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 I 

 

  Sammanfattning 
I arbetet har vi valt att reda ut och beskriva hur en modern huligan ser ut. När vi 

under studiebesök hos Supporterpolisen i Stockholm hörde att det ibland 

uppkommer missförstånd om hur den supporter ser ut som söker slagsmål, så ville 

vi ta reda på hur denna supporter tänker, klär sig och vad som motiverar honom 

att slåss. 

Information har vi hämtat in från tidigare arbeten kring huliganer, egna intervjuer, 

intervjuer från tidningar samt från Internet. Egen information har vi sedan tidigare 

då vi båda har ett stort idrotts intresse samt att en av oss bott och levt i Stockholm 

och indirekt kommit i kontakt med huliganer. 

Vi har valt att endast ta med supportrar från svenska storstadsregioner, då detta 

kommer att beröra oss mest i framtiden som polismän. 

Bland de vetenskapliga teorier som kan passa in på en kategori C-supporters 

beteende, är det ingen som passar perfekt, men det finns ett flertal teorier som 

innehåller klargöranden om dessa personer. 

Det resultat vi kommit fram till visar att dessa så kallade C-supportrar lever för 

fotbollen och för varandra i väl organiserade grupper. De lever också för att vid 

matchdagar träffa andra gäng, vilka håller på andra lag, och slåss mot dem i syfte 

att försvara klubblagets heder. I slagsmålen ges supportrarna sådana 

adrenalinkickar som de inte kan vara utan, utan söker den igen och igen i 

slagsmål. 

I en grupp har personer olika roller, som t.ex. i uppgift att kommunicera med 

andra grupperingar. Dessa C-supportrar har hämtat inspiration både vad gäller 

beteende och sin klädstil från engelska huliganer som föregick denna utveckling 

20 år sedan. 

 

 

Nyckelord: Kategori C-supporter, Casual och firma. 
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1  Inledning 
Inom den svenska polisen har man kommit överens att kategorisera in 

fotbollssupportrar i tre kategorier, A-, B- och C-supportrar.1 

A-supportern är hängiven sitt lag och har stort intresse för idrotten. De stödjer 

sitt lag genom att vara lugna och städade och gå på matcher och heja fram sitt 

lag. A-supporten stöder inte huliganerna och kan tänka sig ge tips till polisen 

för att förebygga sammanstötningar. 

B-supportern hänger för det mesta i klacken och ses av polisen som potentiella 

bråkmakare som gärna ställer upp i sammanstötningar med polis och andra 

idrottslags supportrar om så skulle behövas. 

C-supportern är en våldsam och kriminell person som drar nytta av 

matchtillfällen att starta och organisera sammanstötningar med andra lags 

supportrar eller med polis. C-supportern styr ofta över B-supportrarna och får 

ofta med dem i sammanstötningar. 

Dessa C-supportrar finns för det mesta kring de lag som kommer från en 

storstadsregion, det är ovanligt att de förekommer i supporterskaror från mindre 

städer, men det händer. Då dessa C-supportrar organiserats i en grupp, kallas de 

grupper för firmor.2 

1.1  Bakgrund 
Att skriva om det fotbollsrelaterade våldet är något som blev ett naturligt val då 

vi bägge har ett brett idrottsintresse där fotboll kanske är den största sporten för 

oss. Vi har Djurgårdens IF och Gefle IF som våra favoritlag, inom dessa 

föreningar spelar huliganismens roll stor skillnad. Djurgården har haft problem 

en längre tid och Gefle har nyligen tagit steget upp i allsvenskan och har ännu 

inte haft problem med huliganer men man hade farhågor om problem innan den 

allsvenska säsongen startade år 2005. 

På senare år har våldet kring idrottsevenemang, främst fotboll, förändrats, från 

att ha varit okontrollerade sammandrabbningar i anslutning till idrotts arenor till 

välplanerade uppgörelser ofta långt från arenorna. 

Anledning till varför vi skriver detta arbete är att försöka skapa större insikt i 

vad som driver en huligan och hur han och organisationen ser ut i dagsläget. 
                                                
1 Supporterpolis, 1996, s. 12. 
2 Hämtat från engelskan, Firm. 
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Det förekommer nämligen missförstånd inom poliskåren hur en huligan ser ut 

och tänker. Det kan orsaka problem då olika polisenheter skall samarbeta vid 

större kommenderingar. 

