvale att man har en 
sammanhängande text med logisk stringens, då kan man avsluta 
tolkningen. Att man skall pröva deltolkningarna mot helheten 
kommer in som den tredje principen, till exempel genom att man 
jämför tolkningar i olika intervjuer.  
 
Den fjärde principen om textens autonomi pekar mot att alla texter 
skall förstås utifrån sin egen kontext. När det gäller intervjutextens 
autonomi skriver Kvale:  
 

Individens biografi och psykologiska teorier om ämnet är här av 

underordnad betydelse; det viktiga är att fördjupa och vidga 

den autonoma meningen i den intervjuades uttalanden (Kvale 

1997:51). 
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Kunskapen om textens tema, den femte principen, lyfter fram in-
tervjuarens specialkompetens som en förutsättning för att han el-
ler hon ska kunna ta tillvara den kvalitativa forskningsintervjuns 
alla nyanser. Det skulle vara förmätet att tro att jag har lyckats ta 
tillvara alla nyanser i intervjuena. Samtidigt har den långa erfa-
renheten av olika delar av supporterkulturen gett kunskap kring 
fältet som har gjort det möjligt att fördjupa och följa upp inter-
vjusvar som skulle vara svårt att göra utan specifika kunskaper 
om fältet. Detta hänger ihop med den sjätte principen, att det inte 
finns någon förutsättningslös tolkning av en text. Som uttolkare 
måste man ta hänsyn till och kritiskt reflektera över den förståel-
setradition man ingår i. Vid den kvalitativa intervjun är det extra 
viktigt att fundera på ens egna förutsättningar, maktpositionerna 
under intervjun, kroppsspråket, talspråket och andra faktorer 
som påverkar intervjukontexten. Den sjunde principen säger att 
varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet och att en ny för-
ståelse är uppnådd: 
 

Tolkningen går utöver det omedelbart givna och berikar förstå-

elsen genom att frambringa nya differentieringar och samband i 

texten och därmed vidga textens mening (Kvale 1997:52).  

 
Mina egna förutsättningar för att kontextualisera tolkningarna har 
påverkat analysen. Mitt kön har troligen gjort det lättare att få till-
träde till fältet, likaså att jag har en bred erfarenhet av olika id-
rottssammanhang, inte minst fotboll, både som aktiv utövare och 
som åskådare. Eftersom jag är pappa till två söner har jag funderat 
mycket över könsroller och hur idrotten gestaltar kön. Min norska 
bakgrund gör sig ständigt påmind, inte minst när det handlar om 
idrott och (nationell)identitet, rivalitet och gemenskap. Medan jag 
tror ovanstående har varit positivt vad gäller den hermeneutiska 
tolkningen så har kanske det att jag är en vit, heterosexuell, me-
delålders man begränsat andra tolkningsmöjligheter. Hade jag till 
exempel varit homosexuell så hade jag kanske varit mer uppmärk-
sam på eventuella homofobiska uttryck och hade jag inte varit vit 
så hade jag kanske uppmärksammat eventuell rasism. Och hade jag 
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varit kvinna så hade jag kanske fokuserat andra genuskonstruktio-
ner. Förutom Lise Joern så verkar i princip alla som forskar på fe-
nomenet vara just vita, heterosexuella medelålders medelklassmän.  
 
Ambitionen, genom tillämpningen av den hermeneutiska metoden 
har varit att visa att de olika delarna inte bara ger en bättre förstå-
else av helheten − huliganlandskapet − utan att det även har upp-
stått en förnyad förståelse av de olika delarna var för sig – medier-
na, våldet och maskuliniteterna.  
 
Medienalyserna 
I artikel 1 och artikel 2 ligger metodfokus på en medieanalys och 
en komparation av gammalmedias och nymedias gestaltning av hu-
liganismen. I båda dessa artiklar problematiseras urvalskriteriepro-
blematiken och gatekeeperfunktionens ändrade roll i det nya me-
dielandskapet. På internet saknas ofta den traditionella maktposi-
tionen som är så viktig i gammalmedia, redaktören, som gör urva-
let för mediekonsumenten, oavsett medium. På internet görs inte 
alltid samma sållning som i gammalmedia, unik, värdefull informa-
tion samsas med nonsens (Thurén och Strachal 2011:9). Avhand-
lingen visar att det finns gatekeeperfunktioner inom de sociala me-
dierna med.  
 
I tidigare arbeten har jag, som nämnts tidigare, bland annat gjort 
analyser av tabloidpressen, närmare bestämt av kvällstidningen 
iDag,16 före, under och efter EM92. Analysen av Idag var ett för-
sök att belysa den svenska pressens syn på och behandling av ar-
rangemanget, supportrarna och själva fotbollsspelet (Radmann 
1994). I licentiatiatuppsatsen Fotbollslandskapet (1999) lyfts frå-
gan kring internets stora påverkan på fotbollskulturen och där an-
vänds Goffmans begrepp onstage och backstage. Frågan om hur 
den nya tekniken kom att påverka fotbolls- och supporterkulturen 
ställdes. I artikel 1 diskuteras hur den senaste utvecklingen kring 

                                                  
 
16 Tabloidtidningen Kvällsposten bytte namn till iDag under några år i slutet på 1980-talet och en 
bit in på 1990-talet innan man tog tillbaka namnet Kvällposten igen. 
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sociala medier har påverkat tolkningsföreträdet till berättelsen om 
fotbolls- och supporterkulturen. Svårigheterna med att analysera 
digitala medier tas upp, hur kan man till exempel avgöra vad som 
är en trovärdig och tillförlitlig källa. Hur man bedömer källans 
allmänna tillförlitlighet är en av huvudfrågorna när man analyserar 
källor på internet. Enligt Thurén och Strachal är det några tumreg-
ler man måste förhålla sig till i detta arbete. Den första tumregel de 
lyfter är den egna kunskapen som de menar är ovärderlig när det 
gäller att bedöma och tolka källor på internet (Thurén och Strachal 
2011:11). Genom att man specialiserar sig inom ett fält lär man sig 
vilka webplatser det går att lita på och ju större kunskap man har 
om det ämne man studerar desto lättare kan man bedöma tillför-
litligheten. 
 
Eftersom jag har hämtat mycket information från Sverigescenen 
och bedömt informationen därifrån som tillförlitlig kan det vara på 
sin plats att säga något mera om på vilka grunder sidan bedöms 
som tillförlitlig. Tillförlitligheten kring Sverigescenen när det gäller 
det undersökta materialet handlar om hur trovärdig sidan är gent-
emot de olika syften och frågeställningar som rör huligan-
narrativen.  
 
Tumregel nummer två handlar om öppenheten kring webbplatsen 
och den är ett annat viktigt kriterium för tillförlitligheten likaså att 
veta vem som står bakom sidan och vilken målsättning den har 
(Thurén och Strachal 2011:11). Under arbetet med, tidigare nämn-
da, Brå:s rapport (Brå 2008) ingick det förutom ett antal poliser, 
också olika resurspersoner vad gäller idrottsvåldet från olika delar 
av Sverige och dessa menade att informationen från Sverigescenen 
var tillförlitlig. Det uttrycktes att de som publicerade sig på sidan 
verkade vara vana skribenter och de uppfyllde, Thurén och Stra-
chals, tumregel tre, som handlar om kompetens, praktiska och 
teoretiska kvalifikationer, kring fältet. Den sista tumregeln handlar 
om sättet att uttrycka sig på, att man inte överdriver eller har för 
slarviga formuleringar (Thurén och Strachal 2011:12). Att polisen 
å ena sidan och moderatorerna från Sverigescenen å andra sidan 
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verkar vara överens om sidans tillförlitlighet vad gäller huligannar-
rativen stärker sidan utifrån resonemanget om att tillförlitligheten 
ökar om källorna skiljer sig från varandra (Thurén och Strachal 
2011:16).  
 
I dagens medielandskap kryllar det av olika huligannarrativ från i 
princip hela världen och man kan ställa sig frågan om det sker en 
oversharing i det nya medielandskapet kring huligankulturen? 
Persson som har forskat på nya medier är upphovsman till begrep-
pet mobilblottaren – en karaktär som blottar de bakre regionerna 
av sitt liv genom att prata högt i mobilen och på det viset dela den-
na (oversharing) överinformation på offentliga platser, tåg, restau-
ranger med mera, med sina medmänniskor. Det som har skett 
backstage väljer mobilblottaren att offentliggöra onstage. Persson 
förklarar oversharing på följande sätt: 
 

Överdelningen av information kan /…/ vara ett resultat av både 

hänsynslös individualism (eller kanske snarare normbrott – att 

man inte följer normer för lämpligt uppträdande), exhibitionism 

(att man främst vill visa upp sig), och absorberad kommunika-

tion (att man glömmer bort sin omgivning) (Persson 2012:271).  

 
I artiklarna visas exempel på hur huligannarrativen på internet inte 
följer normerna för lämpligt uppträdande, att det är en enorm ex-
hibitionism kring de olika firmornas impression management och 
att många verkar gå helt upp i de olika huliganberättelserna.  
 
Ett problem med att analysera internetsidor är att medieformen är 
flyktig, att uppgifter ändras eller att webbplatser helt enkelt tas 
bort (Thurén och Strachal 2011:15). Detta har inte varit något 
stort problem för mig under avhandlingsarbetet förutom vid ett 
tillfälle. Problemet uppstod i samband med en påbörjad artikel 
kring föreningen ”Huliganpäron”, en förening som startades av 
oroliga mammor till söner som hade hamnat i fotbollslandskapets 
gråzoner. Planen var att intervjua ”huliganpäronen” samt göra en 
analys av webplatsen ”huliganparon.org”. Djupintervjuer genom-
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fördes med två mammor och med initiativtagaren och jag hade 
börjat analysera innehållet på webplatsen då websidan helt enkelt 
bara försvann i cyberrymden. Anledningen var att projektmedlen 
tog slut. Trots att detta är över två år sedan så känner jag fortfa-
rande dåligt (forskar-)samvete gentemot de mammor som intervju-
ades. De ställde upp på intervjuer och diskuterade svåra frågor 
kring sina liv, men det blev ingen text i avhandlingen utifrån detta 
material.  
 
Den hermeneutiska tolkningen används i artiklarna men det finns 
skillnader kring hur jag har tolkat textanalysen respektive inter-
vjumaterialet. Kvale lyfter fram några avgörande skillnader mellan 
intervjutexter och litterära texter där han menar att den litterära 
texten är en avslutad text medan intervjun omfattar både skapande 
och tolkning av en text. Då den litterära texten är en avslutad text 
som skall förmedlas utanför den kontext där den bildades, medan 
intervjun är knuten till en mellanmänsklig handling där: 
 

den utskrivna intervjutexten ger en ofullständig redogörelse för 

den rikedom på meningar som uttrycks i den levde intervjusitu-

ationen är den förra fullbordad medan den senare är ofullstän-

dig (Kvale 1997:52).  

 
Kvale säger är att intervjuerna är vaga och flexibla medan de litte-
rära texterna är fasta vilket gör att tolkningsprocessen för intervju-
texter är en långdragen process där risken för att tappa bort me-
ningar och sammanhang är större jämfört med vad som gäller för 
litterära texter (Kvale 1997:52).  
 
Avhandlingen visar att de olika analysformerna kan komplettera 
varandra på ett sätt som synliggör huliganismen och ger en ny för-
ståelse av huliganlandskapet. 

 
Forskarrollen och etiken 
Huliganismen är ett konfliktfyllt område i stora delar av den globa-
la fotbollskulturen – inte minst i Sverige där många olika viljor och 
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röster kämpar om tolkningsföreträde till att beskriva, tolka och 
förklara fenomenet. Genom mitt val av forskningsapproach och 
metoder har jag visat hur huligannarrativen gestaltar sig i olika 
medier och berättelser. Jag har försökt följa Halvorsens råd om att 
inta en värdeneutral forskarroll där jag har strävat efter att ha tagit 
hänsyn till individens självbestämmanderätt och rätten till ett pri-
vatliv utan att försaka samhällsperspektivet (Halvorsen 1992:158). 
 

Att klargöra sin relation till de individer, de subjekt, man stude-

rar och de konstruktioner av dessa som forskningen innebär 

torde vara av vikt för envar, om man beaktar att forskning 

ibland omsätts i praktik (i form av olika åtgärder etc.) (Eriksson 

1998: 139).  

 
Jag har varit intresserad av och sysselsatt med att analysera det 
svenska huliganlandskapet till och från sedan 20 år. Vid EM92 in-
tervjuade jag engelska supportrar på Limhamnsfältet i Malmö och 
därefter har jag gjort mer eller mindre systematiska observationer, 
läst vetenskapliga texter och hundratals tidningsartiklar. Nu är det 
dags att sammanfatta dessa 20 år av intresse för supporter- och hu-
ligankulturen. Det känns befriande och stressande på en och sam-
ma gång, för tyvärr är det så som Yvonne Hirdman skriver att: 
 

så mycken empiri och analys hela tiden tenderar att falla i 

glömska, istället för att ackumuleras (Hirdman 2003:6).  

 
Förutom de medieanalyser och intervjuer som det redogörs för i de 
fyra artiklarna vill jag därför framhäva att min ”empiriska erfa-
renhet” av huliganlandskapet är mycket bredare än vad materialet 
i artiklarna visar. Låt mig redogöra för några av dessa erfarenheter 
som har ökat kunskapen om forskningsfältet. Erfarenheterna har 
dessutom hjälpt mig att fördjupa mina analyser och tolkningar. 
Fokus ligger på perioden från 2008 och framåt:  
 
Expertrollen – i samband med Brå:s Rapport 2008 satt jag i expert-
gruppen och var delaktig i flera av de förslag som sedan lades fram 
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bland annat att man särskilt borde uppmärksamma mediernas roll. 
Många olika aktörer diskuterade huliganlandskapet när rapporten 
gjordes. I samband med den statliga utredningen SOU 2012:23 Mind-
re Våld för pengarna skrev jag en forsknings- och kunskapsinventer-
ing på uppdrag av den nationella samordnaren Björn Eriksson. Detta 
uppdrag medförde blant annat möten, under 2011 och 2012, där 
åklagare, supporterpoliser, insatschefer, sportchefer, klubbchefer, sä-
kerhetsansvariga, supporterklubbordföranden deltog. Under somma-
ren 2012 fick jag ytterligare ett uppdrag från utredaren om att göra en 
forskningsanknuten beskrivning av den svenska firmascenen. Detta 
arbete ska redovisas i slutbetänkandet i mars 2013.  
 
Deltagande observation – observationer har gjorts vid olika mat-
cher, före, under och efter, där fokus har varit interaktionen mellan 
olika typer av supportrar, ordningssvakter, poliser och de gånger 
det har varit något, för mig nytt, har jag skrivit ner detta efteråt.  
 
Intervjuer – förutom intervjuerna som redovisas i artiklarna har 
olika aktörer låtit sig intervjuats. Intervjuer har gjorts med suppor-
terpoliser, supportrar, huliganer, säkerhetsansvariga runt om i Sve-
rige i samband med boken Från Gentleman till Huligan? (1998). 
Supporterpoliser har även intervjuats under arbetet med avhand-
lingen och under arbetet med den nationella utredningen i perioden 
2011−2012. Vidare har intervjuer gjorts med supporterklubbord-
föranden, supportrar, huliganer och resurspersoner i supporter-
klubbar och idrottsföreningar runt om i Sverige.  
 
Det har varit några avgörande händelser som har gjort att mitt forsk-
ningsintresse har utvecklats. Förutom medieanalysen av iDag (Rad-
mann 1994) i samband med EM92 gjordes fältstudier bland engelska 
supportrar som bodde i tält i Malmö i samband med arrangemanget. 
Bilden av dessa avvek kraftigt från den massmediala bilden av dessa 
supportrar där de skrevs fram som ”världens värsta huliganer”. När 
jag i samband med medieanalysen intervjuade den norrman som i me-
dia blev anklagad för att starta ”huliganupproret” i Malmö 1992 och 
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upptäckte flera direkta sakfel i nyhetsrapporteringen om honom stärk-
tes nyfikenheten ytterligare (Radmann 1994).  
 
Under denna period arbetade jag som behandlingsassistent på 
Råby ungdomshem i Lund, ett så kallat § 12-hem som tar hand om 
ungdomar, mest killar, som blir dömda till vård. Oftast kom ung-
domarna till Råby efter vålds-, och/eller narkotikadomar. Några av 
dessa ungdomar från Skåne var med i den då relativt nybildade 
Stockholmsklacken, Black Army. Ingen av dessa var speciellt in-
tresserade av vare sig fotboll eller idrottsföreningen AIK utan det 
som lockade dem var att bli en del av den subkultur som Black 
Army erbjöd – eller snarare, den bild av Black Army som media 
målade upp.  
 
EM92, erfarenheterna från Råby ungdomshem i kombination med 
studier i pressvetenskap samt erfarenhet som sportjournalist från 
Adresseavisen i hemstaden Trondheim gjorde att jag fastnade för 
kopplingen idrott − media. När jag sedan kom in på forskarutbild-
ningen i sociologi vidgades intresset mot ungdomskulturforskning 
och frågor som rörde tolkningsföreträde, medienarrativ, våldsnar-
rativ, social interaktion, moralpanik, stigmatisering och makt.  
 
Avhandlingen visar att det finns en mångfald av berättelser och ak-
törer i huliganlandskapet. En ambition har varit att hitta en så bred 
ingång som möjligt för att bättre kunna förstå fältet. Det har varit 
viktigt att återge så många röster och infallsvinklar som möjligt för 
att bättre kunna analysera, förklara och förstå fenomenet. I mitt 
material kommer det fram att det har varit svårigheter att få träffa 
aktiva huliganer/grabbar då de inte vill berätta om sin verksamhet. 
Förutom att det ingår i hederskodexen att inta prata med utomstå-
ende så har många uppfattningen att forskare och journalister 
speglar huligan- och supporterkulturen på icke-relevanta sätt som 
förvärrar supporterkulturen i stort (Redhead 2010:5 s 2).  
 
Jag hade till exempel länge försökt komma i kontakt med represen-
tanter från Firman Boys, Skandinavien största och mest (ö-)kända 
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firma. Det tog lång tid och när jag sent omsider fick möjligheten 
att göra intervjuer så visade det sig att anledningen till att jag fick 
träffa dem var att de uppfattade det som att min forskning skulle 
kunna hjälpa dem, vilket de klargjorde i ett mail från Firman 
Boys/Sverigescenen. Där skrev de att de är mycket selektiva med 
vem de träffar och vilka sammanhang de vill ingå i. De skrev vida-
re att de har tröttnat på medias beskrivning av den svenska fot-
bollskulturen och att de ville träffas för de trodde att forskningen 
kan gynna oss i en tid där vi behöver nå en bredare massa (mail 
110628). Meningen att ert arbete kan gynna oss i en tid när vi be-
höver nå en bredare massa har renderat många tankar. Vilken roll 
har man som forskare, vilket ansvar har man för att inte ytterligare 
vara med på att ”popularisera” huliganismen eller har man något 
ansvar kring den frågan överhuvudtaget och är det verkligen så att 
min forskning gynnar Firman Boys? Det verkar onekligen inte helt 
bra om så är fallet. Richard Giulianotti skriver i sin bok Football: 
A Sociology of the Global Game: 
 

Some academics attract particular scorn for developing media 

profiles and research careers out of their flirtation with the sub-

ject (Giulianotti 1999:48). 

