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Förord 

 

Denna kandidatuppsats är vårt avslutande arbete efter tre års studier på 

Sociologiprogrammet med inriktning socialpsykologi vid Umeå Universitet. Vi vill i detta 

förord passa på att tacka alla som bidragit till denna uppsats på ett eller annat sätt. Vi vill 

börja med att tacka de informanter som ställde upp samt vår väg in i firman, som alla 

bidrog med värdefulla insikter - utan er hade aldrig denna uppsats kunnat skrivas. Vi vill 

även tacka vår handledare Reza Azarian, för värdefulla synpunkter. För stöd under 

uppsatsens författande och under våra tre studieår vill vi tacka våra nära och kära. Tack för 

att ni stått ut med oss. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka fotbollshuliganers upplevelse av våld och 
supporterskap för att få en djupare förståelse för fenomenet huliganism. Detta analyserades med 
hjälp av teorier om social identitet. Utifrån intervjuer med fyra huliganer kom analysen fram till att 
huliganerna skapar en norm där de upplever det våld som de själva utför som rätt, eftersom det inte 
skadar andra människor än de själva. Detta skapade temat Våld under vissa premisser. Utöver 
detta var två andra teman som framträdde som viktiga Rivalitet och Gemenskap. Det gick att finna 
att huliganerna skapar en social identitet som bygger på synen på våld som bra när det sker i 
koppling till sitt supporterskap, och att gemenskapen inom den så kallade huliganfirman och 
rivaliteten mot andra firmor är av vikt. 
 
Abstract 
 
This paper has sought to analyze and contribute to an understanding of football hooligans' 
experiences of supportership and violence. This was done in order to attain a deeper understanding 
of the phenomena of football hooliganism. The analysis was carried out with theories on social 
identity. Through interviews with four hooligans, the analysis shows that the hooligans create a 
norm within their firm where violence is seen as justified when carried out under specific 
circumstances. This created the theme Violence under certain circumstances. In addition to this, 
two other themes that emerged from the analysis were Rivalry and A sense of community. It is 
found that the hooligans create a social identity that is built on their views on violence as justified 
in connection to their supportership, and that the community within the so-called hooligan firm as 
well as rivalry towards other firms are important aspects.  
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1.0. Inledning 

Under 2019 är fotbollens supporterskap i allra högsta grad ett aktuellt ämne inom sporten i 

Sverige. En del av supporterskapet som rör upp känslor är det krafttag Polismyndigheten 

tagit mot pyroteknik på läktarna i Allsvenskan, där flera lag under våren drabbats av 

förbud mot så kallade OH-flaggor på läktarna. Detta då de anses kunna främja döljande av 

identitet i samband med användande av pyroteknik, och därmed användas som verktyg för 

brott. Denna användning av pyroteknik dominerar debatten om supporterskap i Sverige 

under 2019, och anses av myndigheter vara en säkerhetsrisk. Detta samtidigt som 

supportrar anser sig dåligt behandlade av polisen (Holmbom, 2019). Under våren eskalerar 

konflikten mellan supportrar och polis, och våldsamheter utbryter vid flertalet tillfällen 

(Zelaya, 2019). Tydligt är att supporterskap i Sverige berör, och att det finns viss debatt 

huruvida supporterkulturen förgyller eller förstör. 

 

Någonting som vid många tillfällen dominerat debatten om säkerheten kring 

fotbollsmatcher i Sverige är huliganism. Fotbollsrelaterat våld har skapat hundratals 

rubriker i media, och har vid tillfällen fått allvarliga konsekvenser för inblandade. I 

november år 2002 blev Tony Deogan, medlem i en huliganfirma, misshandlad i anslutning 

till en fotbollsmatch mellan AIK och IFK Göteborg. Han dog senare av sina skador och 

blev därmed Sveriges första offer för fotbollsvåld och huliganism (Österman, 2002).  

 

Flertalet källor (Spaaij, 2008, 385. Finn, 1994, 102) menar att en stor del av 

supporterkulturen handlar om grupptillhörighet och gemenskap. Upplevelsen av att den 

sociala grupp som en huliganfirma utgör är en stor del av ens egen identitet genomsyrar 

tidigare forskning och uttalanden. Bland annat visar Aage Radmanns forskning att 

huliganer upplever en känsla av en gemensam identitet inom huliganfirman. Han betonar 

att supporterskapet är präglat av en social identitet och att huliganer i synnerhet skapar en 

social identitet som förstärks genom våld (2015, 76). Något som därmed är relevant att 
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undersöka är hur denna gemenskap och sociala identitet skapas i mötet mellan 

supporterskap och våld.  

2.0. Begrepp 

2.1. Firma 

En firma innefattar människor som alla har intresse för ett fotbollslag och för våld. Mellan 

firmor arrangeras slagsmål, där olika regler om exempelvis antal deltagare och 

ålderskategorier ibland bestämms i förväg. Dessa slagsmål kan ske både på och utanför 

matchdagar. Firmorna har ett antal oskrivna regler som bland annat innefattar att inte 

skvallra på varandra, inte skada oskyldiga, och inte sparka på någon som ligger ned. Några 

exempel på firmor i Sverige är AIK:s Firman Boys (FB), Djurgårdens Fina Grabbar 

(DFG), Kamratgänget Bajen (KGB) och Wisemen (WM) i IFK Göteborg (SOU, 2012, 

61).  

2.2. Huliganism 

Enligt Radmann är det nästintill omöjligt att definiera huliganism, då det är ett brett 

begrepp som historiskt använts för att beskriva i princip alla oroligheter kopplade till idrott 

(2015, 12). Denna uppsats har som syfte att undersöka de individer som är medlemmar i 

en firma och således främst utför våld mot individer tillhörande liknande gruppering kring 

ett rivaliserande fotbollslag. I och med detta passar Spaaijs definition från 2006: “...the 

competitive violence of socially organized fan groups in football, principally directed 

against opposing fan groups” (2006, 11) översatt: “...det tävlingsinriktade våldet från 

socialt organiserade supportergrupper inom fotboll, principiellt riktat mot rivaliserande 

supportergrupper”. 
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3.0. Syfte och frågeställning 

3.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fotbollshuliganers upplevelse av våld och 

supporterskap i koppling till social identitet. 

3.2. Frågeställningar 

• Hur upplever fotbollshuliganer kopplingen mellan våld och supporterskap? 

• Vilken betydelse har våld och supporterskap för den sociala identiteten? 

 

4.0. Bakgrund & tidigare forskning  

Mycket av den existerande forskning som finns på fenomenet huliganism i Sverige är 

gjord av Aage Radmann. I boken “Vad är huliganism?” summerar han den tidigare 

forskning som finns på huliganism, dels i Sverige men även internationellt. Radmann 

menar att forskningen om huliganism är flervetenskaplig, och att de flesta studier som 

gjorts varit inom disciplinerna sociologi, psykologi och socialantropologi (2015, 24). 

Enligt Radmann har skapande av identitet på individ- och gruppnivå en central plats i 

forskningen om huliganism, oavsett ämnesdisciplin. Radmann hävdar att forskning har 

visat att tidigare och pågående konflikter med andra fotbollslag och dess huliganfirmor 

skapar ett kollektivt medvetande inom en firma mot andra firmor. Detta blir ett 

medvetande som bygger upp och stärker den egna gruppidentiteten (40–41). I en artikel 

om fotbollshuliganism beskriver Radmann att det skapas en slags gruppidentitet eller 

“firmaidentitet” hos huliganerna, där normerna inom gruppen också internaliseras hos 

individerna (2014, 559–560). Enligt Radmann är social identitet centralt för 

fotbollssupportrar i allmänhet, och i synnerhet för firmagrupper (2015, 106). Många som 

är med i firmor beskriver en slags känsla av en gemensam identitet som uppkommer 

genom tillhörighet (77). 



4 
 

Vad gäller våldets betydelse för huliganer har en artikel om fotbollshuliganer i flertalet 

länder författats av Ramón Spaaij. I sin sex år långa studie har Spaaij intervjuat och 

observerat fotbollshuliganer från olika länder i Europa, samt genomfört dokumentstudier 

och analyser av hemsidor och medierapportering (2008, 371). I artikeln tas ett teoretiskt 

ramverk fram för studier om huliganism, och vikten av våld för medlemmar i 

huliganfirmor betonas. Det är enligt Spaaij huliganernas sätt att identifiera sig med våld i 

koppling till fotboll som skiljer dem från andra supportrar, samtidigt som deras sätt att 

starkt identifiera sig med ett fotbollslag skiljer dem från andra typer av gäng (2008, 373). I 

artikeln har sex faktorer arbetats fram som kan ses som gemensamma för hur 

identitetsskapandet inom huligankultur ser ut. En av faktorerna som Spaaij arbetat fram 

handlar om hur medlemmar i huliganfirmor upplever en slags tillfredsställande spänning 

av att utföra våld. Till skillnad från andra supportrar är spänningen från fotbollsmatchen 

inte tillräcklig för huliganer, som söker en annan slags spänning. Denna spänning 

tillgodoser de sig med genom våldsamheter, ofta genom slagsmål som de finner i grupp 

och i konfrontation med andra grupper (376). 

 

Enligt van Hiel et. al finns två socialpsykologiska forskningstraditioner som fokuserat på 

våldsamt gruppbeteende. Det ena angreppssättet handlar om individuella skillnader i 

sådant som rör attityder till våld, och det andra perspektivet har fokuserat på individens 

minskade “själv” och minskade känsla av ansvar för sina handlingar (2007, 170). I studien 

testas olika faktorer av dessa två angreppssätt tillsammans, där olika variabler kring 

identitet och våld testas (174). I resultatet går bland annat att finna att det finns en 

signifikant koppling mellan social identitet och variabeln för våld. I detta sammanhang 

innebär det att ju starkare identifiering en individ har till sitt lag och ju mer positivt 

inställd denna är till våld, desto större är risken för att delta i våldsamheter. Detta beror 

enligt van Hiel et. al på att positiva attityder till våld hos en individ stärks om de normer 

som finns inom gruppen också stöder det våldsamma beteendet. Den sociala identiteten 

bygger således på de våldsamhetsnormer som finns i den grupp individen tillhör (182). 
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Precis som Spaaij visar alltså forskningen av van Hiel et. al att social identitet är en viktig 

aspekt av fotbollshuliganismen. 