Under senare år har bilden av en fotbollshuligan ändrats väsentligt, från att vara 

klädd som vanlig supporter med matchtröja och andra attiraljer, till att vara 

moderiktigt klädd med inspiration från det engelska så kallade Casualmodet.3 

För att smälta in bland vanligt folk och gömma sig för polisen slutade de 

engelska fotbollshuliganerna att klä sig i det egna lagets matchtröjor och klädde 

sig istället Casual,4 dvs. de klädde sig vardagligt för att inte sticka ut, vilket tills 

slut blev som ett eget mode som även de svenska huliganerna tagit efter under 

de senaste åren. Denna utveckling har gått hand i hand med utvecklingen av 

våldets karaktär. Även det är taget ifrån den engelska fotbollskulturen. 

1.2 Syfte 
Syftet är att visa hur dagens huligan ser ut, hur denne tänker och hur denne går 

till väga. Samt visa dess organisation och vad som driver honom. Detta kan i sin 

tur hjälpa polisen i sitt arbete med att förebygga denna typ av kriminalitet. 

1.3  Frågeställningar 
Hur tänker den moderna huliganen? 

1.4  Avgränsningar 
I rapporten har vi valt att skriva om det fotbollsrelaterade våldet ur huliganens 

perspektiv och valt att inte skriva om polisens sätt att arbeta gentemot denna 

brottslighet. I rapporten skriver vi om supportrar som har anknytning till 

idrottsklubbar från Stockholmsregionen. 

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att fördjupa oss i de tidigare rapporter som är skrivna kring kategori 

C-supportrar och supporterpolisernas arbete. Då detta material inte räcker till 

har vi valt att få de personer som har kunskaper och erfarenheter kring detta 

ämne intervjuade. 

Då det har uppstått problem, har vi använt oss av en journalist (Lasse Persson 

från Radio Stockholm) som utfört intervjuerna åt oss då han har kontakter i 

                                                
3 Artikel, www.sverigescenen.se, 2000 
4 Uttryck hämtat från engelskan. 



C-supporterns mentalitet 

3 

 

dessa kretsar genom sitt arbete som sportjournalist. Vi har mottagit ljudfiler 

från intervjutillfällena, dessa har varit frivilliga och genomförts på offentliga 

platser och intervjupersonernas röster är förvrängda på deras begäran. 

Problemet har varit att intervjupersonerna inte velat prata med oss, då de inte 

vill offentliggöra vilka de är eller på grund av vår kommande position i 

samhället. 

Vi har även valt att söka information på Internet, där finns det både artiklar 

skrivna och även en del forum där detta ämne diskuteras dagligen. 

2 Teori 
I detta kapitel kommer vi att förklara varför en kategori C-supporter gör det han 

gör, utifrån kända vetenskapliga teorier. 

Det är svårt att hitta en enskild vetenskaplig teori som passar in perfekt, därför 

kommer vi att ta upp några teorier som passar bra in i detta ämne. 

2.1 Vetenskapliga teorier 

 Genusperspektivet 
En teori som kan vara relevant i detta sammanhang är genus.5 Där gäller det att 

inte vara feminin, utan vara överordnad kvinnan och framförallt vara 

överordnad andra män. För att bekräfta det för sig själv och visa det för andra 

kan det yttra sig i våld och aggressioner. I de lägre samhällsklasserna där 

klassiska manliga statussymboler som utbildning och yrkeskarriärer inte är så 

vanliga och ligger framdukat för de manliga ungdomarna kan de i syfte att mäta 

sin manlighet gå ut och slåss. Det kan förknippas med supportrar då de ofta är 

noga att påpeka att de inte är några kärringar eller bögar och att det är enbart 

män som slåss i supportergrupper som firmorna.6  

 Reversal theory 
En annan teori som psykologen Kerr, J.H. hävdar är reversal theory.7 Kerr 

menar att fotbollshuliganism kort och gott beror på jakten på spänning, 

risktagande och adrenalinkickar. De som ägnar sig åt dessa företeelser har 

enligt Kerr ett stort behov av att få kickar och starka upplevelser som 

                                                
5 Idrottssupportrar, 2004, s. 15 
6 Intervju med ”Kalle”, 2005 
7 Beskrivning av fotbollshuliganers kriminella karriärer, 2004, s. 12 
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slagsmålen ger dem. I stället för att få kickar av traditionella saker så får de sina 

kickar på detta sätt. Kerr menar att de värsta och mest framträdande personerna 

i dessa grupper kan vara psykopater och nöjer sig inte bara med att slåss vid 

fotbollsmatcher, utan hamnar ofta i slagsmål i andra situationer. 