 
Förutom ”risken att göra karriär” genom att flirta med huligankul-
turen så blir forskare på samma sätt som media anklagade för att 
de förvärrar hela supporterkulturen.  
 

Indeed academia, like the media, is frequently the enemy for the 

hooligan authors, seen as partly responsible for the myriad mis-

representations of football fan cultures and its history which 

these books (huliganbiografierna, min anmärkning) perceive as 

a fundamental problem and consequently seek to put rights in 

an accurate oral history of the scene. (Redhead 2010:5 s 2). 

 
Steve Cowen, en huliganförfattare, som bland annat har skrivit om 
firman Blades Business Crew (Cowen 2001), säger i en intervju 
med Redhead: 
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Some (not all) academics think that just because they have stud-

ied football violence they automatically become experts. No 

two hooligans are the same and come from various back-

grounds and lifestyles so to put them all in the same basket is 

stigmatizing people (Redhead 2010:46 s 17) 

 
En av svårigheterna när man skriver om huliganism är just balan-
sen mellan att inte överdriva, och att heller inte bagatellisera pro-
blematiken. Att inte tro jag är expert, att inte stigmatisera, att inte 
dra alla över en kam, att ta hänsyn till alla olikheter − det är 
många olika aktörer att förhålla sig till. Därför går diskussioner 
om tolkningsföreträdet till berättelsen om fenomenet som en röd 
tråd genom avhandlingen. Vems röst säger vad och vilken plats har 
denna röst i huliganlandskapet? Det har, som tidigare påpekats, 
därför varit viktigt att få ta del av så många röster som möjligt i 
arbetet med att kunna förstå och förklara den svenska huligankul-
turen. Nästan samtidigt som mailet från Firman Boys dök upp blev 
jag kontrakterad av regeringens särskilda samordnare för utred-
ningen kring ”Nationell samordning för att motverka brottslighet i 
samband med idrottsarrangemang. Ku 2011:03”. Dessa två 
ingångar gav en unik möjlighet att reflektera över både aktörsper-
spektiv, bland annat representerat av män med tunga positioner i 
nordens största firma och strukturperspektiv genom att vara med i 
den nationella utredningen som skall lägga fram ett samhälleligt 
åtgärdsprogram gentemot idrottsrelaterat våld. Detta skulle kunna 
ge en nationell överblick hur olika aktörer agerar – från de mest 
ökända ”huliganerna” till regeringens särskilt utsedda samordnare 
och många aktörer däremellan.  
 
All forskning gynnar olika intressen och som samhällsforskare är 
det viktigt att ställa sig frågan vilka intressen i samhället som 
kommer att gynnas av den egna forskningen (Halvorsen 1989).  
 
Låt mig nu summera avhandlingen innan jag redovisar en samman-
fattning av de olika artiklarna. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling är att förstå och förklara hur den 
narrativa bilden av den svenska huliganen och huliganismen skapas 
och återskapas i olika (medie-)berättelser. Genom att studera såväl 
gammalmedias som nymedias gestaltning av huliganlandskapet 
framträder olika bilder av samma fenomen. Studien baseras dels på 
analyser av olika typer av medier, dels på djupintervjuer. Avhand-
lingen ger ny kunskap om den svenska huligankulturen och en vik-
tig slutsats är att förståelsen av fenomenet huliganism förklaras av 
betraktarens position. Vidare visar avhandlingen hur olika medie-
narrativ har haft en avgörande roll för framväxten, spridningen 
och gestaltningen av huligankulturen i Sverige.  
  
Tidigare forskning visar att begreppet huligan och fenomenet huli-
ganism förstås kan och avgränsas på många olika sätt, definitio-
nerna är många och breda. Dock visar forskningen, huvudsakligen 
inom ämnesdisciplinerna psykologi, antropologi och sociologi, att 
den enskilt viktigaste faktorn för att förklara huliganismen är den 
aktuella kontexten – det finns ingen ”universalhuliganism”. Samti-
digt finns det några gemensamma nämnare vad gäller idrottsrelate-
rad huliganism: det handlar om män, våldet är en viktig del, liksom 
alkohol och andra droger. Vidare är idrottsklubb- och lokalkäns-
lan viktig. Dessutom framträder gemenskap, tillhörighet och kam-
ratskap som avgörande ingredienser i huligankulturen. Tidigare 
forskning, både internationell och nationell, framhäver medias  
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stora betydelse för huliganismens gestaltning och allmänhetens 
upplevelse av den. Denna studie tar sin utgångspunkt i tidigare 
forskning och fördjupar förståelsen av medias betydelse. 
 
I avhandlingen används sociologen Erving Goffmans teorier kring 
social interaktion, det dramaturgiska perspektivet, stigma och hur 
personer agerar onstage respektive backstage samt teorier om mas-
kulinitet. 
 
Goffmans situationsdefinition beskriver hur individen gestaltar mö-
tet med andra och redskapet för detta är individens förmåga att kon-
textualisera den sociala informationen. Den sociala situationen i hu-
liganlandskapet − så som den framställs i olika medieberättelser − 
bidrar till att skapa både en individuell och kollektiv identitet bland 
de män som ingår i huligankulturen. Genom gruppens gemensamma 
uppträdande på våldsscenen – deras impression management − 
stärks den kollektiva gruppidentiteten. För individen handlar det 
mycket om att övervinna sin rädsla för smärta och ge sig hän åt 
slagsmålskulturen för att på så sätt stärka sin individuella position i 
gruppen och därmed undvika gruppens misskreditering.  
 
De olika maskulinitetsformerna som uppträder i huliganlandskapet 
diskuteras bland annat utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet 
och kroppens betydelse för olika former av maskulina identiteter 
(Connell 1996, Hearn 2012).  
 
Avhandlingen fokuserar på medieanalys och på komparation av 
gammalmedias och nymedias gestaltning av huliganismen. Vidare 
diskuteras hur en konkret ”huliganincident” speglas i olika delar 
av medielandskapet och vilka följder för de involverade detta får. 
Huliganernas självbild analyseras och genom att kontrastera själv-
uppfattningen, så som denna uttrycks i djupintervjuerna, med den 
traditionella mediebilden framträder olika tolkningsmöjligheter av 
våld och maskulinitet. Avhandlingen fokuserar även på den svens-
ka huliganismens plats i populärkulturen. 
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Slutsatser 
Avhandlingens viktigaste slutsatser är (1) att mediebilden, både vad 
gäller gammalmedia och nymedia, har stärkt och stärker den indi-
viduella och kollektiva identiteten hos de som ingår i huligankultu-
ren, (2) att våldet, både det fysiska och det symboliska, är en viktig 
del av det mediala huligannarrativet, såväl i gammalmedia som i 
nymedia, (3) att det har skett en professionalisering av supporter-
våldet, (4) att huligankulturen uppvisar olika maskulinitetsdrag, 
(5) och att det har skapats en stigmatisering av huliganismen, en 
oro, som i vissa stycken kan liknas vid en moralisk panik bland 
allmänheten kring huliganismens spridning och karaktär. 
 
Den svenska huliganscenens framväxt och gestaltning diskuteras 
även utifrån olika medielogiker och olika medienarrativ. Den tradi-
tionella medielogik som bygger på gammalmedias enkelriktade 
kommunikationsprocess, Sändare – Budskap − Mottagare, med 
tydliga urvalskriterier och en väl definierad gatekeeper har utma-
nats av nya medieaktörer. Under de senare åren har den traditio-
nella mediebilden av idrottsvåldet och huliganismen breddats ge-
nom att det nya medielandskapet ger möjligheter till en mångfald 
av röster och gatekeepers som producerar olika medienarrativ. I 
det digitala medielandskapet ingår huliganismen i en populärkultu-
rell hypertextualitet där flera olika medier linkas samman, websi-
dor, filmer, YouTube, TV, Twitter, Facebook – alla dessa nya me-
dieformer är med och skapar och återskapar olika huligannarrativ. 
Det nya medielandskapet möjliggör en mångfald av tolkningsföre-
träden och för första gången framträder aktörerna själva – ”huli-
ganerna” – på mediescenen. De är aktiva, så kallade ”prosumen-
ter”, vilket innebär att de både konsumerar och producerar såväl 
autentiska som virtuella slagsmål. Det gör att det idag finns en 
mängd svenska ”berättarröster”, varav många har en direkt erfa-
renhet av supportervåldet. Utifrån detta dras slutsatsen att kroppen 
och den fysiska styrkan spelar stor roll när huliganerna själva har 
tolkningsföreträde till huligannarrativen. Talet om ”cyberkroppen”  
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där etnicitet, genus, sexuell läggning, ålder, funktionsduglighet inte 
skulle spela någon roll verkar inte stämma vad gäller den digitala 
huliganscenen (Jmf Castell 1998). 
 
En annan viktig slutsats av artiklarna är att stigmatiseringen av 
olika supporterkategorier sker i gammalmedia och än mera i vissa 
delar av nymedia. Vad gäller nymedia påpekas att delar av det nya 
medielandskapets avsaknad av en gatekeeperfunktion kan resultera 
i riktigt grova påhopp och även medverka till att det bildas så kal-
lade hatgrupper i sociala medier, som till exempel på Facebook, 
mot dem som bryter mot idrottens läktarnormer. Dessa grupper 
kan i sin tur förkroppsligas och utgöra reella fysiska hot mot de 
individer som bryter mot dessa idrottens uppförandekoder. Hoten 
mot olika aktörer inom idrotten verkar öka generellt, inte minst de 
hot som framförs genom sociala medier.  
 
Gammalmedia uppvisar en oförmåga att ge en nyanserad bild av 
olika huliganincidenter. Istället visar man upp en skrämselsbild av 
en pågående, vad jag kallar, ”huliganpjäs” som har liten koppling 
till den faktiska våldsutvecklingen.  
 
Trots detta så är våldets plats i huligannarrativen oomtvistad. Det 
gäller såväl det symboliska som det fysiska. Våldets olika former 
syns i gammamedia och i nymedia, och bekräftas i de intervjuer jag 
gör. Dock är det stor skillnad mellan hur våldet beskrivs. I avhand-
lingen konstateras att gammalmedia beskriver huliganvåldet som 
meningslöst och idiotiskt – de som själva är aktiva inom huligan-
kulturen skriver istället att våldet är viktigt för sammanhållningen 
och att många uppskattar slagsmålen. Genom våldet formas en 
manlig gemenskap; en gemenskap som ”huliganerna” själva om-
nämner som en gentlemannakultur.  
 
Vidare visar min analys att ”huliganerna” själva absolut inte vill 
kalla sig för ”huliganer”. Självbilden är snarare att de är ”killar 
med stil och klass”, som älskar sitt lag över allt annat, som sköter 
sig och enbart slåss mot likasinnade. Det är till och med så att 
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självbilden nästan utgör motsatsen till den traditionella mediebil-
den. I gammalmedia framställs de ofta som djur och rötägg som 
inte är intresserade av vare sig sin klubb eller fotboll. Istället talar 
narrativen om att de enbart är ute efter att slåss och förstöra. I det 
undersökta materialet trycker representanter från gruppen Firman 
Boys på att de har ett självpåtaget våldsmonopol i sin klubb och att 
det är firmorna som bestämmer vem som skall få utöva våld i 
klubbens namn. Här har det uppstått en form av parallellscen till 
fotbollsarenorna där firmor gör upp på bestämda platser, ”boxzo-
ner”, med en speciell hederskodex där man ”korar” bästa la-
get/firman. Andra röster i supporterlandskapet menar att firmorna 
kraftigt förskönar sin verksamhet och att de, tvärtemot sin själv-
uppfattning, istället ofta bryter mot sin hederskodex och att de ut-
övar makt genom hot och andra lagöverträdelser mot klubbar, spe-
lare och domare.  
 
Den maskulinitet som framträder i de olika huligannarrativen visar 
sig ha många paralleller till den maskulinitetsdiskurs som återfinns 
inom delar av den traditionella sportjournalistiken – en maskulini-
tet som bygger på styrka, hårdhet och på ett avståndstagande från 
det som kan uppfattas som feminint. Samtidigt visar avhandlingen 
att det pågår ett starkt känslospel inom huligankulturen. Det hand-
lar inte enbart om aggressiva känslor. Snarare understryks att ge-
menskapen, närheten och kamratskapet är lika viktiga ingredienser 
som det faktiska våldet bland pojkarna och männen inom huligan-
kulturen i Sverige. Man skulle nästan kunna tala om, vad jag skulle 
vilja benämna, en ”maskulinitetsstress”, en längtan efter en tydlig 
och oproblematisk maskulinitet. 
 
I analysen lyfts även fram att det har skett en professionalisering av 
slagsmålskulturen genom att olika parter vittnar om att inte några 
grupper önskar våld inne på arenorna. Supportrarna själva fram-
håller att skall man slåss så skall man göra det mot likasinnade och 
då gärna på ett ställe som inte stör idrottsevenemanget. 
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 Det svenska mediala huligannarrativet verkar följa i den engelska 
huligankulturens populärkulturella fotspår. Där har de populärkul-
turella produkterna om huliganismen en lång tradition. Dock är 
det tydliga skillnader mellan den engelska och den svenska huli-
gankontexten. Den engelska kontextens huligannarrativ utmärker 
sig bland annat genom en mera våldsam slagsmåls- och dryckeskul-
tur och en mer utpräglad hypermaskulinitet än den svenska. Orsa-
kerna till dessa skillnader står troligen att finna i ländernas olika 
historiska, kulturella och sociala förhållanden.  
 
Avhandlingen ger ny kunskap om den svenska huligankulturen och 
om medias betydelse för uppfattningen om huliganismens sprid-
ning och gestaltning. I ett samhällsperspektiv är det viktigt att för-
stå och hantera huliganismen på ett sätt som är ekonomiskt för-
svarbart, socialt hållbart och som i förlängningen uppmuntrar till 
en positiv idrotts- och supporterkultur.  
 
Avhandlingen baserar sig på fyra olika delstudier/artiklar vilka 
sammanfattas efter den engelska summering som följer härnest.  
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SUMMARY 

The purpose of the dissertation is to understand and explain how 
the narrative image of the Swedish hooligan and hooliganism is 
created and recreated in various (media) descriptions. The disserta-
tion consists of four articles and one summarising chapter. Analysis 
of different types of media and in-depth interviews constitute the 
source material for the study, which provides new insights into 
Swedish hooligan culture. One important conclusion of the study is 
that hooliganism is understood differently depending on the be-
holder’s position in the hooligan landscape. The dissertation also 
demonstrates how various media narratives have had a decisive 
function in the rise, expansion and manifestation of Swedish hooli-
gan culture.  
 
Previous research has built on numerous understandings and de-
marcations of the term hooligan and the phenomenon of hooligan-
ism. Definitions are many and wide-ranging. However, research 
conducted mainly in the disciplines of psychology, anthropology 
and sociology has shown that there is no “universal” hooliganism. 
Thus, the single most important factor to consider when attempt-
ing to elucidate the phenomenon is its context. Nonetheless, sports-
related hooliganism is characterised by a number of distinctive fea-
tures: the perpetrators are male, and violence, alcohol and other 
drugs are important. Furthermore, club spirit and area loyalty are 
significant, and fellowship, belonging and camaraderie are de-
scribed as key ingredients in hooligan culture. International and 
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national research emphasises the vital importance of the media in 
the embodies of hooliganism and the way it is perceived by the 
public. This study uses existing research as its departing point, and 
deepens the understanding of the media’s importance.  
 
The analysis employs Erving Goffman’s theories of social interac-
tion, dramaturgical perspective, stigma and how people act “on 
stage” and “backstage”, as well as masculinity theories.  
 
Goffman’s situation definition describes how an individual, such as 
a media consumer or a hooligan, embodies the meeting with others 
using his or her ability to contextualise social information. The 
social situation of the hooligan landscape – as it is portrayed in 
various media narratives – contributes to both the individual and 
collective identity of the men who partake in hooligan culture. The 
group’s common behaviour, its impression management, in the vio-
lence scene – both physical and that of the media – strengthens its 
collective identity. The individual must overcome the fear of pain 
and submit to the fighting culture, so as to strengthen his own po-
sition and avoid humiliation in the eyes of other group members. 
 
The notion of hegemonic masculinity and the centrality of the body 
in various types of masculine identities are used to explore the dif-
ferent types of masculinity that appear in the hooligan landscape 
(Connell 1996, Hearn 2012).  
 
Conclusions 
The key conclusions of the study are (1) that media images in both 
old and new media have boosted and strengthened the individual 
and collective identity of members of the hooligan culture, (2) that 
physical and symbolic violence is an important aspect of the hooli-
gan narrative in both old and new media, (3) that supporter vio-
lence has been professionalised, (4) that hooligan culture manifests 
a number of different (and sometimes contradictory) masculinity 
features and (5) that the stigma attached to the expansion and 
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character of hooliganism and the resulting anxiety has elements of 
a moral panic in the population. 
 
The rise and enacts of the Swedish hooligan scene is also discussed 
from the perspective of different media logics and media narratives. 
New media actors have challenged the traditional media logic 
epitomised by the old media’s one-way communication process 
with a sender, message and recipient as well as clear selection cri-
teria and a well-defined gatekeeper. During the last few years, the 
traditional media image of sports-violence and hooliganism has 
been broadened as the new media landscape has enabled a multi-
tude of voices and gatekeepers producing different media narra-
tives. In the digital media landscape, hooliganism is part of a pop-
cultural hypertextuality that links several different media such as 
websites, films, Youtube, TV, Twitter and Facebook. All of these 
new media participate in the creation and recreation of different 
hooligan narratives. The new media landscape allows a multitude 
of interpretations. The actors themselves, the “hooligans”, appear 
on the media scene for the first time. They are active so-called 
“prosumers”; they both consume and produce authentic and vir-
tual fights. As a result, Sweden today has an abundance of “narra-
tors”, many of whom have direct experience of supporter violence. 
Hence, it can be concluded that the body and physical strength are 
integral to the hooligans’ interpretation of the hooligan narratives. 
As a result, the notion of a “cyberbody” that erases the significance 
of ethnicity, gender, sexuality, age and functionality does not seem 
to apply to the digital hooligan scene (cf. Castell 1998).  
 
Another important conclusion in the articles is that various catego-
ries of supporters are stigmatised in the old media, and to an even 
greater extent by some new media. The lack of a gatekeeper func-
tion in certain forms of new media can result in extremely harsh 
attacks on people, and lead to the formation of so-called hate 
groups in social media such as Facebook, aimed at those who vio-
late the norms of football spectatorship. Such groups sometimes 
take physical form, and constitute very real and severe threats to 
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those individuals who violate the behavioural codes in sport. There 
appears to be a general increase in threats towards different actors 
in sport, not least in social media such as hooligan websites.  
 