 

Även Radmann finner att våld är en viktig del i skapandet av den sociala identiteten för 

fotbollshuliganerna, och i hans studie från 2014 beskriver informanterna våld som ett typ 

av beroende. En av Radmanns informanter hävdar att våldet ger en adrenalinkick och 

likställer användandet av våld med användningen av droger (2014, 555). I Spaaijs 

internationella forskning går det dessutom att finna att våldet inte bara finns som en del av 

identitetet utan att huliganerna även får en slags kick och ett adrenalinpåslag av att delta i 

våld (2008, 375). Gerry P.T Finn nämner i boken Football, violence and social identity att 

huliganers sätt att söka kickar från våldsamma konfrontationer går att likställa med de som 

söker spänning på andra sätt på idrottsevenemang eller i andra delar av samhället. Han 

nämner att just spänningen och kicken är av stor vikt för genomförandet av våldet, och att 

sökandet av denna spänning inte är något onormalt i sig (1994, 113–114).  

 

Våldet har en stor plats inom den tidigare forskningen, men någonting annat som enligt 

Radmann har förts diskussioner om inom den sociologiska ämnesdisciplinen är huruvida 

huliganer som slåss är intresserade av fotbollen, eller mer intresserade av våldet och 

således bara “vanliga bråkstakar”. Enligt Radmann pekar den forskningen som gjorts i 

Sverige på att majoriteten av huliganerna faktiskt har ett genuint intresse för fotbollen och 

sin klubb (2015, 36). Detta samtidigt som våld ses som en meningsfull och viktig del av 

supporterskapet (112). 

 

Social identitet har vid flertalet tillfällen undersökts i koppling till våld när det gäller större 

slagsmål och upplopp vid fotbollsmästerskap. Stott och Reicher har i sin forskning 

kommit fram till att supportrar skapar en social identitet när en konfrontation sker med 

polisen. Det skapas då en norm bland supportrarna där våld mot polisen ses som okej, och 

man rättfärdigar på så vis sitt våldsamma beteende (1998, 353–377).  
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En studie av fotbollsrelaterat våld gjordes även under fotbolls-EM 2004, där social 

identitet också applicerades. I denna kom det fram att polisens agerande mot supportrarna 

påverkade deras benägenhet att agera våldsamt (Stott et. al, 2008, 115–141). Stott har 

alltså genomfört en del forskning på social identitet i koppling till fotbollsrelaterade 

våldsamheter, men detta har då varit på större grupper supportrar och till stor del i 

förhållande till polis. När man tittar på det specifika våldet inom firmor och mot andra 

firmor har inte lika mycket forskning gjorts just i koppling till social identitet, och det är 

således ett fenomen som är viktigt att undersöka närmare.  

 

Enligt Spaaij finns, trots att fenomenet supportervåld undersökts så många gånger i olika 

sammanhang, ett behov av att undersöka huliganismen mer. Noggranna empiriska studier 

behövs för att skapa en djupare förståelse för fotbollshuliganismen och för att kunna 

förklara varför det uppstår och fortsätter finnas (2006, 5). I Radmanns summering av den 

existerande forskningen på huliganism i Sverige hänvisar han till Philip Lalander, som 

betonar våldets betydelse för identiteten. Lalander menar att det inte går att lösa en 

våldsproblematik om man inte också försöker förstå att våldet kan fylla en funktion och 

skapa mening (2015, 43).  

 

Tidigare forskning visar alltså på att våld är en viktig del av fotbollshuliganismen, och att 

detta tar sig i uttryck i huliganernas användande av våld i sitt supporterskap till 

fotbollsklubbar. Forskningen visar att det skapas en social identitet för medlemmar i 

huliganfirmor. Denna bygger till stor del på gemensamma normer kring våld, men det 

finns även aspekter kopplade till ett intresse för fotbollen. Utifrån detta är det relevant och 

viktigt att ytterligare undersöka våldet och supporterskapets roll för huliganernas sociala 

identitet. Detta för att förstå vilken betydelse dessa faktorer har för individer och för 

samhället i stort.  
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5.0. Teori  

Det teoretiska ramverk som kommer användas för att analysera den insamlade datan har 

valts enligt metodvalet teoretisk tematisk analys där en teoretisk utgångspunkt har format 

problemställning och material. De socialpsykologiska teorier som utgör analysverktyg för 

denna uppsats behandlar ämnena social identitet och våld, där de teman som arbetats fram 

innefattas. Den övergripande teorin som används är Social Identity Theory som är 

utformad av Henri Tajfel. Denna kommer att kompletteras genom An elaborated social 

identity model of crowds (ESIM) som utvecklats av Stephen Reicher. Denna teori används 

för att analysera gruppbeteende i förhållande till social identitet. Ur Social Identity Theory 

används också begreppen in- och utgrupp samt ingruppsfavorisering som förklaras vidare i 

teoriavsnittet. Dessa kommer att användas för att analysera hur den sociala identiteten 

formas i en huliganfirma och återfinns även i ESIM. Social Identification Model, även 

denna utvecklad av Henri Tajfel, används som komplement för att belysa hur individer 

identifierar sig med sin sociala grupp. 

 

Våldsbegreppet analyseras med hjälp av Emergent Norm Theory utformad av Turner och 

Killian och går även att integrera i de begrepp som används i Social Identity Theory, 

Social Identification Model samt ESIM. Samtliga teorier och begrepp kommer att 

integreras och diskuteras i analysen under de teman som framkommit utifrån det empiriska 

materialet. 

5.1. Social Identity Theory (SIT) 

Social identitet beskriver Tajfel som den del av en individs självkoncept som kommer från 

medlemskapet i en social grupp, eller flertalet sociala grupper, samt den betydelse och de 

värderingar detta medlemskap medför (Tajfel, 1982, 2). Gruppmedlemskapet ses som en 

vital del av individen snarare än något som ligger utanför denne (ibid, 24). I kontrast till 

social identitet är den personliga identiteten det som skiljer oss från andra personer genom 

till exempel karaktärsdrag som är specifika för individen (Crisp & Turner, 2014, 264)  
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Social Identity Theory, utvecklad av Tajfel & Turner, är en teori som beskriver 

förhållandet mellan den sociala och personliga identiteten (2014, 338). Utgångspunkten är 

att individer vill ha en positiv självbild och att denna påverkas av den sociala grupp man 

tillhör. Om den sociala gruppen har en hög status och ses på som positiv speglar sig detta i 

individens självbild. Gruppen är därmed en källa till stolthet vilket innebär att individer är 

måna om att öka gruppens status och därigenom sin egen. Ett sätt att göra detta på är att 

framställa sin egen grupp som bättre än övriga genom att skapa en positiv särskiljning 

(Crisp & Turner, 2014, 339). Detta görs genom att tillskriva den egna gruppen positiva 

egenskaper och övriga grupper negativa egenskaper genom en ingruppsfavorisering. I 

denna process skapas ett “vi” och “dem” genom social kategorisering där människor 

placeras i sociala grupper. Gruppen man själv tillhör benämns som ingrupp och “de 

andra” anses tillhöra en utgrupp. Detta ökar sammanhållningen i den egna gruppen men 

tydliggör också om någon inte hör hemma i denna grupp. När samtliga gruppmedlemmar 

delar samma värderingar och normer är känslan av sammanhållning stark, men skulle 

någon avvika från dessa värderingar menar Tajfel och Turner att gruppmedlemmar kan ta 

till åtgärder för att exkludera dessa individer (ibid, 339).  

5.2. Elaborated Social Identity Model Of Crowds (ESIM)  

Som ett komplement till Tajfel och Turners Social Identity Theory utvecklades An 

elaborated social identity model of crowds (ESIM) av Stephen Reicher (2001). Denna 

socialpsykologiska teori förklarar gruppbeteenden och har bland annat använts i studier 

om kravaller. ESIM utgår från att kontext för en grupp skapas av en utgrupps handlingar 

(ibid 200). Social identitet ses som en del av sociala relationer genom att grupper har 

makten att skapa sin egen tolkning av andra sociala grupper och därmed ändra deras 

sociala position. ESIM kan bland annat förklara relationen mellan polisen och 

fotbollssupportrar och att fotbollssupportrar som anser sig tillhöra denna sociala grupp 

kommer att agera därefter (ibid, 201) Teorin ses som en förklaring på oordning och 

gruppbeteenden och förklarar gruppbeteenden och social identitet genom interaktion 

mellan sociala grupper.  
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5.3. Social Identification Model  

Inom Social Identification Model menar Tajfel att gruppmedlemskapet är något 

psykologiskt med en kognitiv grund (1982, 15). Detta innebär att individer bygger sin 

självbild samt bilden av andra genom att använda sig av social kategorisering. Dessa 

sociala kategorier internaliseras sedan vilket skapar gruppbeteenden då individer som 

uppfattar sig själva som medlemmar i en grupp internaliserar de sociala kategorier som de 

upplever finns inom gruppen (1982, 16). Denna modell behandlar både intra- samt 

intergruppsbeteende, alltså beteendet inom gruppen samt i förhållande till andra grupper 

(17).  

5.4. Emergent Norm Theory 

Emergent Norm Theory av Turner och Killian förklarar varför människor beter sig 

aggressivt i grupp genom att tydliggöra att det inte sker för att de ignorerar de sociala 

normerna som finns gällande våld utan för att de anpassar sig till en ny norm av 

aggression som finns inom en grupp vid specifika tillfällen (Crisp & Turner, 2014, 400). 

Detta är en typ av kollektiv handling som förklaras som det sociala beteendet där nya 

kollektiva normer uppstår som strider mot samhällets normer. Det våldsamma beteendet är 

något som uppstår när en kris drabbar den sociala gruppen och nya normer bildas. De nya 

normerna anses då rationella i en kollektiv handling (Mariel Lemonik Arthur, 2013). 