Att detta våldsamma beteende uppkommit i samband med fotbollsmatcher 

anses inte ha med fotbollen att göra, utan förklaras med att fotbollen är billig 

och lättillgänglig för att uppleva dessa känslor och få kickarna. 

 Gängtillhörighet 
Gängtillhörighet spelar även det en stor roll.8 Som vi skrivit tidigare i uppsatsen 

saknar ungdomar i arbetarklassen ofta tillgång till utbildning eller annan social 

status i samhället. Till följd av hemrelaterade motgångar så söker sig ofta 

ungdomar till gäng och supportergrupper. I grupperna söker ofta individen 

skydd, identitet, spänning och en känsla av tillhörighet. Man uppnår även status 

genom grupptillhörighet och vuxenvärldens avståndstagande till de 

supportergrupper som slåss. 

 Subkultur 
Walter B. Miller9 anser att arbetarklassen har en egen kultur som innefattar 

både ungdomar och vuxna. Uppkomsten av denna kultur är en anpassning av 

omständigheter som fattiga människor lever i, i vårt fall ungdomar och vuxna 

som lever t.ex. i arbetslöshet. Miller upptäckte att ungdomar med problem som 

lever i gäng och begår brott ofta saknar en fadersgestalt. Han tolkade det så att 

ungdomarna och då främst pojkar ansluter sig till gäng där de kan få en 

fadersgestalt och samtidigt fly undan allt för dominerande feminina värderingar. 

Miller ansåg att de värderingar som är karaktäristiska hos den manliga 

arbetarklassen främjar brottsligt beteende, t.ex. bråk, tuffhet, spänning, tro på 

ödet och att vara oberoende. 

                                                
8 Idrottssupportrar, 2004, s. 15 
9 Introduktion till kriminologi, 2003, s. 166 
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3 Resultat 

 C-supporterns egen förklaring till hans beteende 
Det finns flera anledningar till vad det är som får en person att agera på det sätt 

som en kategori C-supporter gör enligt dem själva. Men framförallt är det den 

enorma adrenalinkick som driver dem till det dom gör. I samtliga intervjuer har 

just den faktorn varit den mest pådrivande. Den adrenalinkick som 

intervjupersonerna upplever vid slagsmålen har de svårigheter att förklara, men 

den är väldigt stark och går inte att jämföra med någon tidigare upplevelse. 

En annan faktor är deras kärlek till fotbollen och till klubblaget, att försvara sitt 

lags färger på det sätt som de kan göra, dvs. slåss utanför fotbollsplanen. Att stå 

upp för sitt lags färger i vått och torrt är något som beskrivs närmast patriotiskt, 

att folk inte ska se ner på det dom representerar. 

Den sista, men för den skull inte den minsta faktorn, är sammanhållningen inom 

gruppen. I många fall beskriver de sina relationer med kompisarna i gruppen på 

ett sätt som är nästintill familjär. Många av dessa personer har hela sina liv 

uppknutna till fotbollen och de kompisar som sympatiserar med deras tankar 

kring just deras fotbollslag. 

En kombination av dessa tre faktorer och läggningen att man drivs av tanken att 

visa att man älskar sitt lag, då får man en motiverad gärningsman som i hög 

grad kan slåss för sitt lag och sina bröder. 

Kategori C-supportrarnas grupper kallas för firmor. Detta uttryck, som de flesta 

andra interna uttryck, är direkt lånat från engelskans ord Firm.10 Dessa firmor 

existerar inom de olika fotbollslagens supporterskaror.11 

I firmorna råder en subkultur, med egna värderingar och en inriktning på 

klädmodet som skiljer sig från den vanliga supportern. Det förekommer även att 

det kan finnas flera firmor i samma supporterskara, som håller på samma lag. 