The old media has demonstrated an inability to provide a nuanced 
view of different hooligan identities. Instead, the old media pre-
sents a frightening and distorted image of what I choose to call the 
on-going “hooligan play”, which has few similarities with actual 
developments in sports-related violence. 
 
Nonetheless, the importance of symbolic and physical violence in 
the hooligan narratives is unarguable. The different expressions of 
violence are depicted in old and new media, and are confirmed by 
my interviewees. However, descriptions of violence vary greatly be-
tween different sources. I have observed that the old media de-
scribes hooligan violence as meaningless and stupid, while those 
who are active in hooligan culture instead write that violence is 
integral to their sense of fellowship, and that many enjoy the con-
frontations. This violence contributes to the formation of a male 
community; a community that the “hooligans” themselves describe 
as a gentlemen’s culture.  
 
My research also shows that those to which the term “hooligans” 
is usually attached abhor the label. Instead, they view themselves as 
“lads with style and class” who love their team above all else, ad-
here to a strict behavioural code and only fight like-minded groups. 
In fact, their self-image is almost the opposite of the traditional 
media image. The old media often depicts them as animals and 
crooks who care nothing for football or their club, and who are 
only motivated by their appetite for violence and sabotage. In the 
source material, representatives of the group Firman Boys state 
that they have a monopoly on violence in their club, and that the 
firms determine who is allowed to fight for the clubs. This has re-
sulted in the formation of a sort of parallel scene to the football ar-
enas: firms confront each other in pre-determined locations, “fight-
ing zones”, governed by a special honour code where the best 
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firm/team is chosen. However, other voices in the supporter land-
scape claim that the firms gloss over their activities and that they, 
despite this self-image, often violate the alleged honour code and 
exercise power through threats and other offences against clubs, 
players and referees. 
 
The masculinity that is constructed in different hooligan narratives 
has many similarities to the masculinity discourse of some tradi-
tional sports journalism. This masculinity is based on strength, 
hardness and distancing oneself from that which is perceived as 
feminine. At the same time, this dissertation shows that emotions 
other than aggression are important components of hooligan cul-
ture. It is emphasised that the sense of community, closeness and 
camaraderie are equally significant as the actual violence among 
the boys and men in Swedish hooligan culture. One might almost 
say that Swedish hooligan culture exhibits what I would like to call 
“masculinity anxiety”, a longing for a clear and unproblematic 
masculinity.  
 
Analysis of the source material also indicates a professionalisation 
of the fighting culture. Several different actors attest to the fact that 
all groups wish to avoid violence inside the arenas, and supporters 
themselves state that fights should only be sought with like-minded 
people, preferably in a location that does not disrupt sports events.  
 
The hooligan narrative in Swedish media seems to follow in the 
footsteps of English hooligan culture, which has a long tradition of 
pop-cultural expressions, connected to hooliganism. However, 
there are obvious differences between English and Swedish hooli-
ganism. Among other things, the English hooligan narrative has a 
greater emphasis on violence, fighting and drinking and a more dis-
tinctive hypermasculinity than the Swedish narrative around hooli-
ganism. The different historical, cultural and social conditions of 
these two countries likely explain the disparities.    
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This dissertation provides new insight into Swedish hooligan cul-
ture and the media’s media effects on perceptions of the expansion 
and embodiment of hooliganism. From a societal perspective, it is 
important to understand and deal with hooliganism in a way that 
is economically justifiable and socially sustainable, and contributes 
to a positive sporting and supporter culture in the long run.  
 
This dissertation is based on four substudies/articles.  
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SAMMANFATTNING AV  
ARTIKLARNA 

Artikel 1  
‘The New Media and Hooliganism. Constructing Media Identities’. 
In We love to hate each other: mediated football fan culture, ed. 
Thore Roksvold, and Roy Krøvel (Gothenburg: Nordicom, 2012), 
171−188. 
 
I artikel 1 ligger fokus på en medieanalys och en komparation av 
gammalmedias och nymedias gestaltning av huliganismen. Syftet är 
att analysera den sociala konstruktionen av huliganismen i nyme-
dia och jämföra denna bild med gammalmedias bild av samma fe-
nomen. Det nya medielandskapet diskuteras och problematiseras 
och jag visar hur huliganerna själva genom den nya digitala tekni-
ken är aktiva medieproducenter genom att de skapar och produce-
rar egna hemsidor. Genom denna produktionsprocess förändras 
urvalskriterierna för berättelsen om huliganismen. Tidigare var det 
de traditionella mediernas journalister som hade tolkningsföreträde 
till berättelsen om huliganen – huligannarrativet – medan det idag 
är en mångfald av röster och narrativ. På det sättet ingår huliga-
nismen idag i en hypertextualitet där flera olika typer av medier − 
hemsidor, filmer, TV, bloggar, YouTube, Flashback och andra me-
dieformer − länkas till varandra. Detta leder till att en mångfald av 
berättelser, lokala såväl som internationella narrativ, skapas och 
återskapas.  
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I artikeln analyseras nordens största huligansajt Sverigescenen och 
exempel ges på hur personerna bakom denna sida konstruerar sin 
bild av huligankulturen i Sverige. En slutsats är att det är en berät-
telse som i många fall avviker starkt från de traditionella mediernas 
bild av huliganismen. Något annat som lyfts fram är att alla som 
publicerar sig på sidan måste vara så kallade riktiga huliganer. Det 
innebär att den fysiska styrkan och kroppen spelar en avgörande 
roll för de aktiva medieproducenterna på Sverigescenen. Om man 
inte är eller har varit en aktiv så kallad firmakille så får man inte 
publicera sig. Detta går emot Manuel Castells tanke om cyber-
kroppen, det vill säga tanken om att man fritt kan välja sin digitala 
internetidentitet där kön, ålder, hudfärg, funktionshinder, sexuell 
läggning inte ska spela någon roll (Castell 1996, 1998). Det är, 
som jag ser det, tydligt att på Sverigescenen spelar den faktiska 
kroppen roll. I artikeln används Erving Goffmans dramaturgiska 
perspektiv och artiklarna analyseras bland annat genom begreppen 
onstage och backstage (Goffman 1972). I artikeln visar jag att det 
finns stora likheter mellan hur traditionella medier och huligansi-
dorna framställer maskulinitet och hur en ”riktig man skall vara” – 
båda medieformerna förmedlar en maskulinitet som bygger på fy-
sisk styrka, hårdhet, disciplin och lojalitet. Berättelsen om den 
maskulina huliganen stämmer väl in i vad R. W. Connell beskriver 
som den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1996). Berättelsen 
om maskulinitet skiljer sig från andra delar av berättelsen om huli-
ganismen mellan nymedia och gammalmedia där olikheter i narra-
tiven istället träder fram. Kvällspressens beskrivning av huliganer 
är ofta att dessa personer benämns som ”pack” och ”slödder”. Vi-
dare framgår av denna berättelse att våldet är meningslöst. I nyme-
dia däremot, i denna artikel representerat av Sverigescenen, presen-
teras huliganismen som en slags gentlemannakultur där våldet har 
sin rättmätiga plats.  

113



 
 

  
 
114 

Artikel 2:  
Att äga en (huligan-)berättelse. Mediers konstruktion av fotbolls-
våld. Scandinavian Sport Studies Forum 3 (2012), 97−120. 
www.sportstudies.org 
  
I artikel 2 fortsätter jag diskussionen om tolkningsföreträde och 
urvalskriterier kring den narrativa huliganismen. Jag problematise-
rar begreppen huliganism och huliganer och konstaterar att trots 
att det finns mer än 40 års forskning om fenomenet så finns det 
fortfarande inte någon konsensus kring definitionen. Syftet är att 
tolka och analysera mediebilden av huliganismen utifrån ett kon-
kret fall. Jag diskuterar frågan om vem som har tolkningsföreträde 
till berättelsen om huligankulturen samt hur medienarrativet kring 
fenomenet skapar en moralisk panik.  
 
Fokus för artikeln är olika mediers beskrivning av en händelse på 
Swedbank Stadion i Malmö i maj 2011 då en 18-årig åskådare 
sprang in och puttade till en målvakt. Fallet analyseras utifrån oli-
ka medieröster från gammalmedia och nymedia. Rösterna kommer 
från åskådaren själv, hans familj, journalister, huliganer och ano-
nyma personer från sociala medier.  
 
Genom Bengt Nermans dramatiska metod och Erving Goffmans 
dramaturgiska perspektiv samt stigmabegrepp diskuteras de olika 
mediernas rapportering och tolkning av fallet (Nerman 1981, 
Goffman 1972). Papperspressen, som i denna artikel representerar 
delar av gammalmedia, skriver in händelsen i vad jag kallar ”huli-
ganpjäsen”, en sedan länge pågående berättelse om fotbollsvåldets 
förmodade eskalering och spridning där händelsen 2011 knyts ihop 
med liknande händelser 2007 och 1995. Genom dessa beskrivning-
ar, som ges kontinuitet i tiden, skapas en så kallad moralisk panik 
(Hall 1978) bland allmänheten kring fotbollskulturen i stort och 
kring huliganismen i synnerhet. Av artikeln framgår att delar av de 
sociala medierna i än starkare grad än gammalmedia stigmatiserar 
18-åringen. På sidan Flashback. org finns uppgifter om 18-åringens 
namn, adress och ålder kort tid efter att han sprang in på plan och 
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på flera websidor finns bilder av både honom och händelsen direkt 
efter det som skedde medan det på Facebook startades en hatgrupp 
mot 18-åringen. På Sverigescenen lyfts vad de benämner som 
”svensk press korståg mot supporterkulturen” fram. Personerna 
bakom sajten Sverigescenen menar att berättelsen om huliganen 
just är en mediaberättelse som hittar sin näring och sin publik ge-
nom gammalmedias dramaturgi. Man understryker vidare att me-
dia genom denna dramaturgi skapar en generell oro och en mora-
lisk panik.  
 
De undersökta medierna gör olika tolkningar kring samma händel-
se, men alla medier är överens om att 18-åringen gjorde en idiotisk 
sak och detta är speciellt i sig eftersom andra våldsdåd utförda av 
så kallade huliganer gärna heroiseras på olika firmasidor som till 
exempel Sverigescenen.  
 
Av denna artikel framgår tydligt, till skillnad från i tidigare studier 
om huliganismen, sociala mediers snabba förkroppsligande genom 
det ”medborgargarde” som började som en hatgrupp på Facebook 
mot 18-åringen, en grupp som fick över 3000 medlemmar inom 24 
timmar, och som slutade med att ett 40-tal män tog sig till 18-
åringens hem där de hotade honom och hans familj. I artikeln visar 
jag vidare att papperspressen stigmatiserar händelsen, men samti-
digt visar jag att stigmatiseringen i delar av de sociala medierna är 
mycket starkare och där förekommer det grova hot och trakasseri-
er mot 18-åringen och hans familj. Här framkommer att det pågår 
en maktkamp mellan olika medieaktörer kring frågan om ”god 
fotbollskultur” respektive ”huliganism” och där det tidigare var 
gammalmedias journalister som hade gatekeeperfunktionen finns 
det numera en mångfald av aktörer, urvalskriterier och tolknings-
företräden. I det nya medielandskapet finns en potential som ger 
möjlighet till nya maktstrukturer och tolkningar kring skapandet 
av den narrativa berättelsen om huliganlandskapet, men än så 
länge är det svårt att säga något om vilka konsekvenser detta får 
framöver. 

115



 
 

  
 
116 

Artikel 3  
‘Hooligans: nice guys or the last alpha males? A study of football 
supporters’ self-image’. (Submitted Soccer & Society) 
 
Artikel 3 tar sin utgångspunkt i de våldsamma supportrarnas själv-
bild och hur de väljer att berätta om denna självbild i intervuer 
med mig. Jag lyfter frågorna kring hur personerna själva ser på be-
greppen huliganer och huliganism, på våldet, på kulturen och på 
media. Här knyter jag an till Erving Goffmans idéer kring identitet, 
stigma och impression management utifrån vad som kommer fram 
i intervjuerna (Goffman 1972, Persson 2012). Tidigare forskning 
om huligankulturen i Sverige är begränsad inte minst när det gäller 
huliganernas egna erfarenheter. Artikeln bygger på kvalitativa 
forskningsintervjuer med nio personer som har erfarenhet av den 
våldsamma supporterkulturen. 
 
Av analysen framgår att de personer som ges en röst här framhåller 
att de absolut inte vill kalla sig för huliganer. Istället karakteriserar 
de sig som ”grabbar” eller ”ligister”. I artikeln lyfter jag fram att 
personerna själva poängterar laget, vänskapen och sammanhåll-
ningen lika mycket som slagsmålskulturen när det gäller sin egen 
identitet. Denna självbild skiljer sig från den traditionella massme-
diabilden där huliganer framställs som ointresserade av sporten 
och enbart intresserade av våldet. 
 
Eftersom jag låter ”huliganerna” själva, både aktiva och före detta, 
få komma till tals i denna artikel – de får en egen röst – så bidrar 
artikeln till att skapa en större förståelse för komplexiteten kring 
den svenska huligankulturen. Självbilden kontrasteras mot den tra-
ditionella mediebilden och utifrån denna spegling synliggörs helt 
olika bilder av subkulturen huliganism. Även om man som forska-
re måste problematisera intervjusvar så ger intervjuerna en empi-
risk legitimitet och autencitet utifrån respondenternas levda erfa-
renhet i de våldsamma supportermiljöerna. Artikeln ger nya in-
blickar i huligankulturen utifrån aktörernas egna perspektiv och 
igen kommer svårigheten upp med att definiera huliganen och hu-
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liganismen. Bland dessa supportrar som kallas huliganer finns det 
grovt kriminella, det finns de som är med på grund av festandet 
och som håller sig i bakgrunden när det är slagsmål, de som plug-
gar juridik, jobbar på börsen och är hemmapappor – för att nämna 
några olika kategorier. Artikeln visar vidare att våldet måste kon-
textualiseras utifrån olika logiker. Inom huligankulturen ses våldet 
inte som meningslöst, snarare tvärt om. Den största rädslan för 
många huliganer verkar vara att inte kunna övervinna sin rädsla 
för våldet och därigenom förlora respekten från sina kompisar. Vi-
dare diskuteras att firmorna verkar ha ett självpåtaget våldsmono-
pol inom sina klubbar. 
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Artikel 4.  
’Hit and tell – Swedish hooligan narratives’ (Accepted with minor 
revisions, Sport in Society). 
 
I artikel 4 ställer jag frågor kring huliganismens plats i populärkul-
turen. I den första och i den andra artikeln har jag fokuserat på 
gammalmedias och nymedias roll kring den narrativa berättelsen 
om svensk huligankultur. I den tredje artikeln diskuteras huligan-
bilden utifrån de intervjuades erfarenheter. Syftet i artikel 4 är att 
kartlägga och begripliggöra huliganismens populärkulturella ut-
tryck i en svensk kontext. Det görs utifrån en textanalys av fyra 
populärkulturella böcker med anknytning till idrottsvåld och huli-
ganism i Sverige: Stockholm United (2002), En av grabbarna 
(2005), Va för jävla pack e ni?(2010) och Män av våld (2011). Jag 
gör en jämförelse med den omfattande engelsk huliganlitteraturen. 
 
Som i de föregående artiklarna utgår analysen från följande teman: 
våld, maskulinitet och media. Jag ställer frågan om denna svenska 
huliganlitteratur kan sägas vara en egen genre inom populärkultu-
ren. Jag ställer frågan kring aktör−strukturperspektiv och jag jäm-
för de svenska böckerna med den engelska genren ”Hit and Tell”, 
där huliganer under många år har skrivit sina biografier. Dessa bi-
ografier har i den engelska kontexten gjort författarna till medie-
kändisar och dessutom har flera av böckerna blivit spelfilmer.  
 
I de svenska böckerna understryks symbiosen mellan kvällspressens 
och huligankulturens utveckling i Sverige och i böckerna manife-
steras det som analyserna har visat i de tidigare artiklarna, nämli-
gen att medierna har varit en avgörande faktor för huligankultu-
rens utveckling sedan de första firmorna i Sverige bildades 1991. 
Den undersökta litteraturen vittnar dessutom om att det har skett 
en professionalisering av firmakulturen där tanken är att om man 
ska slåss så ska man göra det mot likasinnade och då helst på ett 
ställe som inte stör idrottsevenemanget.  
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I artikeln ställs frågor om det autentiska våldets plats i huliganlitte-
raturen och vad som lockar läsarna. Jag diskuterar begreppet 
”svensk huliganporr” som är en direktöversättning av det engelska 
”hooliporn” (Poulton 2007) och visar vidare att dessa huliganbio-
grafier och reportageböcker endast utgör ett litet urval av populär-
kulturella produkter med anknytning till huliganism.  
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Chapter 8

The New Media and Hooliganism
Constructing Media Identities

Aage Radmann

The increasingly blurred line between the creators and consumers of media 
content has been recognised and examined by media researchers. The term 
“Web 2.0” implies a growing number of people becoming “prod-users”, pro-
ducing media as well as consuming it, and acting and interacting in new ways. 
Furthermore, the development in new media techniques means that a growing 
number of agents are involved in producing and creating media messages. 

Media power is becoming diversified, and the right of interpretation, which 
has previously belonged to owners and reporters who used to control the me-
dia, is now scattered. It can belong to anyone with access to digital resources, 
at least in theory. Nations that attempt to censor social network communi-
ties such as Facebook face great difficulties, and global information projects 
like Wikileaks are part of formulating the arena of world politics. At the time 
this chapter was written, in January 2011, many eyes were on the “Facebook 
revolution” in Tunisia, a revolution that forced the president, Zine El Abidine 
Ben Ali, to flee. The social networking website Facebook is a growing force 
owing to its accessibility and online location. The Internet seems to be gain-
ing power as a catalyst for processes leading to democracy, and as a tool for 
cultural reflexivity on an individual as well as a societal level. 

The new media landscape affects sport. A multitude of media agents and an 
increasing number of other people produce and consume information about 
sport via the media. Football is one of the most mediatised sports – not only 
when it comes to the actual sports events, but also when it comes to supporter 
activities. The increasing media attention on football has also raised interest in 
the media climate around hooligans. Internet sites produced by supporters are 
growing in numbers and the interactivity on these sites make them an interesting 
source of material for academic studies as they portray the emic picture of the 
hooligan and of hooliganism. In order to understand and explain hooliganism 
– which has been, and is, seen as a great problem by authorities in society – 
it is necessary to explore and map out the core values within this group. In 
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addition, it is likely that the picture given by the hooligans themselves differs 
from the picture given in “old” media. The purpose of this article is, therefore, 
to map out and analyse the social constructions of football hooligans and 
hooliganism in “new” media and to compare it with the narrative pictures in 
“old” media and I will discuss the complexity of these pictures and identities. 
The main focus is Internet-based production and consumption of the image 
of hooligans and hooliganism on the Swedish website www.sverigescenen.
com. The analysis will be carried out as a comparison, using three themes: 
the theatrical performance; the meaningful violence; and the “real man” – the 
social construction of masculinity.

