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Abstract 
Detta arbete är en kandidatuppsats i socialpsykologi som är skriven vid Umeå universitet 2016. Syftet 

för denna systematiska textanalys har varit att skapa en nyanserad bild av Aftonbladet och Expressens 

representationer av huliganer och huliganism. Samt att belysa möjlig påverkan dessa representationer 

kan ha för hur den svenska huliganismen beter sig. Resultaten av analysen har visat att tidningarna i 

urvalet stereotypiserar personer genom sociala miljöer och konkreta händelser. De naturaliserar en 

vilja eller ett behov av våld genom maskulinitet, publicerar för effekt och sensationaliserar i sina 

representationer av huliganer och huliganism. Aftonbladet och Expressen försöker ge en nyanserad 

bild främst genom maskulinitet och trots som individernas anledningar till att delta i sociala miljöer 

och konkreta händelseförlopp när de rapporterar om huliganer och huliganism. Samt att tidningarna 

framställer personer genom specifika personlighetsbeskrivningar och egenskaper, och händelser 

genom specifika händelseförlopp som kategoriseras eller stereotypiseras som huliganism. Analysen av 

dessa frågeställningar har lämnat en väl belyst bild av hur Aftonbladet och Expressens rapporteringar 

av huliganer och huliganism sett ut 2014 och 2015. Därigenom presenteras i uppsatsen, för att uppfylla 

arbetets syfte och för att försöka fylla kunskapsluckan inom forskningen om svensk huliganism, en 

typologi innehållande sex kategorier. Denna typologi består av kategorierna; 1. positiv 

supporterkultur, 2. gråzon, 3. negativ supporterkultur, 4. ultras/supras, 5. firmakultur och 6. 

huliganismkategorin.  

 

Nyckelord: Supporterkultur, Huliganism, media, kategorisering, stereotypisering, våld, 

representation. 
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1. Inledning 

Våld och ordningsstörande runt svensk fotboll har under en längre tid fått stor uppmärksamhet 

i medier och i riksdagen. Huliganism uppfattas som ett problem b.la på grund av att personer 

som benämns som huliganer kommer till fotbollsmatcher för att slåss med och nedvärdera det 

andra lagets supportrar. Detta blir ett problem för andra fotbollsintresserade som inte vill ha 

våld och ordningsstörningar på läktarna, t.ex. barnfamiljer som inte vill ta med sina barn till 

matcher för att de inte känner sig säkra. Dessutom uppstår stora kostnader när vandalisering 

och skadegörelse sker i samband med huliganism (Thunborg m.fl. 2014). 

Relationen mellan medier och huliganism är viktig att undersöka för att tidigare forskning har 

visat att medier genom att rapportera om våld runt fotboll har bidragit till att fler söker sig till 

huligangrupperingar när de har målat fotbollsläktarna som en plats där våld är en 

regelbundenhet (Dunning, m.fl. 1988, s. 152). När incidenterna har blivit fler och 

våldsammare menar forskare som bl.a. Dunning (1988), Hall, (1997), Frosdick och Marsh 

(2005) att medier, t.ex. dagspress, därefter har publicerat än fler och mer stereotypiserade 

bilder av huliganerna. Detta blir till en spiral som Hall benämner som amplifikationsspiralen 

och denna spiral menar forskarna har påverkat huliganismen som fenomen genom att den 

blivit våldsammare och flyttats från arenorna till gatorna. De menar dessutom att huliganerna 

har format sina beteendemönster efter hur de av pressen förväntats agera (Frosdick & Marsh, 

2005, ss.92-93). Pressens rapportering sägs ha påverkat den allmänna opinionen i samhället 

och skapat vad ovan nämnda forskare kallar moralpanik i England (Ibid: s. 135). På grund av 

relationen mellan media och huliganer som kan uppfattas som en amplifikationsspiral och 

skapa moralpanik, och på grund av den påverkan som media har på allmänheten i ett samhälle 

blir det socialpsykologiskt viktigt att undersöka relationen mellan media och huliganism i 

Sverige idag. Hur media rapporterar kring exempelvis huliganism kan påverka hur normer, 

åsikter och idéer förs vidare mellan individer och likaså med huliganernas sociala status, 

handlande och beteenden (Drotner, m.fl. 1996, s. 321). Mycket av den tidigare forskningen 

har rört en engelsk kontext och därför behövs bättre kategoriseringsramar av fenomenet 

huliganism i Sverige (Radmann, 2005, s.56). Detta ligger som grund till att jag i denna 

uppsats kommer att analysera hur Aftonbladet och Expressen framställer huliganism och 

supporterskap i Sverige.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att utifrån analyser av Aftonbladets och Expressens 

rapporteringar av huliganer och huliganism, och i relation till kunskap från tidigare forskning 

skapa en nyanserad bild av tidningarnas representationer av huliganer och huliganism. 

Därutöver vill jag utifrån underlaget belysa vilken möjlig påverkan Aftonbladets och 

Expressens representationer kan ha för hur den svenska huliganismen beter sig. För att 

uppfylla det användas följande frågeställningar:  

1. Hur rapporterar Aftonbladet och Expressen om huliganism? 

2. Hur framställer Aftonbladet och Expressen huliganernas syfte med att delta i huliganism? 

3. Hur framställer Aftonbladet och Expressen personer och händelser i sin rapportering? 

3. Tidigare forskning 
Radmanns forskning om fotbollshuliganism har visat att den bild som svenska medier ger av 

svensk fotbollshuliganism ser ut att likna den bild som engelska medier har givit av engelsk 

fotbollshuliganism, vilket framkommer genom följande citat; 

Det svenska mediala huligannarrativet verkar följa i den engelska huligankulturens 

populärkulturella fotspår. Där har de populärkulturella produkterna om huliganismen en 

lång tradition. Dock är det tydliga skillnader mellan den engelska och den svenska 

huligankontexten.  (Radmann, 2013, s.105) 

Därför presenteras i detta avsnitt först forskning från England och sedan från Sverige. 

3.1 England 
Frosdick & Marsh, liksom andra engelska forskare har kommit fram till att den allmänna 

bilden av fotbollshuliganism i England till stor del grundas på pressens framställning av den. 

De menar att de sett hur pressen genom vad de benämner som sensationaliserande 

rapportering, som t.ex. att förstora och överdriva, har bidragit till utformandet av den moderna 

engelska fotbollshuliganismen, allmänhetens syn på den och att sensationaliseringen har haft 

konsekvenser för supportrars konkreta handlingar. De engelska forskarna menar också att det 

finns konkreta belägg för att huliganer värderar pressens bevakning så högt att de aktivt 

jobbar för att få dess uppmärksamhet därför att det förstärker gruppens och individens rykte 

och sociala status. Denna sensationaliserande rapportering menar forskarna har pågått i över 
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25 år (2005) och tillägger att den antagligen kommer att fortsätta därför att pressen ingår i en 

bransch som lever på att sälja ”dåliga nyheter” (Frosdick & Marsh, 2005, ss. 121-122). 

På 1950-talet fanns det i England en allmän oro över den yngre generationens våldsamma och 

kriminella beteenden och dagspressen började trycka fler artiklar om sådant beteende i 

samband med fotbollsmatcher (Frosdick & Marsh, 2005, s. 115). När England på 1960-talet 

regelbundet började sända fotbollsmatcher i TV blev medierna i helhet mer 

sensationaliserande och en mer militärisk retorik började användas i fotbollsrapporteringar 

samtidigt som man började rapportera om publikens beteende och inte bara 

fotbollsmatcherna. Det vill säga speciellt tidningar målade genom sensationalisering upp 

fotbollen som en plats där slagsmål var en regelbundenhet, vilket attraherade fler som fann de 

händelser man rapporterade om som spännande och givande (Ibid: s.152).  

Frosdick & Marsh menar att det finns en dubbelmoral i dagspressens rapporterande om 

fotbollshuliganism, därför att de stämplar huligankulturen som ond och idiotisk samtidigt som 

de uppmuntrar de främlingsfientliga och chauvinistiska aspekterna i den. Dagspressen anses 

av Frosdick & Marsh sensationalisera fotbollsvåld och göra det till ett stort socialt problem 

även om det enligt dem inte är så stort som tidningarna beskriver det, vilket de menar har 

skapat en moralpanik runt fenomenet i England. Dessa forskare förklarar att det är viktigt att 

undersöka medietäckningen av fotbollshuliganism därför att endast en mindre del av 

befolkningen har direkt erfarenhet av fenomenet och för att medier har en unik roll i 

utformandet av den allmänna opinionen samt att den allmänna oron för fotbollshuliganismen 

är baserad på intryck genom olika medier i stället för fakta (Frosdick & Marsh, 2005, s. 115). 

Stanley Cohen menar i likhet med Frosdick & Mars att medier överrapporterar, förvrider och 

sensationaliserar genom det språk de använder vid exempelvis allvaret i händelser, antal 

personer som deltagit vid våldsamheter samt effekter av våldsamheter i form av skadegörelse. 

Detta menar han sker i den största delen av rapporteringar runt olika typer av brottsligt 

beteende och våldsamma händelser (Cohen, 2002, ss. 19-20). 

Eftersom den svenska huliganismens utveckling i har sett ut att följa den engelska, är det 

viktigt att analysera vilken bild svensk press ger av svensk huliganism.  
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3.2 Sverige 
Ordet huligan användes första gången i en svensk tidning 1965, i relation till engelska 

fotbollsmatcher och användandet av begreppet i olika medier har eskalerat efter att Sverige 

1969 började sända engelska fotbollsmatcher i tv. Ett år därefter återfanns en ny typ av 

huliganism liknande den engelska på de svenska fotbollsläktarna. 1970 menar Aage Radmann 

var början för Sveriges moderna fotbollshuliganism, då en match fick avbrytas för att planen 

stormades av supportrar och 45 min efter stormningen med 20 personer gripna startades 

matchen igen. Slagsmål mellan lagens supportrar hade uppstått, vilket var nytt och matchen 

fångades också av TV-kamerorna varigenom händelserna fick stor nationell spridning. Två 

stora skillnader mellan då och nu är alltså att det då inte fanns någon huliganidentitet eller 

några firmor, som de organiserade supportergrupperna som slåss i sina lags namn idag kallas. 

1997 fastslog svenska inrikesdepartementet att ordningsstörningarna runt idrottsevenemang 

förekom i så stor omfattning att de skulle räknas som samhällsproblem och inte 

idrottsproblem. En viktig sak man kom fram till under arbetet med att identifiera 

huliganismen som samhällsproblem var att det i huligankontexten inte finns något 

meningslöst våld. Våldet ansågs nu, här, skapa en mening och identitet för den person som 

utförde det (Radmann, 2013, ss. 25-27). 