Värderingar som skiljer dem från en vanlig supporter är att de anser att sitt lags 

färger skall försvaras, inte då på fotbollsplanen, utan även på gatan, genom att 

slåss. Genom att tänka på detta sätt så legitimerar de sina handlingar och anser 

                                                
10 Firm är hämtat från fotboll firm, det är ett engelskt uttryck för gäng som samlas kring fotbollen för att söka 
upp andra gäng som de vill slåss med. www.wikipedia.org  
11 Innehållet i detta kapitel är resultatet av gjorda intervjuer 
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att det är okej att slåss, eftersom motståndaren också är en annan firma och är i 

samma sits, de vill försvara sina färger. Det är att jämföra det med två boxare 

som slåss i en ring, båda är med på det, fast firmorna gör det ute på gatan men 

även här med andra som är med på det. 

En av våra intervjupersoner beskriver dessa slagsmål som en viktig del, när det 

gäller att visa vad sitt lag går för. De flesta vet ju vilket deras lag är och vad de 

presterar på plan, men genom att slåss utanför arenan med likasinnade visar de 

att laget även kan stå upp för sina färger på fler sätt. De anser inte att slåss för 

sitt lag är till någon skada, de anser däremot att fotbollsspelare som sviker i 

spelarövergångar är till skada för laget, de visar inte hjärta för sina färger. 

Beskrivningen av den ultimata sammanstötningen är att sin egna firma är i 

numerärt underläge inför, men att de sen under slagsmålet står upp bra och ger 

motståndarna en ordentlig match. Själva mötet ska då vara på en stor yta, t.ex. 

på ett öppet fält, där man kommer gående sakta mot varandra på bred front, 

undertiden på vägen mot varandra så peppar de upp sig inom sin firma, vilket 

resulterar i någon form av gruppsykos. När de sen är nära, rusar de mot 

varandra och slagsmålet är ett faktum. Själva slagsmålen håller väldigt sällan på 

längre än ett par minuter, de bryts ofta av att polisen kommer och att folk 

springer från platsen för att undvika ett eventuellt omhändertagande. 

Klädmodet som de vill följa är även det hämtat från England. Stilen kallas 

Casual och har en historia bakom sig som startade i Liverpool i början på 80-

talet. Det började med att firmorna klädde sig på ett sånt sätt att de såg ut som 

vem som helst. De ville få bort de tydliga symbolerna, som matchtröjor och 

halsdukar för att kunna smälta in i den vardagliga supporterskaran. På så sätt 

skulle de då inte bli upptäckta av polisen i samma utsträckning som tidigare och 

då vinna mer tid för att kunna få igenom sina uppgörelser utan att bli störda av 

ordningsmakten. 

Det problem som uppstod då, var ju för firmorna att urskilja vem som var vän 

och vem som var fiende. Lösningen blev här att de olika firmorna klädde sig i 

olika klädsmärken inför matcher och andra sammankomster eller att de hade 

armbindlar eller något annat kännetecken. Denna modeutveckling gick vidare 

under åren, även i andra sammanhang, t.ex. I Manchester på 90-talet då bland 

andra musikgruppen Oasis blev ambassadörer för den lite smutsigare stil som 
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då var inne där, med ostrukna skjortor som hänger löst och ledigt. 

Londonsupportrarna klädde sig snobbigt med nystrukna Ralph Laurenskjortor 

instoppade. Även de andra delarna av England hade sina speciella stilar och 

klädesmärken. 

Casualmodet lever i allra högsta grad i de svenska firmornas subkultur. Även 

här förekommer det att de olika firmorna försöker hålla sig till så få 

klädesmärken som möjligt för att kunna sätta sin prägel inom deras 

gemensamma subkultur och för att kunna göra sig igenkända på sitt sätt. 

 Struktur 
De lag som har en större supporterskara kring sig, då framförallt i storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö, har ofta dessa firmor bland sina supportrar. 

Desto fler supportrar, ju fler kategori C-supportrar finns det förmodligen kring 

matcher och andra evenemang. 

Firmorna är uppbyggda hierarkiskt och har en väldigt stark sammanhållning, 

vilket gör att det är svårt för utomstående att ta sig in i dessa grupper. Det är 

oftast yngre kategori B-supportrar som vill ta sig in i firmorna för att på så sätt 

höjas i den interna hierarkin. 

Inom firman så har vissa personer ledarroller, en viktig person i detta 

sammanhang är han, oftast en person, som håller kontakten med de andra 

firmorna. Kontakten hålls i ett inledande skede via telefonsamtal eller sms, men 

när det börjar närma sig, rent tidsmässigt, så går kontakten över till enbart sms, 

fast då via Internet så polisen inte kan spåra telefonerna och på så sätt binda 

personerna till platsen. 