Important concepts
Before turning to an analysis of the social construction of hooligans and hoo-
liganism in old and new media some clarifying definitions of the concepts 
used are necessary. First it is important to consider the definition of hooligans. 
There is no general agreement on this, as previous researchers have used 
various ways of pinpointing the group and phenomenon – and distinguishing 
regular supporters from hooligans is no easy task. A common categorisation 
employed by the judicial system, by football clubs, by the media and by the 
hooligans themselves is to divide the supporter groups into categories from 
A to C supporters (BRÅ 2008). The A supporter is a fan who behaves and 
who will never fight or get into trouble. He or she is the ordinary supporter. 
The B supporter is also a fan who normally behaves and who does not seek 
confrontation; yet these supporters can be a part of football-related violence 
in certain circumstances – for example, if they are provoked in certain ways. 
In this article, however, the focus is on the C supporter. Characteristic of a C 
supporter is that he (almost 100 per cent are male) is willing to fight for his 
team and his group. In the context analysed in this article it is important to 
emphasise that this group, C supporters or hooligans, are highly active prod-
users in the contemporary media landscape. 

Second, it is also important to explain the concepts “old” and “new” me-
dia. Here printed tabloid press will be used as an example of old media. In 
the past, the right of interpretation of hooliganism belonged to the old media 
while the medial hooligan scene now encompasses a diversity of national and 
international actors (Johansson 1986; Dunning 2002). Taking the tabloid press 
in general as an example of old media is, however, an over-simplification. Most 
contemporary newspapers are multi-media enterprises that mix old and new 
technology and are constantly adapting to changes in the media landscape. 
Papers publish continually updated material online, and several newspapers 
now offer their material in Ipad format. When it comes to sport, it is necessary 
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to recognise that new technology enables users to subscribe to sports results 
that are sent directly to their mobile phones. Therefore, classifying the tabloid 
press as old media is only partly correct. Contemporary tabloid papers are also 
integrated into the Internet culture. Several papers have created social media 
groups on Facebook. 

New media is, in this article, seen as characterised by new digital technol-
ogy and the overall term cyber culture, defined by Nayar as the “… electronic 
environment where various technologies and media forms converge: video 
games, the Internet and email, personal homepages, online chats personal 
communications technologies … mobile entertainment and information tech-
nologies, bioinformatics and biomedical technologies” (Nayar 2010: 2). 

Nayar’s definition of cyber culture will be used in this article in order to 
point to the clear difference between new and old media. In new media most 
people with access to digital technology such as computers or mobile phones 
can participate actively. This is apparent in football and hooligan culture and 
the past few years have seen the rise of a completely new media scene around 
football and other sports. Supporters themselves now interpret and describe 
happenings on their own websites, blogs and sites like Twitter and Youtube. 
The new technology widens the media landscape and enables medial hyper-
texts within football culture. Sverigescenen.com is as a good example of how 
new media is created.

Theoretical framework 
The theoretical framework used in this chapter will be based on works by the 
sociologist Erving Goffman and the network sociologist Manuel Castell, as well 
as theories connected to the social construction of masculinity. The dramaturgic 
metaphor introduced by Goffman (1959) is helpful to understand hooligans’ 
presentation of self (Spaaij 2008). Goffman argued that all social interaction is 
like a theatrical performance in which actors perform one of the many roles 
available to them, depending on the situation in which they find themselves. 
Important concepts in Goffman’s analysis are “onstage” and “backstage”. In 
order to explain these concepts one can use them to describe the roles of a 
football-player who is “onstage” when he or she is on the field, trains, plays a 
game, gives press-conferences and deals with issues related to his or her pro-
fession as a football-player. The same logic applies to the referees, trainers and 
other professions related to the football landscape. The new media landscape, 
however, has blurred the differences between “onstage” and “backstage” so that 
there are hardly any differences between them; this blurring is explained by the 
risk of being watched through new media channels such as mobile cameras. The 
possibility of being constantly watched, commented on, taken pictures of, and 
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written about in a numerous websites all over the world situates the professional 
sportsmen and sportswomen onstage twenty-four hours a day, seven days a 
week. In this chapter, Goffman’s metaphor of social interaction as a theatrical 
performance will be used in the analysis of the narrative picture of hooligans 
in old and new media and it will be argued that the narrative of hooliganism in 
new media is shaped by the fact that the hooligans are “onstage”. 

As the interaction on an Internet site constitutes the main source material for 
this article a theoretical inspiration has been Castell’s discussions of “symbolic 
communication”, a term that signifies that identities are constructed according 
to organisational principles in the interplay between the Internet and the self, 
rather than through local social belonging (Castell 1996, 1998; Nayar 2010; 
Sveningsson 2003). Castell claims that these virtual communities are centred on 
the identity to which an individual aspires, the contexts to which the individual 
feels he or she belongs, and the social actions he or she desires to perform. 
The quest for identity and meaning is the main driving force behind individual 
interaction on the Internet, but is also a consequence of it. I don’t agree with 
this analysis when it comes to football websites as these websites distinguish 
themselves among Internet communities by often having clear ties to a physi-
cal and geographical location determined by the favourite team’s home arena 
and city. In addition, I dispute the idea that identities based on race, gender, 
sexuality and age can be chosen on the Internet and that they have no relation 
to essential bodies as the actual male body seems to play an important role for 
the hooligan websites (Nayar 2010).

Many researchers conclude their studies about hooliganism with the statement 
that hooliganism is connected to a certain form of masculinity, a masculine 
identity based on physical power, heterosexism and a hard body. According 
to R.W. Connell these are important characteristics of a hegemonic masculinity 
(Connell 1996). In addition, the hooligan masculinity is socially constructed as 
in opposition to something which is not masculine (Armstrong 1998). However, 
the social construction of the hooligan masculinity is likely to be more complex 
and just as Connell has concluded for the social construction of masculinity 
in general, there is no singular pattern of masculinity to be found everywhere 
(Connell 1996). In line with Connell, Ramòn Spaaij, a football researcher who 
has followed different supporters and hooligans and conducted over 400 in-
terviews with hooligans from different countries, concludes that masculinities 
are not homogenous, simple states of being – they are continually produced 
and reproduced. Football cultures exist, not on their own as locations for the 
construction and contestation of hooligans’ aggressive masculinity, but, rather, 
in complex interrelationships with other cultural sites, including the family, 
schools, labour market, media representations and the legal system (Spaaij 
2006, 2008; Mac an Ghaill 1996). Nor do hooligans develop a single form of 
masculinity. Outside football, they adopt other masculine roles as partners, 
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parents, children, workmates and friends (Giulianotti 1999). The analysis in this 
chapter is, however, restricted to the media narrative, and hooligan masculinity 
in relation to family and friends will not be studied here. Instead, questions on 
whether the social constructions of hooligans’ masculinities differ in old and 
new media will be posed.

Previous research
International research on hooligans and hooliganism has focused on explana-
tions of these phenomena Dunning (2002). The focus has been on football 
hooliganism in Britain. The researchers have come from several mother disci-
plines and have used various theoretical frameworks for their research, such as 
anthropology (Harris 1991; Armstrong 1998), postmodernism (Giulianotti 1999), 
Marxism (Taylor 1971; Clarke 1978; Hargreaves 1986), cultural sociology (Marsh 
1978), psychological theory (Kerr 1994) and history (King 1997; Robson 2000). 
The discipline with the widest spread, inside and outside Britain is “figuration 
sociology” or “process sociology”. This discipline is a synthesis of psychology, 
history and sociology, based on the civilisation theory founded by Norbert Elias. 
Eric Dunning, a follower of Elias, has integrated the latter’s civilisation ideas 
into the context of football and hooliganism. Empirically, these ideas are based 
in three perspectives on hooliganism: explaining the “meaning” of hooliganism 
by analysis of empiric material from or by the hooligans themselves, localising 
hooliganism in the social structure with emphasis on questions of social class and 
gender, and examining the dynamics at work in interactions between hooligans 
and other groups in society (Dunning 2002). Despite being the most widespread 
theory, the figuration sociologists’ model of explanation has been heavily criti-
cised for lacking in critical reflexivity, being overly descriptive and not being 
grounded in sufficient empirical evidence (see for example Giulianotti 2004).

Despite the tough and often harsh debate of the past twenty years among 
English football researchers, most agree that hooliganism is a highly complex 
issue that is difficult to demarcate in theory and practice. In addition, and as 
I have already mentioned above, it is also problematic to define what con-
stitutes hooliganism since the definitions that have had the most impact are 
those created in the worlds of media and politics, and include almost any 
disturbance motivated by sports. In practice, this means that the violence of 
individual thugs on or off the field, verbal assaults, physical violence, threats 
of violence, and vandalisation of public or private property are all included 
in the term hooliganism. In the words of Dunning (2001: 1): “Probably the 
most important thing to stress is that the label ‘football hooliganism’ is not so 
much a scientific sociological or social psychological concept as a construct of 
politicians and the media”.
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It is clear from this quote that Dunning sees the media as having a crucial 
role in constructing the image of hooliganism. Dunning emphasises the impor-
tance of what he labels the tabloidization of the popular press and claims that 
the media’s treatment of these issues strongly contributes to the spreading and 
development of hooliganism. He points to two tendencies in media reporting 
that illustrate this well. First, the media has been giving the impression that the 
problems are more major and serious than what is actually and objectively the 
case. Second, the large amount of media attention on hooliganism has fortified 
their collective identity and increased the number of hooligan clashes (Dunning 
2002: 4). It is important for this chapter to stress that Dunning’s conclusions are 
connected to old media, but even so, it will be claimed here that new media 
has a crucial role as well. The actual reporting, and what I have chosen to call 
the narrative picture may, however, differ between old and new media. 

The role of media in connection to hooliganism has also been emphasised 
by researchers other than Dunning. The first Swedish report on hooliganism 
was published in 1986 by the educationist Martin Johansson, in which he 
provides an overview of psychological, socio-psychological and sociological 
explanations of hooliganism. Worth noting is how he points to the difficulties 
in measuring the frequency of violence that pertains to sports, since much of 
this violence can only be triggered by its being noticed in the media (Johansson 
1986). Just like Dunning and other researchers, Johansson’s analysis stresses 
medial influence on the hooligan discourse. 

Other Scandinavian criminologists have emphasised the power and influence 
of the media (BRÅ 2008). The criminologists have – in almost a moral panic – 
upheld various social evils that have normally and frequently been related to 
the power of media in general. A conclusion has been that this power can be 
wielded to induce fear of crime and disorder in ordinary people as well as to 
reproduce a fear that is disproportionate to the actual risks. That this conclu-
sion is valid for the Swedish case as well is demonstrated in a previous study 
in which I analysed articles in newspapers reporting from the time around the 
1992 European football championship for men. I also conducted interviews with 
visiting supporters, and an analysis of articles in tabloid papers before, during 
and after the championships (Radmann 1994). The findings, which are in ac-
cordance with similar English football research, show that tabloid coverage of 
hooliganism was centred around stigmatisation of those involved, creation of a 
climate of panic, over-simplification of the underlying causes, and attempts to 
solve the problem by means of stricter control from above (such as classification 
systems, riot police, closed circuit cameras, and all-seater arenas) (Dunning 2002).

Research on sport, the Internet and fandom is scarce, especially in a Scan-
dinavian context. There are, however, two good and interesting studies by 
Anders Svensson and Arve Hjelseth. Svensson has analysed a website for ice 
hockey supporters and his main idea is to consider whether the discussion 
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on the Internet site could be considered public, communicative, democratic 
and deliberative. He compares it to the political discussion on two websites, 
Usenet and America Online, and according to Svensson, “The hockey discus-
sion shows a higher degree of deliberation than the political discussions” 
(Svensson 2007: 255). Hjelseth analyses the discussion on different websites for 
Norwegian football supporters and how the different supporters react to the 
commercialization and commodification of Norwegian football culture (Hjelseth 
2006). Another Scandinavian researcher who has been interested in the links 
between sport and new media is Peter Dahlén, and he has also written about 
sport and masculinity (Dahlén 2008).

To summarise, previous research on hooliganism is focused on England, on 
explaining the hooliganism phenomenon and has given media an important role 
when it comes to the construction of hooliganism. This chapter will present a 
new perspective on hooliganism, as it focuses on a mapping out and analysis 
of the social construction of football hooligans and hooliganism in Swedish 
new media in order to ascertain whether this picture differs from the one given 
in old media (and in previous research).

Source material and methods
Sverigescenen.com was started in 2002 and is one of the largest and most 
popular websites for hooligans and others in Sweden (www.svenskafans.
com). By March 2011 there had been 46 583 contributions to the site. The 
site includes texts, pictures and links to other media. Sverigescenen.com is 
divided into thirteen categories: “Columns”, “Guest Columns”, “Rumour has 
it…”, “The Scene Year by Year”, “Casuals, “On the Pitch”, “AIK Hall of Fame”, 
“We Hate”, “Match schedules”, “Legal Aid/Police/Media”, “Boss & Josh of the 
Week”, “R.I.P.” and “Forum”. The producers of the site aim to compile a historic 
hooligan bank (link The Scene – year by year), describing hooligan fights in 
Sweden in detail. Furthermore, the site gives its users the opportunity to debate 
the approach to football in general, and hooliganism in particular, that is held 
by other stakeholders such as police, media, the Swedish Football Federation 
and football clubs.

The website contains an enormous amount of material, and is a medial 
hybrid in its inclusion of links to other sites and newspapers. A random selec-
tion has been made for the purpose of this study and the material has been 
approached heuristically. The narrative picture of the hooligan and hooliganism 
is mainly analysed in texts extracted from the “Column” section of the website 
since it is produced by some of those behind the website. The interaction by 
producers and consumers is, in this context, understood as hooligans sending 
their reports to the site. 
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On Sverigescenen.com, the hooligans themselves report what could be re-
ferred to as primary empirics, such as first-hand accounts from people involved 
in hooligan fights. In great detail they describe the chain of events, which is 
then discussed and graded. The reports may only be sent in by people who 
are acknowledged by the site producers as “real” hooligans (members of 
acknowledged hooligan organisations, or recommended by members). This 
group is called “users” in this text. The source material is different from that 
used by previous research in two ways. First, the site gives researchers an op-
portunity to gain access to first-hand stories from hooligans. This was possible 
for previous researchers, but in using new media the emic narratives can be 
easily controlled by others, among them other researchers. Second, the emic 
narratives are new from a media perspective.

The site’s target audience is “football lads from different clubs as well as other 
initiated people.” It is run by supporters of AIK, a club based in Stockholm, 
and focuses explicitly on hooliganism. One of the main ideas is to present, 
discuss and grade hooligan fights. According to its creators it has approximately 
200,000 visitors a month and more than 1,235 forum users (Sverigescenen.com 
26 March 2011). That there are 1,235 users means that the website attracts 1,235 
prod-users categorised as C supporters. In its 2010 annual report, the producers 
of the site describe their ambitions for their website: 

During the last year, Sverigescenen.com established its position as the most 

influential website for AIK supporters. After Svenska Fans it is also the most 

popular. Our credibility is strong, and this entails a need to maintain a high 

standard when it comes to textual content as well as responsibility for what 

is distributed, not least when it comes to things printed in FB’s (Firman Boys) 

name. This is why updates can be infrequent. We have made this decision, 

to put quality before quantity in what is written on the website. (Translation 

by author)

According to the producers of the site it is the most influential website for 
supporters of this team and the most popular site after www.svenskafans.com. 
Moreover, they emphasise that the site maintains high standards. By claim-
ing this they underline its credibility and correctness in reproducing what is 
happening in connection with hooligan activities. They use the name Firman 
Boys, which is actually a well-known hooligan group supporting AIK, to cer-
tify the contents of the site and its reliability. It is not only the creators of the 
site that claims that the information is correct. Sverigescenen.com’s credibility 
and legitimacy also seems strong elsewhere. In an interview I conducted with 
a member of the supporter police, the interviewee stated: “The site is eerily 
correct; in many cases one might suspect them of having direct information 
from the police.” In the analysis of the narrative picture of hooliganism I will 
return to this stressing of the reliability. 
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Apart from for reports on the fights in texts, pictures and film clips, there 
are several references to violence in a popular cultural context. Motifs from 
Stanley Kubrick’s movie A Clockwork Orange is of special importance. In the 
heading of the site, a silhouette of the four main characters from the movie is 
set in between the words “Sverige” and “scenen”. The reference to A Clockwork 
Orange is not new. The hooligans connected to AIK have used it for a long 
time on jackets and even as tattoos to express their view on violent behaviour.

Naturally there are problems related to source material with a website like 
this. One of them is that the website is produced by members of Firman Boys 
and that they can, of course, exaggerate their own importance, power and 
strength. However, in this chapter the stress is not on whether the actual number 
of fights is correct, or even whether they are described correctly. Instead the 
focus will be a mapping out and an analysis of how hooliganism is socially 
constructed. Used in this way, the site is very interesting source material as it 
is acknowledged by hooligans themselves. Another problem is that research 
based on Internet culture inevitably faces the difficult issues of demarcation in 
time and space, how to select objects of study and how to determine which 
information is relevant (Sveningsson 2003). The Internet is a complex and 
multidimensional social arena for activity and interaction. However, the most 
important thing for this study is to know that this is a very popular site for the 
hooligans themselves, and as it is popular it is likely that the social constructions 
of hooligans and hooliganism on this site are in accordance with the group’s 
own voice on their ideas about their world. 

The construction of the hooligan and of hooliganism

The theatrical performance
This section will start with a comparison between the “narrative picture” of 
hooliganism constructed in traditional media and new media. As I have already 
pointed out, the reports on hooligan fights are the main focus of the site Sveri-
gescenen.com. This is a typical example from this site:

IFK Gothenburg-Helsingborg, Football, Allsvenskan

16 May, 2005:

The sixth round of Allsvenskan (Swedish Premier League), and a so-called 

high-risk game at Gamla Ullevi in Gothenburg between the home team and 

the guests from Skåne. In Askim, on the outskirts of the 031 area (031 is the 

area-code for Gothenburg), Category C supporters from both teams clashed in 

a planned battle. 40 Wisemen [supporters of IFK Gothenburg] against approxi-

mately 25 Helsingborgians [supporters of Helsingborg IF]in a 30-second fight 

interrupted by HIF’s back lines turning and fleeing, resulting in the rest of the 

Scanians scattering from the site with Wisemen as the indisputable winners. 
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The very typical report starts by informing the reader about which supporter 
groups are involved, when and where the fight was situated, and the outcome 
of the fight. The number of supporters is presented as well as the exact time 
for the fight (here 30 seconds). The outcome of the fight, or ”the box” as it is 
called on the site, is often discussed by the website’s own columnists under 
the headline ”Sverigescenen’s thoughts”. In this column the fighting groups are 
awarded points and it is decided who has won. The report is often presented 
as a narrative. This is clearly seen in the next quotation, which describes one 
of the largest hooligan fights in Sweden. It took place on 12 June 2010, and 
was a typical “box”, far away from football arenas and match days. 