 

6.0. Metod 

Denna uppsats har ett kvalitativt angreppssätt då det lämpar sig bäst för att fånga 

subjektiva upplevelser på djupet. Utgångspunkten är teoretisk tematisk analys vilket 

innebär att genomförandet av studien formades utifrån en teoretisk utgångspunkt och 

uppsatsförfattarnas analytiska intresse (Braun & Clarke, 2002, 12). Denna analysmetod 

valdes med tidigare forskning i åtanke för att begränsa materialet till specifika aspekter av 

huliganism. Hjerm och Lindgren trycker på vikten av teoretisk förståelse och kunskap om 
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tidigare forskning i problemställningsfasen (2014, 19), vilket stämmer bra överens med 

utgångspunkten i teoretisk tematisk analys. Tematisk analys beskrivs som en metod för att 

identifiera, analysera och rapportera teman och mönster i data (Braun & Clarke 2002, 79), 

vilket passar syftet med denna uppsats väl. 

 

6.1. Urval 

Urvalet som gjordes för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar var ett strategiskt 

sådant där kriterierna för informanterna som eftersöktes var medlemmar och tidigare 

medlemmar i en huliganfirma. Ett strategiskt urval kännetecknas av att få kunskap om en 

specifik grupp (Ahrne, 2011, 62). Då uppsatsens syfte var att undersöka huliganers 

upplevelser var det relevant att urvalet gjordes inom just en huliganfirma, i och med att det 

är inom dessa som huliganer finns. För att nå ut till informanterna användes den så kallade 

snöbollsmetoden som i detta fall innebar att en ingång i en av Sveriges största 

supporterfirmor ledde till att informationen om studien spreds vidare så att rätt antal 

informanter hittades. När väl en ingång i en firma hittades fanns problemet att 

medlemsregister eller liknande inte fanns, men informanter kunde som nämnt tidigare 

hittas genom snöbollsmetoden. 

 

Giulianotti, med hänvisning till Polsky (1967, 124–125), definierar snöbollsmetoden som 

att du “introduceras till en kriminell som sedan kommer gå i god för dig hos andra, som i 

sin tur kommer gå i god för dig hos andra” (1995, 7). I denna uppsats applicerades denna 

metod på fotbollshuliganer. Giulianotti hävdar att denna process kan vara väldigt 

tidskrävande och ibland kan ta upp till ett år. Tidsaspekten kan dock reduceras genom att 

komma i kontakt med en så kallad “gatekeeper” som kan hjälpa en att snabbare komma i 

kontakt med informanter genom att gå i god för en hos flera individer (1995, 7). Denna 

metod användes för urval till denna uppsats. 
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Initialt var tanken att intervjua sex individer, men på grund av svårigheter att få tag på 

informanter blev det slutgiltiga antalet informanter fyra. Enligt tidigare forskning är just 

den här typen av informanter, det vill säga fotbollshuliganer, svåra att få tag på och väldigt 

sällan villiga att ställa upp på intervjuer. Enligt Spaaij kan det handla om omständigheter 

rörande brottsliga utredningar, eller en allmän misstänksamhet mot utomstående (2008, 

371). Detta bekräftas även av en av informanterna som ställde upp i denna studie. Han 

uttrycker sig på följande vis: 

  
Ja, för vi får extremt mycket förfrågningar om att ställa upp i sånt här. Det är journalister och 

studenter som hör av sig hela tiden om att intervjua oss. Vi tackar ju alltid nej. Jag sa bara ja till att 

ställa upp för att det var *namn på gatekeeper* som frågade.  
 

På grund av svårigheter att nå denna typ av informanter användes i denna uppsats endast 

informanter från en och samma huliganfirma. Detta då en ingång via en gatekeeper i 

ytterligare en firma bedömdes för svår att få tag i. Att samtliga informanter tillhör samma 

huliganfirma kan vara en av orsakerna till att informanternas svar blev väldigt lika. 

Eftersom syftet inte var att jämföra olika firmor sågs det inte som en begränsning att 

endast ha nått ut till en firma.  

 

Att endast ha fyra informanter kan ses som en begränsning för denna uppsats, då bilden av 

huliganers upplevelser begränsas till endast ett fåtal individer. För den här uppsatsens 

anses dock att den data som genererades från de fyra informanterna är tillräcklig för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Detta då samtliga informanter svarade utförligt på 

frågorna, och var villiga att ta sig tiden som behövdes för att ge en bild av sina 

upplevelser. I tillägg har flera av informanterna varit med ett längre tag i firman, och var 

således kapabla till att bidra med många reflektioner utifrån lång erfarenhet. 

 

Ännu en aspekt av urvalet som kan ha haft betydelse för resultatet är att alla informanter är 

något äldre. Detta innebär i det här fallet att de varit med länge i firman, men också att de 
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trappat ned. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om informanterna varit 

yngre, eller om åldersspannet varit större. Detta är viktigt att ha i åtanke, och kommer 

diskuteras mer under uppsatsens avslutande diskussionsdel. 

 

6.2. Informanter 

Samtliga informanter är i 30–40-årsåldern. Tre av informanterna har varit med under en 

lång tid i en firma i en storstad i Sverige men har börjat trappa ner och är inte längre lika 

aktiva. Den fjärde har varit med i samma firma, men hoppat av. Informanterna har 

anonymiserats genom att tilldelas följande pseudonymer: Robin, Peter, Victor och Tom. 

Av hänsyn till informanterna och den forskningsetiska principen Konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, 12–13) ges ingen mer personlig information ut om dem.  

 

6.3. Datainsamling 

Data har samlats in genom enskilda intensiva intervjuer. Enligt Kathy Charmaz har 

intensiva intervjuer länge varit användbart inom olika kvalitativa metoder. Genom dessa 

intervjuer försöker den som intervjuar att förstå ett ämne, och den som intervjuas bidrar 

med relevanta erfarenheter som kan skapa större förståelse för detta ämne. Individen som 

intervjuas får beskriva och reflektera kring sina egna erfarenheter på ett sådant sätt som 

sällan sker i det vardagliga livet. I denna metod står informanten därmed för den största 

delen av konversationen, medan intervjuaren är där för att lyssna och förstå (2006, 25–26). 

Intervjuer sågs som en relevant datainsamlingsmetod för denna uppsats då målet var att 

söka en förståelse för fotbollshuliganers egna upplevelser kring våld och supporterskap. 

Det ansågs då passande att ställa frågor som öppnade för att informanterna skulle beskriva 

och reflektera kring sina upplevelser, och därmed genomföra intensiva intervjuer. 
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Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide som skapats för semi-strukturerade 

intervjuer. Intervjufrågorna utformades i en bestämd följd samt med följdfrågor om detta 

skulle behövas, något som kännetecknar en semi-strukturerad intervju (Lantz 2014, 33). 

En semistruktur passade för denna datainsamling då den öppnar för följdfrågor utifrån 

informanternas svar och det blir mer som en konversation. Detta än om konversationen 

följer en annan etikett än vardagliga konversationer, då man som intervjuare ställer 

följdfrågor som annars kanske inte hade gjorts i en vardaglig situation (Charmaz, 2006, 

26). Semistrukturerade intervjuer passade även bra med teoretisk tematisk analys då detta 

gjorde att intervjuerna utmynnade i teman. Intervjuguiderna såg likadana ut för alla 

informanter förutom för individen som inte längre är med i firman. För intervjun med 

denne reviderades således några av frågorna för att passa en informant som inte längre 

deltar i firmaverksamheten. Frågorna var dock i det stora hela likadana. 

 

Då det fanns begränsad tid och resurser genomfördes telefonintervjuer med samtliga 

informanter, då intervjuer ansikte mot ansikte skulle kräva resande till en annan stad. Att 

genomföra intervjuerna via telefon kunde ha medfört vissa begränsningar såsom tekniska 

problem och problem med exempelvis ljudkvalitet. Dessutom är det inte möjligt att se 

varandra under telefonintervjuer, vilket gör att exempelvis kroppsspråk inte går att ta del 

av. För den här uppsatsen ansågs dock inte dessa som några större problem. I och med att 

intervjuerna kunde ske var som helst gjorde detta att både informant och intervjuare kunde 

se till att befinna sig i en lugn miljö utan bakgrundsljud som kunde störa intervjun. Med 

hänsyn till den vikt som lades på att informanterna skulle vara anonyma var 

telefonintervjuer passande då detta innebar att uppsatsförfattarna inte fick se hur 

informanterna såg ut. Detta skapade ytterligare trygghet för informanterna i och med att de 

genom att inte behöva visa sitt ansikte till viss del även kunde anonymiseras för 

uppsatsförfattarna. Intervjuerna spelades in efter informanternas godkännande för att 

underlätta analysprocessen.  
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De begränsningar som fanns gjorde även att intervjuerna utfördes uppdelat, så att 

informanterna intervjuades av en uppsatsförfattare istället för två. Risken med denna 

metod är att det kan bli för olika intervjuer, eftersom det är två olika individer som utför 

dessa. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade innebar det dock att intervjuerna skulle 

bli olika oavsett intervjuare, då de handlade om individernas egna upplevelser och 

öppnade för olika följdfrågor. En till aspekt av att intervjuerna genomfördes uppdelat var 

att det bidrog till en trygghet hos informanterna då det fanns risk att känsliga ämnen skulle 

uppkomma. Att ha två intervjuare per intervju hade därmed kunnat bidra till känslan av att 

bli utfrågad mer än att intervjun kändes som ett samtal. Det gjorde det också lättare att låta 

samtalet flyta på med naturliga följdfrågor då risken annars är att de medverkande 

uppsatsförfattarna avbryter varandra eller ställer olika följdfrågor.  

 

I och med att uppsatsförfattarna arbetade fram en intervjuguide tillsammans och hade 

diskuterat vad som var viktigt att fokusera på fanns en struktur att bygga intervjuerna på. 

Detta gjorde att risken för intervjuer som blev för olika minskade. I tillägg kodades alla 

intervjuer gemensamt, vilket gjorde att tolkning och analys av intervjudata gjordes av båda 

uppsatsförfattarna. 