Denna person ser till att det finns några att slåss med och ordnar så det är klart 

med när de skall ses och vart de skall ses. De försöker även att styra upp någon 

form av taktik som syftar till att försöka hålla polisen borta från den aktuella 

platsen så länge som möjligt, så att tiden till att slåss blir så lång som möjligt. 

En annan aspekt i valet av plats är att den inte är för långt bort från arenan, det 

är ju ändå dit de vill för att stödja sitt lag. 

Genom att det finns en sådan hierarki, resulterar det i att de yngre killar som 

gärna vill visa hur tuffa de är, bildar sina egna firmor, som i dessa kretsar kallas 

för babyfimror. 

Babyfirmorna kan jämföras med de hangarounds som finns kring de 
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organiserade MC-ligorna.12 

Dessa killar i babyfirmorna kan utnyttjas till att hjälpa grabbarna i firmorna och 

användas som t.ex. Spotters.13 En spotter håller utkik efter polis eller andra 

firmor i samband med ett kommande slagsmål. Spotterns uppgift är att 

rapportera det han ser via mobiltelefon till firmaledarna, så att slagsmålet kan 

bli genomfört så bra som möjligt, utan störande moment. 

Ett bästa scenario är att båda firmorna har lurat polisen, i denna ”katt- och 

råttalek”, så att de är på en helt annan plats och att motståndsfirman kan komma 

med så många som möjligt och att slagsmålet får hålla på tills en segrare kan 

koras. 

Under slagsmålet är det viktigt att personerna följer det hederskodex som finns, 

man vill att det ska vara ett så schysst slagsmål som möjligt. 

Det förkommer att dessa sammanstötningar filmas av någon ur babyfirmorna 

eller av någon annan som inte är med och slåss, för att sen kunna titta på 

slagsmålet i efterhand för att kunna se vem som gjorde vad och för att kunna 

avgöra vilken av firmorna som vann slagsmålet, med andra ord, kora en vinnare 

i matchen. 

De kriterier som mäts efter då man korar en segrare är mod och vilken firma 

som slogs mest rättvist med hänsyn till dess numerära antal, det vill säga följde 

hederskodexen bäst. 

Den hederskodex som finns är även den taget direkt ifrån England, det är en 

form av gentlemansöverenskommelse där man visar ömsesidig respekt. De 

regler som finns är att man inte slår någon som inte är från en annan firma, 

precis som en boxare inte skulle slå någon i publiken. Inga tillhyggen, man 

använder bara nävar och sparkar. Man slår eller sparkar inte på en liggande 

persons huvud. Man slåss bara med dem som är med på det, med andra ord, 

träffar man någon ur en annan firma som är ute och går på stan med sin tjej, så 

låter man honom vara. Det är adrenalinkickarna som de vill åt, genom att vara 

feg så fyller det inget syfte och de andra i gänget kommer bara att se ner på dem 

som är fega. 

                                                
12 Aftonbladet, 2005-05-07 
13 Intervju med ”Kalle”, 2005 
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Det är dessa babyfirmor som är farliga på så sätt att de inte följer den 

hederskodex som finns, utan gör allt för att visa sig för de i de äldre firmorna. 

Det är ofta kring dessa slagsmål, mellan babyfirmorna, som det kan urarta. Det 

är inte meningen att man skall använda tillhyggen eller skada varandra 

allvarligt, inte heller att man skadar utomstående eller begå skadegörelse på de 

allmänna ting som kommer i deras väg. Då det är vanligare med droger inom 

babyfirmorna så går det han i hand med att det spårar ur. Killarna i 

babyfirmorna vill så gärna ha uppmärksamheten från firmorna att de tar droger 

för att kunna göra de mest galna saker, för att på så sätt kanske bli accepterad 

och medlem i en firma. 

Grabbarna i firmorna försöker att undvika droger eller i alla fall ta droger med 

sans, just av den anledningen, att det ofta urartar och man tappar kontrollen. 