KGB (Hammarby IF) – Firman Boys (AIK) – fight, 12th of June 2010

For some time, relations had been frosty between Hammarby and AIK, ap-

proaching freezing point during the winter after several, in AIK’s opinion, 

unacceptable actions by Kompisgänget Bajen (KGB).

Everything culminated Saturday the 12th of June in an encounter in Gnesta 

outside Stockholm. Amazingly, 440 boys from both groups were on the prowl 

that day, and the fight has been classified as the biggest organised football 

fight in Scandinavian history!

KGB were completely flattened by the raging and violently punching AIK lads 

in front of 8 policemen, some of them from the supporter police in Stock-

holm, who wisely decided to stay on the sidelines and record the events on 

video. It took exactly 43 seconds before Kompisgänget Bajen, in AIK-circles 

nicknamed Kickersgänget Bajen, fled the battlefield. 

The AIK mob roared in triumphant joy while the Hammarby supporters 

gathered their wounded warriors (broken arms and legs, broken noses and 

other lesser injuries) and hurried to their cars …

As in the previous example, the report starts with a short heading introduc-
ing the “teams” or, rather, supporter groups. After that a moment of tension is 
introduced as the writers say that the relations between the supporter groups 
had long been tense. In this report the place and date of the fight is presented 
too, and how many took part (440). Again, the dutation of the fight is very 
precisely given: forty-three seconds.

The tension described and the setting of the fight, as well as the outcome 
and how it is presented, can be explained using Goffman’s interpretation of 
social interaction as a theatrical performance (Goffman 1959). The stage and 
the dramaturgical effects are clear in the hooligan narrative on the site. The 
actors are the different hooligan groups. These groups are onstage, perform-
ing in relation to other actors and an audience. The audience is the media 
consumers and there are reviews, just like there would be with a theatrical 
performance. It is important to stress that without these consumers the the-
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atrical performance would lack meaning. In new media, Sverigescenen.com, 
the fights are depicted as well-directed acts. An interesting point that can 
be made is that this theatrical performance (the hooligan fight) is presented 
in the same way as a sports game would be presented in old media. The 
participants (the hooligans), the game (the fight) and the outcome are pre-
sented. Furthermore the game (the fight) is reviewed and different players 
(hooligans) are marked. 

This way of presenting the hooligan fight stands in contrast to how the fights 
are described in old media – as being chaotic (for an analysis of old media, 
see Radmann 1994; Andersson & Radmann 1998). That the new media offers 
the possibility of watching the same fight over and over again also gives room 
for discussions and common reflections. 

The presentation of hooligans and hooliganism in new media differs from 
that in old media in another way as well. On the website Sverigescenen.com the 
hooligans are described as very credible persons when it comes to supporting 
their own group: “… by showing loyalty to our friends, always supporting and 
never backing down for anyone. We are well-organised, disciplined; everyone 
knows who we are and what we represent. We are the tough guys, feared and 
respected. We dominate the crowd, and we fully believe that football and vio-
lence belong together. We have a reputation to uphold and care for.” (http://
www.sverigescenen.com/sverige.htlm/FB-thehistory) 

In this quotation, loyalty and discipline are emphasised. Hooligans are 
presented as people who will not “back down”. They are tough, feared and 
respected. There is also an emphasis on the fact that this group dominates 
others and that football and violence belong together. There are also several 
examples on the website of instances where fans have been “unjustly and il-
legally” treated by the justice system. In old media the narrative of the hooligan 
is very different. They are not seen as loyal supporters but, rather, depicted 
as violent and lacking normal human capacities. They are even presented as 
“animals”, and not seen as supporters or fans of football because they destroy 
the football event and the experience for themselves and for everyone else in-
cluding the football club (Radmann 1994). This is clearly seen in this quotation:

Shame on all the idiots who don’t know how to behave when watching foot-

ball. A year ago, the football season concluded with Djurgårdens’ so-called 

tail, Blue Saints, kicking the referee to the ground in the middle of a game. 

This year, Allsvenskan started in exactly the same fashion. The 08-scum came 

to Halmstad and cut an ear off an eighteen-year-old. Instead of celebrating 

getting the ball rolling we received reports about riots and riot police. The 

devilry culminated this summer when Djurgården’s inner circle of supporters 

tore up asphalt and attacked the audience in Gothenburg … it is impossible 

to be completely safe from lunatics, but spectator violence must be culled, 
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whatever it takes. We have to be able to go to a game without risking our 

lives. (Kvällsposten, 31 December 1996)

Another example, ten years later, from old media is this quotation:

These pigs … They’re weak, scared, unmanly little boys who really shouldn’t 

be allowed to come to games without a parent or guardian. Stop coddling 

the mob. Banish them from the arenas. They don’t care if matches are inter-

rupted or clubs punished. That only satisfies their power-hunger. They want 

to show they exist, that they can mean something. Primitive and tragic. This 

mob doesn’t care about Allsvenskan results – to the extent that they can even 

read them – they just want to fight their way out of their anguish, their ag-

gressions, and their misdirected hatred. The symptom of their disease is that 

they enjoy destruction, the fear they instil, the chaos. (Åke Stolt, Sydsvenska 

Dagbladet, 29 August 2006)

The meaningful violence
Violence is an important characteristic of the hooligan world, when it is de-
scribed in both old and new media. It is, however, important to see that the 
violence is presented in different ways in the two media forms: when described 
in old media, violence is seen as chaotic, without meaning, and totally in op-
position to what society “is about”, whereas, as previous research has pointed 
out, in the narratives of the hooligans violence is given meaning (Armstrong 
1998). This is also seen on Sverigescenen.com. The producers of the site even 
comment on the old media narrative: 

When it comes to approaching a solution to the constantly debated problem 

of “sports-related violence”, the authorities have failed miserably. Could it 

perhaps be time to change tactics? Perhaps it is time to leave behind Mats 

Olsson, Lasse Anrell [two well- known, middle-aged, sport journalists] and 

their generation, as well as its constant cries of “England” and demand leg-

islation suited to terrorism instead, to see the issue in its full complexity. 

That means acknowledging that there is an unspecified number of men of 

our generation who identify themselves and live with their club. They do 

this at a level fanatical enough for them to be prepared to practise violence 

against like-minded men who belong to a different club. This is not about 

race, religion or politics. This is about lads and alpha males who will always 

see themselves as the chief protectors of their club, and who are prepared to 

go further than anybody else for the sake of their conviction.” (http://www.

sverigescenen.com/sverige.htlm/FB-thehistory)
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In this quotation it is stated that the authorities have failed to handle sports 
related violence, and that another solution has to be chosen; contemporary 
supporters belong to a different generation from the reporters writing in old 
media. The website provides no example of a solution, but explains why some 
men choose to live as supporters of a team and why some of them choose vio-
lence. The explanation is based on a social construction of masculinity (I shall 
soon turn to a discussion of masculinity, but must first emphasise that it seems 
like the hooligans themselves – or at least those writing on the website – are 
self-conscious and analytical in a way that is sometimes radically different from 
how they are portrayed in the old media). In addition, I claim that this way of 
presenting the violence as something inherent in the culture can be connected 
to the way the fights are presented. As I have already pointed out, the fights 
are described in the same way as sports games. There are even rules for these 
fights, as there are rules for sports games. The rules of this game, the “box”, 
include violence and it is in this context the violence has to be interpreted. It 
seems that many people actually accept quite a lot of violence in sport when 
it is regulated; in ice hockey, in rugby or American or Australian football or in 
boxing, for example, violence within certain limits is regarded as a part of the 
game. That violence is accepted in sport when it is regulated is held by the 
sociologist Messner (1992: 69), and it can explain the acceptance of violence 
among the hooligans. In addition, if Goffman’s framework of interpreting social 
interaction as theatrical performances is used (Goffman 1959), violence can be 
seen as the most essential part of the hooligan performance. 

This chapter will now turn to a comparison between how the narrative hoo-
ligan in old and new media is constructed in relation to others in the football 
landscape (other supporters, journalists, the police). The manner in which the 
various hooligan fights are reported follows the same general pattern when it 
comes to relations between the fighting groups and the police. The quotation 
about the fight between supporters of the teams Hammarby and AIK presented 
above is completed by a reference to the other “actors” – the police. When the 
Hammarby supporters left the battleground they opened the stage to: “… a heli-
copter and some fifty policemen from Stockholm and Västerås … Both groups 
leave the scene of the crime in their vehicles; some are stopped by the police 
while others drive in a zig-zag to avoid the long arm of the law. No arrests.”

The number of policemen is presented, yet there is no further comment 
about the police. Descriptions of police action are, however, often included 
although here it is only stated that no one was caught. The “grand finale” of 
the fight is the account of the “losing” supporter group in this fight:

The truth eventually caught up with Hammarby and its organisation. Ham-

marby have dressed up in a far too big and poorly cut Dressman suit and 

its supporters have acted like first class gypsies all winter, proving beyond 
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all doubt their determination to behave disgracefully until the very end. De-

spite their lies they were crushed by what is currently Sweden’s indisputably 

toughest football firm. This, if anything, is justice.

The losers – the Hammarby supporters – are described as incapable and inferior 
to the supporter group they met in the fight. They are derided, depicted as 
wearing clothes that are not suitable for real hooligans, and labelled “gypsies” 
– a description used to humiliate them. Finally it is stated that their opponents 
are the real hooligans – the toughest football firm. The theatrical performance 
is concluded and the curtain can go down. The actors are no longer on stage.

The “real man” – the social construction of masculinity
The real hooligan is a “real man” according to the hooligans themselves, and 
when the users of the site Sverigescenen.com describe what characterises the 
firm’s (that is, the hooligans’) community they use words like respect, belong-
ing and deep comradeship – characteristics connected to a socially constructed 
masculinity. The traditional male gender role, characterised by resilience; loyalty 
towards the group; sacrifice for a greater cause; an internal, almost invisible 
hierarchy; strict boundaries between the public and the private; and a despis-
ing of weakness, is clearly in accordance with the hooligans’ description of 
their own masculinity (for a discussion of hegemonic masculinity, see Connell 
1996; Mendel-Enk 2004). In addition, the masculinity on the website is not just 
any masculinity; it is clearly connected to a masculinity formed by toughness 
and a certain style. From the depiction of the losing “team” in the quotation 
above it is obvious that a real man dresses in a certain way. That a hegemonic 
masculinity is formed in relation to other masculinities is discussed by Connell 
(1996) and obviously the masculinity of the winning group is related to an 
inferior masculinity of the losing group. 

Surprisingly enough, there are significant overlaps in how masculinity is 
constructed among sport journalists in old media and on Sverigescenen’s 
website (according to the Swedish philosopher Kutte Jönson (2010: 68), the 
journalists in old media actually help to build the image of the “alpha male”). 
Even though an old media journalist depicts hooligans as being “weak, scared, 
unmanly, little boys”, it is simultaneously obvious that “real men” are supposed 
to be “strong, manly, big boys”. This description of masculinity is a narrative 
with which hooligans on the site Sverigescenen.com would concur. Another 
example is the reportage about ice hockey from Niclas Wikegård who, when 
given two minutes on air during the television broadcast sports gala of 2011, 
chose to make a joke about how “... floor ball isn’t a sport, it’s an activity for 
left-handers and bed-wetters.”
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On national television Wikegård mocks the ice hockey players for not par-
tying enough, and concludes by kicking over a table and saying, “Get up on 
the tables, come on … stare at the biggest guy at the next table and ask him, 
‘What are you looking at, you fucking bowler’… bowler is the worst insult there 
is. I want some action, where the hell is all the action?” Wikegård is known 
as a dedicated and harsh ice hockey commentator who likes “rough stuff”. 
His words (whether ironic or serious) during the sports gala, reproduce and 
establish a masculinity that entails having a drink, practising the “right” sport 
and defending one’s masculinity with physical violence. This is a notion of 
masculinity in complete accordance with the ideology of masculinity permeat-
ing the texts published on Sverigescenen. The men who belong to the various 
firms like to think of themselves as the “last fortress of masculinity”, “alpha 
males” defending their territory or club, and doing this in protest against a 
culture of over-protection:

Being a dedicated supporter today means going against everything that the 

rest of society is working so hard to achieve: generations of men following 

the norm by picking up children at kindergarten, doing laundry, paying taxes, 

driving eco-friendly, not swearing, drinking in moderation, trying to quit taking 

snuff or smoking, thinking about nothing when masturbating and, above all, 

never succumbing to low, primitive, Neanderthal urges such as threatening, 

swearing, mocking and boxing. These customs are not even accepted when 

one’s opponent welcomes them. (http://www.sverigescenen.com/sverige.
htlm/Gästkrönikan)

Conclusion
To summarise, old and new media present different narratives about the hoo-
ligan and hooliganism. Whereas the former emphasise that hooligans and their 
fights are chaotic, disturbing the societal order, the latter can be interpreted as 
demonstrating that the hooligan fights are, in accordance with what Goffman 
says about social interaction (Goffman 1959) theatrical performances. On the 
website Sverigescenen.com the hooligan fights are described as theatrical acts 
with exciting beginnings, a climax, and even “grand finales”. Actors and counter 
actors are portrayed, and the stage is well set in space, place and time. All of 
these seem to fit well with a description of a sports game. 

New media views the fights as full of meaning, and rational – not irrational as 
is assumed by old media. That violence is seen as meaningful by the hooligans 
has also been pointed out by previous research. This chapter, however, stresses 
that the hooligan violence in new media can be interpreted within the sports 
context where regulated violence is accepted. In the performance on stage, 
violence is expected and performed – and even reviewed as part of the action. 
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A third conclusion is that the two media forms strongly resemble each other’s 
social construction of what a “real man” is supposed to be: strong and loyal 
to the group; never “backing down”; prepared to use his body – possibly, or 
even preferably, in a violent way to prove his cause. 

A fourth conclusion to be drawn in this chapter is that Castell’s term “sym-
bolic communication” which signifies that identities are constructed according 
to organisational principles in the interplay between the Internet and the self, 
rather than through local social belonging, has to be disputed (for this defi-
nition, see Castell 1996). Castell’s claim that virtual communities are centred 
on aspired identities has to be problematised – at least in the context of new 
media as represented by Sverigescenen.com. To become a user of the site, 
and in that way to become somebody who can publish reports and comment 
on others, one has to have proved, through using his body (it is primarily a 
masculine body), that he is a “real hooligan”. A “real hooligan” is prepared to 
use violence – is prepared to fight. In that way, identity is not negotiable and 
cannot be constructed only on the Internet.

Despite the seemingly contrasting descriptions of hooliganism and mas-
culinity depicted in new and old media, but very much overlapping in their 
representations of the real masculinity, new media prod-users on the hooligan 
scene seem to use old media narratives when constructing their image. Old 
and new media are, obviously, difficult to separate. Old media and its view of 
hooliganism actually seem to be seen by many hooligans as a positive force 
that helps them build their identity.

Every time the papers printed a small press item it felt like a victory. Five 

seconds on the evening news was enough to merit a party. One could ex-

perience it all again, record it and watch it over and over, it was a kind of 

validation. I would say that it is a way of finding an identity, one seeks a sense 

of belonging among the supporters and that new image is confirmed in the 

media.  (Twenty-four-year-old member of Black Army, quoted in Andersson 

& Radmann 1998: 117)

Johan Höglund (the pseudonym behind a Swedish hooligan novel One of the 
Lads) also shows how old media has had a massive influence on the firm’s 
identity, choice of name and expansion. At first, the hooligans named them-
selves ”Rötäggers” (“bad eggs”), taking their name directly from what the press 
called them. They were pleased with this name and said that, “We liked the 
headlines and appreciated how the media portrayed us as deadly threats to 
the public. People respected and feared us, especially outside of Stockholm. 
They barricaded themselves in their houses when the Stockholm teams came 
to visit” (Höglund 2005: 104). 

It is interesting to note how Höglund confirms that old media has been an 
important factor of validation in his long life as a hooligan, and that the aura 
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of violence that emanates from the news has accompanied him since he was 
thirteen and took part in his very first hooligan fight. He writes:

The day after the riots, the papers delivered a juicy article with big, bold 

headlines about how Black Army caused a massive car accident on Nynäsvä-

gen. It felt weird, seeing those words shining from the news bill. At the same 

time it gave me a nice shiver of pride, because I’d been there in the thick of 

it only twelve hours previously. That day at school people who knew I went 

to the games were asking me about what really happened and if I had seen 

or done anything. (Höglund 2005)

And the beginning of this chapter, the increasingly blurred line between the 
creators and consumers of media content was pointed out. Here a comparison 
between old and new media demonstrates that the line is both blurred and very 
sharp. It is sharp when it comes to the general categorisation of the hooligan: 
in old media the hooligan is presented as irrational and inhuman, whereas new 
media, as represented by Sverigescenen.com, describes him as rational and 
essentially connected to nature. When it comes to masculinity, however, there 
is true blurring, as both old and new media depict a real man in the same way 
although they are not in accordance on the hooligan as representative of this 
social construction of masculinity. To disentangle and understand the narrative 
picture, more research is essential. 
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Abstract 
Creating a (hooligan) narrative:  
Media’s construction of football violence

The purpose of this article is to interpret and analyze the phenomenon of football hooli-

ganism as presented in old print media and new digital media. 

 A central issue explored in this article is possible differences between descriptions of 

the event in the old and new media. Research of the old media’s concept of hooliganism 

shows that media can create a panic that leads to demands for stricter regulations. In this 

article I have tried to demonstrate that discussions are even more fierce in some types of 

new media. It is difficult to clearly distinguish between old and new media. Descriptions 

and interpretations of the football landscape in the old media create the impression that 

Swedish football has o problem with meaningless violence and increasing hooliganism. 

The high-risk supporters are depicted as a serious threat to Swedish football, and as en-

emies of football in general. However, this narrative is also repeated by parts of the new 

media.

 In this article, I contextualize (media) images of a hooligan event and make visible 

the power struggle between different media actors around the question of “good football 

culture” versus “hooliganism”, a tug-of-war that will affect the Swedish football landscape 

to the core.

Key words: football, soccer, hooliganism, hooligan discourse, media context, Sweden
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Inledning

Syftet med denna artikel är att tolka och analysera papperspressens 

(gammalmedia) och de digitala mediernas (nymedia) bild av fotbolls-

huliganism. Fokus för artikeln är en händelse som inträffade under en 

fotbollsmatch mellan två allsvenska herrfotbollslag, Malmö FF (MFF) 

och Helsingborgs IF (HIF) på Swedbank Stadion den 24 maj 2011. En 

åskådare sprang in på fotbollsplanen och knuffade omkull HIFs målvakt, 

varefter han blev utburen av polis. Utifrån detta fall vill jag problemati-

sera vem som har tolkningsföreträde till vad som är god fotbollskultur 

respektive huliganism och om det senare är ett uttryck för moralpanik 

genom att diskutera vem som äger berättelsen om fotbollen, publiken 

och huliganismen. 