6.4. Analysmetod  
Den analysmetod som använts är teoretisk tematisk analys. Detta tillvägagångssätt 

definieras av att det belyser endast några aspekter av datan i detalj. Kodningen genomförs 

då med en specifik forskningsfråga som grund, i detta fall var det hur informanterna såg på 

våld och supporterskap som låg i fokus under kodningsprocessen. I enighet med Braun 

och Clarkes (2006, 15–23) steg-för-steg-guide för en tematisk analys, bearbetades datan 

som framkommit ur intervjuerna på följande vis: 

 

Innan kodningen inleddes transkriberades intervjuerna och lästes igenom för att få en 

uppfattning om vilka koder och teman som skulle kunna komma att utvecklas i kodningen 

och tematiseringen, detta är enligt Braun och Clarkes steg ett i en tematisk analys (2006, 
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15) I steg två genomfördes en initial kodning med närhet till empirin. Här menar Braun 

och Clarke att kodningens genomförande styrs av huruvida de teman som utvecklas i nästa 

steg är mer datadrivna eller teoridrivna (2006, 83). I detta fall är det, med teoretisk 

tematisk analys som grund, en kombination där våld och supporterskap i förhållande till 

social identitet utgjorde frågeställningar och syfte samtidigt som det fanns en 

intervjuguide som var utformad för att lyfta just dessa aspekter av huliganism. Steg tre 

enligt Braun och Clarkes analysmetod är sökandet efter teman. Detta utmynnade initialt i 

fyra teman: Kärlek till klubben, Våld under vissa premisser, Rivalitet samt Gemenskap. 

 

Enligt Lindgren fungerar koder som en del i en struktur av fästpunkter för analysen. Det är 

därmed viktigt att ha i beaktning att koder kan komma att ändras under processen, och det 

är av vikt för att inte hämma analysen (2014, 48). I denna uppsats skedde detta i och med 

att båda uppsatsförfattarna kodade samtliga intervjuer var för sig initialt, för att sedan slå 

ihop de båda kodningarna. Lindgren menar även att det är bra att påbörja sin analys innan 

hela kodningsprocessen är färdigställd, för att på så sätt se till att de teman som 

uppkommer även är begripliga i en analys (77). I denna uppsats användes detta arbetssätt, 

där de teman som uppkom började kopplas till tidigare forskning och teori i ett relativt 

tidigt skede. På så vis kunde en avvägning göras om huruvida analysen skulle nå sitt syfte 

att svara på frågeställningarna på ett begripligt sätt eller inte. I detta skede visade det sig 

även att ett av de teman som uppkommit inte var tydligt, och saknade tillräckligt med data 

för att stå för sig själv. Enligt Braun och Clarke är detta en vanlig del av analysprocessens 

fjärde steg, och för att åtgärda problemet kan det tema som inte funnit tillräckligt mycket 

stöd i materialet tas bort, eller slås ihop med ett andra teman (2006, 91). I denna uppsats 

var det temat “Kärleken för klubben” som under processen togs bort. Detta då det fanns 

en del material passande för detta tema, men materialet gick in för mycket på övriga 

teman. Aspekter kring kärlek till klubben lades således in under andra teman där detta 

ansågs relevant. De slutgiltiga teman som utmynnade från kodningen blev då: Våld under 

vissa premisser, Rivalitet och Gemenskap. 
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6.5. Etiska överväganden 
 

Under studiens gång har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning (2002) hafts i åtanke. Dessa är Samtyckeskravet, 

Informationskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet och har alla en roll i de 

överväganden som gjorts vid studiens genomförande samt skrivandet av uppsatsen. 

 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att informanterna gick med på att uppsatsförfattarna 

fick deras kontaktuppgifter och sedan kontaktades gällande sin medverkan. 

Informationskravet är ett krav som handlar om att man som forskare är skyldig att 

informera informanten om dennes uppgift i projektet och de villkor som finns 

(Vetenskapsrådet, 2002, 7). Detta gjordes inför intervjuerna genom ett informationsblad 

och återigen i samband med intervjuerna där deltagarna fick information om syftet med 

deras deltagande och vad studien handlade om. Deltagarna fick även information om att 

deras deltagande var frivilligt, och om deras rätt att när som helst avbryta intervjun. 

 

Vad gäller konfidentialitetskravet var det av stor vikt i denna studie att samtliga 

informanter hölls anonyma då det fanns risk att känsliga ämnen skulle uppkomma under 

intervjuerna. Detta tillgodosågs genom att informanters namn byttes ut till andra, att den 

supporterfirma samt fotbollsklubb som informanterna tillhör och staden de bor i 

anonymiserades. All information som kunde identifiera informanterna behandlades med 

största sekretess, genom att endast författarna till denna uppsats tog del av namn på 

informanter och de inspelade intervjuerna och således tillgodosågs även nyttjandekravet. I 

tillägg tillgodosågs nyttjandekravet genom att inspelat och transkriberat intervjumaterial 

efter uppsatsens färdigställande raderades. 

6.6. Använda ordet huligan? 

Inför uppsatsen fanns det i åtanke huruvida begreppet huligan skulle användas eller inte, 

och om det istället fanns ett mer passande ord för att beskriva informanterna. Detta då 
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tidigare forskning tycks peka på att de själva inte betecknar sig som huliganer, utan hellre 

använder andra uttryck såsom “ligister” och “grabbar” (Radmann, 2015, Höglund, 2005, 

Deogan, 2011). I tillägg är begreppet inte “emotionellt neutralt” enligt Radmann, och 

används av media på ett sätt som innefattar många olika typer av supportrar (2014, 548–

549). 

 

I skrivandet av uppsatsen togs dock beslutet att använda huligan som begrepp, då det är 

det mest använda i den tidigare forskningen och således ett vedertaget begrepp. Dessutom 

anses begreppet fotbollsrelaterat våld vara alltför brett och heltäckande, då denna uppsats 

syftar till att komma åt just en specifik grupp som utför våldet relaterat till fotboll. I denna 

uppsats används Spaaijs ovan nämnda (under rubriken “Begrepp”) definition av 

huliganism.  

Denna definition passar uppsatsens syfte, då den gör en distinktion mellan spontant våld 

från supportrar, och ett mer organiserat våld utfört av socialt organiserade grupper mot 

varandra vilket är det som eftersöks här (Spaaij, 2006, 11). 

 

7.0. Analys 

Under följande rubriker presenteras en analys utifrån informanternas upplevelser av våld 

och supporterskap tillsammans med tidigare forskning och teorier om social identitet och 

våld. Detta görs genom de teman som framkommit från den tematiska analysen. Dessa 

teman är: Våld under vissa premisser, Rivalitet och Gemenskap. I och med att 

frågeställningarnas huvudaspekter våld, supporterskap och social identitet genomsyrar allt 

material besvaras båda frågeställningarna under samma rubriker.  
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7.1. Våld under vissa premisser 

Ett tema som framträtt som centralt i huliganernas skapande av en social identitet är deras 

sätt att se våld i koppling till supporterskap som rätt under vissa omständigheter. Spaaijs 

tidigare forskning pekar på att det som skiljer huliganer från andra supportrar är just våldet 

och deras sätt att se på våldet som en del av supporterskapet (2008, 373). Detta bekräftas 

av de informanter som intervjuats för denna uppsats. Redan på frågan om hur Tom skulle 

definiera ordet huligan framställs våldet som en central del av huliganbegreppet: 

 
En huligan tycker jag är en person som har ett genuint intresse av den föreningen eller sporten som 

man säger sig tillhöra och som inte drar sig för att använda våld mot andra människor som är lika 

och har samma intresse. Och att man även aktivt söker möte för att utöva våld mot likasinnade. 
 

Att definiera sig som huligan handlar alltså om att man bör ha ett intresse för föreningen 

eller laget och vara öppen för att använda våld. Gällande just våldet beskrivs flera 

anledningar till varför huliganerna utövar våld och hur de ser på våld i allmänhet 

respektive våld inom huliganfirmor mot andra huliganer.  

 

En övergripande uppfattning av anledningen till att man utövar våld inom en huliganfirma 

är att det grundar sig i en vilja att slåss för sitt lag och att detta ger en kick. Victor 

beskriver det flera gånger i sin enkelhet som “jag tycker det är kul att slåss”, medan Peter 

lägger mer vikt i sin beskrivning av den upplevda kicken av slagsmålet: “Man får såna 

adrenalinkickar som du inte kan få någon annanstans. Det är alltså, fallskärmshoppning 

eller någonting, det är en promenad i parken jämfört med det här”. Just denna kick som 

slagsmålet och vinsten över andra firmor innebär beskrivs även på flertalet ställen i 

tidigare forskning (Finn 1994, Spaiij 2008, Radmann 2015), och tycks vara viktig för 

många huliganer gällande varför de medverkar i slagsmål.  

 

Det tycks finnas en upplevelse av att våld är någonting som är kul och okej när det gäller 

att utöva det med ett specifikt syfte i åtanke. I detta fall är det tydligt att fotbollslaget är 
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den bakomliggande faktorn, vilket framgår bland annat genom en av informanterna som 

menar att supporterskapet och kärleken till laget är det viktigaste. Han menar att det 

annars inte är en firma utan snarare ett “street fighting-gäng”. Betydelsen av att vara en 

passionerad supporter uttrycks av samtliga informanter samtidigt som det även belyses att 

våldet är en stor del av huliganfirmor. Robin beskriver en firma som en grupp som åker 

runt och slåss för sitt lag medan Victor är mer försiktig i sin beskrivning av firmans 

koppling till fotbollslaget. Dels menar han att kärleken till laget är det viktigaste och det 

som binder samman medlemmarna i en firma men han belyser också vikten av att vara 

“herre på täppan” i förhållande till andra huliganfirmor. Samtidigt hävdar han att han inte 

slåss för laget eller för att stötta dem på något sätt. Här finns det en tydlig särskiljning 

mellan supporterskapet och våldet, trots att båda delarna beskrivs som närvarande och 

centrala i en firma. Detta skiljer sig från de övriga informanterna som menar att våldet och 

fotbollen går hand i hand och att firman slåss för sitt lag. Tom beskriver det som att “Hela 

tanken med en firma är ju själva fotbollsintresset i första hand och våldet i andra hand. 

Eller att det går hand i hand men fotbollen ska vara det primära.”  

 

I forskningen av van Hiel et. al. upptäcktes en signifikant koppling mellan social identitet 

och variabeln för våld, som innebar att ju starkare identifiering en individ har till sitt lag 

och ju mer positivt inställd denna är till våld, desto större är risken för att delta i 

våldsamheter (2007, 182). Det går även att finna denna koppling hos informanterna i 

denna uppsats, där alla beskriver en väldigt stark identifiering med sitt lag och där alla är 

positivt inställda till våld. Det framkommer i denna analys precis som studien av van Hiel 

et. al. att firmans normer om våld skapar en social identitet som rättfärdigar 

informanternas brukande av våld. Det som dock är viktigt att observera är den vikt 

huliganerna lägger vid att våldet sker på de villkor som de anser som rätt.  
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Huliganerna beskriver en restriktiv syn på våld när det kommer till våld i allmänhet. 