Radmann menar utifrån sin forskning att dagspressen som till exempel Aftonbladet har ett 

förhållningssätt till huliganismen där de förkastar våldet samtidigt som de genom att ge 

huliganismen stor plats ser ut att fascineras av den. Detta förhållningssätt visar Radmann 

sedan hur det gynnar huliganer genom citat från en person han intervjuat ur firman Black 

Army under sin forskning. Den personen sa att varje liten notis i pressen för honom var en 

vinst som bekräftade hans identitet. Radmann menar också att författaren till boken En av 

grabbarna ofta i boken visar att media har varit en validerande del av hans huliganidentitet 

sedan han som 13-åring började slåss på läktarna. Radmann säger att även om det är skillnad 

på svensk och engelsk media så har svensk liksom engelsk dagspress hjälpt till att forma 

huliganismens uttryckssätt genom att exempelvis rapportera om tid och plats för kommande 

huliganslagsmål och om normer för regler i dem och för beteenden inom olika 

fotbollskulturer. Han har även visat att våldet oftast beskrivs som meningslöst i medier men 

att det har mening för huliganerna då det genererar känslor av identitet och grupptillhörighet 

samt en ”kick” som beskrivs som själens heroin (Radmann, 2005, ss. 56-59). Radmann menar 

att svenska fotbollshuliganer utifrån hans forskning ser ut att eftersträva en specifik bild av 

maskulinitet där de värderar att upprätthålla personlig hygien, hederskodex, att respektera 
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flickvänner och mödrar, att prestera bra i karriären och stark kamratskap (Radmann, 2015, s. 

216). Även om fotbollskulturen ur Radmanns forskning ser ut att vara mycket hård menar han 

att den samtidigt låter känslor synas och råda som de vill, t.ex. när det handlar om ens egen 

klubb eller grupp. Känslor får alltså vara synliga, så länge de är det på rätt maskulina sätt och 

man visar sig stark när man tar emot och ger slag i slagsmål och därigenom inte visar sig svag 

och feg. 

Radmanns forskning om huliganism har kommit fram till att nymedier1 och gammalmedier2 

förstärker en kollektiv och individuell identitet hos individen. Att symboliskt våld såsom 

hatramsor och gestikuleringar samt fysiskt våld är en viktig del av huliganbilden som 

reproduceras i svenska medier. Hans forskning säger också att gammalmedia inte visar upp en 

nyanserad bild av incidenter kring fotboll utan att de visar vad han kallar en ”huliganpjäs” 

som inte speglar verkligheten. Våldet framställs som idiotiskt och meningslöst medan de 

inblandade finner det gemenskapsbyggande i en gentlemannakultur. Huliganerna själva vill 

inte benämna sig som huliganer, de ser sig som stilfulla, klassfulla och säger att de bara slåss 

mot likasinnade. De anser att de sköter sig och älskar sitt fotbollslag. Medier sägs enligt 

Radmanns forskning framställa huliganerna som odjur, ointresserade av fotboll och som att de 

bara vill slåss för våldets skull. Att medier producerar dessa stereotypa bilder av hur huliganer 

ser ut och beter sig menar Radmann resulterar i en skrämselbild som inte speglar hur 

utvecklingen egentligen ser ut och därför har en oro kring huliganismen skapats som han 

jämför med moralpanik. Det är tydligt att våld är en viktig del av kulturen för både medier 

och huliganer även om de beskriver meningen av det olika (Radmann, 2013, ss.13-14). 

I Sverige har det varit svårt att mäta våldsförekomsten relaterad till fotbollshuliganism på 

grund av att den bara kunnat studeras via rapporteringar i medier. Olika typer av medier såväl 

som forskare har försökt identifiera huliganen som arbetslös, ung man från en trasig familj 

med frånvarande far. Men Radmanns forskning visar att huliganer är män i olika åldrar från 

olika arbeten, utbildningar, stilar och bakgrunder. Utifrån detta drar Radmann slutsatsen att 

det behövs bättre ramar för kategoriseringar inom forskningen av huliganism och att nya 

teknologier kommer att vara avgörande för organiseringen, rapporteringen och genomförandet 

av fotbollsvåldet. Och för förståelsen för problemet och lösningar på det, exempelvis på grund 

av att huliganerna själva nu kan uttala sig detaljerat om olika händelseförlopp (Radmann, 

2005, ss 56-57). 

                                                             
1 Ex. digitala och sociala medier 
2 Ex. kvällstidningar 
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I Radmanns forskning framgår det att huliganerna själva ser det som vinst och bekräftelse 

varje gång de kan läsa om, eller se på tv om saker som de själva gjort mot andra supportrar. 

Kopplingen mellan medier, våldsfascination och huliganism menar Radmann är viktig att 

tänka på när man forskar om huliganism. De som slåss i firmor eller utanför dessa i relation 

till fotboll gör det för att det ger dem mening genom identitet och/eller grupptillhörighet 

(Radmann, 2005, ss.57-59). I Sverige  har Aftonbladet och Expressen bland annat givit plats 

åt skandalartiklar om ordningsstörningar runt fotboll och därför har Aftonbladet och 

Expressen, i egenskap av två av Sveriges största kvällstidningar valts ut i den här uppsatsen 

som underlag till analysen av vilken bild media ger av fotbollshuliganer. 

4. Teori 
De teorier som presenteras här förklarar främst tryckta mediers funktion i samhället och hur 

olika grupper och kulturer kan påverkas av t.ex. tidningars rapporter om den egna gruppen. 

De förklarar möjliga effekter hos allmänheten och hos individer i och utanför gruppen som 

rapporteras om i media och visar varför det är viktigt att synliggöra medias framställning av 

huliganism. Här presenteras teorier om media som kommunikationssystem, teorier kring 

kategorisering, stereotyper, representation, amplifikation, moralpanik, Michael D. Smiths 

våldstypologi och maskulinitet. 

4.1 Media som kommunikationssystem 
Inom mediaforskningen beskriver man generellt samhället som ett kommunikationssystem 

och man menar att kommunikation är en av ett samhälles viktigaste byggstenar. Genom 

kommunikation menar man att individer skapar förhållanden till andra individer och till olika 

institutioner och kommunikationen gör det möjligt för oss att koordinera vår vardag. 

Kommunikation för vidare åsikter, avsikter och idéer som påverkar individens sociala 

handlande. Media ses här som en viktig institution i ett samhälles kommunikationssystem 

som kan användas av samhällsmedlemmarna som redskap för att förstå utifrån andra 

samhällsmedlemmar hur man förväntas handla i sociala situationer och hur man kan förstå sig 

själv (Drotner, m.fl. 1996, s. 321). Media som samhällsinstitution förknippas här med syftet 

att få upplysningar genom pressens allmänna yttrandefrihet (Ibid: s. 348). Sådana 

upplysningar kan vara information om vad som pågår på fotbollsläktare och mellan olika 

firmor. Radmann diskuterar medias framställning av huliganism och menar att svensk press 

och svensk huligankultur har gynnat varandra. Genom att rapportera om huliganism och våld i 
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relation till fotboll har pressen attraherat läsare och genom att synas i tidningar har svenska 

fotbollsfirmor vuxit sig starkare och mer inflytelserika (Radmann, 2015, s. 212).      

För att förklara hur media kan förstora olika fenomen menar Frosdick och Mars att de 

använder en teknik som forskarna, när de diskuterar sensationalisering, kallar ”att publicera 

för effekt”. När media menas publicera för effekt används t.ex. mycket beskrivande rubriker 

eller ett krigstonläge i beskrivningar av händelser och personer för att överdriva och 

sensationalisera. Frosdick och Marsh menar att rubriker om orsaker och förklaringar till 

fotbollsvåld inte har så stort nyhetsvärde och därför hittar man sällan dessa aspekter annat än 

kanske i slutet av en nyhetstext. Detta kopplar de till det Hall skriver, att om man tar våld ur 

sin sociala kontext är det enda som finns kvar – ”Bloody heads” (Frosdick & Mars, 2005, s. 

117), alltså personer som använder våld för att de tycker om våldet i sig, att slåss. Genom 

sensationalisering och publicerande för effekt menar Frosdick och Marsh att pressen är 

ansvarig för en stor del av en överdriven bild av huliganismen som finns hos allmänheten i 

England (Frosdick & Mars, 2005, ss. 116-117). 

4.2 Media, kategorisering och stereotyper 
Hall skriver att media generellt ger mycket uppmärksamhet till det som är avvikande i 

samhället, vilket inte bara fungerar som underhållning utan också ger information om vad 

som anses vara samhällets normativa konturer. Genom det förstår samhällsmedlemmarna 

vilka gränser i samhället de inte bör överträda för att bli accepterade, de lär sig rätt och fel. I 

varje samhälle menar Hall att det finns kluster av uppfattningar om vad som uppfattas som 

avvikande och bilder av personer som anses tillhöra de som är avvikande, vilka blir 

stereotyper för de avvikande. I industrialiserade samhällen menar Hall att dessa uppfattningar 

och personer oftast är grundade på andrahandsinformation. Informationen har enligt honom 

genom mediet den publicerats i genomgått en process som bestämmer vad som har mest 

nyhetsvärde och hur nyheterna ska framställas. I den processen påverkas också 

framställningen av informationen som nyhet av bland annat politiska och kommersiella krav 

som mediet står under och personer och händelser framställs ofta på ett stereotypt sätt. Denna 

funktion, som moralisk kompass, menar Hall att media har haft länge i samhället. Vad de 

producerar som fakta kan enligt honom skapa ångest, oro och panik som tillsammans med en 

känsla av att speciella värderingar måste skyddas kan leda till definitioner av nya sociala 

problem och regler. Det kan också leda till att den allmänna uppfattningen om vad som är 

avvikande förändras. Olika nyheter anses här kunna skapa en långvarig diffus oro som kan 

leda till att individer grubblar och känner att något borde göras åt det de informerats om, 



12 

vilket är en viktig känsla att väcka som grund för sociala reaktioner i senare skeden (Hall, 

1997, ss. 7-8, 21).  

Att media gärna skriver om det som är annorlunda eller avvikande och att människor gärna 

läser om det menar Hall återkommer inom ett antal olika ämnen som b.la rör etnicitet, genus 

och sexualitet (Hall, 1997, s. 231). Vad detta kan bero på förklarar han genom att det som 

skiljer oss från andra är vitalt för att skapa mening i den värld vi lever i, att meningsskapande 

sker i relationen mellan motsatser. Ett exempel är att vi inte kan veta vad mjukt är om vi inte 

vet vad hårt är. Så menar Hall att vi lär oss att se mångfalden hos olika ting och skeenden i 

världen (Ibid: ss. 234-235). En annan förklaring kan finnas inom det antropologiska synsättet 

som menar att kulturer ger olika saker mening genom att positionera dem i klassystem utifrån 

skillnader. Även här är relationen mellan motsatser viktig för att en klassificering ska kunna 

ske (Ibid: s. 236). I sitt arbete diskuterar Hall representationen av rasskillnader under slaveriet 

i framförallt tidningar och reklam. Där var det typiskt att vita minimerade de mörkhyades 

kulturer genom naturalisering, som innebär att man stämplar det man ser som negativt hos en 

annan kultur och som naturliga skillnader och inte kulturella skillnader. Detta resulterar i att 

det negativa inte kan förändras eller modifieras som om det hade varit kulturella skillnader 

utan det blir permanenta skillnader som anses finnas naturligt hos den grupp vars egenskaper 

naturaliseras (Ibid: s. 245). 