Tidigare forskning 

Genom att använda huliganforskning samt medieforskning, för att ana-

lysera ett aktuellt fall är min förhoppning att jag ska skapa större förstå-

else för berättelsen om huliganismen. I detta avsnitt ska jag presentera 

min syn på medie- och huliganforskningen och hur jag förhåller mig till 

frågor inom dessa kunskapsfält. Artikeln är ett bidrag till den samhällsve-

tenskapliga delen av kunskapsfältet idrottsvetenskap.

 Den traditionella massmedieforskningen växte fram på 1940-talet och 

bottnade huvudsakligen i informationsteori och sociologi. Trettio år 

senare, på 1970-talet, dominerade beteendevetenskapen. Från 1980-ta-

let fram till idag har många huvudaktörer inom medieforskningen haft 

sin hemvist i cultural studies-traditionen. Den senaste vetenskapliga ut-

vecklingen kring digital kommunikation benämns ”Internet studies” och 

kännetecknas av både fler- och tvärvetenskaplighet i mötet mellan tek-

nikutveckling och kulturstudier. Under första delen av 1980-talet började 

allt fler forskare ställa frågor kring den traditionella medieforskningen, 

Theories of Mass Communication, TMC, och den traditionella model-

len som indikerar en avsändare till en masspublik. År 1984 skrev medie-

forskarna Rice och Williams att: 

a new media may, in fact, necessitate a considerable reassessment of 
communication research. Intellectual changes may occur to match 
the growing changes in communication behavior (Rice & Williams, 
1984:96). 
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Medieforskaren Scolari använder begreppet ”digital communication” 

när han försöker kontextualisera det flervetenskapliga kunskapsfält som 

beforskar ”new media” (Scolari 2009). ”Digital kommunikation” förkla-

rar han som:

The technological process that reduces the text to something that can 
be easily fragmented, handled, linked, and distributed – is what allows 
networking, multimedia, collaborative and interactive communication 
(Scolari 2009:946).

Frågan om nymedias roll och hur den ska analyseras är minst lika aktuell 

idag som 1984 och problemet var länge, enligt Scolari, att man försökte 

förklara det nya medielandskapet med hjälp av gamla massmedieteorier. 

Dessutom fanns det inom forskningen två motstridiga positioner. En 

grupp menade att det var inget nytt i nya medier, eftersom det fortfaran-

de var samma ekonomiska, politiska och kulturella intressen som styrde. 

Den andra gruppen menade istället att medielandskapet var helt förändrat 

och att hela samhället var på väg in i en ny digital värld (ibid.:949–951). 

 Eftersom jag i denna studie har fokus på huliganism och media ska 

något nu sägas om detta forskningsfält. I Skandinavien har flera fors-

kare tagit upp kopplingen mellan medier och idrott och hur dessa båda 

fält ömsesidigt förstärker och utvecklar varandra (Reimer 2002, Helland 

2003 , Dahlén 2008). Det finns också forskning på supporterskap och 

nymedier (Hjelseth 2006, Svensson 2007). En hel del forskning på sup-

porterskap och huliganism runt om i Skandinavien har också genomförts 

de senare åren (Gren 2009, Havelund, Joern, Rasmussen (red.) 2010, 

Joern 2010, Haugsbakken 2011, Radmann 2012). En gemensam nämnare 

i denna forskning är att media har en avgörande roll för förståelsen av 

idrotts- och fotbollslandskapet generellt. 

 Forskning visar att media har varit med att påverka bilden av huliga-

nismen under lång tid. Historikern Torbjörn Andersson visar hur lokal-

pressen i Sverige sedan tidigt 1900-tal har skrivit om fenomenet fast med 

andra benämningar. År 1965 dök ordet huligan upp för första gången i 

Sverige och då i Idrottsbladet i samband med matcher som utspelades i 

Manchester och Liverpool (Andersson 2002, 2010, 2011). I ett nutidsper-

spektiv är medielandskapet kring huliganismen större än någonsin och 

en konsekvens av detta verkar vara att det är genom media som de flesta 

politiker, beslutsfattare, och allmänheten får sin bild och sin uppfattning 

om idrottsrelaterade våldsproblem. Huliganismen kontextualiseras och 

konstrueras genom olika medienarrativ och därför är mediepresentatio-
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nen viktig att analysera och förstå (Dunning et al 1998, Armstrong 1998, 

Giulianotti 1999, Tsoukala 2009, Joern 2010). Dunning tar ett exempel 

från 1969 där tidningar uppmanar den engelska regeringen att ”make war 

on football hooligans” (Dunning et al 1998:152). I samband med EM för 

herrar 1998 började vissa tabloidtidningar att rangordna och göra listor 

på de värsta huliganerna medan morgontidningen The Observer beskrev 

mästerskapet som ”The International Hooligan Championship” (The 
Observer 19 juni 1988, Tsoukala 2009:90).

 Studier av kvällspressens skriverier av huliganismen i England och 

Sverige visar att man stigmatiserar de inblandade, att man uppmunt-

rar till panikstämningar och att man förenklar orsakerna (Andersson & 

Radmann 1998, Dunning 2000, Tsoukala 2009). Begreppet moralpanik 

har varit ett återkommande tema i delar av huliganforskningen som har 

analyserat medias roll och jag återkommer till begreppet i slutdiskussio-

nen. Så tidigt som 1978 visade Stuart Hall i en artikel kring kvällspressens 

beskrivning av huliganer att en ensidig framställning av dessa som ”sava-

ges” och ”animals” var stigmatiserande och bidrog till att skapa moralpa-

nikstämningar (Hall 1978). En annan forskare som har tittat på medias 

narrativa skapande av ”the dangerous football hooligan” är Anastassia 

Tsoukala. Medan andra forskare (se till exempel Murphy, Dunning & 

Williams 1988) i huvudsak har hållit sig till sitt hemland och inte säl-

lan till analyser av tabloidpressen, så vidgar Tsoukala (2009) perspektivet 

genom att analysera även den mer seriösa morgonpressen samt göra en 

internationell komparation. I exemplen som finns i Tsoukalas bok från 

engelska, tyska, italienska, grekiska och franska tidningar, såväl tablo-

id- som morgonpress, klingar rubrikerna fortfarande: ”senseless fury”, 

”uncontrollable criminal elements”, ”terrorists”, ”brainless”, ”thugs”, ”di-

sease” och inte sällan ackompanjerat av ”sensationsfotografier” (Tsoukala 

2009:125–126).1

 Innan jag presenterar metod och tolkningsram skall jag diskutera det 

mångfacetterade huliganbegreppet. Själva begreppen huligan och huli-

ganism är svårfångade och trots över 40 års forskning finns det ingen 

konsensus kring en definition av fenomenen. De engelska forskarna 

Marsh och Frosdick konstaterar till exempel i sin bok “Football Hooli-

ganism”

1 Andersson, Radmann och Tsoukala visar även hur pressens beskrivningar av suppor-
terkulturen påverkar hur förekomsten av supportrar och så kallade huliganer leder till 
krav på hårdare kontroll av fotbollskulturen (Andersson & Radmann 1998; Tsoukala 
2009).
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/…/ we find ourselves in the interesting position of writing a book about 
something we’re not sure what to call (Frosdick & Marsh 2005:28).

En annan engelsk forskare, Eric Dunning, skriver att politikers och me-

dias användning av begreppet försvårar förståelsen genom att huliganis-

men inte förklaras eller kontextualiseras, utan används som ett ”alltom-

fattande” begrepp som skall täcka allt från pyroteknik till masslagsmål 

(Dunning 2000:142–143).2 Som såväl Frosdick och Marsh som Dunning 

påpekat är begreppets definition inte helt enkel. I denna artikel använder 

jag begreppen huliganism och huligan genom att utgå från medias sätt 

att ringa in begreppen. 

 Förutom begreppen huligan och huliganism är de begrepp som hand-

lar om media viktiga att säga något mer om. En betydelsefull distink-

tion i det följande är relationen mellan det jag kallar papperspressen och 

digitala media. För dessa finns det flera begrepp. Papperspressen brukar 

även betecknas som gammalmedia eller traditionell media, medan digi-

tala media benämns nymedia eller sociala medier. Det är naturligtvis en 

förenkling att definiera papperspressen som gammalmedia då fler och 

fler av dessa också involverar sig i det digitala medielandskapet genom 

att lägga upp egna Facebooksidor och på andra sätt delta i de sociala 

medierna. Även nymedia är ett problematiskt begrepp eftersom alla me-

dier har varit nymedier från början: telegrafen, skrivmaskinen, lp-skivan, 

cd-skivan, radion, filmen och televisionen har en gång varit nya medier. 

Om några år tillhör SMS, webb-bloggar och online-journaler gammal-

media (för en längre diskussion om denna problematik, se Scolari 2009). 

Trots problematiken kommer jag att använda gammalmedia som be-

grepp för papperspressen, här representerat av Sydsvenskan (en ledande 

dagstidning från södra Sverige) och Kvällsposten3 (den enda tabloidtid-

ningen från södra Sverige). När det gäller digitala medier kommer jag att 

använda begreppet för följande nätsidor: Sverigescenen (sverigescenen.

com), YouTube (youtube.com), Flashback (flashback.org) och Facebook 

(facebook.com). En närmare presentation av dessa följer nedan.

 Som jag redan påpekat har alltså tidigare forskning om medias bild av 

huliganismen visat att de inblandade beskrivs ensidigt och att de stigma-

tiseras, liksom att media varit med om att skapa panikstämningar genom 

2 Se SOU 2012:23 s. 236–245 för en fördjupad diskussion kring definitionen av huliga-
nism.

3 Kvällsposten och Expressen har ungefär identiska sportsidor. Då Kvällsposten har en 
mera lokal och regional anknytning till Malmö och södra Sverige har jag valt att lägga 
huvudfokus på denna. 
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sina beskrivningar av huliganismen som ett stort problem för både fot-

bollen och samhället. Eftersom den tidigare forskningen om huliganer 

och media utgått från gammalmedia, vill jag i denna artikel studera om 

nya bilder av huliganer finns i nya medier där andra än de traditionella 

journalisterna är avsändare, eller om bilden ändå är densamma. Utifrån 

frågor om huruvida medialandskapet verkligen är nytt, eller om det trots 

nya tekniker är sig ganska likt, kommer jag att göra en fallstudie och ställa 

frågan om vem som äger berättelsen om den 18-åring som i maj 2011 

sprang ut på en derbyplan i södra Sverige. 

Metod och analysmodell 

I denna artikel har jag undersökt och analyserat pressen under perioden 

2011-05-25 till 2011-05-31 både i pappersformat och på nätet. Under veck-

an med start 2011-05-25 dagen efter händelsen på Swedbank arena, och 

fram till 2011-05-31, hade Sydsvenskan 17 artiklar medan Kvällsposten hade 

30 artiklar. En skillnad i rapporteringen av händelsen mellan morgontid-

ningen Sydsvenskan och tabloidtidningen Kvällsposten var att Sydsvenskan 

valde att inte visa bilder där 18-åringens ansikte syns, medan Kvällsposten 

visade ett flertal bilder av 18-åringens ansikte. Sydsvenskans chefredaktör 

och ansvarige utgivare, Daniel Sandström, förklarar varför: ”Domaren 

dömer – inte vi. /.../ Sydsvenskan visade bilder där man såg huliganens 

beteende, men inte hans ansikte ”. Sandström skriver att många läsare har 

krävt att få ta del av 18-åringens namn och att Sydsvenskan skall publicera 

bilder som gör att man kan känna igen ”brottslingen”, men Sandström 

hänvisar till pressetik och att ”en tidning är inte en domstol, ej heller ett 

organ för hämnd”, samt att identiteten på förövaren i detta fall har ett 

mycket lågt allmänintresse (Sydsvenskan, 2011-05-26, s. 2).

 Vidare har jag, som nämnts, undersökt och analyserat hur händelsen 

har medialiserats i digitala medier. Samlingsbegreppet sociala medier 

är brett och i det ingår bland annat privata hemsidor, bloggar, Twit-

ter (twitter.com), Facebook, YouTube, Flashback. Att avgränsa ett fall 

som det som hände på Swedbank Stadion är svårt när det kommer till 

begreppet sociala medier eller nymedia, då det finns en uppsjö av bloggar, 

kommentarer, fotbollssajter med mera som har kommenterat händelsen. 

Jag har därför valt att begränsa mig till tre sociala medieaktörer, Sveri-

gescenen, YouTube och Facebook. De två senare är nog mer kända för 
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läsaren än den förstnämnda och det finns därför anledning att säga något 

mer om den.

 Sverigescenen är Nordens största huligansajt. Man har ambitionen att 

kartlägga alla idrottsrelaterade huliganslagsmål i Sverige från 1990 och 

fram till idag. Kartläggningen anses tillförlitlig av flera.4 Nätsidan drivs 

av Firman Boys, den firma som stödjer AIK. En firma är en sammanslut-

ning av män som slåss mot andra firmor, oftast i en fotbollsklubbs namn. 

För att få publicera sig på Sverigescenen måste man ha bevisat att man är 

med i en firma och att man kan slåss. En mycket specifik berättarröst när 

det gäller huliganberättelsen träder fram i beskrivningarna på Sverigesce-

nen. Här är det alltså huliganerna själva som har tolkningsföreträde till 

händelser av huligankaraktär. 

 YouTube har fått en allt starkare roll i berättelsen om huliganismen då 

allt flera firmor väljer att lägga ut sina egna, autentiska, filmade slagsmål 

på sajten. Att det också finns en kommentatorsfunktion kopplad till de 

flesta klippen gör det möjligt för alla intresserade att interagera kring de 

olika filmklippen. Jag har valt att gå in och titta på några av de klipp som 

har lagts ut efter en händelse samt också gått igenom en del av de kom-

mentarer som finns till dessa klipp. Det är alltid svårt med avgränsningar 

när det handlar om YouTube och sociala medier, inte minst när det kom-

mer till att bedöma information utifrån källkritiska principer (Thurén & 

Strachal 2011). Jag har valt att koncentrera min analys till det mest sedda, 

det mest nerladdade och också det mest kommenterade klippet på You-

Tube kring händelserna den 24 maj. Utifrån att det är det mest sedda och 

det klipp som har flest kommentarer menar jag också att det är represen-

tativt för mitt fall. Jag återkommer till klippet under rubriken Nymedia. 

Statistik kring hur populära klippen är samt kategoriseringar kring kön, 

ålder och geografi finns att tillgå under YouTube-klipp. I denna artikel 

kommer jag dock inte att analysera YouTube-statistik. 

 Vad gäller Facebook så har detta sociala och mediala nätverk 

bokstavligen revolutionerat världen de senare åren, inte minst under 2011 

och den ”arabiska våren”, då flera diktaturer föll i det som kallades Face-

bookrevolutioner. I denna artikel lyfts en av de utmaningar Facebook 

står inför fram, nämligen hur man skall hantera de så kallade ”hatsidor” 

som dyker upp. Mer om detta nedan.

4 Intervjuer jag har gjort med poliser indikerar att innehållet på sidan till stora delar 
överensstämmer med verkliga händelser och att tillförlitligheten är stor. Andra fors-
kare konstaterar samma sak: ”The data reported on the hooligan web site is of high 
quality, and more comprehensive than police data” (Poutvaara & Priks 2009:5). 



AAGE RADMANN

104 scandinavian sport studies forum | volume three | 2012

 Trots att medieforskningen alltså förändrats över tid tycker jag att 

det finns anledning att gå tillbaka till den svenska medieforskaren Bengt 

Nerman som fokuserade på interaktionen mellan ”medierummet” och 

”läsaren” på 1980-talet för att analysera det fall som jag vill undersöka. 

Nerman skrev om interaktionen mellan texter och läsaren och under-

strök att: 

de skapar och utgör världar av ord, världar som samtidigt är bilder av 
verkligheten och som pekar på världen omkring oss och ger oss förslag 
på hur vi skall tänka, handla och vara (Nerman 1981:14). 

Vidare betonade han att orden inte står utan avsändare. När det gäller 

(gammal) media är det journalisten som pekar på världen och som ger 

förslag på hur vi skall tänka, handla och vara. Nermans insikter är viktiga 

för min analys i det att jag i denna artikel analyserar hur journalisterna 

väljer ut och pekar på delar av fotbollskulturen, i detta fall det som press-

sen beskriver som huliganism, för att läsaren skall kunna ”tänka, handla 

och vara eller inte vara” i förhållande till fotbollskulturen samt hur rap-

porteringen i gammalmedia kan vara med att påverka huligandiskursen 

i Sverige.

 Då Nerman skrev detta för trettio år sedan visste han inget om den 

digitala medierevolutionen som skulle starta 20 år senare. Hans förkla-

ringsmodell var ett försök att förstå hur traditionella medier fungerade. 

Trots det är Nermans dramatiska metod fortfarande aktuell för att förstå 

”massmediernas tendens att uppfatta och gestalta världen dramatiskt” 

(s. 55). På samma sätt som sociologen Erving Goffman använder han tea-

terscenen som metafor för olika typer av sociala interaktioner (jämf Goff-

man 1959, Radmann 2012). Enligt Nerman upprättar dagspressen ett rum 

av ord, som på en gång är en bild av en värld, och ett förslag till en ge-

menskap. Att bygga gemensamma värden mellan skribenten och läsaren 

är en av journalistikens nyckeluppgifter, enligt Nerman, en tydlig uppdel-

ning mellan vi–dem, ont–gott, svart–vitt och grunden för nyhetsjourna-

listiken är att ”den premierar delen framför helheten, momentet framför 

sammanhanget, händelsen framför tolkningen” (Nerman 1981:46). Han 

hävdar vidare att alla journalister skriver utifrån de tidningsrum där jour-

nalisterna befinner sig och att dessa är mediebestämda. De är dessutom 

med på att skapa en gemensam världsbild mellan skribenten och läsaren 

(s. 18). Nerman tar även upp gatekeeper-teorin som går ut på att medier 

och journalister fungerar som grindvakter i det att de bestämmer vad 

som skall få föras ut i offentligheten via medierna. Det är alltså mediet 
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och journalisterna som avgör vad läsaren skall få ta del av. Denna del av 

Nermans analys stämmer till synes dåligt med dagens medielandskap där 

i princip alla med en internetuppkoppling kan gå ut på internet med sitt 

budskap och där de traditionella medierna som till exempel morgontid-

ningarna har problem med hur de skall hantera kommentarsfälten runt 

de olika artiklarna (se till exempel debatt i Sydsvenskan, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, 2011-08-15–2011-08-21).

 I min analys avser jag att använda ”den dramatiska modellen”, hämtad 

från Nerman. Modellen används både som analysinstrument och som 

dispositionsprincip. Utifrån modellen ställs frågor kring: (1) scenbild, (2) 

aktörer, (3) handlingen, (4) publiken och (5) författare/regissör och deras 

sammanhang och inbördes relationer.

 Texten ses som ett drama där de olika nivåerna påverkar varandra och 

det sker en ömsesidig belysning av händelseförloppet. I scenbilden (1) 

ställs frågan kring vad scenen kallas, hur detaljerat den iakttas, om den 

är realistisk och hur den används. Vem är auktoritet och källa i rappor-

teringen? På aktörsnivån (2) ställs frågor om vilka roller olika personer 

tilldelas, om de framstår som individer som representerar sig själva, eller 

i grupp, där individen blir symbol för en grupprepresentation, en ”före-

trädare”. Vad kallas aktörerna, hur beskrivs de, hur får de framträda och 

vad får de säga? Hur sätts de i förbindelse med varandra och med scenen? 