Samtidigt ser de inte sitt eget sätt att utöva våld i koppling till sitt supporterskap som 

någonting negativt. Victor säger: 

 
Våld löser inga problem. Jag är egentligen emot våld. Jag ser det som att om inte motparten är med 

på det då vill inte jag vara med på det. Det känns som misshandel. Men är det på allas lika villkor 

så tycker jag att det är grymt.  
 

Våld som sker under vad som beskrivs som kontrollerande och ordnade former, framställs 

som en typ av kampsport som sker med oskrivna regler, på lika villkor och som endast 

berör de inblandade. Peter betonar vikten av att ingen utomstående blir drabbad och att 

ingen är tvingad att delta. Den allmänna uppfattningen av våld som är “okej” handlar om 

att det sker frivilligt och på lika villkor mot andra huliganfirmor. Detta går att koppla till 

Emergent Norm Theory (Turner & Killian 1987) som förklarar individers aggressiva 

beteende i grupp genom att nya normer om aggression och våld uppstår vid specifika 

tillfällen. Enligt teorin handlar det alltså inte om att de existerande sociala normerna 

upphör att gälla utan att nya skapas när en kris uppstår. I detta fall utgör krisen mötet med 

andra huliganfirmor och det är denna som gör att de nya normerna som skapas tillåter våld 

och till och med ser det som något att eftersträva.  

 

En av informanterna lyfter våldet som sker i samhället och hur samhällsklimatet ändrats i 

och med att våldet blivit grövre. Tom beskriver det som att “menlöst våld” har ökat:“Ser 

man hur samhället utvecklas så är det en väldigt dyster statistik som visas upp gällande 

vardagsvåldet och det som kan uppfattas som menlöst våld.”. De sociala normerna som 

finns i samhället genomsyrar samtliga informanternas svar där de beskriver våld i 

allmänhet som något negativt och tar även upp att våldet som de själva utövar 

stigmatiseras i förhållande till våld som utövas en vanlig helg. Robin uttrycker sig såhär:  
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Gå och klubba i city en helg, där är det x antal våldtäkter och misshandlar och knivslagsmål men 

inte stängs klubbarna ner för det en helg. Det fortgår ju varje helg med våldtäkter och rån och 

misshandlar. Så händer det en grej på fotbollen så blir det stora rubriker. Så jag håller inte med om 

att det är farligt att gå på en fotbollsmatch som många tror eller tycker. För mig är det farligare att 

gå på klubb en fredag. 
 

Generellt fördöms våld som inte är direkt kopplat till huliganism, där firmorna frivilligt 

ställer upp mot varandra. Våldet blir här alltså en aspekt som ses som acceptabelt att utföra 

av individer inom gruppen, mot en annan grupp. Även i Radmanns forskning uttrycker 

huliganer en gemensam känsla genom att de distanserar sig från handlingar som de anser 

som skadliga för sin klubb (2015, 76). Enligt Gerry P.T Finn är inställningen till våld som 

accepterat när man hejar på ett lag en del av en viss typ av supporterskap. Inom denna typ 

av supporterskap känner självutnämnda huliganer ett behov av att poängtera att de följer 

vissa koder som innebär att man endast utövar våld mot andra som frivilligt deltar i det. På 

så vis är det viktigt för huliganerna att poängtera att inga oskyldiga kommer till skada (91–

92).  

 

Detta är någonting som är närvarande i samtliga intervjuer i denna uppsats, och där två 

informanter upprepar detta på frågan om det är någonting de vill tillägga innan avslutandet 

av intervjun. Våld mot oskyldiga ses dels som någonting som kan skada klubben, och dels 

någonting som inte är en del av det supporterskap de utövar, och alltså någonting man utåt 

sett vill ta tydligt avstånd från. Robin poängterar att på frågan om huruvida oskyldiga 

människor påverkas av våldet är platsen en viktig del. Han menar att firmorna är en stor 

anledning till att det idag är tryggare på och runtomkring arenor eftersom firmorna har 

förflyttat våldet till “grusgropar och ängar”. I upplevelsen av våld i olika kontext uppstår 

en diskrepans då våld i allmänhet ses som något negativt men som inom huligankretsar är 

något positivt. Det finns därför en tydlig särskiljning mellan den sociala respektive den 

personliga identiteten eftersom våld utanför firman ses som något negativt.  
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Emergent Norm Theory kan hjälpa till att förklara hur de sociala normer som finns bortses 

från och hamnar i skymundan i gruppsammanhang där två huliganfirmor slåss mot 

varandra. Även Social Identification Model är applicerbar när det gäller gruppers 

aggressiva beteenden. Modellen utgår från att individer skapar sin självbild utifrån sociala 

kategorier och synen på sig själva och sin egen grupp. Detta har undersökts tidigare i 

Radmanns forskning där han identifierat att en “firmaidentitet” eller gruppidentitet skapas 

hos huliganer, där normerna inom gruppen också internaliseras hos individerna (2014, 

559–560). Denna firmaidentitet internaliseras av de individer som uppfattar sig själva som 

medlemmar i en grupp, vilket är den utgångspunkt Social Identification Model har i 

förklaringen till gruppbeteende och hur sociala kategorier används i skapandet av dessa 

beteenden.  

 

Trots beskrivningar av våldet som endast riktat mot de som frivilligt valt att ställa upp, 

medger två av informanterna att så kallade “överraskningsattacker” kan inträffa. Med 

dessa överraskningsattacker menas att en firma går till angrepp mot en annan firma som 

sitter på exempelvis en restaurang eller pub. Victor säger “...men det kan vara så att man 

vet att några sitter på en restaurang i närheten av något annat lag och att man kör en 

överraskningsattack då”. Peter förklarar det som att anledningar till att sådana här 

konfrontationer sker är att den andra firman “...känner sig underlägsen och så gömmer de 

sig på någon restaurang och vill inte komma ut”. Här rättfärdigar de alltså att oskyldiga 

kan komma till skada genom att skylla på att det är utgruppen som sitter och gömmer sig, 

och menar att det är mycket frustration bakom varför dessa attacker sker. Både Peter och 

Victor hävdar även att några minuters förvarning brukar ges, för att på så sätt få 

konfrontationen att ske utanför restaurangen istället för inne. Här har det alltså skapats en 

norm inom firman som bygger på att våld under vissa premisser kan vara okej, och blir 

alltså en del av den syn på våld som den sociala identiteten är uppbyggd på. 

 



23 
 

Samtidigt som våldet ses som något centralt för huliganfirmor, bland annat genom det som 

Tom menar, att “Tanken med en firma är ju att ha ett högt och respekterat våldskapital, så 

där är väl det den absolut viktigaste egenskapen utåt sett” ligger mycket fokus på 

supporterskapet och kärleken till klubben. Detta framgår genom informanternas 

upplevelse av den utveckling som skett inom huliganfirmor det senaste. De upplever en 

utveckling från att huliganfirmor handlat om fotbollen, laget och gemenskapen i första 

hand till att mycket fokus idag ligger på våldet och uppstyrda slagsmål utan direkt 

koppling till fotbollen. Detta är något som beskrivs som en negativ utveckling. Victor 

uttrycker det så här: 

 
Jag tycker det är en tråkig utveckling. Folk blir bättre på att slåss och tycker det är roligt att slåss, 

och då tar de med kompisar och då försvinner fotbollsintresset. Våldet blir viktigare, vilket jag inte 

tycker är det viktiga. Även om man ska vinna fighterna så behöver man ha bra fighters, självklart. 

Men man får värdera också. 
 

Radmann har även i sin forskning funnit att nästan alla huliganer säger att de som slåss för 

en klubb också har en kärlek till denna klubb (2015, 109). Detta tycks stämma även för 

informanterna i denna studie, än om de uttrycker att det sker en utveckling från detta. 

Huliganerna menar att de möts i kärleken till klubben och fotbollen och definierar också 

huligan som någon som “brinner för sitt lag”. Den sociala identiteten är därmed grundad i 

kärleken för laget och det är detta tillsammans med våldet som skapar den starka 

gemenskap som finns inom firman. Denna aspekt genomsyrar hela temat “Våld under 

vissa premisser” och visar på hur den sociala identiteten skapas genom våld.  

7.2. Rivalitet  

En viktig aspekt som framkommit från analysen av det empiriska materialet är rivaliteten 

mellan olika huliganfirmor, som grundar sig i rivaliteten mellan fotbollsklubbarna. Flera 

av informanterna menar att firman grundades till följd av att övriga rivaliserande lag 

startade firmor och att det fanns ett behov av att “försvara” sitt lag.  
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Bland annat menar Peter att firman grundades som en motpol till övriga firmor. An 

elaborated social identity model of crowds (ESIM) förklarar social identitet och 

gruppbeteende som något som skapas i förhållande till andra grupper. Firman grundades 

alltså, med ESIM i åtanke, i en kontext skapad av rivaliserande firmor. Rivaliteten mellan 

firmorna beskrivs inte minst genom Victors tankar kring vad det innebär att vara med i en 

firma:“Men sen är det mer en prestige mot de andra firmorna om att man får vara den 

bästa - herren på täppan.” Även här framgår det tydligt att rivaliteten är en grundpelare i 

skapandet av den sociala gruppen som firman utgör och att övriga gruppers syn på den 

egna sociala gruppen är väsentlig.  

 

ESIM kan appliceras även på huliganernas tankar kring begreppet huligan, då samtliga 

informanter menar att de definierar eller definierat sig som huliganer samtidigt som de är 

noga med att själva beskriva vad de anser utgör en huligan. Bland annat nämns kärlek till 

klubben som en viktig faktor för att vara huligan, men även våld och rivalitet är någonting 

som tas upp i alla intervjuer som genomförts. Radmann (2014, 559) menar att huliganer 

inte finns på individnivå utan att huliganer skapas i grupper av män. Den distinkta sociala 

identitet som finns inom firmor uppstår alltså både i intergrupp- och intragrupprelationer. 