Det finns alltså en stor skillnad i att dela in världen i olika kategoriseringssystem såsom mjukt 

och hårt och i att stereotypisera olika saker, händelser och människor. Hall definition av 

“stereotypiserad” lyder enligt citatet: 

`stereotyped` means `reduced to a few essentials, fixed in nature by a few, simplified 

characteristics`. (Hall, 1997, s. 249) 

Han menar att stereotyper bygger på få lättmemorerade karaktärsdrag som någon eller något 

blir reducerat till. Karaktärsdragen simplifieras, överdrivs och cementeras sedan ofta genom 

t.ex. naturalisering och har en funktion i att skilja vad som anses accepterat och normalt från 

det som anses som oacceptabelt och onormalt. Det som inte accepteras utesluts och ses som 

avvikande eller annorlunda (Hall, 1997, s. 258). Utifrån detta skulle Aftonbladet och 

Expressens funktion i att rapportera om huliganism kunna vara att upprätthålla sociala normer 

om vad som ska ses som bra och dåliga egenskaper hos specifika grupperingar i samhället. 

Därför blir rapporteringar om huliganer och huliganism som media gör viktiga att analysera. 
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4.3 Representation, amplifikation och moralpanik 
Att skapa stereotyper, baseras enligt Hall på olika typer av framställningar som han kallar 

representationer, vilka han menar kopplar ihop mening och språk till kultur. Representation 

handlar här om att man använder sig av ett språk för att förmedla det man anser är 

meningsfullt i världen till andra människor. Här ska tydliggöras att språk i Halls teori om 

representation är en term som tolkas brett och innehåller bland annat kroppsspråk, skrivet och 

talat språk, men också bilder och symboler som används till att uttrycka någon form av 

mening. Ett exempel är trafikljus som i den här bemärkelsen är ett språk. Hall menar att 

representation är en viktig del i den process som producerar och förmedlar mening mellan 

medlemmar i en kultur. Representationen består av mentala bilder av personer, objekt och 

händelser som vi använder för att förklara och tyda omvärlden och det språk vi använder för 

att kommunicera med andra individer (Hall, 1997, ss. 15-19). 

En kultur enligt Hall delar alltså mentala bilder och språk i en vidare mening samt koder som 

är det språk vi använder när vi talar och skriver på t.ex. svenska eller engelska. Koderna styr 

relationen mellan de mentala bilderna och det språk en kultur har i den vidare meningen. 

Individer lär sig sin kulturs system och interna accepterade uppfattningar som ger ett kulturellt 

vetande, den kultur man tillhör är inte något man föds med. Individer blir gradvis del av en 

kultur då de omedvetet tar till sig dess språk och koder som ger dem tillgång till att uttrycka 

uppfattningar och idéer om världen (Hall, 1997, ss. 21-22). Halls teori om representation 

säger att ingenting har en bestämd mening, här är det individerna inom olika kulturer som 

bestämmer meningen hos olika ting. Och därigenom kan meningen hos olika saker, händelser 

mm. variera mellan olika kulturer och tidsperioder (Ibid: s. 61). 

Teorin om amplifikationsspiralen säger om mediers påverkan på individer att när något 

avvikande definieras som nyhetsvärdigt och besvaras repressivt, blir det segregerat från det 

traditionella samhället. Personer inom det som anses avvika ser sig själva då som mer 

avvikande och grupperar sig med personer i liknande positioner, vilket leder till att de ser sig 

själva och ses av andra som än mer avvikande. Gruppen inom det som ses vara avvikande 

växer och utsätts då ofta för ännu repressivare åtgärder och sanktioner, och spiralen är i full 

gång (Cohen, 2002, ss. 7-9). Spiralen anses sedan kunna leda till moralpanik i samhället, som 

innebär att t.ex. en grupp av personer identifieras som hot mot ett samhälles sociala 

värderingar och intressen. Experter som auktoriserats av samhället börjar sedan uttala sig om 

de problem som gruppen utgör och kommer med lösningar som sedan i olika grad realiseras 
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för att bekämpa hotet. Utgången blir oftast att problemet bekämpas efter att lösningar 

modifieras men moralpaniken håller i sig olika länge (Cohen, 2002, s. 1). 

4.4 Maskulinitet 
För att förklara varför människor, i det här fallet oftast män, slåss i grupperingar runt 

fotbollslag tar man i olika källor upp att det inom fotbollen, på spelplanen och hos åskådarna 

finns en viss bild av maskulinitet. Den sägs bygga på en viss manlighetsmoral som har en 

negativ inverkan på hela fotbollskulturen. Därför har jag valt ut det centrala i den 

manlighetsmoralen och maskuliniteten som Aftonbladet, Expressen, författare och forskare 

syftar till när de omnämns i detta arbete, och förklarar den bilden här, i ett eget avsnitt. 

Mendel-Enk skriver om den här bilden av maskuliniteten i sin bok där han diskuterar olika 

bilder av moral och menar att det svenska samhällets offentliga diskussioner om moral oftast 

bara behandlar den del som vill förmedlas. Han menar att t.ex. politiker diskuterar de 

värderingar som de anser ska finnas men inte de värderingar som finns parallellt med dem. 

Detta menar Mendel-Enk blir problematiskt för att många handlingar som utförs för att uppnå 

en viss manlighetsmoral, t.ex. inom fotbollsvåldet, utförs i enlighet med en mer generellt 

dominerande bild av manlighetsmoral som bygger på b.la ett krav att använda våld om det är 

nödvändigt, och att man inte lever upp till det kravet om man väljer att inte försvara sig. På 

grund av det menar Mendel-Enk att ett förbud mot våld i samhället blir svårt för många män 

att följa och att det inte behövs mycket för en man för att kunna rättfärdiga sitt användande av 

våld (Mendel-Enk, 2004, ss. 35-36).  

Spaaij menar att atleter speciellt i kontaktsporter lär sig använda våld, hot och aggression som 

taktik för att nå framgång på t.ex. spelplanen mot andra spelare oavsett om de riskerar att 

orsaka skador eller smärta. Och att när åskådare utsätts för samma dramatiska, rytmiska 

stämning som spelarna så kan de socialiseras in i en acceptans eller till och med ett 

uppskattande för en del typer av våld. Spaaij menar att det främst är yngre män som är aktiva i 

våldskulturer runt sport i allmänhet och att arenorna blir en social domän där dessa kan bygga 

och demonstrera en bland dem mycket eftertraktad maskulinitet där ett nyckelelement är att 

använda våld och hot om våld. Att delta i detta våld ger enligt Spaaij, individen känslan av 

personlig värdighet och social status hos likasinnade (Spaaij, 2014, s.152). Radmann skriver 

att de som använder våld runt fotboll uppvisar en maskulinitet som bygger på 

heteronormativitet, fysisk styrka, stark lojalitet och aggression. Fotboll med män, fylla och 

fest tycks ofta vägas mot vardagsaktiviteter, flickvänner och karriärer som inte tycks ge livet 
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dess rätta mening. Fotbollsarenorna och de narrativ som omger dem ser enligt Radmann ut att 

väga tyngst när unga män i fotbollskulturer skapar mening i sin tillvaro (Radmann, 2015, s. 

213). Men maskuliniteten handlar också om att ta hand om nära och kära, ställa upp för 

kamrater och klubb och att ta hand om sig själv (Radmann, 2013, ss. 82-83). 

Mendel –Enk avslutar sin bok med att säga att den här maskuliniteten, som överlag styr i 

dagens olika samhällen, är en ideologi med extremt hårda gränser och att dess grund ligger i 

en idé om att det finns två kön som är raka motsatser till varandra. Där den maskulina rollen 

är en våldsam ideologi som bygger på att aldrig nöja sig, alltid hävda sin styrka, trycka ner 

sina känslor och att förflytta sina skräckbilder till kvinnan. Denna våldsamma ideologi menar 

han är grunden i alla andra våldsideologier, således även i fotbollshuliganismen (Mendel-Enk, 

2004, ss. 124-125). 

4.5 Smiths våldstypologi 
Michael D. Smith har en teori om att våldsamheter inom sport i samhället inte räknas som 

riktigt våld på grund av att varken individer eller institutioner i samhället dömer sportrelaterat 

våld på samma sätt som det dömer annat våld. Smith talar om våldet som sker på spelplanen i 

bl.a. fotboll och menar att man i allmänhet ser på sportrelaterat våld som att det är en del av 

sporten och att ”om man är med i leken, får man leken tåla”. Så för att svara på frågan om vad 

sportrelaterat våld är har han konstruerat en typologi över fyra typer av våldsamma beteenden 

som han menar finns inom sportvärlden (Eitzen, 1993, ss. 85-86). 

Smiths första kategori handlar om brutal kroppskontakt och täcker all den kroppskontakt på 

t.ex. fotbollsplanen som de officiella reglerna för sporten tillåter. Här nämner han tacklingar 

som exempel, han menar att det är självskrivet att genom att man deltar i fotboll så accepterar 

man automatiskt kroppskontakt och risk för lättare och svårare skador (Eitzen, 1993, ss. 86-

88). 

Andra kategorin handlar om våld som ligger på gränsen till att räknas som riktigt våld. Hit hör 

det våld som är förbjudet enligt sportens regler men som ändå uppstår och ofta accepteras av 

publik och spelare. Den här typen av våld orsakar ibland skador men de förklaras oftast bort 

som olyckor. Här blir våldet oftast domarens börda att lösa och förbunden och myndigheter 

har sällan något med dessa situationer att göra. Våldet straffas sällan med mer än avstängning 

från en eller ett antal kommande fotbollsmatcher samt böter, och rättfärdigas ofta av 

argumentet ”är man med i leken får man leken tåla” (Eitzen, 1993, ss. 89-91). 
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Tredje kategorin handlar om semi-kriminellt våld, som bryter mot sportens regler, de regler 

som samhället satt upp och mot de normer som finns för spelarnas uppförande på plan. Den 

här våldskategorin resulterar ofta i svårare skador och engagerar därför också ofta förbunden 

och kan skapa reaktioner från allmänheten och därigenom involvera rättsliga myndigheter. 

Straffen kan bli avstängning från flera matcher upp till livstid beroende på vilken sport man 

spelar, vilket enligt Smith verkar bero på att man inom sporterna själva ser ut att bestämma 

hur mycket och vilka typer av våld som tolereras på planen. Domar mot den här typen av våld 

har varit mycket sällsynta men har förekommit (Eitzen, 1993, ss. 91-95). 

Fjärde kategorin handlar om kriminellt våld som är så allvarligt att det inte kan försvaras av 

förklaringen att det är en del av sporten. Detta våld hanteras oftast av myndigheter och 

dödsfall placeras under den här kategorin. Våldet behöver inte ske på spelplanen eller inom 

arenan. Smith lyfter fram ett exempel på en hockeyspelare som dräpt en motståndare på en 

parkeringsplats utanför en arena och som blev dömd för dråp (Eitzen, 1993, ss. 95-96).            