Själva handlingen (3) ställer frågan kring hur den dramatiskt byggs upp, 

i scener, repliker, vilka tolkningar som görs och mot vilken bakgrund 

handlingen ställs. Publiken (4), vilka är de och vilken roll tilldelas de och 

i vilka relationer sätts de till scen-aktör-handling – regissör/journalist (5)? 

Journalistens tidningsrum/medierum utgör ramen för dramat och utgör 

mediets och genrens karakteristiska föreställningar (Nerman 1981:55–57).

4. Gammalmedias gestaltning av (huligan-)berättelsen

Den 25 maj 2011 möttes läsarna av Malmös morgontidning Sydsvenskan, 

av ett helt uppslag med text, tre bilder och två grafiska illustrationer som 

handlade om mötet mellan MFF och HIF på Swedbank Stadion kvällen 

innan, den 24 maj 2011. Texten delades in i tre punkter med tillhörande 

grafik som skildrade ett händelseförlopp. Så här stod det:

1. Inkastat blixtskott”. Direkt efter att HIF gjort ledningsmålet i den 30. 
matchminuten kastas ett blixtskott in från MFF-supportrarnas läktare. 
Den exploderar bara några meter från målvakten Pär Hansson. Doma-
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ren Stefan Johannesson och försvararen Markus Holgersson är på väg 
till HIF-spelaren. 

2. Åskådare in på planen. När Stefan Johannesson tittar till Pär Hans-
son kommer en person från MFF-supportrarnas läktare in på planen. 
Han går raskt fram emot HIF-målvakten och hinner knuffa till honom 
innan tillskyndande spelare, poliser och ordningsvakter ingriper.

3. Poliser och vakter ingriper. Markus Holgersson och Marcus Nilsson 
är HIF-spelarna som brottar ner åskådaren innan poliser och ordnings-
vakter tar vid. Mannen får handfängsel direkt och bärs raklång av pla-
nen på Swedbank Stadion (Sydsvenskan, 2011-05-25, s. c18–c19).

Personen som sprang in på planen beskrivs i Sydsvenskan som åskådaren. 

Ganska snart benämns personen med det mer stigmatiserande begreppet 

huliganen. Mediaberättelsen kan beskrivas som ett drama i tre akter. Akt 

1 börjar innan själva matchen. Gammalmedia framhåller att stämningen 

är hög och intensiv när MFF tar emot HIF på Swedbank Stadion. Syd-
svenskans sportchef Anja Gatu inleder med att skriva följande 

Det var allt ett derby skall vara. Hetta, strid, starka sjungande klackar. 
/.../ Det var en match som visserligen fick skjutas upp några minuter ef-
ter att bengaler tänts på vardera ståplatsläktare och några av dem kastats 
in, men där stämningen efter det blivit precis som den skall vara under 
ett derby” (Sydsvenskan, 2011-05-25, s. c18). 

”Hetta, strid och starka sjungande klackar”, talar Gatu om. Detta är tre 

ingredienser som många sportjournalister, supportrar och huliganer 

verkar vara överens om är viktiga för den positiva läktarkulturen (Syd-
svenskan och Kvällsposten 2011-05-25–2011-05-31). Scenen var nu satt för de 

kommande akterna och Gatu betonar att ”alla” verkade överens om att 

allt var bäddat för en ”fotbollsfest med starka känslor”, känslor som i sin 

tur manifesterade sig genom såväl MFF-hymnen som hatramsor riktade 

mot respektive klack/lag.

 I akt 2, får läsaren veta vad som har hänt genom följande citat:

DETTA HAR HÄNT: 24 MAJ, cirka 19.30: 18-åringen tar sig in på 
planen under derbyt mellan MFF och HIF på Swedbank Stadion. Han 
tar sig fram till HIF:s målvakt Pär Hansson och knuffar till keepern. 
Ordningsvakter och poliser brottar sedan ned 18-åringen som förs till 
polisstation. Matchen bryts och 24 000 åskådare tvingas ge sig hemåt 
(kvp.se, 2011-05-30).
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Innan matchen i akt 1 var förväntningarna på ett hett lokalderby höga, i 

akt 2 sker det en dramatisk scenförändring genom 18-åringens inhopp på 

fotbollsplanen, något som resulterar i matchavbrott. I akt 3, som tar vid 

efter matchens avbrott och som pågår under flera dagar, har scenen helt 

bytt fokus från en fotbollsscen till en huliganscen, vilket följande citat 

visar: 

24 MAJ, cirka 23.00: 18-åringen släpps misstänkt för misshandel och 
brott mot ordningslagen. På nätet riktas redan hot mot honom och 
media konfronterar honom vid hans hus när han förs hem av polisen. 
25 MAJ: Hot om att 18-åringens hem ska stormas gör att polisen beslu-
tar sig för att sätta huset under ständig bevakning. Mamman får motta 
dödshot. Malmö FF uppger i medierna att man funderar på att stämma 
18-åringen för de kostnader den brutna matchen medför klubben. TV-
kanalen som sände matchen uppger samma sak. 26 MAJ: Familjen lever 
isolerad i sitt hem. Väskor står packade och familjen är hela tiden be-
redd att ge sig i väg i fall något hot skulle realiseras. 18-åringen skriver 
en ursäkt till Malmö FF och rings upp av klubbens vd. Uppgifter om att 
18-åringen tidigare under matchkvällen skulle ha varit en av de huliga-
ner som förts från stadionområdet publiceras, dessa uppgifter stämmer 
inte. 27 MAJ: 18-åringen håller sig för tredje dygnet i rad inne i sitt hem. 
Polisen har fortsatt huset under bevakning. Ber om ursäkt. 28 MAJ: 
Familjen väljer att berätta om händelserna under matchen och upplevel-
serna efteråt. 18-åringen skriver en offentlig ursäkt (kvp.se, 2011-05-30).

Genom att använda Nermans dramatiska modell så kan man se att dra-

mat växer fram med mediet och journalisterna som författare. Journalis-

terna beskriver föreställningen åt oss, det som utgörs av och äger rum i 

texten och bildvalet, genom att först beskriva den förväntade scenen, akt 

1, fotbollsderbyt mellan MFF-HIF. Rekvisitan och kulisserna beskrivs 

med ord som hetta och starka känslor och bengaler som brinner. Huvud-

aktörerna är spelarna i respektive lag och handlingen är fotbollsmatchen. 

I akt 2 förändras scenbilden radikalt och huvudaktören blir 18-åringen 

och dennes handling som består i att beträda planen, knuffa målvakten 

för att sedan bli utburen av polis. I sista akten har scenen igen bytt skep-

nad och nu träder andra aktörer in såsom Malmö FF, mamman, familjen 

med flera. Scenbilden ändrar karaktär genom dramats upplösning och 

huvudaktören blir en enskild individ, 18-åringen. Han förblir inte ano-

nym och han får företräda en hel grupp, huligangruppen. 

 Som tidigare forskning visat (Andersson & Radmann 1998, Tsoukala 

2009) framställs huliganerna, som grupp, ofta som svin och idioter, så 

även i artiklarna om 18-åringen i detta fall. Vidare används nästan alltid 
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samma dramaturgi, en vi-dem-dramaturgi, där tidningsläsaren får fram-

stå som ”den gode” och den 18-åriga supporter som ”den onde”. I berät-

telsen om matchen på Swedbank Stadion i maj 2011 byggs handlingen 

upp genom förväntningar på ett hett lokalderby, men den förändras ra-

dikalt i och med domarens beslut att avbryta matchen och detta görs 

utifrån 18-åringens handling och de blixtskott som tidigare kastats in på 

planen. Berättelsen målar upp bilden av att detta är en huligan idiot och 

händelsen sätts in i ett bakgrundsraster av tidigare medierapportering 

om huliganscenen. Som Nerman visat bjuds vi som läsare in i mediets 

tolkning av scenen och scenens aktörer. 

 Berättelsen kompletteras dessutom med en historik som ytterliga-

re förstärker medias tolkning av det som inträffade. Det är inte första 

gången en supporter tar sig in på fotbollsplanen. Tidningarna, i den 

undersökta perioden, hänvisar dels till en incident i 1995, då en Djur-

gårdssupporter, som fick ”medieöknamnet” ”Terror-Tommy”, hoppade 

på domaren Anders Frisk i en match mellan Djurgården och Halmstad 

samt till den så kallade ”Parken-dansken”, som tog sig in på planen under 

EM-kvalet i fotboll för herrar 2007 mellan Danmark och Sverige. Jag 

återkommer strax till dessa exempel, men vill här understryka att medier-

na knyter ihop händelserna som om de vore delar av en sedan länge pågå-

ende, för att tala med Nerman, pjäs. Även om det är 16 år mellan den så 

kallade ”Terror-Tommy” och ”Världens dummaste skåning”, så framstår 

de som en del av samma teaterstycke, huliganpjäsen. Genom att ständigt 

hänvisa till tidigare huliganhändelser som kan ligga långt tillbaks i tiden 

så målas bilden upp av att hotbilden accentuerar, något som de facto inte 

stämmer. Analyserar man statistik på fotbollsvåldet i Sverige mellan 1992 

och 2006 upptäcker man att våldsförekomsterna har varit relativt kon-

stanta genom dessa år (Priks, 2009). 

 Hittills har det varit de traditionella mediernas journalister som styrt 

berättelsen i gammalmedia. Dagarna efter händelsen på derbymatchen är 

det emellertid nya aktörer som försöker omtolka händelsen, som söker 

tillträde till gammalmedia. Den 28 maj 2011 publicerades följande brev, 

skrivet av 18-åringen, i papperspressen:

Först och främst så vill jag be så hemskt mycket om ursäkt för mitt oer-
hört dumma och oacceptabla beteende, jag vet inte vad som flög i mig. 
Jag var droppen som fick bägaren att rinna över och jag hoppas att det 
kommer ut något positivt av det. Jag har stor ångest över det jag har 
gjort, men faktum kvarstår att jag gjorde det, och det skäms jag över. 
Med allt som skrivits i media och på nätet känns det som om mitt liv 
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är slut. Jag ska ta konsekvenserna av mitt handlande. Men ni ska veta 
att jag är väldigt ledsen för vad jag har gjort. Mina handlingar under 
matchen var inget illa menat mot Malmö FF och HIF. Jag ber om ur-
säkt till hela fotbolls-Sverige (publicerat i de undersökta tidningarna 
2011-05-28). 

I sitt brev medger 18-åringen sin skuld och att han skall ta sitt straff. Han 

talar vidare om att han har ångest, att han skäms och är ledsen. Han är 

ångerfull och säger vidare ”Jag var droppen som fick bägaren att rinna 

över och jag hoppas det kommer ut något positivt av det”. Det är svårt 

att tolka vad 18-åringen lägger i detta, stressad som han måste vara i det 

pågående mediedramat, där han själv är huvudpersonen. Intressant att 

notera är också att hans ”liv är slut efter allt som skrivits i media och på 

nätet”. För det första är distinktionen mellan media och nätet spännande. 

Min tolkning är att media i detta fall är gammalmedia och nätet repre-

senterar nymedia. Det är alltså skriverierna i media och på nätet som gör 

att det ”känns som livet är slut”, inte handlingen i sig, det kommande 

civila straffet eller att bli portad från matcherna. Kanske tror 18-åringen 

att hela hans fortsatta liv kommer präglas av händelsen 2011-05-24 och 

att hans handlande denna kväll för alltid kommer att vara medialiserad. 

Såsom berättelsen är återgiven leder medialiseringen i sin tur till att stig-

matisera 18-åringen under hans framtida liv. 18-åringen låter det publice-

rade brevet stå för sig själv och uttalar sig inte mer. Tidningsläsarna får 

dock reda på att han har ringt MFF och bett om ursäkt. Den så kallade 

”Parken-dansken” behandlades ungefär på samma sätt i media. I sam-

band med händelsen 2011-05-24 letade dessutom några svenska tidningar 

upp ”Parken-dansken” och bad honom ge tips till 18-åringen, vilket han 

ställde upp på. På det sättet knyts händelsen i Malmö i maj 2011 ihop med 

händelsen i Parken den 1 juni 2007 och accentuerar att fotbollen är under 

ett ständigt hot från huliganismen. 

 Vid första påseendet kan det verka som om 18-åringen nu äger berät-

telsen. Han gör avbön och beskriver sig som någon som utför en enskild 

handling. Det framstår inte som att han tillhör någon supportergrupp, 

eller att han ser sig själv som huligan. Snarare säger han att han är en 

tonåring som tappat kontrollen. Samtidigt gör gammalmedia en annan 

koppling som snabbt skriver in 18-åringen i huliganberättelsen igen ge-

nom att, som jag påpekat ovan, hänvisa till tidigare huliganhändelser 

(Radmann 2012). 
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 Det är inte bara 18-åringen själv som försöker ta makten över berät-

telsen. Hans mamma skriver följande öppna brev riktat till gammalmedi-

erna: 

Ge honom en rättvis dom 

Denna dagen är en mycket sorglig dag för oss föräldrar. Vi beklagar 
verkligen detta tragiska som vår son har orsakat. Han är självklart 
mycket skamsen och ångerfull och mår mycket, mycket dåligt. Men det 
räcker att man tittar på nätet för att man ska förstå hur han känner sig. 
Vi hoppas att någon förälder ska förstå vår hopplösa situation. Föräld-
rar vars barn också har deltagit med dåligt uppträdande på fotbollen. 
Vi försvarar inte vår sons handling men vi stöttar honom som föräldrar 
för just nu har han bara oss. Vi kan bara beklaga och be om ursäkt. Låt 
inte folket ta lagen i egna händer. Utan ge honom en rättvis dom (Syd-
svenskan 2011-05-26).

Inte heller mamman skriver in sin son i en huliganberättelse. I stället 

verkar sonen vara en tonåring som inte riktigt kunde förutse vad hans 

handlingar skulle leda till. Mamman vädjar dessutom till allmänheten om 

att inte låta folket ta lagen i egna händer och demonstrerar därmed att 

näthatet också kan förkroppsligas då flera unga män har sökt upp famil-

jens hus och dessa män som uppträder hotfullt mot familjen får i sin tur 

bevakas av polisen, vilket jag återkommer till nedan. 

 18-åringens pappa kommer också, med medias hjälp, in i berättelsen. 

Han intervjuas i Kvällsposten och säger:

Jag har haft skorna på mig när jag har sovit för jag har tänkt att om 
någon tar sig in genom att krossa fönstren måste jag kunna fly genom 
krossat glas utan att skära fötterna. Jag har hela tiden haft telefonen 
med öronsnäckan i så att jag snabbt ska kunna ringa polisen, säger pap-
pan (Kvällsposten 2011-05-30).

Både mamman och pappan försöker förskjuta fokus från berättelsen om 

sonens handling mot det hot de själva lever under. Familjen barrikaderar 

sig i huset de närmsta dygnen efter händelsen. Kvällsposten får en kort 

intervju där det framgår att hela familjen har varit hotad både genom att 

människor har sökt upp och ställt sig utanför deras hus samt att de har 

mottagit olika hot genom digitala medier. Mamman säger:
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Människor som stått och stirrat in. Vi har känt oss väldigt hotade. Vi 
förstår om folk är upprörda, absolut. Men att de attackerar en familj så 
här direkt och på så kort tid. Det är en chock (Kvällsposten 2011-05-30).

Sonen blev hotad genom olika internetsajter, men hoten riktade sig ock-

så mot familjen och det hus de bor i. Det kom hot på nätet om att huset 

skulle stormas klockan sex på kvällen dagen efter matchen, pappan fick 

ett sms dagen efter matchen där det stod ”Din son skall dö”. Pappan säger 

vidare till Kvällsposten: 

Det går inte att förklara hur fruktansvärt det känns för en förälder. Vi 
har legat i var sin soffa med kläderna på och väntat på om någonting 
skulle hända oss (Kvällsposten 2011-05-30).

Pappan beskriver vidare hur resväskorna har stått färdigpackade i fall de 

skulle behöva fly sitt hem och två brandsläckare har stått framme om nå-

gon skulle kasta in brinnande föremål.

 Kvällsposten letar även upp andra personer som känner 18-åringen, 

hans morfar och den arbetsgivare som har honom som praktikant och 

dessa låter sig intervjuas. Morfar uttalar sig om att han är förvånad ef-

tersom barnbarnet ”är en ordentlig grabb” och det samma säger arbets-

givaren. Kvällsposten avrundar intervjun med morfar med att berätta att 

18-åringen går sista året på byggprogrammet i Malmö, att hans dröm är 

att bli snickare och att han skall ta studenten om två veckor: 

Han fyller år snart och skulle ha studentfest några dagar efter det. Men 
det blir inget av nu, det är skippat, berättar 18-åringens morfar (Kvälls-
posten 2011-05-30).

Det är bara i en intervju som 18-åringen pekas ut som en person som 

har haft kontakt med supporterkulturen. Det är supporterpolis Henrik 

Qvist som intervjuas av en journalist från Sydsvenskan och talar om att 

han kände till 18-åringen och hans ”vilja att konfrontera andra lags sup-

portrar” sedan tidigare. Han understryker dock att han inte är dömd 

 tidigare och att han inte heller hade tillträdesförbud eller arrangörsför-

bud (Sydsvenskan 2011-05-26, s. c 18).5

5 Senare gör jag en intervju med Qvist och då återkommer han flera gånger till frågan 
om han gjorde ”rätt” när han berättade för tidningarna att han kände till 18-åringen 
sedan tidigare. Qvist sade att ”ingen människa skall behöva stå ut med den mediebe-
handling han fick. Journalister sprang runt i deras trädgård, i grannars trädgård, de 
gjorde allt för att få bilder och de försökte komma i kontakt med alla som visste något 
om 18-åringen” (intervju med Qvist 2011-08-23).
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 Det är uppenbart att många aktörer som förknippas med händelsen 

försöker påverka hur historien berättas. I 18-åringens, mammans, pap-

pans, morfaderns och arbetsgivarens berättelser handlar det mer om en 

förvirrad tonåring. På olika sätt försöker de ta makten över berättelsen 

genom att modifiera bilden eller genom att vrida sökarljuset åt ett annat 

håll. Till och med den polis som intervjuas, Qvist, nyanserar bilden. Trots 

det kommer journalisterna i gammalmedia tillbaka till huliganberättelsen 

och till en huligankontext. Sydsvenskan skriver till exempel efter det att 

18-åringens intervju publicerats, att:

Huliganen som orsakade kaos på derbyt mellan MFF och HIF mår 
mycket dåligt. Det uppger hans föräldrar i ett brev. Efter derbyskandalen 
i tisdags har den hotfulla stämningen eskalerat på nätet och 18-åring-
ens hem har belägrats av såväl allmänhet, journalister som polis (Syd-
svenskan 2011-05-28).