Reichers teori om gruppbeteenden och social identitet bekräftas därmed av både 

informanterna i denna uppsats och Radmanns studie, där huliganer skapas i ett socialt 

sammanhang. Detta innebär att i frånvaron av rivaliserande huliganfirmor finns heller inte 

övriga firmor. Precis som ESIM lägger vikt vid skapas huliganer i en specifik kontext och 

handlar därför om en social identitet som endast är närvarande i förhållande till andra 

grupper.  

 

Rivaliteten visar sig alltså vara en stor del av firman och den gemenskap som finns. Detta 

är något som tydligt går att koppla till Social Identity Theory. Både genom begreppen in- 

och utgrupper samt genom ingruppsfavorisering. Det är tydligt att firman är ingruppen och 

att de rivaliserande firmorna definierats som utgrupper. I rivaliteten framstår även en 
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ingruppsfavorisering genom att informanterna framställer den egna gruppen, både laget 

och firman, som bättre än övriga genom att benämna rivalerna med negativa termer.  

Detta framgår i ett citat av Robin på frågan om hur det känns när hans lag vinner över det 

största rivaliserande laget samt när firman vinner över tillhörande lags firma: “Rivalen har 

ju alltid varit hatobjektet nummer ett. Dels för att de tror att de är bättre, men det är dem 

inte, varken på plan eller på fältet då.”.  

 

Richard Jenkins (2008, 102) argumenterar för att inkludering förutsätter exkludering på 

det vis att genom att identifiera vad det är som skapar ett “vi” måste också ett “de” skapas 

genom att framhäva de skillnader som finns mellan dessa grupper. Genom att definiera sin 

egen sociala grupp definierar man även utgrupperna. Genom att informanterna beskriver 

sin egen firma och fotbollsklubb som “den bästa” sätter detta alltså övriga firmor och lag i 

kontrast som sämre. Även i Spaaijs forskning nämns huliganernas sätt att höja sig själva 

genom att prata sämre om sina rivaler, och ibland fördöma attacker från rivaler som 

ohederliga eller fega för att skydda sitt eget rykte vid en slagsmålsförlust (2008, 382).  

 

Peter beskriver känslan kring att besegra en rival i slagsmål som en känsla som är större än 

om laget vinner samma rivalmöte på fotbollsplanen. Han menar att det krävs en uppoffring 

för att vinna över andra firmor medan han beskriver fotboll som “en lek”. Samtliga 

informanter bortsett från en betonar att firmans vinst känns viktigare är lagets. Att vinna 

över rivaliserande klubbar benämns som någonting viktigt, både på fotbollsplanen och i 

slagsmålen. Victor beskriver det som att en vinst mot en annan firma kan göra att “Du kan 

gå runt med ett leende på läpparna i flera veckor”. Även Peter beskriver vikten av att 

vinna mot rivaliserande klubbar som en “...obeskrivlig glädjekänsla” och att det inte 

riktigt går att förstå hur viktig den vinsten är. Det är rivaliteten som betonas när det gäller 

hur det känns att vinna över andra firmor och lag. Tom säger: “Men efter vinst mot andra 

storlag och klubbar som man har en stark rivalitet mot så håller ju sig lyckoruset kvar en 

klart längre stund.” Han är en av de informanter som lägger vikt på lagets vinst över 
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firmans vinst samtidigt som han menar att de känslor som uppkommer vid lagets vinst 

“snabbt återgår till det normala”. 

 

Robin beskriver lagets vinst som något större än firmans vinst och lyfter att det är en 

svårslagen känsla att vinna över just sina största firmarivaler. Även i dessa lägen är vikten 

av den sociala identiteten tydlig hos informanterna. I sitt sätt att sätta fotbollen som en lek 

jämfört med firmans slagsmål som något obeskrivligt viktigt blir det tydligt hur Peters 

självbild och egna identitet är starkt påverkat av hans medlemskap i firman. Även Victor 

som kan få hela sitt humör ändrat i flera veckor efter en vinst mot en rival visar en stark 

känsla av tillhörighet med gruppen, och att det ligger mycket rivalitet mellan ingruppen 

och utgruppen. I rivaliteten och synen på andra fotbollslag och tillhörande huliganfirmor 

framstår en tydlig social identitet som skapats inom gruppen och som stärks genom rivaler 

som av firman ses som utgrupper. Att använda sig av social kategorisering och placera 

människor i sociala grupper som ses som utgrupper är något som ökar sammanhållningen i 

den egna sociala gruppen. Tajfel och Turner menar att en konsensus i värderingar och 

normer i en grupp skapar en starkare sammanhållning (Crisp och Turner, 2014, 339). 

 

Vikten av se sig själva som bäst, och att andra, exempelvis europeiska lags firmor ser 

firman som bra, går att finna även i Spaiijs tidigare forskning. Spaiij hävdar att en viktig 

aspekt av huliganers identitetsbyggande är hur de hanterar sitt rykte gentemot andra 

firmor. Genom slagsmålen med andra firmor kan firman få ett rykte som tuffa och 

fruktade, och det är då viktigt att ens slagsmålsvinster kommuniceras såväl internt i firman 

som externt till andra (2008, 381). Detta sätt att värna om firmans rykte gentemot rivaler 

kan ses som ett sätt att skydda den sociala identiteten, att framhålla gruppens identitet för 

att således även höja sig själv. Detta görs internt i firman genom att man ser till att hålla 

resterande medlemmar av sin ingrupp uppdaterade om man lyckats bra i ett slagsmål mot 

en utgrupp.  
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Oavsett om det handlar om att slåss för sitt lag eller att slåss för firman i sig finns det en 

tydlig koppling till Tajfels Social Identity Theory och teorins beskrivning av sociala 

grupper som en källa till stolthet och självkänsla (Crisp och Turner, 2014, 339). Att 

applicera detta på fotbollshuliganer innebär att firman utgör den sociala gruppen och att 

man höjer gruppens status genom att vinna slagsmål. Ett exempel på detta är att en av 

informanterna pratar om den prestige som medföljer vunna slagsmål mot andra firmor då 

detta innebär att andra firmor i Europa uppmärksammar firmans framgångar. Just inom 

huligankretsar är det slagsmål och att vinna över andra firmor som innebär en hög status. 

Viljan att öka gruppens status hänger enligt Social Identity Theory ihop med att individens 

sociala identitet är så starkt sammankopplad med dennes sociala grupp, att gruppens höga 

status även innebär en höjd status för individen.  

 

Radmann nämner att historiska och pågående konflikter skapar ett kollektivt medvetande i 

en grupp mot andra grupper som stärker den egna gruppidentiteten. Denna konflikt kan 

handla om konflikter med andra än just rivaliserande firmor, såsom exempelvis polisen, 

men ofta finns en rivalitet med andra firmor som ligger till grund för det kollektiva 

medvetandet i gruppen (2015, s 40–41). Detta går att finna i denna uppsats, där rivaliteten 

framhålls som en pågående konflikt som sker i slagsmål med andra firmor. Rivaliteten är 

även historisk på så vis att den går långt tillbaka i tiden fotbollslagen emellan, och genom 

hur informanterna berättar om den egna firmans uppkomst som ett sätt att skydda sig från 

de rivaliserande fotbollslagens firmor.  

 

När man som supporter känner starkt för ett lag som finns lokalt, skapas något som Mehus 

och Kolstad benämner som lokal identitet. Detta är en identitet som byggs starkare ju mer 

man som supporter identifierar sig med sin lokala klubb. Denna identitet byggs upp av att 

se på matcher. Supporterskap är enligt Mehus och Kolstad inte nödvändigtvis byggt på 

fördomar och fientlighet mot motståndarlaget, men det är vanligt att känna att det finns ett 

”de” som inte är lika bra som ”oss”. På så sätt skapas ingrupper och rivaliserande 
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utgrupper som står i kontrast till varandra (2011, 835). Här skapas en rivalitet från 

supporterhåll dels genom att gå på matcher, men också genom att se motståndarna som en 

utgrupp. Även Finn beskriver den lokala identiteten som en väldigt stark sådan, och att en 

lokal anknytning till sitt lag kan bidra till en stark identifiering med sitt lag (1994, 95–96). 

Detta är relevant för denna uppsats, då flera informanter uttrycker en stark koppling till 

staden laget kommer från, och nämner att de ofta går på matcherna för att stå på läktaren 

och stötta laget. Den lokala anknytningen till laget kan således hjälpa till att känna starkare 

rivalitet mot andra lag, och därmed förstärka känslan av “vi” mot “dem”.  

 

Detta tema har belyst betydelsen av rivaliteten med andra firmor för huliganernas 

supporterskap. Rivaliteten tar sig i uttryck genom brukandet av våld mot andra firmor, och 

genom huliganernas sätt att prata nedsättande om sina rivaler för att höja sig själva. Detta 

blir en viktig del av huliganernas sociala identitet, där rivalerna tydligt placeras i utgrupper 

som ses som sämre än den egna firman. 

7.3. Gemenskap 

Detta tema visar hur skapandet av gemenskap ser ut i huliganfirman och belyser vikten av 

både intresse för fotboll och en vilja av slåss. En central aspekt i huliganernas 

beskrivningar av firman är gemenskapen som finns. Peter beskriver det så här: “Man kan 

se det som en andra familj för man hamnar i sådana situationer där man är så otroligt 

beroende av varandra och måste lita på varandra till 100 %. Så att alltså... man har ju en 

otrolig gruppkänsla, lojalitet”. Även Robin är tydlig i sin skildring av firman som en plats 

för gemenskap på frågan vad firman betytt genom åren “Den har betytt fruktansvärt bra 

gemenskap, som en andra familj typ”.   

 

Dessa bilder av en stark gemenskap bekräftas även av Spaaijs forskning, där han hävdar 

att firmor erbjuder de som är med en romantiserad bild av tillhörighet, solidaritet och 

vänskap (2008, 385). Radmann menar att de som är med i firmor har en självbild där 

våldet är viktigt för att bekräfta den egna identiteten och gruppidentiteten. Våldet gör både 
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individen och gruppen stark och fördjupar gemenskapen (2015, 114). Detta stämmer till 

viss del även överens med det som framkommit från denna uppsats, som nämnts under 

temat Våld under vissa premisser, men informanterna uttrycker också någonting annat 

som de upplever som väldigt viktigt för gemenskapen: fotbollsintresset och kärleken till 

klubben. När Robin får frågan om att beskriva en huliganfirma uttrycker han det så här: 

 
Ja, några som först och främst har hjärta för klubben. Mer än någon annan, det är oftast firman som 

åker med runt i Europa och stöttar dem, eller slåss då, för sitt lag. Har man inte kärleken till laget så 

är man ju ingen huligan. Det börjar med kärleken till laget, att man älskar laget och sedan, för de 

flesta så kommer man in i den biten att man gillar att slåss helt enkelt. 
 