Smiths våldstypologi har varit viktig för uppsatsen när den i analysen har jämförts med 

Aftonbladet och Expressens rapporteringar om huliganer och huliganism, som är mycket 

förknippade med våld. Den har genom sina ramar för kontexten av våldet hjälpt mig att sätta 

ramarna för kategoriseringen som jag tagit fram. 

5. Metod 
Metoden som jag inspirerats av för analysen kommer från journalistikforskningens område 

massmedieretorik och är en kvalitativ metod som tolkar texter (Hultén, 2000, s. 7). Den här 

metoden har valts på grund av att detta är ett socialpsykologiskt arbete med journalistiska 

texter som underlag, och då är det relevant att välja en metod som är anpassad för dem. När 

man gör en textanalys kan det vara bra att ha i åtanke att en textanalys aldrig blir helt färdig, 

det kommer alltid finnas något att tillägga om den text man undersöker (Ibid: s.105). När man 

använder den här metoden är det också så att forskarens tidssammanhang, förförståelse och 

kunskaper är en del av forskningsprocessen. Men genom exempel och noggrannhet med att 

visa underlagen för tolkningarna kommer jag i analysen att förhindra subjektivitet (Ibid: s. 7). 
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5.1 Systematisk textanalys 
I den här uppsatsen används en analysmetod som kallas systematisk textanalys för att se 

vilken bild Aftonbladet och Expressen ger av huliganism och huliganer runt svensk fotboll. 

Innan analysen påbörjades gjordes en överblick av tidigare forskning för att se hur 

våldsincidenter och ordningsstörningar som benämns som huliganism har sett ut i Sverige.   

Den här systematiska textanalysens arbetsgång är tagen ur Britt Hulténs bok 

Journalistikanalys En introduktion. Där förklarar hon grundläggande hur en systematisk 

textanalys går till och presenterar frågor som jag använder i den här analysen (Hultén, 2000, 

ss. 97-100). Efter att artiklarna valts från Aftonbladets och Expressens hemsidor har jag läst 

dem i två steg efter Hulténs metod, först som helhet och sedan tvärgående. När de lästs i 

helhet har jag tagit vara på första intrycket texten givit för att förstå vad författaren vill berätta 

och hur texten är uppbyggd. När artiklarna sedan lästs tvärgående har jag plockat ut och 

jämfört människor, händelser och förklaringsmodeller för att se om det finns likheter i 

beskrivningarna av dem (Ibid: s. 96). Enligt Hultén vill en text alltid ge något till sin läsare, 

som att förmedla känslor, överföra budskap, informera, skapa gemenskap eller underhålla. Så 

med en dramatiserande syn har texterna i det första steget av läsningarna tolkats genom hur 

journalisten har använt biroller, huvudroller, rekvisita och miljöer för att måla ett drama, 

vilket tydliggör b.la konventioner, mönster och kollektiva lösningar i olika medier (Ibid: s. 9). 

I det andra steget av läsningen ska analysen djupare ner i texten och här har därför faktaurval, 

språkval och innehållsmönster analyserats och sedan har teman skapats utifrån dessa och 

viktiga delar i artiklarna har markerats (ibid: s. 42).  

5.2 Urval 
Analysen har ett underlag i form av tidningsartiklar från Aftonbladets och Expressens 

hemsidor. Artiklarna har tagits fram genom att använda tidningarnas sökfunktion och 

begränsats till sökorden huligan, huliganism, huliganer och utifrån artiklarna från de sökorden 

användes senare även sökorden ultras3 och Wisemen4. Valet att avgränsa urvalet till 

Aftonbladets och Expressens hemsidor, samt ett fåtal sökord beror på att analysen ska visa 

vilken bild som ges till personer som inte är insatta i ämnet och då är det rimligt att begränsa 

analysen till två av Sveriges största kvällstidningar. Valet att använda tidningarnas 

internetsidor gjordes för att det idag är ett troligt tillvägagångssätt för att få mer information 

om olika samhällsproblem som man själv inte är välbekant med. Urvalet är begränsat genom 

                                                             
3 Grupperingar av yngre män som orsakar ordningsstörningar runt fotbollsmatcher 
4 Firma som följer IFK Göteborg 
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en tidsram på år 2014 och 2015. Tidsperioden blev så lång för att Aftonbladet och Expressen 

inte har använt sig så ofta av de extremare benämningarna som huliganer och huliganism i 

rubriker, vilket antyder att de inte längre ser ut att ge lika mycket plats åt huliganism som 

tidigare forskning visat att medier gjort förr. Urvalet var till en början bara på 2015, främst 

sommaren och allsvenskan men jag fick inte ihop tillräckligt med artiklar. Då gjordes en ny 

sökning på samma sökord, samt de två ord som framkom ur de tre första artiklarna som 

hittades, och tidsramen utökades med år 2014. Därefter uppgick urvalet till 6 artiklar från 

Expressen och 5 från Aftonbladet, vilka består av reportage, nyhetstexter och krönikor. Här 

vill jag tydliggöra att analysen inte har den långa tidsramen i syfte att jämföra något mellan 

2014 och 2015 eller mellan Aftonbladet och Expressen, det beror endast på att den krävdes 

för att samla tillräckligt med data. 

Genom sökningen på hemsidorna listas artiklarna efter de datum de publicerats och man ser 

rubriken och en kort text som förklarar vad artikeln handlar om. Om artikeln utifrån rubriken 

varit relevant har hela artikeln lästs i en för-läsning till Hulténs två steg, som senare använts i 

analysen för att välja ut artiklarna från tidningarna. Alla artiklar har därefter lästs mycket 

noggrant i de två steg Hultén förklarar (Hulten, 2000, s. 96) för att se om det finns 

förklaringsmodeller, gemensamma sätt att framställa huliganer och om det finns orsaker till 

huliganismen som återkommer i Aftonbladets och Expressens rapporteringar. Analysen utgår 

från artiklarnas gemensamma teman och förtydligas i uppsatsens analysdel genom exempel i 

form av citat. 

För att få ett överskådligt resultat av artiklarna och vad de belyst har jag under analysen 

skapat en tabell och bifogat den som bilaga 2. I tabellen är analysen sammanfattad efter de tre 

frågeställningarna som uppsatsen fokuserar på och för att uppfylla syftet att undersöka 

Aftonbladets och Expressens bild av huliganer och huliganism. I tabell 1 nedan presenteras 

den artikelförkortning jag valt, författare, artikelns rubrik, vilken tidning som publicerat 

artikeln och slutligen det datum artikeln publicerades. 
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Tabell 1: Utvalda artikelförkortningar och artiklarna i analysens urval. 

Förk. Författare Rubrik Tidning Pub.datum 

A1 Sandahl, R  I firmorna skapar våldet en mening Aftonbladet 140401 

A2 Bank, S  Sotsvart sorg Aftonbladet 140401 

A3 Laul, R  ”Det ger en kick och bekräftelse” Aftonbladet 140928 

A4 Laul, R   ”Mina ungar går inte på fotboll för 
att se på fotboll” 

Aftonbladet 140929 

A5 Tolén, M  Huliganfirmans hot – inför 
guldmatchen 

Aftonbladet 151030 

E1 Andersson, M  Krog i Helsingborg stormad av 
huliganer 

Expressen 140330 

E2 Birro, M  Det är viktigt att inse exakt hur 
viktig kärleken till ett lag kan vara 
för människor 

Expressen 140402 

E3 Thunborg, P. m.fl.  Här är 128 huliganer som förstör 
fotbollen 

Expressen 140402 

E4 Wållgren, A. och 
Johansson, R.  

Här bor huliganer som portats från 
arenorna 

Expressen 140403 

E5 Jonson, M  Problemsupportern som blev gott 
exempel 

Expressen 141024 

E6 Pavlica, A  Här drabbar huliganer samman i 
slagsmål 

Expressen 141217 

 

5.3 Etik  
Eftersom analysen inte har några respondenter har den inte genomgått så många etiska 

överväganden. Det som reflekterats över är att man kan känna igen vem som skrivit artikeln 

som analyseras eller citeras utifrån att man kan hitta den på tidningens hemsida och se vem 

författaren är, men eftersom att artiklarna är publicerade i två av Sveriges största 

kvällstidningar så bör det inte vara ett problem. Här vill också tilläggas att trots att jag som 

författare är student har analysen i största mån gjorts på ett vetenskapligt sätt och jag har 

jobbat för att inte förvrida texterna som analyserats. 
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6. Analys och resultat 

6.1 Hur Aftonbladet och Expressen rapporterar om huliganism 
Uppsatsens första frågeställning är; Hur rapporterar Aftonbladet och Expressen om 

huliganism? Under analysen har det framkommit att tidningarna i urvalet stereotypiserar 

personer genom sociala miljöer och konkreta händelser i enlighet med Halls definition av 

stereotyper. Samt att Aftonbladet och Expressen publicerar för effekt och sensationaliserar i 

sina representationer av huliganer och huliganism. Analysen har dessutom visat att en vilja 

eller ett behov av våld genom en specifik bild av maskulinitet ofta naturaliseras av 

Aftonbladet och Expressen. Nedan förklaras vilka effekter tidningarna tycks publicera för, 

vad de sensationaliserar och hur de naturaliserar vilja, eller ett behov till våld. 

6.1.1 Publicering för effekt  
Under analysen har fem effekter blivit synliga som Aftonbladet och Expressen ser ut att 

publicera för, vilka är; 1. Att sprida hur positiv supporterkultur bör se ut. 2. Att alla måste 

hjälpas åt att motarbeta negativ supporterkultur. 3. Att förklara att våld skapar mening för 

huliganer i relation till exempelvis identitet, social status eller makt. 4. Att visa att huliganism 

påverkar/stör allmänheten. 5. Att visa att huliganer är mycket våldsamma utöver våldet som är 

relaterat till fotbollen. 

De artiklar i urvalet som har texter som publicerats för effekten att sprida hur positiv 

supporterkultur bör se ut är; A4, E2 och E5. Den gemensamma innebörden av budskapet som 

ska skapa effekt hos läsaren ser ut att vara att den positiva supporterkulturen ska vara 

kärleksfull, solidarisk, glädjefylld och familjär samt att de som ingår i den här kulturen har en 

möjlighet att bekämpa det som anses vara negativ kultur. Ett exempel på att rapportera för den 

här effekten kommer från artikel E2 där Birro skriver: 

Det finns ett varmt, starkt stråk av innerlig kärlek i svensk supporterkultur. I sorg och 

katastrofer lär vi oss grundläggande vad det innebär att vara människa. Vi har fått en 

chans att visa varandra och de andra exakt hur solidariska vi kan vara. Vi har nu chansen 

att kollektivt fördöma allt våld, all förbannad drängfylla, alla meningslösa hatramsor. Låt 

oss börja bete oss så anständigt som vi själva alltid vill bli bemötta av andra. Våldet är 

förlorarens sakrament. Hatet är den svages gift. Kärleken är alltid starkare. Men den 

kräver en del av oss. Låt oss visa Sverige att vi är bättre på att älska än på att hata.            

