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Ett stort Tack 

Vi vill inledningsvis tacka de tio personer som vi har intervjuat. Samtliga har gett oss inblick i 

deras värld och förklarat deras synsätt på det vilket har medfört att vi kunnat fördjupa oss i 

ämnet. Vi är väl medvetna om att det är ett känsligt ämne och efter önskemål har vi lovat att 

hålla våra respondenter hundra procent anonyma med undantag för ålder och yrke. Ett stort 

tack till er, utan er hade vi inte kunnat genomföra detta!  

Vi vill också passa på att tacka de vänner och bekanta som hjälpt oss med att tipsa och 

komma i kontakt med aktuella respondenter. 

Även ett stort tack vill vi ge till vår handledare Henrik Stenberg som väglett och givit oss tips 

och råd när vi känt oss lite vilsna.  

 

Klara och Lina



 

 

Abstrakt 

Denna uppsats är en socialpsykologisk och kvalitativ undersökning som syftar till att förstå hur 

man kan, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förstå varför vissa individer ansluter sig till 

en huliganfirma och varför de stannar kvar. Fotbollshuliganism blev som störst i Sverige på 

1990-talet och det pågår ett arbete i samhället för att försöka minska detta samhällsproblem då 

huliganismen innebär våld och vandalisering. Uppsatsen grundar sig på tio intervjuer med 

personer som har varit eller är aktiva i olika huliganfirmor i Sverige. Den vetenskapsteoretiska 

ansats som använts är hermeneutiken. Det insamlade empiriska materialet är analyserat med 

hjälp av följande socialpsykologiska teorier och begrepp: sociala band, skam och stolthet 

(Scheff 1994), interaktionsritualer och emotionell energi (Collins 2004), avvikande beteende 

(Becker 2005), maskulinitetsteori (Connell 2008), beroende och kickar (Giddens 1992), 

ungdomsfaser (Erikson 1988). Med utgångspunkt i dessa teorier har vi försökt att lyfta fram en 

socialpsykologisk förståelse för hur man kan förstå de drivkrafter som är orsaken till att man 

ansluter sig till en firma och vad som håller en kvar. Resultatet pekar på att en firma kan för 

individen ersätta en icke tillfredsställd livssituation. Resultatet visar också att gruppen är så 

viktig för individen att det kan skapa ett destruktivt beroende samt hur mycket den kan påverka 

individen att handla på ett sätt som denne aldrig hade gjort ensam.  

 

Nyckelord: Huligan, firma, gemenskap, sociala band, skam och stolthet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This is a social psychology and qualitative research studying what kind of people who become 

football hooligans and what makes them stay. Football hooliganism became a phenomenon in 

Sweden society in the 1990s and the community tried to reduce this because hooliganism 

involves violence and vandalism. The essay is based on ten interviews with people who have 

been or are active in a hooligan firm in Sweden. The epistemological approach is used as 

hermeneutics. The collected empirical material is analyzed using the following social 

psychological theories and concepts: social bonds, shame and pride (Scheff 1994), interaction 

rituals and emotional energy (Collins, 2004), abnormal behavior (Becker 2005), masculinity 

theory (Connell 2008), dependency and kicks (Giddens 1992), juvenile stages (Erikson 1988). 

Based on these theories, we have tried to highlight a social psychological approach of how to 

understand the reasons of why you join a company and what makes you stay. We concluded 

that a firm can replace a non satisfied life situation. We also concluded that the group is that 

important to the individual that it can create a destructive addiction and how much it can 

influence individuals to act in ways that he had never done alone. 

 

Keywords: Hooligan, firm, fellowship, social bond, shame and pride 
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1. Inledning 
 

”Det är väldigt svårt för mig att definiera en fotbollshuligan, vem som helst skulle kunna vara 

det. Jag känner personer som till vardags jobbar med allt från tandläkare till snickare, 

förskolelärare och bankrådgivare som jag sett leva ut ett helt annat liv när man går på match 

eller ska till ett uppstyrt slagsmål.” Martin 25.  

 

 

Fotbollsvåldet har skapat problem på läktarna, i samband med matcher och på andra håll. 

Slagsmål anordnas mellan de olika firmorna och polisen har svårt att avstyra dem då det sker i 

skymundan. Så kallade firmor finns i de flesta klubbar och det finns till och med firmor för dem 

som är mellan 10-13 år gamla, så kallade babyfirmor. Firmorna är organiserade grupper som 

har möten, regler och ledare. Personer som vi har pratat med har uttryckt att det var våldet som 

lockade, att det såg ”coolt” ut när supportrarna tog plats på läktarna och spred sin makt. Ämnet 

är för oss intressant då båda har spelat fotboll och följt med på matcher. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv är det intressant att ta reda på varför man ansluter sig till en sådan 

grupp och varför man stannar kvar. Hur kommer det sig att det räckte för oss att stå vid sidan 

och titta på matchen medan det för andra lockade att ta det några steg längre? 