Även babyfirmorna försöker också filma sina matcher, men de är inte alls lika 

försiktiga som de firmorna. De vill nämligen ha så mycket uppmärksamhet som 

möjligt och lägger därför ut dessa filmer på Internet för alla att se. Problemet är 

att polisen har väldigt bra koll på firmornas forum på Internet, då filmerna läggs 

ut kan polisen se vem som har gjort vad. Eftersom polisen har bra koll på vilka 

de är inom denna krets, är det inga svårigheter med att identifiera dem på 

bandet. 

Som vi tidigare skrivit i rapporten tycker firmorna att det är viktigt att på ett 

eller annat sätt dokumentera sammanstötningarna. Detta sker både med 

filmkamera och eller stillbildskamera. Dokumentationen sker för att man efteråt 

skall kunna gå igenom hur slagsmålet var och utse en vinnare. På de olika 

forumen på Internet utser man sedan en vinnare. Om en firma anser att 

motståndarna slagits tappert, t.ex. varit till antalet färre men ändå stått upp för 

eller varit lojal mot laget och sina polare så utser man gärna den andra firman 

som vinnare. Har man slagits juste, utan tillhyggen, bedöms det också som 

positivt. Ofta anlitas en kille från någon babyfirma att filma slagsmålet.  

Rättshjälp 

De våldsamma supportrarna hamnar ofta på tvären med rättvisan då de ofta 

omhändertas av polis både i förebyggande syfte samt om de gjort sig skyldiga 

till brott.  

På Internet kan en person som hamnat eller väntas hamna i ordningsmaktens 



C-supporterns mentalitet 

10 

 

förvar hitta information hur man skall och inte skall bete sig i olika 

situationer.14  

Man uppmanas att inte visa legitimation samt inte heller berätta vem man då 

man endast tagits i förvar enligt PL 13 § (polislagen).15 På detta vis kan man 

inte hamna i polisens register som potentiell bråkmakare. Man kan även hitta 

information hur man beter sig i förhör och hur länge man får hållas kvar samt 

rekommenderas att man alltid begär advokat. 

Mycket utav informationen går ut på att man skall ”jävlas” med polisen och 

sinka tiden för dem. 

Den omhändertagne uppmanas att på något sätt identifiera polisen som han 

blivit omhändertagen av. 

Om personen blivit slagen av polisen på ett eller annat sätt så uppmanas man att 

uppsöka läkare för att få eventuella skador dokumenterade. 

Även vid en eventuell daktning finns rekommendationer på Internet att man 

skall ”jävlas” så mycket som möjligt. Det står att man inte har rätt att neka en 

daktning utan måste gå med på en sådan men man kan alltid fördröja 

proceduren. 

Det finns en ”kom-ihåg-lista” med 13 punkter viktig information för en 

bråkmakare: 

1. Håll tyst. 

Allt du säger kan användas emot dig. Det är åklagaren som måste bevisa att du 

gjort dig skyldig till brott. Du har ingen skyldighet att underlätta deras arbete.  

Kom ihåg att allt det du säger blir offentligt när åklagren sänder över 

dokumenten till domstol. 

2. Ljug. 

Du får inte skylla brott på oskyldiga. Men annars får du ljuga hur mycket du 

behöver men tänk på din trovärdighet inför domstol om du där behöver ändra 

din story. 

3. Håll dig undan. 

Du riskerar inte att straffas om du inte kommer till förhör då du har kallats. 

Däremot kan du bli hämtad av polis om du uteblir ett flertal gånger.  

4. Följ med frivilligt. 

                                                
14 www.sverigescenen.se, 2005  
15 Lag (1984:387) polislagen 
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Om du bråkar när polis hämtar dig riskerar du både att åka på stryk samt att 

åtalas för våld mot tjänsteman. Följ snällt med och låt sedan JO granska saken. 

5. Ta med advokat. 

Att vara sin egen försvarare är lika fel som att vara sin egen kirurg när man är 

nedsövd. 

6. Ta med en kompis. 

Du har rätt att ta med en god vän som stöd vid ett förhör. 

7. Skriv i stället. 

Skriv ner vad du har att berätta i lugn och ro i hemmet. Lämna sedan lappen till 

polisen, därefter kan du vara tyst. 

8. Se upp med samvetet. 

Som misstänkt kan du få höra att du måste ta ditt ansvar och erkänna. Gå aldrig 

i den fällan. 

9. Varning för lättlurade poliser. 

Förhörs ledaren protesterar kanske inte när du berättar en hel korkad lögn 

historia. Avsikten är att du skall framstå som icke trovärdig när saken hamnar 

inför domstol. 