– Birro, Expressen 

De sex artiklar som visar på att försöka skapa effekten av att alla från den positiva kulturen 

måste hjälpas åt att bekämpa den negativa är; A2, A3, A4, E2, E4 och E5. Här ser det 
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gemensamma budskapet ut att handla om att det är de personer som befinner sig på läktarna 

och som tillhör en positiv läktarkultur som måste hjälpas åt att se till att de personer som 

missköter sig inte får tillfälle till det.  

Den tredje effekten som analysen har belyst är att artiklarna A1, E4, och E6 ser ut att försöka 

förklara att våld för huliganer skapar mening genom en specifik bild av maskulinitet som kan 

generera t.ex. identitet, grupptillhörighet eller social status. Citatet som nedan används som 

exempel kommer från artikel E6 där Pavlica intervjuar Björn Eriksson, före detta 

huliganutredare och rikspolischef. 

Enligt honom bygger huliganslagsmålet vanligtvis på att man sammankallar lika många 

människor från de två rivaliserande firmorna, kommer överens om en öde plats att slåss, 

man ska slåss öppet med knytnävar och inte med tillhyggen och man ska sluta när någon 

är nerslagen. Så går det till i "den bästa av världar", menar Björn Eriksson.  – Det bygger 

på den mänskliga manliga inställningen att slåss ärligt, håret reser sig på underarmarna 

när man slår ner någon. Det är manlighetens sista bastion skulle man kunna säga.             

– Pavlica, Expressen 

De två sista effekterna gör sig synliga i artiklarna E1, E3, och E4. De ser ut att vilja visa att 

huliganism påverkar och stör allmänheten samt att huliganer ofta är mycket våldsamma 

utöver sitt fotbollsintresse genom att visa att de har kriminella bakgrunder utöver händelser 

som varit kopplade till fotbollsvåld. I artikel E3 och E4 publicerar Expressen en kartläggning 

som de gjort om 127 män som under ett års tid har fått tillträdesförbud på någon arena och 

deras brottshistorik, en del av rapporteringen i artikel E3 ser ut så här: 

I vårt material finns personer med betydligt grövre brott på sitt samvete. En 22-årig 

huligan med nazistsympatier dömdes 2007 för ett synnerligen brutalt mord. Tillsammans 

med två jämnåriga gjorde han sig skyldig till en lång och utdragen misshandel med 

sparkar och slag med baseballträn. – Thunborg m.fl. Expressen 

Och en del av rapporteringen från artikel E4 ser ut så här: 

Sju av de med tillträdesförbud är också dömda för ekonomisk brottslighet där det handlar 

om bland annat penninghäleri, bokföringsbrott och bedrägeri. – Wållgren m.fl. Expressen  

6.1.2 Sensationalisering 
Under arbetets gång har analysen visat att Aftonbladet och Expressen sensationaliserar mest i 

rapporteringar som beskriver våld mellan huliganer eller från huliganer mot allmänheten. När 

de rapporterar om våld mellan olika huligangrupperingar ser tidningarna ut att fascineras av 
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våldet och de normer huliganerna har skapat runt det, medan man i rapporteringar av våld från 

huliganer som påverkar allmänheten oftare ser ut att naturalisera en vilja att använda våld för 

våldet skull.  

Sensationaliseringen av våld är mest framträdande i artiklarna; A5, E1, E3, E4, E5 och E6. 

När tidningarna sensationaliserar våld sker det ofta genom händelser, situationer eller som en 

egenskap hos individer. I artikel E5 rapporterar Expressen om en match som ska hållas dagen 

efter artikeln publiceras och förutsätter våld och våldsamma personer som i citatet;  

Superettan går mot sin upplösning och mötet mellan Gais och Hammarby är ett möte 

mellan två lag som slåss med kniven mot strupen i två olika delar av tabellen (...) Gais 

tror på en publiksiffra upp mot 10 000 personer, där nästan hälften är besökande 

Hammarbysupportrar. (...) Det kommer att vara den största polisinsatsen i Västra 

Götaland i samband med ett idrottsevenemang i år, där den lokala polismyndigheten får 

nationell förstärkning från Stockholm och Skåne med ett 100-tal poliser. Förutom Gais-

Hammarby söndag en lönehelg möter Djurgården Elfsborg i Borås samma dag. Samtidigt 

spelar inte IFK Göteborg förrän på måndag. De totala förutsättningarna gör att polisen 

räknar med att 300-500 risksupportrar med fyra-fem olika lagtillhörighet kommer att vara 

i Göteborg samtidigt i morgon kväll. – Jonson. Expressen 

Journalisten har tagit reda på hur många risksupportrar som förväntas och hur många poliser 

polismyndigheten kallat i förstärkning till Göteborg under matchtillfället, samt utfört en 

intervju med den matchansvarige och med sensationaliserande i form av ordval och faktaurval 

publicerat artikeln innan matchstart. Detta kan i enlighet med teorin om 

amplifikationsspiralen (Cohen, 2002, s. 1) leda till att individer inom det som Expressen här 

lyfter fram som avvikande beteende grupperar sig med andra i liknande positioner, vilket här 

skulle kunna resultera i att supportergrupperna runt fotbollslagen som ställer till 

ordningsstörningar under matchtillfället blir större än de hade varit om artikeln inte publicerat 

beräkningar av polis och risksupporternärvaro.  

 

I artiklarna; A2, E1, E4 och E6 publicerar tidningarna beskrivande och våldsfokuserade 

nyhetstexter om b.la händelser av våld mot allmänhet från huliganer där viljan till våldet 

naturaliseras till att de styrs av att de njuter av att utöva våld och vanligen lämnas ingen annan 

anledning i dessa rapporteringar. Tidningarna sensationaliserar genom ett mer laddat språk i 

form av starkare och negativt laddade ord och visar detta redan i rubriken. Den här formen av 

rapportering visar den första delen; medias rapportering om huliganism, i den spiral som 

teorin om amplifikationsspiralen förklarar. Den andra delen; att individer grupperar sig med 
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varandra, ses som mer avvikande och därigenom ofta utsätts för repressivare åtgärder, lyfts 

fram i artikel A3 genom en intervju med Radmann där han i tidningen genom ett citat 

förklarar hur vad han kallar medialisering påverkar huliganismen i frågan om pyroteknik; 

 – Den stora skillnaden idag är att “trotsen” mot överheten hela tiden medialiseras. Så 

också med bengalbränningen: Dagens supportrar är “prosumenter”. Det vill säga de både 

producerar och konsumerar media. Direkt när pyrotekniken bränns av så filmas den, 

läggs ut på diverse hemsidor, debatteras och diskuteras. Detta ger också en kick och en 

bekräftelse, både för en själv och för den subkultur man tillhör. – Laul. Aftonbladet 

En annan form av sensationalisering har under analysen återfunnits i artiklarna A1, A5 och 

E6. I dessa artiklar är det främst våld som sensationaliseras, men här förklaras det oftast med 

att det genom firmatillhörighet ger t.ex. identitet, social status eller mening i vardagen utifrån 

en specifik bild av maskulinitet som råder inom fotbollsvärlden. Genom att anledningen till 

våldet förklaras skiljer sig denna sensationalisering från den av våldet i sig, som oftast också 

är mer förkastande. När huliganer från firmor sensationaliseras görs det ofta med fascination 

för b.la den gentlemannakultur och den hederskodex som firmamedlemmar sägs följa. Ett 

exempel på denna sensationalisering kommer från ingressen till artikel E6 där läsaren också 

via länk kan se filmen av slagsmålet som omnämns i citatet:  

Videon visar hur två stora grupper från fotbollsfirmorna Wisemen och DFG drabbar 

samman i ett massivt slagsmål i Skövde. Det brutala huliganslagsmålet filmades 29 

november – och har nu lagts upp som en propagandafilm på Youtube.                               

– Pavlica. Expressen 

Det sista exemplet som visar sensationalisering av kulturen i sig, där man förklarar en 

anledning till varför individer kan välja att ansluta sig till fotbollsfirmor och slåss i deras 

namn är detta citat från artikel A1; 

Patrik talade om sammanhållningen. Känslan av att få ingå i något som är större än den 

enskilde individen. Och problemet var inte att jag inte förstod. Problemet var snarare att 

jag förstod alltför väl. Det är inte nödvändigtvis en fotbollskultur som göder våldet, men i 

allra högsta grad en manskultur. Idealen vi fostrats med. – Sandahl. Aftonbladet 
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6.2 Varför man deltar i huliganism utifrån Aftonbladet och Expressen 
Den andra frågeställningen för uppsatsen har varit; Hur framställer Aftonbladet och Expressen 

huliganernas syfte med att delta i huliganism? Analysen har visat att Aftonbladet och 

Expressen försöker ge en nyanserad bild främst genom maskulinitet och trots som 

individernas anledningar till att delta i sociala miljöer och konkreta händelseförlopp när de 

rapporterar om huliganer och huliganism. Men i en del rapporteringar blir tidningarna dock 

mer strikt förkastande och sensationaliserande samt förklarar de oftast bara individernas syfte 

att delta genom att de har en vilja eller en kärlek till att bruka våld utan att koppla den till 

maskulinitet. Eftersom analysen har belyst att Aftonbladets och Expressens tre vanligaste 

förklaringar till huliganism är våld, maskulinitet och trots förklaras dessa nedan. 

6.2.1 Våldskontexten 
Aftonbladet och Expressen har ett mycket starkt fokus på våld som förklaring till individers 

beteenden när de rapporterar om huliganism. De stämplar inte alltid slagsmål och vad de 

räknar som ansvarsfull pyroteknik på läktaren som huliganism, exempelvis då det kan 

förklaras som ungdomlig trots mot samhällets regler. I artikel A4 diskuteras den typen av trots 

när frågan om pyrotekniken lyfts fram i följande citat;  

Det är demokratiskt beslutade lagar och regler som ni sätter er över. Hur ser ni på det? – 

De flesta lagändringar kommer efter att folk har protesterat mot lagarna. Även på planen 

förekommer ju i så fall lagbrott. Spelare fäller varandra, någon filmar till sig en straff. I 

styrelserummen sitter folk och snor till sig fördelar som inte är hundra procent lagliga. 