Vikten av intresse för fotboll för gemenskapen blir även tydlig i hur Peter upplever 

utvecklingen mot våld från intresset för sporten: 

 
Alltså man samlas och gör saker ihop för att vi har ett gemensamt intresse kring fotboll. Har man 

inte det får man inte samma sammanhållning. Det kan man se nu att de yngre som håller på med 

detta, de är inte lika tighta, de är inte lika lojala längre. 
 

För Peter är alltså fotbollsintresset av stor vikt för gemenskapen inom firman. Känslan av 

gemenskap och vikten av denna menar Spaaij inte finns i firmor i stort, utan mer är förlagd 

i mindre, tätt sammanslutna grupperingar inom firman (2008, 385). Detta kan stämma in 

på Toms upplevelse av firman, där han menar att gemenskapen mest fanns bland de som 

kände varandra sedan innan. Detta speglar hans bild av firman nu när han inte längre är 

med, där han hävdar att han pratar med de från firman om han stöter på dem, men säger 

även: “Jag har ingen direkt kontakt med de som var med i firman, då de inte var mina 

vänner innan jag gick med i firman. Många som är med är ju kompisgäng från början”.  

 

Finn menar att alla unga människor söker efter en social identitet, och att detta sker för de 

unga fotbollshuliganerna när de söker sig till en firma (112–113). Enligt Tom var hans 
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förväntningar “...att det skulle vara en kultur och gemenskap där man skulle vara som ett 

stort kompisgäng och ha ett liknande intresse i första hand: fotbollen”, och att denna 

gemenskap var en av anledningarna till att han sökte sig till firman. Han uttrycker samma 

negativa känslor som de andra huliganerna om att firmaverksamheten går mot att handla 

mer om våldet än om fotbollen, och nämner det som en av anledningarna till att han inte 

längre är med. Det går att se det som att Toms inställning till våldet inte till 100 % stämde 

överens med de normer kring våldet som utvecklats. Här kan man se det som att de 

normer som fanns inom gruppen till en början kunde internaliseras hos Tom när våldet var 

starkt kopplat till fotbollen. När normerna senare har utvecklats till att inte handla lika 

mycket om fotbollen längre, har de inte kunnat skapa en bestående social identitet för 

honom. Detta då det är av vikt för Tom att våldet har en direkt koppling till fotbollen, och 

att gemenskapen ska vara centrerad kring fotbollen för att han ska vara med. 

 

Samtidigt som Tom uttrycker liknande åsikter som de andra informanterna gällande 

skillnaden i frivilligt och ofrivilligt våld, tycks alltså vikten av ett intresse för fotbollen 

vara än större hos honom. I kontrast till Tajfel och Turners beskrivning av hur medlemmar 

kan uteslutas om de inte faller in under de normer och värderingar som finns i gruppen 

(Crisp och Turner, 2014, 339), uteslöt Tom sig själv genom att lämna istället för att ha 

blivit exkluderad av den övriga gruppen.  

 

Samtliga informanter i denna uppsats beskriver alltså gemenskapen och intresset för 

fotboll som viktigt, men endast en av dem, Tom, har valt att helt lämna firman när våldet 

upplevs ha hamnat längre ifrån fotbollsrelaterade sammanhang. Varför det endast är Tom 

som lämnat av dessa informanter kan ha att göra med det han tidigare nämner - att han inte 

kände någon av de andra innan han gick med i firman och att gemenskapen således inte är 

lika stark för honom. De andra informanterna i uppsatsen uttrycker alla att de trappat ner 

på utövandet av våld i firman, men att vännerna från firman består. Peter säger:  
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Det är där jag har alla mina bästa vänner. Även fast jag nu kanske börjar bli lite äldre och trappa 

ner, så är vi fortfarande där. Vännerna finns liksom, alla de bästa som man kan lita på.  
 

Victor uttrycker även betydelsen av gemenskap och känslan av att firman blir som en 

andra familj, för honom sträcker det sig bortom fotbollsintresset och våldet:  

 
Själva firman betyder jättemycket. Jag har fått över 100 nya vänner, som har blivit riktiga vänner 

utanför fotbollen också. Det är inte bara våldet, utan det handlar om så mycket mer. Det är en 

vänskapskrets, ett litet… nästan som ett brödraskap. Så det betyder jättemycket för mig. Alltid varit 

genom åren.  
 

Crisp och Turner menar att sammanhållningen är stark i gruppen då alla delar samma 

normer och värderingar (2014, 339), och detta kan göra att Tom inte kände samma 

gemenskap då han var med, eftersom alla gruppens normer inte stämde överens med 

förväntningarna han hade på hur han ville att firman skulle vara. 

 

Finn menar att för att vara en supporter krävs det att individen känner någon form av 

gemensam identitet inte bara med klubben utan även med andra supportrar. Finn menar 

även att den spänning som upplevs på läktaren intensifieras av känslan av samhörighet 

med andra supportrar (1994, 102). Detta stämmer in på huliganerna, som uttrycker sitt 

gemensamma intresse för fotbollen som en del av gemenskapen. I sina sätt att beskriva 

firman som ett brödraskap som kräver lojalitet, är det tydligt att huliganerna känner en 

samhörighet med de andra i firman. Samhörigheten kommer från den gemensamma 

kärleken för klubben och intresset för fotbollen, men som analysen belyst i ett tidigare 

skede är även våldet av stor vikt för firmans existens.  

 

Det har under analysens gång blivit tydligt att ett viktigt krav för att vara en del av 

gemenskapen är att man, förutom kärleken till klubben, också delar samma syn på våld. 

Detta gäller dels att huliganer ska vara beredda att slåss för sin klubb och visa lojalitet med 
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sina likar i firman, samt att våldet inte ska påverka oskyldiga. För informanterna skiljer det 

sig åt i hur de utvecklat den syn på våld de har idag. Victor var intresserad av kampsport 

länge, även innan han gick med i firman, medan Peter upptäckte och fastnade för våldet 

först när han gick med i firman och blev en del av gemenskapen. För Peter kan sägas att 

det skedde en assimilering till gruppens normer när han gick med i firman och då fick 

uppleva vad våldet kunde bidra med. Detta överensstämmer med Social Identification 

Model där Tajfel menar att individen internaliserar de sociala kategorier som finns inom 

sociala grupper (1982, 16). Denna internalisering av sociala kategorier som övriga 

informanter upplevt gällande våld som en pelare för gemenskap är något som inte går att 

applicera på Tom. Trots en tidigare uttryckt positiv syn på våld mellan huliganfirmor 

upplevdes inte samma känsla av gemenskap eftersom han uttrycker ett missnöje över 

utvecklingen från att handla om gemenskap och supporterskap till att våldet och rivaliteten 

stod i fokus.  

 

Genom detta tema är det tydligt att aspekten gemenskap är den aspekt där våld, rivalitet 

och kärleken till fotbollen och laget möts. Det som framgår som viktigt i känslan och 

skapandet av gemenskap är de värderingar och intressen som informanterna delar.  

 

8.0. Diskussion och slutsats 

8.1. Diskussion  

Denna uppsats har syftat till att bidra med en förståelse för hur fotbollshuliganer upplever 

sitt supporterskap och dess koppling till våld, och hur detta kan bidra till en social 

identitet. En av de centrala slutsatserna från analysen är att informanterna skapar en social 

identitet som bygger på en syn på våld som någonting bra så länge det sker under vissa 

premisser. Vikt läggs på att inga oskyldiga kommer till skada. I tillägg är rivaliteten till 

andra fotbollslag och dess firmor viktiga för supporterskapet och utövandet av våld, och 

en central del i detta är den gemenskap som finns i firman. Dessa infallsvinklar återfinns i 
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stora drag även i tidigare forskning, som presenteras i analysdelen. En central aspekt som 

genomsyrar mycket av analysen är den pågående förändring av huliganismen som 

informanterna nämner. Detta är en aspekt som inte på samma sätt går att finna i tidigare 

forskning. Mycket av den empiri som samlats in för denna uppsats bekräftar alltså det som 

tidigare forskning påvisat, men det finns också några nya aspekter som kommer att 

diskuteras här nedan.  

 

Som går att finna i analysen skapas en social identitet bland informanterna som bygger 

mycket på gemenskap och rivalitet. Detta har visats flertalet gånger i bland annat 

Radmanns forskning (2015, ss 40–41, 106, 109) och van Hiels forskning (2007, 177–184). 

Denna uppsats har bekräftat tidigare forskning samt bidragit med ytterligare perspektiv på 

huliganism i Sverige som kan ha relevans i ett sökande efter att förstå varför huliganfirmor 

existerar och hur dessa fyller en funktion för sina medlemmar. Detta är intressant ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv då det visar på hur en social identitet kan skapa en känsla av 

ett rättfärdigt utövande av våld. 

 

Ett av de mest centrala resultaten i denna uppsats är informanternas syn på det egna 

våldsutövandet som rättfärdigat i koppling till sitt supporterskap, i och med att det är riktat 

mot andra huliganer och inte påverkar oskyldiga. Två informanter medger dock att det 

ibland kan ske så kallade “överraskningsattacker”. Det finns alltså en viss motstridighet 

där man hävdar att alla slagsmål är planerade och sker utan att påverka oskyldiga, 

samtidigt som det alltså kan hända att andra människor kommer i kläm. Det är således 

viktigt att notera att firmorna är snabba med att trycka på att deras våld sker helt utan att 

påverka andra, trots att det kan hända att andra människor ofrivilligt hamnar i eller 

bevittnar det som utspelar sig. Det är av vikt att i en uppsats som denna ha i åtanke vad 

informanterna kan ha för egen agenda med att delta och att det är möjligt att de vill 

frambringa en förskönande bild av sin verksamhet. Det är därför av betydelse att i tillägg 
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till att försöka förstå deras sätt att se på saken även diskutera vad de kan ha för egen 

vinning av att uttrycka sig på ett visst sätt.  