10. Strunta i hot och löften. 

Det är domstolen som bestämmer vilket straff du skall få och inte polismannen 

som förhör dig. Du får knappast lägra straff för att du anger dina kompisar. 

Begär namnet på polisen som framfört hotet och anmäl denne. 

11. Gå inte på polisens bluffar. 

Tro inte på att din medbrottsling har erkänt. Förhörs ledaren kan säga så för att 

du skall tappa modet och börja prata. 

12. Kräv kopia. 

Be alltid om en kopia av förhörs protokollet. Det som inte står där har du inte 

sagt och det du inte har sagt behöver du inte ångra. 

13. Skriv aldrig på. 

Skriv inte på strafförelägganden eller ordningsböter som du får av polisen. 

Begär alltid att få din sak prövat av domstol. 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 
Kan det vara så här? Kan verkligen vuxna människor leva för en klubb och 

t.o.m. slåss för den när den förening som de älskar och svärtas ner av deras 
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beteende i klubbens färger? Vi har genom egna intervjuer och av 

tidningsartiklar fått en bild av hur supportern både tycker, tänker och lever. Vi 

har genom dessa artiklar och intervjuer som dock enbart är från supporterns 

sida fått fram att det är så här en kategori C-supporter fungerar. 

Som vi skrivit tidigare har det varit så gott som omöjligt för oss själva att 

intervjua personer i dessa kretsar och därav tagit hjälp av bl.a. en journalist som 

vi känner väl samt funnit artiklar i kvälls tidningar. Vi känner stort förtroende 

för vår journalist som genomfört ett jobb åt oss. Vi känner även förtroende för 

Aftonbladet vid detta tillfälle då intervjun känns seriös samt att innehållet 

stämmer överens med andra fakta vi har. I dessa fall vet vi att intervjuerna har 

genomförts på ett objektiv sätt. Mot detta har vi inget att invända. 

Däremot har det varit problem att hitta vetenskapliga teorier som exakt passat in 

på vårt ämne, många teorier bygger på olika klasser i samhället. Vi menar att 

det inte förekommer någon klassindelning bland kategori C-supportrar. 

3.2 Resultatsammanfattning 
Resultatet av de intervjuer och den fördjupning vi gjort leder fram till en ganska 

klar bild över vad det är som driver och motiverar denna kategori av supporter. 

Till att börja med så skapas kontakten mellan dessa personer i något de alla har 

gemensamt, kärlek för sporten. I dessa mansdominerande sällskap skapas ofta 

en väldigt speciell stämning och en väldigt stark ”vi känsla”. 

Det finns en tydligt uttalad motståndare att fokusera sin eventuella ilska emot. 
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4  Diskussion 
I och kring fotbollen samlas det mycket människor och kärleken till ett 

gemensamt intresse, i detta fall ett fotbollslag, förbrödrar. Det är i dessa 

sammanhang, där människor har samlats, som det finns en skara som faller ur 

ramen och hittar varandra i ett gemensamt intresse. Vanliga supportrar nöjer sig 

att ta en öl efter matchen för att analysera och diskutera. Det kan de göra med 

motståndarlagets supportrar och det blir aldrig större dispyter än att de löser sig 

i muntliga diskussioner. 

De vi valt att fördjupa oss i är de personer som har ett intresse av att slåss och 

visa vad sitt klubblag kan prestera utanför fotbollsplanen. Som tur är, är denna 

skara förhållandevis liten, men de får väldigt mycket uppmärksamhet eftersom 

de gör saker som inte accepteras av idrottsklubben eller av samhället. 

I intervjuerna har det framkommit att dom själva inte anser sig begå några 

egentliga brott, för dem är det som när två boxare möts i en ring för att slåss. 

Skillnaden är att de är många som slåss samtidigt på en plats där det finns 

utrymme för det och alla är med på det. 

Man kan koppla några av de tidigare nämnda vetenskapliga teorier till de s.k. 

babyfirmorna då många söker sig till dessa grupper för att de ser upp till och 

vill bli som personerna i de ”riktiga” firmorna. I de ”riktiga” firmorna finns 

förebilder för ungdomarna som ledare och fadersgestalter men kanske också 

bara som män. 