För att förstå ett socialpsykologiskt fenomen är det viktigt att frågorna ställs till 

individen utifrån hur denne uppfattar sig själv och sin sociala tillhörighet till gruppen. Det är 

inte lämpligt att fokus enbart ligger på gruppen eller individen, utan hur dessa ter sig i 

förhållande till varandra. Det finns många socialpsykologiska aspekter i fenomenet 

fotbollshuliganism då det handlar om en individ i en grupp, gruppens påverkan på individen, 

gruppens förhållande till samhället och samhällets syn på huliganer. Det finns många sätt att 

angripa fenomenet fotbollshuliganism men vi fokuserar i denna studie främst på gruppens 

påverkan på individen och vi har därför valt att angripa det med anknytande begrepp, teorier 

och tidigare forskning. Människan söker ständigt efter en social miljö med gemenskap och 

bekräftelse ifrån andra och för dem som känner att de inte finner sin plats i samhället är det lätt 

hänt att man dras till olika subkulturer som till exempel fotbollshuliganism. Där får man allt 

som man som individ eftersträvar, gemenskap, bekräftelse, identitet, mening och sammanhang 

och därför blir det intressant att studera vilka personer som hamnar där och hur det påverkar 

dem.  
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1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka och förstå vår 

frågeställning: Varför söker sig vissa individer till fotbollshuliganism, varför stannar de kvar 

samt hur ser grupprocesserna och interaktionerna ut i gruppen? Under uppsatsen gång har tre 

specifika teman varit framträdande: Gemenskap, gruppens påverkan och våld. Temat 

gemenskap handlar om individens strävan efter att vilja tillhöra ett socialt sammanhang, hur 

gemenskapen upprättas, bevaras och förstärks. Gruppens påverkan belyser hur individen 

påverkas som medlem i en huliganfirma och varför denne väljer att stanna kvar. Våld var för 

oss ett självklart tema att undersöka då det är en av grundpelarna inom fotbollshuliganism. Vi 

är främst intresserade av att förstå hur individen påverkas av gruppen och vilken roll den spelar 

i personens vardag. Då samhället inte står i fokus är detta inte en sociologisk studie och inte 

heller en psykologisk studie där vi enbart studerar individen. En socialpsykologisk studie 

fokuserar på sambandet mellan individen och samhället och i vårt fall individen som huligan i 

gruppen av fotbollshuliganer. Vi har utfört en kvalitativ studie där vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer med tio respondenter.  

För att kunna besvara frågeställningen har vi utgått från teorier om sociala band, skam och 

stolthet, interaktionsritualer, beroende av kickar, avvikande beteende, maskulinitet och 

ungdomsfaser.  

 

1.2. Disposition 

Arbetet är uppdelat i åtta delar i vilka det redogörs för vad som ska studeras, hur det ska gå till 

och slutligen resultatet av intervjuerna samt en analys av det. Första delen innehåller en ingång 

till uppsatsen samt den frågeställning och det syfte som ligger till grund för undersökningen. 

Andra delen beskriver huliganismens bakgrundshistoria, var och hur det startade och hur det 

blev etablerat i Sverige. I denna del ingår det även fem vetenskapliga artiklar som beskriver 

tidigare forskning om ämnet. I den tredje delen beskrivs den vetenskapsteoretiska ansats som 

vi har valt, förförståelsen om ämnet, vilken metod vi har valt för att genomföra studien, urval 

av informanter, tillvägagångssättet i arbetet, tillförlitligheten samt en etisk reflektion. I den 

fjärde delen beskrivs de olika teorier som vi har valt och varför vi har valt dem. I den femte 

delen presenteras det material som vi har fått ut av våra intervjuer. Här är det uppdelat i en 

tematisering där varje tema innehåller information från samtliga intervjuer. Den sjätte delen 

innehåller vår socialpsykologiska analys av det material som framkommer i kapitel fem och 

som kopplas till de teorier som valts. I den sjunde delen återfinns de slutsatser som vi dragit 
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och en sammanfattning av vad vi har fått fram i studien. Den sista och åttonde delen innehåller 

våra reflektioner kring arbetet i sin helhet, samt kritisk granskning av vårt sätt att arbeta.  