 

Som presenterat i analysen är det av vikt för huliganerna att i förhållande till sina rivaler 

framställa sig själva som bättre för att höja den egna gruppens status. Det kan vara så att 

detta sätt att framställa ingruppen som positiv i en sådan här uppsats även kan vara ett sätt 

att höja sin egen och gruppens status och framstå som bättre. Även Radmann hävdar att 

huliganer är medvetna om att de ses på ett visst sätt av andra i samhället, och att de därför 

anpassar hur de uttrycker sig i förhållande till detta. Radmann menar här att huliganerna är 

medvetna om de negativa laddningar som begreppet huligan har, och därför inte vill kalla 

sig själva för det (2014, 559–560). 

 

I detta fall skiljer sig resultatet för uppsats från det som framkommit i Radmanns 

forskning. Detta då informanterna i denna uppsats ser sig själva som huliganer. De menar 

dock också att det finns vissa beteckningar av huligan som de inte vill kännas vid. Dessa 

är beskrivningar av huliganer som sådana som vandaliserar, stormar planen under matcher 

och ger sig på oskyldiga - sådant som av informanterna anses som skadligt för klubben. 

Det tycks vara beskrivningar som dessa som informanterna i Radmanns forskning ser som 

definitioner av huligan och att det är denna beskrivning de vill distansera sig från (2014, 

559–560). Det verkar således vara vilken definition och vilka värderingar huliganerna 

lägger in i begreppet som avgör huruvida de vill identifiera sig som en huligan eller inte, 

och inte själva ordet i sig. Det kan då vara detta som är anledningen till att Radmanns 

informanter inte känner samma som informanterna i denna uppsats. En annan aspekt kan 

även vara att synen på huliganbegreppet eventuellt kan skilja sig åt både mellan firmor och 

enskilda individer. 

 

Som framkommit av analysen är informanterna noga med att framställa sig själva som de 

som fått våldet att flyttas från arenan och ut i industriområden och grusgropar. I Spaaijs 
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forskning nämns dock att Polismyndighetens agerande kan ha påverkat att våldet har 

förflyttats från arenan. Spaaij menar att huliganernas romantiserade bild av autonomi gör 

att de till stor grad anser sig ta sina egna beslut utan påverkan av andra. Spaaij menar att 

en slags mytologi byggs upp kring huliganerna om sig själva, och att de därför vill bli 

omskrivna på ett visst sätt i media och andra publikationer (2008, 338). Precis som 

informanterna i denna uppsats tycks alltså även andra huliganer lägga vikt vid att tala om 

och framställa sig själva på ett visst sätt. Precis som i Social Identity Theory är gruppen 

här en källa till stolthet (Crisp och Turner, 2014, 339) och det kan ses som en förklaring 

till behovet att framställa firman på ett visst sätt. 

 

En aspekt som framkommit i denna uppsats men som inte är lika närvarande i tidigare 

forskning är den bild som informanterna har av att motivationen för många att slåss inte 

längre handlar om en kärlek till klubben utan snarare om ett intresse endast för våldet i sig. 

Intressant är att denna bild av en förändrad huliganism varit närvarande under ett antal år, 

trots att den inte undersökts i forskningssyfte särskilt många gånger tidigare. Redan 2011 

beskrivs denna förändring av Tommy Deogan, bror till den avlidne fotbollshuliganen 

Tony Deogan, utifrån intervjuer med personer som är eller har varit inblandade i 

huliganism i Sverige (89–90). Det tycks således vara så att denna utveckling pågått under 

flera år. Pseudonymen Johan Höglund, tidigare medlem i AIK:s Firman boys uttrycker i 

sin bok om sina upplevelser som fotbollshuligan en pågående generationsväxling under 

tiden för bokens utgivning - 2005. Han menar att dessa nya huliganer kommer skapa sina 

egna normer inom firman (214–215), och det är möjligt att detta kan vara en anledning till 

den upplevda förändringen inom huliganismen i Sverige. Det kan vara så att de yngre 

huliganer som kommer in nu skapat andra normer, där fotbollsintresset inte är lika viktigt. 

I boken Va för jävla pack e ni? om Stockholmsklubbarnas supportrar, från 2010, nämns att 

det börjat rekryterats på nya sätt till firmorna. Där hävdas att det inte är supportrar som 

lockas till våld utan våldsintresserade individer som lockas till supporterskap (208). 
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Huruvida detta stämmer och är en anledning till utvecklingen är någonting som skulle vara 

relevant att forska vidare på.  

 

Informanterna för denna uppsats förklarar förändringen bland annat genom att samhället 

idag är mer våldsamt och att en konsekvens på detta är att gemenskapen och känslan av 

lojalitet mellan medlemmarna minskar. I dessa uttalanden framgår det tydligt att den 

sociala identiteten är starkt präglad av den gemenskap och sammanhållning som 

informanterna upplever inom firman. Samtidigt lyfts våldet som en stor del av firman och 

något som lägger grund för gemenskapen. Alla informanter för denna uppsats är i 30 och 

40-årsåldern och detta kan vara en aspekt av vikt. En förklaring till att förändringen ses 

som negativ kan vara att våldet för de äldre medlemmarna inte ses som en lika stor del av 

firman då de redan har utvecklat en stark social identitet och sammanhållning. De 

uttrycker också att de själva var mer aktiva gällande slagsmål och möten med andra firmor 

när de var yngre men att det idag är gemenskapen inom firman som betyder mest. Att 

informanterna är äldre och trappat ned kan ha haft en påverkan på deras syn på 

utvecklingen, och det vore av vikt att undersöka huruvida yngre huliganers upplevelser 

kring detta överensstämmer med de äldres. 

 

8.2. Slutsats och vidare forskning  
Den första frågeställningen, “Hur upplever svenska fotbollshuliganer kopplingen mellan 

våld och supporterskap?” besvaras i analysen genom att det framgår att huliganernas syn 

på kopplingen mellan våld och supporterskap är central för deras medlemskap i firman. 

Samtliga informanter uttrycker att det är viktigt med supporterskap och kärlek för klubben 

och att detta lägger en grund för att slåss tillsammans mot rivaliserande huliganfirmor. 

Detta går även åt andra håller då våldet ses som en viktig del av supporterskapet och den 

sammanhållning som finns inom den sociala gruppen. Det blir därmed tydligt att 

huliganerna ser en stark koppling mellan våld och supporterskap och att det ena förutsätter 

det andra.  
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Genom uppsatsens andra frågeställning, “Vilken betydelse har våld och supporterskap för 

den sociala identiteten?” undersöktes hur den sociala identiteten hos informanterna skapas 

i förhållande till våld och supporterskap. Vad gäller våldet och supporterskapets betydelse 

för den sociala identiteten visar analysen att de båda aspekterna är av vikt för utvecklandet 

av den sociala identiteten i firman. Den sociala identiteten framträder och skapas i 

huliganernas syn på våld och supporterskap och synen på våld som rättfärdigat i 

sammanhang kopplade till supporterskap genomsyrar empirin. Även aspekter av rivalitet 

och gemenskap framträder som viktiga för den sociala identiteten, vilket diskuteras i 

analys och diskussion.  

 

Ytterligare en aspekt som framträder utifrån dessa frågeställningar är informanternas syn 

på en pågående förändring av huliganismen i Sverige. Denna förändring upplevs av 

informanterna som att supporterskapets vikt minskar i huligansammanhang, och att allt 

fler endast är med på grund av intresse för våld. Av informanterna ses detta som en 

negativ utveckling, då deras sociala identitet visats bygga på ett våldsutövande som är 

kopplat till supporterskapet. 

 

Vidare forskning inom fenomenet fotbollshuliganism som hade varit relevant att 

undersöka är den utveckling som informanterna beskriver gällande att våldet idag har 

större betydelse än fotbollsintresset inom firman. Informanterna i denna uppsats uttrycker 

en utveckling inom firmakulturen gällande vikten av kärleken för fotbollen och laget och 

att det för yngre huliganer snarare handlar om våldet. Det vore av intresse att se om den 

indikation på en utveckling kring yngre huliganers syn stämmer. I tillägg vore det av 

intresse att se hur den sociala identiteten är uppbyggd för yngre huliganer och om den 

skiljer sig från de som varit med länge och trappat ner.  
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10. 0. Bilagor 

 

10.1. Selektivt kodningsschema  
 
Tema: Våld under vissa premisser 
Kategorier Koder Citat 

När våld är 
okej 

När det är 
frivilligt 

”… Och att man även aktivt söker möte för att utöva våld 
mot likasinnade” 
  
” Jag ser det som att om inte motparten är med på det då 
vill inte jag vara med på det” 
  
” Alla är med på det, det är ingen som är tvingad, det är 
helt frivilligt. Inga oskyldiga, inga som inte vill vara med 
är med. Så att ja… jag tycker att det är ganska sunt” 
  

  Inte i 
samhället i 
stort 

“Ser man hur samhället utvecklas så är det en väldigt 
dyster statistik som visas upp gällande vardagsvåldet och 
det som kan uppfattas som menlöst våld.” 
  
”Våld löser inga problem. Jag är egentligen emot våld” 
  
”Våld som utövas till exempel att fyra killar hoppar på 
någon stackare på stan tycker jag är avskyvärt” 
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Tema: Rivalitet 
Kategorier Koder Citat 

Mellan            
klubbar 

På planen “Rivalen har ju alltid varit hatobjektet nummer ett. 
  
“Men efter vinst mot andra storlag och klubbar som man 
har en stark rivalitet mot så håller ju sig lyckoruset kvar 
en klart längre stund.”  

  Att vinna 
slagsmål mot 
rivaler 

“...det är en obeskrivlig glädjekänsla”  
  
“Du kan gå runt med ett leende på läpparna i flera veckor” 
  
  

 
  
 
Tema: Gemenskap 
Kategorier Koder Citat 

Gemenskap i 
firman 

Vänskaper          “Den har betytt fruktansvärt bra gemenskap, som en andra 
familj typ” 
  
“Själva firman betyder jättemycket. Jag har fått över 100 nya 
vänner, som har blivit riktiga vänner utanför fotbollen också” 
  

  Kring 
fotbollen           

“Det börjar med kärleken till laget, att man älskar laget”  
  
“Alltså man samlas och gör saker ihop för att vi har ett 
gemensamt intresse kring fotboll. Har man inte det får man 
inte samma sammanhållning” 
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