Det är livet, säger Tony Ernst. - Laul. Aftonbladet 

Den här anledningen blir mest synlig i artiklarna; A3, A4, E4 och E5, där man förklarar 

ingående genom forskare som Radmann att olaglig bränning av pyroteknik och många former 

av ordningsstörningar beror på att det främst är yngre män som befinner sig på läktarna. Och 

att dessa män har en vilja att testa samhällets gränser för att de är just ungdomar som inte vill 

att pyroteknik ska vara olagligt därför att det är en del av supporterkulturen runt fotboll som 

de är delaktiga i. Aftonbladet och Expressen är inte lika förkastande i sin rapportering av 

sociala miljöer eller konkreta händelser som kan förklaras genom trots, som de är runt sociala 

miljöer och konkreta händelser som endast förklaras av en vilja eller kärlek till att bruka våld 

och ibland härleds till en specifik bild av maskulinitet. Tidningarna kopplar våldet till att 

komma från en bild av maskulinitet som anses finnas inom fotbollsvärlden och Mendel-Enk 

(2004), Radmann (2013, 2015) och Spaaij (2014) menar i teorier om maskulinitet att våld är 

en grundläggande faktor när män inom olika fotbollskulturer försöker uppnå en manlig moral 
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som b.la. värderar krav på att använda våld om det är nödvändigt, fysisk styrka, att aldrig nöja 

sig och aggression. Den förklaring till maskulinitet genom våld som oftast diskuteras i 

tidningarna är att maskulinitetsbilden som här vill uppnås skapar ett behov eller en vilja till att 

använda våld. Forskarna menar att män inom denna maskulina kultur använder våld i 

gemenskapsbyggande syfte och för att det skapar mening i individernas vardag. I exemplet 

nedan intervjuas den dåvarande nationella samordnaren för att motverka idrottsrelaterad 

brottslighet, Rose-Marie Frebran. 

- Vi måste börja arbeta hårdare med det här. Jag tror att det fattas en hel del när det gäller 

svensk fotbolls värdegrunds- arbete, man har inte lyft de här aspekterna med manligheten 

tidigare. Jag känner att det verkligen är mitt ansvar att göra det här, i och med att jag har 

fått det uppdrag jag har fått. Men det mesta arbetet är kvar att göra, säger hon.                                

– Wållgren m.fl. Expressen 

Genom att intervjua och citera b.la Frebran, forskare som Radmann och den f.d. 

huliganutredaren och rikspolischefen Eriksson som även varit rikspolischef och personer med 

firmakontakter ser speciellt artiklarna A1, A2, E4 och E6 ut att försöka validera en specifik 

bild av maskulinitet som den främsta orsaken till våld i samband med fotboll.  

6.3 Aftonbladet och Expressen 2014 och 2015 mer variationsrika i sin 
publicering än tidigare forskning visat 
Huvudslutsatserna från min analys är att Aftonbladet och Expressen stereotypiserar sociala 

miljöer och konkreta händelser och sensationaliserar olika händelser av våld med förkastande 

eller fascination beroende på kontexten för våldet. Bilden av huliganismen som tidningarna 

ger är olika för olika former av huliganism. Den här analysen validerar att en viktig del i 

Aftonbladet och Expressens rapportering om huliganism är symboliskt och fysiskt våld, samt 

att de framställer vissa former av våldet som meningslöst och förkastar fotbollshuliganism 

samtidigt som de ser ut att fascineras av den.  

Tidigare svensk forskning har visat att gammalmedier ger mycket plats för skandal-artiklar 

och ser ut att fascineras av huliganismen samtidigt som de förkastar den. Men med grund i att 

analysens data har krävt en tidsram på två år och i bilden av representationerna som 

klargjorts, antyder den här analysen att Aftonbladet och Expressen förklarar och diskuterar 

sociala miljöer och konkreta händelser, förkastar dem, sensationaliserar och fascineras av dem 

och sensationaliserar och förkastar dem beroende på formen av huliganism som avgörs genom 

våldskontexten. Den tidigare engelska forskningen lyfter fram att mediers rapporterande av 

stereotypa bilder av huliganism har resulterat i stigmatisering, panikstämningar och hårdare 
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straff från samhället. Den här analysen säger inget om att Aftonbladet och Expressen har 

bidragit till panikstämningar eller hårdare straff, vilket beror på att den inte tar upp 

åtgärdsdiskussionen runt huliganism som också pågår i svenska medier därför att arbetet 

skulle bli allt för stort för tidsramen. Däremot kan dessa stereotypa bilder i enlighet med 

teorin om samhället som kommunikationssystem ge individer i, eller som söker sig till 

huligankontexten en bild av hur de förväntas agera och hur de ska förstå sig själva. Mediers 

stereotypa bilder, bilden av att maskulinitet och utövandet av våld hör starkt ihop eftersom 

rapporteringarna ofta förklarar olika grader av våld genom maskulinitet.  

6.4 Min typologi för huliganism 
Syftet för den här analysen är att skapa en nyanserad bild av Aftonbladets och Expressens 

representationer av svensk huliganism i relation till tidigare forskning. Analysens tredje 

frågeställning har varit; hur framställer Aftonbladet och Expressen personer och händelser i 

sin rapportering? Svaret har visat sig vara att tidningarna framställer personer genom 

specifika personlighetsbeskrivningar och egenskaper, och händelser genom specifika 

händelseförlopp som kategoriseras eller stereotypiseras som huliganism. Denna tredje 

frågeställning har visat mig hur jag ska börja dra referensramarna för en ny typologi över 

olika former av huliganism. Därefter har den första och andra frågeställningen hjälpt mig att 

precisera gränsdragningarna mellan de olika typerna av huliganism i typologin. I enlighet med 

Halls teori om att medier ger mycket plats för det som avviker och tenderar att skapa 

stereotyper, har analysen visat att Aftonbladet och Expressen i urvalet stereotypiserar 

personer, sociala miljöer och konkreta händelser som olika former av vad de kallar negativt 

supporterskap och huliganism. Genom Halls definition av stereotyper och tillsammans med 

Smiths våldstypologi har jag utifrån tidningarnas stereotyper skapat en typologi med sex olika 

supporterkulturer. En förhoppning är att jag med den här uppsatsen kan fylla den 

kunskapslucka som Radmann påpekat finns när det inom forskningen kommer till 

kategorisering av huliganism i Sverige (Radmann, 2005, s. 56). Vad som ofta har avgränsat 

beskrivningarna av huliganer och huliganism från varandra i tidningarna är formerna av 

användandet av våld samt kontexten för våldet. Våldet är ofta starkt kopplat till en specifik 

bild av maskulinitet och utgör en stor del i Aftonbladets och Expressens bild av huliganer och 

huliganism som den tidigare svenska forskningen visat, på grund av det har kontexten för 

våldet varit en viktig avgörande faktor under konstruktionen av min typologi. Min typologi 

består av följande kategorier. 1. positiv supporterkultur, 2. gråzon, 3. negativ supporterkultur, 

4. ultras/supras, 5. firmakultur och 6. huliganismkategorin. Nedan visar tabell 2 typologins 
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sex huvudkategorier och deras tillhörande beskrivningar av sociala och konkreta miljöer. 

Beskrivningarna som presenteras kommer från tidningarna och är de som varit mest 

avgörande för konstruktionen av min typologi. 

Tabell 2: Huvudkategorier och de beskrivningar de skapats utifrån. 
Huvudkategorier Sociala och konkreta miljöer 

Positiv kultur Samarbete, Kärleksfull, Demokratisk 

Gråzon Medialisering, Pyroteknik, Sång, Flaggor, 
Negativ maskulin kultur 

Negativ kultur Negativ maskulin kultur, Yngre män, Hat, 
Fylla, Våld 

Ultras/Supras Grupper av yngre män, Pyroteknik, Slagsmål 

Firmakulturen Negativ maskulin kultur, organiserat våld, 
grupper av män, Kultur  

Huligansim Brutalt våldsam, Kriminell, våld utöver 
fotboll 

 

Nedan förklaras ramarna för min typologi och vad gränsdragningarna som skapat ramarna 

utgår från. 

6.4.1 Positiv supporterkultur 
Fyra artiklar; A2, A3, E2 och E5, beskriver en positiv supporterkultur genom en social miljö 

som är kärleksfull, glad, autentisk, solidarisk och öppen för alla och som konkret effekt har 

genererat bättre samarbete och större förståelse mellan polis och fans. Hur samarbetet har 

förbättrats framgår i det här citatet från artikel E5: 

Efter snart tre års arbete kan han se minskade ordningsstörningar i samband med matcher 

som ett bra resultat, men kanske framför allt en ökad vilja till samarbete och förståelse för 

varandra parterna emellan. Som SLO kan Erik förklara supporterkulturen för polisen och 

blir deras ingång för att kommunicera med fansen. – Jonsson. Expressen 

 I artikeln förankras effekten av ett bättre samarbete mellan polis och fans utifrån Erik 

Bergkvists upplevelser. Han har tidigare varit avstängd från fotbollen på grund av pyroteknik 
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men genom åtgärdsprogram fick jobb hos sin klubb som SLO5. Inom den positiva 

supporterkulturen kan jag inte utifrån Halls definition se stereotyper av personer eller 

händelser då de inte binds till något negativt, naturaliseras eller simplifieras. Bilderna av 

personer och händelser skulle genom Halls definition snarare ses som kategorisering där 

tidningarna gärna kopplar personer till bilden av en person som tidigare varit del i någon av 

de fem andra typerna i den här typologin och sedan blivit del av den positiva 

supporterkulturen och gärna bidragit till dess utveckling. Detta beskrivs i det här andra citatet 

från artikel E5: 

Huvudperson för att få till matchen på det här sättet är Gais Erik Bergkvist. Han är själv 

det goda exemplet på att klubbarnas arbete med sina supportrar är på rätt väg. För fyra år 

sedan blev han avstängd från att gå på Gais hemmamatcher - på söndag är han 

evenemangsansvarig för sin första högriskmatch. – Jonsson. Expressen 

I artikel E2 förklarar författaren en gräns mellan vad som i tidningarna benämns positiv och 

negativ supporterkultur, kommande citat ger ett exempel på hur det kan se ut när tidningarna 

publicerar för effekten att sprida hur den positiva supporterkulturens sociala miljö bör se ut:  

 Vi behöver komma samman, över alla klubbgränser. Det är passionen som förenar oss. 

Det är glädjen och euoforin6 som gör oss till syskon. Vi har så mycket gemensamt. Det 

som förenar oss är så oändligt mycket mer än det som skiljer oss åt. Vi bär tröjor och 

halsdukar med olika färger, vi kommer från olika städer. Men vi talar samma språk, både 

med tungan och med hjärtat.  – Bank. Aftonbladet 

Aftonbladets och Expressens rapporteringar om positiva och negativa supporterkulturer har 

varit början till min typologi som sedan visat sig ha en typ av positiv supporterkultur och fem 

typer av negativa supporterkulturer.  

6.4.2 Gråzon 

Tre artiklar; A3, A4 och E4, stereotypiserar utifrån Halls definition personer och händelser 

inom vad jag har valt att kalla en gråzon. Gränsdragningarna för den här typen av 

supporterskap har dragits med hjälp av Smiths våldstypologi. Hans första kategori, brutal 

kroppskontakt, beskriver den kroppskontakt som spelets officiella regler tillåter, och därför 

har jag gjort en gränsdragning vid att Aftonbladet och Expressen inte alltid stämplar slagsmål 

                                                             
5 SLO = Supporter Liaison Officer, vilket betyder supporterkoordinator, supporterombudsman. En SLO jobbar främst för att 
förbättra samverkan och dialog mellan supportrar och klubbar. 