De vetenskapliga teorier som tagit fram i detta arbete visar att det beteende som 

dessa personer innehar inte på något sätt är unikt, det förekommer i många 

miljöer och sammanhang. Vi anser inte att det är underligt att dom slåss, genom 

alla tider har mannen slagits för att visa vem som är störst och starkast. 

Med en återkoppling till genusperspektivet handlar det om att bli accepterad i 

gruppen och att hitta en identitet. De är fullt normalt att det bildas en stark ”vi 

och dom känsla”, vi tror den är en stark bidragande faktor till deras beteende. 

Det som utmärker dem är att de har en stor passion för adrenalinkickar och en 

avsaknad av inre spärrar. De spärrar som talar om när det är dags att bryta, de 

spärrar som talar om att det inte är acceptabelt att slå en annan människa. Precis 

som en huligan kan beskrivas i Kerr´s reversal theory tycker vi att det stämmer 
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in till viss del på de personer vi kommit i kontakt med. De söker ofta kickar och 

är på sätt och vis beroende av dessa. Det framkommer att vissa har försökt 

lämna dessa firmor, men att de kommer tillbaka, just av den anledningen. 

Avsaknaden av spänningen och adrenalinkickar, men också uteblivandet på de 

starka band som finns i dessa grupper. Det är det vi associerar till då vi tog upp 

gängtillhörigheten i teoriavsnittet. Då man lämnar en firma ställs det inga krav 

på personen i fråga, den som vill lämna firman får göra det när han vill. 

Problemet som uppstår är att hemma med familjen har man förmodligen inte 

samma typ av identitet som man har i firman. Detta gör att vara en kategori C-

supporter är mer än bara något man tar sig för i skuggan av idrotten och 

stöttandet av sitt fotbollslag, det är mer en livsstil, en kultur. 

Walter B. Miller skrev om denna företeelse och menade att i de olika klasserna 

i samhället kunde det bildas subkulturer inom de olika klasserna. I vårat fall 

handlar det inte om inte klasser, det framkommer inte i resultatet att 

bakgrunden har någon som helst betydelse, utan att i dessa slutna gäng 

uppkommer starka värderingar som inte följer de normala i samhället. Inom 

dessa grupper anses de personer som visar sig stora och starka och inte kliver 

undan för att slåss som framgångsrika. De yngre personerna som inte alltid är 

med i detta gäng, men har stor insyn, får då någon att se upp till, någon att 

efterlikna, en ledare eller en fadersgestalt. Eftersträvan att vilja vara med i en 

firma stiger hos de unga killarna, de efterliknar de äldre på så många plan som 

de bara kan. Det handlar inte bara om att imitera det våldsamma beteendet utan 

också kläder och stil, dels för att vinna status inom sin krets, men också att visa 

att man har tillhörighet i något som kan anses vara lite annorlunda och 

spännande. Vi tror att de yngre killarnas självförtroende ökar och de tar för sig i 

fler sammanhang, tyvärr då på ett negativt sätt och i fel sammanhang. De roller 

som de unga kliver in i blir mer en personlighet som de härmar, i samma veva 

som den äldre kategori C-supportern har ett liv vid sidan av fotbollen som inte 

är präglat med samma tendenser av våld. 

Visst kan vi på något sätt förstå att de vill försvara sina färger, men att söka upp 

likasinnade för att slåss, ligger som tur är utanför den vanliga supporterns 

normer. 
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4.1 Slutsatser och förslag 
Människor som gillar att slåss kommer alltid att finnas. I detta fall samlas de 

kring en gemensam passion, fotboll. Här finns det utrymme för denna typ av 

våldsverkare att härja förhållandevis fritt. De poliser som arbetar mot dem har 

svårigheter att lagföra dem, för de brott de begått, då det är en avsaknad av 

målsäganden. Faktum är att i en del av intervjuerna framkommer det som om 

att de gillar att ha poliser kring sig, då en av kickarna är att leka ”katt- och 

råttalek” med polisen för att få tid för att slåss och om det skulle urarta så finns 

polisen ofta i närheten. 

Det förslag som vi har kring den aktuella frågeställningen är att förbättra 

kommunikationen mellan supporterpolis och vanlig polis, så att det 

förebyggande arbetet kan förbättras. Genom att ha bredare kunskap hos den 

vanliga polisen, kan de tidigare upptäcka en kategori c-supporterskara och på så 

sätt förhindra eventuella sammanstötningar. 
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