Förutom att den person som Sydsvenskan kallade åskådaren i sin första 

rapportering numera omnämns som huliganen så får läsaren alltså reda 

på att den hotfulla stämningen har eskalerat och att hans hem har be-

lägrats av allmänhet, journalister och polis. Ytterligare två aktörer, all-

mänheten och polisen, träder således in i pjäsen. Nu omnämns pjäsen 

som ”Derbyskandalen” och ”huliganen” är den som ensam, enligt dra-

mats uppbyggnad, bär skulden för detta. Händelsen har blivit en huli-

ganberättelse och genom detta stigmatiseras återigen den inblandade på 

samma sätt som visats i tidigare studier om supporterkultur. Att medias 

sätt att beskriva händelsen även kan påverka hur kontroll av supporter-

kulturen kan gå till är tydligt i Kvällspostens rapportering. Tidningen hade 

flera artiklar där man förespråkar en hårdare lagstiftning för denna typ 

av lagöverträdelse. Att frågan om huliganismen har ett starkt politiskt 

intresse visas bland annat genom att Kvällsposten gör en lång intervju med 

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt under rubriken ”Regeringens 

plan. Så skall svensk fotboll räddas.” Tidningen presenterar en stor bild 

på statminister Fredrik Reinfeldt över två sidor i Sportbilagan och han 

intervjuas och citeras: 

Jag tror det är en allmänt utbredd känsla att polis och åklagare, dom-
stolsväsendet, hela rättskedjan i en lång rad fall släpper genom och tole-
rerar brott (Kvällsposten 2011-05-26, sportbilagan, s. 4).
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Gammalmedias berättelse om huligansscenen används genom detta för 

att påverka den politik som ska bedrivas för att kontrollera supporterkul-

turen (Tsoukala 2009).

5. Nymedia

Jag ska nu övergå till att studera nymedias bild av händelsen i syfte att 

undersöka om möjligheten för andra röster än de traditionella journalis-

ternas, att göra sig hörda påverkade berättelsen. Som jag har varit inne 

på tidigare i artikeln är jag intresserad av att studera vem som ska ha 

tolkningsföreträde till fotbollslandskapet. Den digitala tekniken möjlig-

gör en mångfald av berättelser, röster och bilder, aktörer och publik och 

därför är det intressant att se hur nymediabilden av samma händelse ut-

formas.

 En viktig skillnad mellan gammalmedias och nymedias återgivande av 

händelsen är att redan en dryg timme efter incidenten, kl. 21.00 samma 

kväll, är det möjligt att få reda på vem den anonyma åskådaren är i nyme-

dia. På nätsidan Flashback.org återfinns personens ålder, namn, adress 

och var han går i skolan. Dessutom kan läsaren ta del av ett flertal bilder 

av honom (flashback.org 2011-05-24). 

 Även på YouTube finns 18-åringens namn och där hittar man snabbt 

många videoklipp från händelsen. Händelsen kunde faktiskt ses på You-

Tube direkt efter att den hade ägt rum. Det första klippet jag såg visade 

hela händelseförloppet utlagt som ett tvåminuters filmklipp troligen vi-

deofilmat direkt från TV-sändningarna och utlagt på YouTube samma 

kväll som matchen spelades. 

 Men även om det finns skillnader mellan gammalmedia och nymedia 

när det gäller avsändare och tidpunkten för när 18-åringen namnges är 

det tydligt att gammalmedias berättelse återfinns även här i det att den 

inblandade stigmatiseras. Uttrycket är detsamma men förstärkt. I nyme-

dia riktas en stark ilska mot 18-åringen, vilken förmedlas genom olika 

webbforum och internettsajter. Här uttrycks även reella hot. Klippet som 

beskrevs ovan hade fram till den 6 juni 2011 73 867 visningar och hade då 

initierat 152 kommentarer. De flesta av dessa var mycket aggressiva och 

riktade mot 18-åringen. Följande kommentarer mötte den som kopplade 

upp sig mot YouTube-klippet 
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Skandalen, Malmö FF–Helsingborgs IF: 

Idiot, terrorist, fucking fitta, hora, jävla kuksugare, Krossa skallen på han 
med batongen så vi slipper skiten, Hoppas någon får tag i denna idioten, 
Hoppas snorungen får så mycket spö att han aldrig kan stå på benen 
igen (Kommentarer under YouTube klippet ”Skandalen, Malmö FF–
Helsingborg IF/ Avbruten / 2011-05-24” (youtube.com 2011-06-06).

Som framgår av citatet är stigmatiseringen starkare här än i gammalme-

dia. Kommentarerna ovan är representativa för hur 18-åringen beskrivs 

på YouTube. Det är bara i en enda kommentar, av 152, som kan man läsa 

något som inte uttrycker ilska. Här stod det istället: ”Tänk på hans fa-

milj, snälla ta bort kommentarerna”. Här finns även inlägg som kritiserar 

både polis och svensk fotboll. Polisen anses till exempel göra ett ”skitdå-

ligt jobb” och svensk fotboll pekas ut som ”urtråkig”. Skribenterna är, till 

skillnad från journalisterna i gammalmedia, anonyma, och detta medver-

kar säkert till att stigmatiseringen blir starkare. Detta så kallade näthat 

från ofta anonyma källor har varit ett ökande problem för både traditio-

nella tidningar och för enskilda journalister och under hösten 2011 valde 

många svenska tidningar att ta bort möjligheten att anonymt kommen-

tera i de egna kommentarsfälten. För att få kommentera där måste man 

identifiera sig genom sitt Facebook-konto. 

 Även på Facebook är stigmatiseringen av 18-åringen stark. En hat-

grupp, en konstellation som enas på Facebook mot en gemensam fiende 

– i detta fall 18-åringen, hade dagen efter händelsen samlat över 3000 

personer. En stor grupp människor hade alltså mindre än 24 timmar ef-

ter att denne 18-åring knuffade HIF-målvakten aktivt valt att visa sitt hat 

mot honom genom sitt val att gå med i denna Facebook-grupp. Att nät-

hatet går långt utanför nätet blev också tydligt genom att ett 30-tal män 

samlades utanför familjens bostad. Som jag redan påpekat har tidigare 

forskning visat att gammalmedias bilder av supporterkulturen och huli-

ganismen påverkar samhällets insatser. När det gäller nymedias påverkan 

på ”verkligheten” utanför berättelsen är det uppenbart att även denna 

medieform kan medverka till att panikstämningar uppstår och att stig-

matiseringen av den inblandade är stark.6

6 En liknande analys görs av Helsingborgs Dagblads kulturchef, Gunnar Bergdahl, som 
menar att ”gammalmedia” och ”nymedia” skriver fram samma drama i sin bevakning 
av ”huligapjäsen”: 

Denna kollektiva vrede över en förlorad fotbollsmatch /…/ öppnade mediala 
dammluckor. Expressen lät sina närgångna bilder på den 18-åriga sabotören vara 
opixlade. Till allom beskådan. Så här ser svinet ut. ”Den leende fotbollsmörda-
ren”. /…/ I själva verket har nu Expressen tagit armkrok med nätforum som Flas-
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 Det är dock tydligt att det inte går att säga att all nymedia följer i 

gammalmedias spår när det gäller att beskriva händelsen på Swedbank 

Stadion. En annan medieaktör, Sverigescenen, som här får representera 

huliganscenen i Sverige, beskriver händelsen på Swedbank Stadion på 

följande sätt:

… med tanke på den senaste tidens korståg mot allt vad supporterkul-
tur, huliganer och fotboll heter i svensk press så kunde händelserna på 
Swedbank Stadion inte ha kommit mer olägligt. Den 18-åring som klev 
in på planen tog inte sitt mest genomtänkta beslut i livet. Den unga 
mannen får precis som alla andra människor ta konsekvenserna av sitt 
handlande och dömas i enlighet med svensk lagstiftning. En lagstift-
ning som med största sannolikhet kommer att döma mannen för olaga 
intrång och ofredande till ett lågt bötesstraff. Detta är praxis för denna 
typ av brottslighet som inte är prioriterad ur rättsväsendets syn. Ska 
heller inte vara det med tanke på att vi samma dag i samma press får 
läsa små notiser om pedofiler, våldtäktsmän och mördare som inte alls 
hängs ut eller ges ens ett uns av samma publicitet och krigsrubriker som 
den hittills ostraffade 18-åring som fick se sig själv på bild i lokalpressen 
med rubriken ”Här bärs världens dummaste skåning bort” (sverigesce-
nen.com 2011-06-05).

Sverigescenen hävdar att ”svensk press” driver ett ”korståg” mot fot-

bollskulturen i Sverige generellt då tidningarna lägger för mycket fokus 

på huliganismen. Istället för att som i pressen, YouTube och Facebook 

tala om 18-åringen i stigmatiserande termer, omnämns huvudpersonen 

enbart genom sin ålder som ”18-åring”. Han blir inte stigmatiserad på 

samma sätt som i övriga media genom att kallas för ”fotbollsmördare”, 

”idioten”, ”världens dummaste skåning”. Vidare målar Sverigescenen 

dels upp en scen där de menar att supportrarnas röst inte blir hörd, dels 

att 18-åringen skall ta sitt straff enligt svensk lagstiftning. De beskriver 

straffskalor och förväntade bötesstraff och rättspraxis för denna typ av 

företeelser. På sidan görs också en jämförelse mellan hur 18-åringen blir 

behandlad i pressen med hur andra brottslingar beskrivs i samma press. 

Där kvällspressen verkar ikläda sig rollen som både rapportör, polis och 

åklagare genom sitt problemformuleringsprimat som tar utgångspunkt 

i en på förhand definierad huliganpjäs verkar Sverigescenen ge en mera 

nyanserad bild av händelserna. Det skall dock påpekas att Sverigescenen 

hback. Redan innan publikum hade lämnat arenan la man där ut namn, adress, 
telefonnummer, sympatierna för sd och lämpliga straffåtgärder för matchsabotö-
ren hämtade från Kina, Iran, USA och inkvisitionen (Helsingborgs Dagblad 2011-
05-26, s C2).
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i mångt och mycket förespråkar en våldsam firmakultur och att nätsi-

dan ofta framför hot och lägger ut information som kraftigt bryter mot 

god pressetik och den personliga integriteten. På websidan förekommer 

också en kraftig stigmatisering av personer som Sverigescenen upplever 

som sina antagonister, som till exempel enskilda fotbollsdomare. 

 På Sverigescenen kommenterades även de eventuella följder i relation 

till ökande kontroll av supporterkulturen som skrevs fram i pressen på 

följande sätt:

Alla är helt plötsligt ”huliganexperter” och ”England” är föregångslandet 
där allt är bra. Proportionerna är sedan länge borta och debatten är 
så ensidig den kan bli där ett fåtal, om ens några, opponerar sig mot 
alla sanslöst korkade förslag som nu förs fram. Vissa dessutom helt 
rättsvidriga, odemokratiska och i vissa fall förslag som skulle innebära 
ett hårt slag mot dels den svenska supporterkulturen och dels allvarligt 
reducera åskådarantalet på svenska elitmatcher. /…/ Vi är inte England. 
Vi är Sverige (sverigescenen.com 2011-06-05).

Här försöker man visa att förslagen om förändrad lagstiftning och hår-

dare straff inte är förändringar som man ser fram emot och som man 

tycker är befogade. Man talar till och med om att förslagen bygger på en 

engelsk situation, inte en svensk, och att följderna inte är befogade i den 

svenska kontexten. Att man dessutom understryker att det verkar fin-

nas en massa självutnämnda huliganexperter har säkert att göra med att 

sidans kreatörer själva anser sig vara de som kan supporterkulturen bäst. 

Det är även ett sätt att visa att det finns flera olika berättelser om suppor-

terkulturen och att det finns olika försök till att hävda tolkningsföreträde.

6. Avslutande diskussion

Syftet med denna artikel är att tolka och analysera papperspressens (gam-

malmedias) och de digitala mediernas (nymedias) bild av fotbollshuliga-

nism. Jag har använt en händelse som inträffade under en fotbollsmatch 

mellan två allsvenska herrfotbollslag och analyserat hur denna har beskri-

vits för att problematisera vem som har tolkningsföreträde när det gäller 

att avgöra vad som är god fotbollskultur respektive huliganism. För att 

analysera mediaberättelserna har jag använt Nermans dramatiska modell.

 I tidigare medieforskning om gammal- respektive nymedias roll finns 

två mot varandra stående positioner, där en uppfattning är att nymedia 



HULIGANARTIKEL

117scandinavian sport studies forum | volume three | 2012

verkligen har förändrat samhället och möjligheterna för fler att höras i 

medielandskapet; en annan menar istället att nymedia inte innebär några 

stora förändringar eftersom det fortfarande är samma ekonomiska, poli-

tiska och kulturella intressen som styr vad som produceras i media (Sco-

lari 2009:949–951). Jag har i denna artikel provat dessa två positioner 

som hypoteser i förhållande till ett specifikt fall inom fotbollen. När det 

gäller forskning om media och huliganism har framför allt gammalmedia 

varit i fokus och därför är denna studie av särskilt intresse eftersom både 

gammalmedias och nymedias berättelser studeras, och därtill jämförs. 

 Här framkommer tydligt att i gammalmedia skrivs händelsen in i en, 

sen tidigare, etablerad huliganpjäs. I nymedia är bilden mer splittrad. 

Om man ser till de 152 kommentarerna till YouTube-klippet som analyse-

rats här, ses händelsen som i huvudsak en enskild våldsverkares dåd. Där 

står dessutom personhets i centrum för kommentarerna. I en annan del 

av nymedia, Sverigescenen, finns försök att skapa en motbild till gam-

malmedia. Här hänvisas till att huliganpjäsen just är en mediepjäs som 

hittar sin näring och sin publik genom gammalmedias dramaturgi och 

att man genom denna dramaturgi skapar en generell oro och en moral-

panik för att vistas på svenska fotbollsläktare.

 Min undersökning av rapporteringen av händelsen i Sydsvenskan och 

Kvällsposten, samt på YouTube, Facebook och Sverigescenen, visar på 

både likheter och skillnader. En viss likhet mellan gammalmedia och 

YouTube är att händelsen dramatiseras på samma sätt. I pjäsen tycks sup-

porterkulturen innehålla ett eskalerande våld som bör stävjas med hår-

dare kontrollmetoder. Händelsen på Swedbank Stadion har en början 

och ett slut och dessutom en förhistoria (andra åskådare som hoppat in 

på fotbollsplanen vid tidigare tillfällen) som förstärker berättelsen. Efter-

som denna berättelse finns i både gammalmedia och nymedia går det inte 

att på något enkelt sätt att sluta sig till teorin som säger att nymedia inne-

håller något helt nytt. Istället bör man kvalificera vilken nymedia man ta-

lar om och analyserar. Självklart finns det olika former även av nymedia, 

vilket analysen av Sverigescenen vittnar om. Här finns en annan röst och 

en annan berättelse om fotbollens supporterkultur. 

 Det finns dock även en stor och viktig skillnad mellan det gamla och 

det nya medialandskapet som bör framhållas. Tidigare forskning om 

gammalmedias bild av huliganismen visar visserligen att media kan skapa 

panikstämningar som leder till krav på hårdare kontroll, men jag har i 

denna artikel försökt visa att diskussionsklimatet är än hårdare i vissa 

former av nymedia. Det kan innebära att gammalmedias moralpanik får 
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ny näring i vissa delar av nymedia, något som märks inte minst i kom-

mentarsfälten. Förutom att den anonyma åskådaren snabbt identifieras 

och pekas ut, fylls kommentarsfälten av åsikter som visar på en stark ag-

gression. Utpekandet leder också till att en grupp män faktiskt söker upp 

18-åringen och hotar honom och hans familj.

 Är det relevant att prata om att media skapar moralpanik genom det 

aktuella fallet som diskuteras här? Inom cultural studies-traditionen 

förstås begreppet moralpanik som en ”ond spiral” där samhället sätter 

in allt hårdare repressalier för att motverka det som, i media, beskrivs 

som en stor och hotande samhällsfara, när det istället kanske handlar om  

en överreaktion på ett (fotbolls-)fenomen från samhällets sida (Cohen 

1972). I denna artikel har jag lyft fram att det undersökta fallet är med och 

skapar moralpanik genom att 18-åringens handling sätts in i en våldspjäs, 

nämligen huliganismen och att denna händelse ytterligare bekräftar me-

diebilden av vissa fotbollssupportrar som farliga och aggressiva. Att även 

Sveriges statsminister låter sig intervjuas kring händelsen visar vilken po-

litisk dignitet frågan har.

 Men existerar det inga andra, alternativa berättelser till händelsen i 

Malmö? Nej, det är inget jag har kunnat hitta i det undersökta materialet 

och med tanke på hur mångfacetterat supporterlandskapet är så kan det 

kanske synas märkligt med detta unisona fördömande av både handling-

en och personen. I den vanliga huliganberättelsen har oftast traditionella 

medier en fördömande hållning till allt som har med huliganism att göra, 

medan delar av huligankulturen gärna vill avdramatisera det hela. Så är 

inte fallet i Malmö, där är alla överens om ett totalt fördömande vilket 

visar hur annorlunda, jämfört med andra huliganberättelser, händelsen 

på Swedbank Arena är.

 De sociala medierna kan, som jag ser det, utgöra en motvikt till de 

traditionella mediernas monopolistiska makt över mediegemenskapen 

och den narrative berättelsen om fotbollslandskapet och huliganismen. 

Tidigare forskning har framhållit de traditionella mediernas tolknings-

företräde till huligankulturen där en bild av huliganen som en folkfiende 

och som i sin tur har gett legitimitet åt den allt hårdare kontrollen av 

fotbollslandskapet (Tsoukala 2009, Joern 2010). I den nya medietekni-

ken finns en potential som ger möjlighet till helt nya maktstrukturer och 

tolkningsföreträden kring skapandet av berättelsen om huliganlandska-

pet, också vad gäller dramat, huliganpjäsen, som är i fokus för denna 

text. Samtidigt finns det inget i den nya tekniken som i sig själv gör att 

berättelserna om samhället ändrar karaktär. Det handlar istället om vem 
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som väljer att berätta vad för vem och i vilket syfte, frågor som varje 

medieforskare måste ställa sig oavsett vilket media som studeras. Som 

jag har varit inne på tidigare så är det svårt att dra en tydlig gräns mel-

lan gammalmedia och nymedia. När det kommer till beskrivningen och 

tolkningen av det svenska fotbollslandskapet så verkar diskursen i gam-

malmedia vara att svensk fotboll har jätteproblem med det meningslösa 

våldet och en stor och ökande huliganism. De så kallade risksupportrar-

na utmålas som det största hotet mot svensk fotboll och som fotbollens 

fiender generellt. 

 Denna artikel har försökt kontextualisera (media-)bilden av händelsen 

och uppmärksamma att det pågår en maktkamp mellan olika medieaktö-

rer kring frågan om god fotbollskultur respektive huliganism, en makt-

kamp som kommer påverka Sveriges fotbollslandskap i grunden.
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