6 Felstavat i artikeln. 
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och vad de ser som ansvarsfullt brännande av pyroteknik på läktaren som huliganism därför 

att det förklaras genom trots och kan försvaras med argumentet ”är man med i leken, får man 

leken tåla”. Att man inte bör räkna med att kunna vistas var man vill inne på en fotbollsarena 

under match framkommer i ett citat från artikel A4: 

Sponsorerna som vill käka, familjerna, bortaklacken och hemmaklacken. Idén om att 

varenda plats på stadion ska inrymma alla håller jag inte med om, säger Tony Ernst. – 

Det är som att du går på en hårdrocksfestival. Vem tar med sig sitt barn längst fram på 

konserten? Vi har folk i våra led som också har astma, vi är helt vanliga människor, och 

de klarar sig, säger Hannibal. – Laul. Aftonbladet 

 I gråzonen visar tidningarnas stereotyper en social miljö som sägs bottna i en negativ 

maskulin kultur främst hos yngre män som vill trotsa samhället och testa dess gränser samt 

söker en kick genom att synas mest av dem som vistas på läktaren. Pyroteknik är idag olagligt 

och ett stort ämne när man diskuterar vad som bör vara tillåtet på läktarna, som i citatet från 

artikel A3; 

Aage Radmann är lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och ger ett bredare 

perspektiv än polisen och andra myndigheter: – Det är i princip enbart unga män som 

bränner bengaler och dessa unga män menar att förbudet är fel och att bengalerna skapar 

stämning på läktaren. Och detta är det många som håller med om, också i de så kallade 

traditionella medierna visas ofta pyroteknik upp när den positiva läktarkulturen beskrivs, 

till exempel vid årskrönikor på TV, säger Aage Radmann – Laul. Aftonbladet 

Avgränsningen mellan positiv kultur och gråzonen har dragits vid att Aftonbladet och 

Expressen stereotypiserar personer som bränner bengaler på ett mer ansvarsfullt sätt än andra, 

som mindre negativa. Dessa personer förknippas med att leva ut sin läktarkultur för att skapa 

en högre stämning runt fotbollsspelet och att de inte använder våld i samband med 

pyrotekniken. I artikel A3 förklarar Radmann att pyroteknik som bränns i trots, filmas och 

ofta visas i samband med positiv supporterkultur i medier leder till att diskussionen mellan 

personer för och mot en legalisering av pyroteknik fortgår. Individerna som bränner blir enligt 

Radmann prosumenter som innebär att nyheter skapas och konsumeras av samma personer, 

vilket är en process han kallar medialisering. 

6.4.3 Negativ supporterkultur 
Fyra artiklar; A2, E2, E4 och E5, visar stereotyper, utifrån Halls definition, som placerats 

under min negativa supporterkultur. Avgränsningen från gråzonen till negativ supporterkultur 

utgår från Smiths andra kategori som innefattar våld som ligger på gränsen till vad som räknas 
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som riktigt våld. Det har jag kopplat till pyrotekniken som på ett våldsammare sätt bränns på 

läktarna trots att det är olagligt, och att det ändå accepteras av många i publiken och på 

spelplanen. I artikel A3 diskuteras den attityden med Radmann: 

Varför lockar just bengalbränningen så? – Unga människor har alltid och kommer alltid 

att testa gränser. Frågan är hur samhället väljer att hantera detta testandet av gränser: 

Skruva åt ytterligare eller ha en mera tillåtande attityd. Vad gäller pyrotekniken så skiljer 

det sig mycket åt mellan de europeiska ligor, i vissa ligor är det rena nyårsafton vid varje 

match. – Själv tror jag på att tillåta pyroteknik på vissa, säkrade platser, på svenska 

fotbollsläktare. – Laul. Aftonbladet 

I den här kategorin förenas fotboll med hat, våld och olagliga handlingar genereras, samt att 

tidningarna i sina rapporteringar av konkreta händelser och miljöer blir mer förkastande, men 

utan att sensationalisera. I den negativa supporterkulturen stereotypiseras personer ofta av 

Aftonbladet och Expressen genom minimering till yngre män som lever i en generell social 

miljö där en negativ maskulin kultur råder som driver dem till ordningsstörningar och våld i 

samband med sitt fotbollsintresse. Detta framkommer i ett citat från artikel E4 och 

dåvarande nationella samordnaren för att motverka idrottsrelaterad brottslighet; Rose-Marie 

Frebran:  

- Alla som betraktar det här ser att det är ett manlighets- problem. Om man tittar på 

tillträdesförbuden är det väldigt tydligt. Någonting i den maskulina kulturen kring 

fotbollen är riktigt dåligt och måste förändras, det gäller värderingar, det gäller attityder 

och det gäller beteenden, säger Frebran. – Wållgren m.fl. Expressen 

Den konkreta miljön beskrivs i artiklarna genom stereotypiserade händelser som 

ordningsstörningar, användande av pyroteknik på ett farligt sätt och alkoholkonsumtion som 

resulterar i slagsmål främst på läktarna. 

6.4.4 Ultras/supras 
Ultras/supras beskrivs i två artiklar A4 och E3, och på samma sätt som den negativa 

supporterkulturen. Ultras/supras avgränsas till en egen typ av supporterskap därför att 

personer som placerats här stereotypiseras främst till yngre män som grupperar sig med 

varandra och kallar sig ultras och supras, samt att de efterliknar firmakulturen som de inte får 

ta del av för att de är just yngre män som är för oberäkneliga. Denna grupp beskrivs i citatet 

nedan från artikel A4 där en person som anser sig vara en del av grupperingen säger: 

Folk tror att vi bara bränner bengaler men det är vi som följer med på Gefle borta och 

andra meningslösa matcher. Det är vi och Supras som alltid är på plats. Vi gör mycket 
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gott också. Det är vi som ser till att det är drag på läktaren helt enkelt. Är det villkoret ni 

har inför er själva så att ni kan motivera otillåten eldning? – Det är en del av hela 

kulturen. Att man gör tifon, sjunger, hoppar och åker överallt. Man kan inte bara plocka 

ut delar ur supporterkulturen, det är ett paket. Så är det i hela Europa också. Vi tycker 

egentligen inte det är så konstigt. – Laul. Aftonbladet 

Den här kategorin beskrivs genom stereotypa händelseförlopp som att skapa bråk och 

använda pyroteknik på ett farligt sätt, främst på läktarna. Även i rapporteringen kring den här 

kategorin som i den föregående är man oftast mer förkastande utan att sensationalisera. Nedan 

citeras från artikel E3 ett exempel på hur Expressen rapporterar om supras/ultras i relation till 

firmakategorin; 

Tommie Elgestål gjorde i går sin sista match som säkerhetschef i IFK Göteborg. 

Anledningen till det är, enligt SPORT-Expressens uppgifter, en intern konflikt om hur 

man ska bemöta klubbens problematiska supportergrupper. Han hävdar att det är de 

yngre som är det största problemet för klubbarna. – Våra risksupportrar med firma-

anknytning gör ingenting inne på arenan. Det vi har problem med är de här ultras och 

supras som stökar till det så att vi får böter, säger Elgestål. – Thunborg m.fl. Expressen 

Tommie Elgestål som tidigare varit säkerhetschef i IFK Göteborg menar att de personer han 

känner till inte orsakar ordningsstörningar inne på arenorna, utan att det är grupperingar av 

yngre män som inte har någon firmatillhörighet som utgör de största problemen.  

6.4.5 Firmakulturen 
Firmakulturen beskrivs i fyra artiklar; A1, A5, E4 och E6, den har avgränsats från 

ultras/supras främst genom Smiths tredje kategori; semi-kriminellt våld som ofta orsakar 

skador och bryter mot sportens samt samhällets regler och normer. I den här formen av 

supporterskap i min typologi ger organiserade slagsmål, hot om våld och glorifiering av våld 

exempel på våld som inte accepteras av samhället, vanliga supportrar, de i gråzonen eller av 

de i den negativa supporterkulturen som sätter normerna på läktarna. I den här typen av 

huliganism rapporterar Aftonbladet och Expressen en social miljö där en gentlemannakultur 

med hederskodex ses som viktig att följa och upprätthålla. Det kan vara att inte ge sig på 

vanliga supportrar eller slå på någon som ligger ner som värderas högt. I artikel A1 skriver 

Sandahl om egna erfarenheter av kompisar i firmakulturen: 

I egna ögon är de ordnade killar med en riskabel hobby. Hardcorefans som skapat en 

parallellscen till fotbollsarenorna där supportrar slåss med varandra på bestämda platser, 

med tydliga regler. Ett slags gatans kampsport. Hederskodexen: sparka inte på den som 
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ligger, slå inte vanliga fans. Klä dig som en gentleman. Lojalitet. Disciplin. Försiktighet.              

– Sandahl. Aftonbladet. 

Som i citatet av Sandahl visar Aftonbladet och Expressen i den här kategorin stereotypiserade 

personer och händelseförlopp där personer inom firmorna organiserar och filmar våldsamma 

slagsmål i jämna antal deltagare genom att boka tid mellan firmorna på avlägsna platser där 

man slåss under egna regler. Dessa händelseförlopp kallas box och sägs läggas ut på internet 

för att glorifiera våld som genom att en specifik maskulin kultur skapar mening i individens 

sociala tillvaro. Personbeskrivningarna som jag har placerat i den här kategorin 

stereotypiseras av tidningarna som organiserade våldsamma män från alla samhällsplan. I 

samma artikel som ovan (A1) beskriver Sandahl hur ett behov av våld som skapar mening kan 

komma från en negativ maskulin kultur som han menar finns i hela Sverige, inom och utanför 

fotbollen när han skriver; 

Det våld vi andra ser som meningslöst, men som i huliganfirmorna fungerar som 

meningsskapande. Den blir ett kitt. Fotbollen har fört dem samman, våldet håller dem 

ihop. Våldet som i sin tur avtvingar dem egenskaper som genom alla tider har 

romantiserats av män: disciplin, oräddhet, förmågan att stå upp när det blåser. Och på 

köpet får de vänskaper som prövats i strid.  – Sandahl. Aftonbladet 

 I rapporteringar som jag placerat under firmakulturen ser Aftonbladet och Expressen oftast ut 

att fascineras mer av huliganismen än vad de förkastar den. De lämnar förklaringar till varför 

personerna i kulturen har specifika beteendemönster, som i citatet från Sandahls artikel ovan. 

I artikeln Huliganfirmans hot – inför guldmatchen (A5) ser en del av rapporteringen ut som 

följande citat;  

Varnar: ”Kommer inte få samma milda behandling” Flera matchbiljetter till IFK 

Göteborgs match ligger ute på svarta marknaden. Det ogillas av huliganfirman Wisemen 

som söker upp och nu hotar de som säljer biljetter till högre priser än det 

ursprungliga.”Detta är alltså en VARNING! Nästa person vi konfronterar kommer inte få 

samma milda behandling”, står att läsa i ett Facebook-inlägg från Wiseman. – Tolèn. 

Aftonbladet 

Sensationaliseringen och fascinationen blir här synlig genom rubriken, ordvalen i texten och 

genom att man väljer att citera de exakta hoten samt att man lämnar anledningen till dem.  

6.4.6 Huliganismkategorin 
Sista kategorin, huliganismkategorin stereotypiseras utifrån Halls definition i två artiklar; E1 

och E3. Det här är den våldsammaste kategorin och avgränsningen från firmakulturen har jag 
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dragit med hjälp av Smiths fjärde kategori; Kriminellt våld som inte på något sätt kan 

förklaras genom att det är en del av sporten eller ”leken”. Detta har jag liknat vid att 

huliganismkategorin innehåller personer som brukar våld mot personer som inte ingår i firmor 

eller ens behöver vara intresserade av fotboll, vilket i firmorna inte anses acceptabelt. Den 

sociala miljön stereotypiseras av Aftonbladet och Expressen som våldsammare än hos 

firmakategorin genom att personerna sägs vara våldsamma i sin vardag orelaterat till 

fotbollens maskulina kultur. Personer som placerats under huliganismkategorin 

stereotypiseras av tidningarna genom att de minimeras till att ha en vilja eller kärlek till att 

använda våld och gruppen sägs innehålla b.la mördare och våldsverkare. Huliganismkategorin 

har avgränsats till en egen kategori främst för att personer här brukar våld, som av tidningarna 

ofta beskrivs ingående, mot personer som inte är inblandade i någon fotbollskultur. Ett 

exempel på hur rapporteringen kan se ut kommer från ingressen i artikel E1: 

Lördagskvällens första gäster hade just satt sig när Djurgårdshuliganerna stormade in på 

krogen. Huliganerna kastade flaskor på gästerna, högg dem med bestick och rev ner 

inredningen. Fem personer fördes till sjukhus efter huliganattacken. – Det var fullständigt 

kaos, glassplitter flög omkring och angriparna slogs besinningslöst, säger Michel Cavalli 

som driver krogen The Headless Swan. – Andersson. Expressen 

Stereotypen från tidningarna säger att personer som jag placerat under huliganismkategorin är 

brutalt våldsamma mot allmänheten och andra supportrar, att de skapar kaos och inte alls 

följer den gentlemannakultur och den hederskodex som firmakulturen sägs följa. I 

rapporteringarna som placerats under huliganismkategorin sensationaliserar Expressen 

händelser samtidigt som de förkastar dem och naturaliserar ofta individens anledning till att 

använda våld. I artikel E3 avslöjar Expressen brottsregister hos 99 personer som under en viss 

tid fått besöksförbud på någon arena och rapporteringen ser ut som följande citat; 

Av totalt 128 personer som har fått tillträdesförbud av en åklagare är 99 personer tidigare 

straffade för något brott. Totalt har de dömts för 567 brott. Bland de avstängda finns en 

mördare, och flertalet personer som är tungt kriminellt belastade. Nästan hälften har 

begått våldsbrott. Flera har dokumenterade missbruksproblem, och 35 är dömda för 

någon form av doping- eller narkotikabrott. Det flesta är också unga; 76 personer i 

SPORT-Expressens kartläggning är under 25 år. Den äldsta är 59 år och den yngsta är 16. 

– Thunborg m.fl. Expressen 

Detta citat visar hur personer som placerats i huligankategorin i första hand binds till 

kriminalitet och våld, och i andra hand till fotbollshuliganism. Hur Expressen fokuserar på att 
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lyfta fram olika typer av negativ information runt dessa personer, har jag genom det teoretiska 

ramverket för samhället som kommunikationssystem tolkat som att de publicerar för effekten 

att visa att huliganismkategorin är mycket våldsam utöver våldet som är relaterat till 

fotbollen. 

7. Sammanfattning 
Syftet för analysen har varit att skapa en nyanserad bild av Aftonbladet och Expressens 

representationer av huliganer och huliganism. Samt att belysa möjlig påverkan dessa 

representationer kan ha för hur den svenska huliganismen beter sig. För att besvara syftet har 

jag använt följande tre frågeställningar; 1. Hur rapporterar Aftonbladet och Expressen om 

huliganism? 2. Hur framställer Aftonbladet och Expressen huliganernas syfte med att delta i 

huliganism? och 3. Hur framställer Aftonbladet och Expressen personer och händelser i sin 

rapportering? Metoden som använts är en systematisk textanalys med ett urval på sammanlagt 

elva artiklar från Aftonbladet och Expressen. Analysen har som svar på första frågeställningen 

visat att tidningarna i urvalet stereotypiserar personer genom sociala miljöer och konkreta 

händelser. Samt att Aftonbladet och Expressen naturaliserar en vilja eller ett behov av våld 

genom maskulinitet, publicerar för effekt och sensationaliserar i sina representationer av 

huliganer och huliganism. Den andra frågeställningen har visat att Aftonbladet och Expressen 

försöker ge en nyanserad bild främst genom maskulinitet och trots som individernas 

anledningar till att delta i sociala miljöer och konkreta händelseförlopp när de rapporterar om 

huliganer och huliganism. Svaret på den tredje frågeställningen är att tidningarna framställer 

personer genom specifika personlighetsbeskrivningar och egenskaper, och händelser genom 

specifika händelseförlopp som kategoriseras eller stereotypiseras som huliganism. Analysen 

av dessa frågeställningar har lämnat en väl belyst bild av hur Aftonbladet och Expressens 

rapporteringar av huliganer och huliganism sett ut 2014 och 2015. Därigenom har jag för att 

uppfylla arbetets syfte och för att försöka fylla kunskapsluckan inom forskningen om svensk 

huliganism, skapat en typologi innehållande sex kategorier. Min typologi består av 

kategorierna; 1. positiv supporterkultur, 2. gråzon, 3. negativ supporterkultur, 4. ultras/supras, 

5. firmakultur och 6. huliganismkategorin.  

8. Diskussion 
Medias framställning av grupper och våldskontexter i samhället är viktig att analysera i 

många avseenden. Hur de stereotypiserar, sensationaliserar och publicerar för effekt kan vara 

användbart ur många perspektiv, till exempel hur de presenterar politiska partier, företag, 
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organisationer eller specifika återkommande händelseförlopp som våld i förorter, stenkastning 

mot blåljuspersonal eller sexuella trakasserier under festivaler. Den här analysen har endast 

haft gammalmedier som underlag, men hur framställningar och representationer förmedlas i 

b.la sociala medier skulle kunna bidra med mycket inom socialpsykologin i framtiden. Det 

kan även vara av intresse att forska om åtgärdsdiskussioner såsom den runt fotbollshuliganism 

som har diskuterats flitigt i olika typer av medier, och jämföra medias förfrågningar om 

åtgärder som bör sättas in med vilka åtgärder som faktiskt har satts in. Att forska om medias 

påverkan på allmänheten är av vikt för att se i hur stor utsträckning medias rapporteringar och 

representationer faktiskt påverkar individer, speciellt i Sverige eftersom vi har liberalare tryck 

och yttrandefrihetförordningar än många andra länder och därigenom också en chans att 

utvärdera vad det betyder i samhället. 
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Bilaga 1 

Nedan följer en tabell över de 18 beskrivningar av supporterskap och huliganism som 

analyserats i artiklarna från Aftonbladet och Expressen. En del artiklar har beskrivit olika 

kategorier av huliganer och förekommer därför flera gånger, vilket framkommer av 

artikelförkortningarna där A står för Aftonbladet och E för Expressen medan siffran i första 

kolumnen är numreringen jag satt på beskrivningarna. Andra och tredje kolumnen är 

beskrivningen av den sociala och konkreta miljön som framkommit i artikeln. Fjärde och 

femte kolumnen är beskrivningen av personer och förklaringar till att man deltagit i negativa 

supporterkulturer, den sjunde och sista kolumnen är den kategorisering som framkommit. 

 

Art. Kategori Personer Social miljö Konkret miljö 

E5 Positiv kultur Erik Bergkvist; 
SLO 

 Samarbete och förståelse mellan polis 
och fans 

E2 Positiv kultur De som älskar ett 
lag och att se det 
spela 

Kärleksfull, Trygg, 
Solidarisk 

 

A2 Positiv kultur De som utlever en 
positiv 
supporterkultur 

Kärleksfull, öppen, 
demokratisk, 
kreativ, rörlig 

 

A3 Positiv kultur De som utlever en 
positiv 
supporterkultur 

Kärleksfull, glad, 
kontinuerlig, 
autentisk 

 

E4 Gråzon Inte 
återfallsförbrytare, 
belagda med 
tillträdesförbud 

Negativ maskulin 
kultur från 
fotbollskulturen 

Pyroteknik, sång 

A3 Gråzon Yngre män Medialisering Pyroteknik, sång, flaggor 

A4 Gråzon Yngre män läktararrangemang Pyroteknik, sång, flaggor 

E5 Negativ kultur Erik Bergkvist; fd. 
problemsupporter 

Genererar olagliga 
handlingar 

Pyroteknik, upplopp, våld 

E4 Negativ kultur Främst yngre män Negativ maskulin 
kultur 

Fotbollsläktare 

E2 Negativ kultur De som ställer till  
ordningsstörningar, 
de som brukar våld 
i samband med 
fotboll 

Förenar fotboll 
med hat 

Hatramsor, ordningsstörningar, fylla, 
våld, slagsmål 
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A2 Negativ kultur Yngre män Negativ maskulin 
kultur, kriminell, 
hatfull, våldsam, 
fascistoid, elitistisk 

Hatramsor, bengaler, knallskott, fylla, 
flaskor kastas in på planen 

A4 Ultras/Supras Grupperingar av 
främst yngre män 

Organiserad, 
gemenskap, 
privat/hemlig, 
läktararrangemang 

Fotbollsläktare, sång, flaggor, 
pyroteknik, resor för bortamatcher, 
försöker att inte synas 

E3 Ultras/Supras Grupperingar av 
främst yngre män 

Pyroteknik 
används på ett 
farligt sätt 

Hatramsor, pyroteknik, slagsmål inne 
på arenorna 

A1 Firmakategorin De som anses vara 
med i en firma 

Negativ maskulin 
kultur, 
hederskodex 

Våldsam, men man slår inte vanliga 
supportrar 

E6 Firmakategorin Ca. 60 pers från 
DFG och Wisemen 

Negativ maskulin 
kultur, 
hederskodex, 
glorifierar våld 

Organiserat våldsamt slagsmål som 
filmas och sprids via internet 

E4 Firmakategorin Ca. 700 personer i 
Sverige 

Negativ maskulin 
kultur, 
gentlemannakultur 

Firmagrupperingar 

A5 Firmakategorin Wisemen Hot om våld mot 
personer som inte 
är del av firmor 

Våld mot personer som inte är med i 
firmor 

E1 Huliganism Grupper av brutalt 
våldsamma 
individer 

Våld mot 
allmänheten, 
våldsammare än i 
firmakulturen 

Misshandel med slag och tillhyggen, 
vandalisering när en krog stormas 

E3 Huliganism 99 personer som 
fått 
tillträdesförbud, 
extremt 
våldsamma 
individer 

Kriminell Mycket våldsam 

 