 

2. Bakgrund 

Intresset för fotboll växte fram på de brittiska öarna redan under medeltiden, dock var det på 

denna tid ett oerhört brutalt spel utan några regler. Det fanns inte heller någon spelplan med 

avgränsning till publik eller någon uppdelning mellan spelarna, utan det var fritt fram att storma 

fram på gator och torg för att få in bollen i motståndarens mål och de flesta medel togs till för 

att detta skulle inträffa. Även om detta spelsätt inte alls är likt det som vi idag kallar för fotboll 

så finns det vissa delar som återspeglas från medeltiden, nämligen våldet. På 1300-talet ansågs 

fotboll vara en vild och ociviliserad sport och år 1314 utfördes ett kungligt förbud mot fotboll. 

Långt senare på 1800-talet i England kom fotbollen att skötas i mer kontrollerbara former, dock 

stannade våldet kvar bland publiken. Fotbollshuliganismen växte till sig ordentligt och England 

hade problem på publiktäta matcher och år 1990 kom ett beslut att ståplatsläktare skulle ersättas 

med sittplatsläktare för att få mer ordning. Från medeltiden har även traditionen om folkfest 

kring fotbollen bevarats, de flesta matcher har höga publiksiffror och myndighetsinsatser krävs 

för att bevara kontroll och någorlunda lugn på städernas gator. Från att anses som en vild och 

ociviliserad sport kom fotbollen under 1800-talet att utvecklas till en sport som skulle uppfostra 

unga män och lära dem disciplin, fotboll skulle utvecklas till en gentlemannasport. Spelet 

etablerades hos unga män inom arbetarklassen i de brittiska industristäderna. Proffsfotbollen 

växte fram och med det även en större publik som genererade en bredare huliganism 

(Andersson&Radman 1998:11-12). Det engelska fotbollsspelet spred sig sakta men säkert in i 

Sverige under 1870-80- talen och främst var det en idrott som ansågs vara lämplig för den 

svenska medelklassungdomen och etablerades främst i skolor, militärförläggningar och på vissa 

industriorter. Sporten blev kontroversiell och meningarna gick isär: var det en sport som 

framhävde mannens styrka och disciplin eller var det en sport som endast var farlig och 

våldsam? (Andersson&Radman 1998:30) Huliganism har kommit att betraktas som ett 

samhällsproblem. Under 1990-talet har det varit relativt lugnt på de svenska läktarna även om 

det kom att betraktas som en ny era för ökad brottsstatistik överlag. Ungdomsvåldet ökade 

markant och fotbollshuliganismen påverkade denna ökning avsevärt, men massmedias 

uppmärksammade belysning av problemet har bidragit till att stärka huliganismens verkliga 

omfattning. Tre forskare vid namnen Eric Dunning, John Williams och Patrick Murphy hävdar 
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att huliganismen alltid har funnits inom fotbollen men att det är media som i viss utsträckning 

har bidragit till ökningen av dagens huliganism.  

 En grundtanke kring synen på fotbollshuliganismens utbredning är bristen på 

kommunikation i de fostrande hemmen. Det som ska vara kärnfamiljen, den trygga bas som 

man utvecklar sin identitet ifrån har på många håll försvagats och kommit att ersättas av andra 

grupper. För en ung pojke som inte får en trygg och uppfostrande uppväxt med mycket kärlek, 

är det lätt att man söker sig till andra grupperingar där man kan skapa sig en identitet och få den 

uppmärksamhet som man kanske många gånger saknar rent omedvetet. Bristen på den 

essentiella vuxenkontakten spelar en avgörande roll för om ett barn ska hamna i ett destruktivt 

beteende eller söka sig till olika subkulturer (Andersson&Radman 1998:111-113). Man kan 

säga att från 1970 och framåt har svensk publik mer och mer anammat den engelska publiken, 

med starka färger, flaggor, banderoller och sång och gradvis trängde influenser från den 

engelska huliganismen in i svensk fotboll. Läktarvåldet hamnade mer och mer i fokus för 

massmedias ögon och tidigare olyckor som skett i samband med sammandrabbningar mellan 

olika supportrar var vanligt men fick med tiden mer och mer fokus som gjorde att 

fotbollshuliganism började anses som ett samhällsproblem. Lokalpressen anklagades för att i 

onödan hetsa upp stämningen mellan olika lag, då målsättningen med artiklarna inte oftast gick 

ut på att reda ut vad som egentligen hade hänt utan att till viss del skapa en moralisk panik 

(Andersson&Radman 1998:116-118). 

 Uppdrag Granskning gjorde ett reportage 10 april 2013 om fotbollshuliganismen 

i dagens Sverige med främst fokus på Firman Boys som är huliganfirman för AIK med 

kopplingar till Hells Angels. Hoten mot spelare, tränare och ledare är ett växande problem och 

det påvisas att 40 % av sportchefer och VD:ar har blivit utsatta för hot men att endast 13 % 

vågar polisanmäla. Uppdrag Granskning får tillgång till huliganfirmornas främsta nätforum där 

de kan uttrycka åsikter och där framgår att en man som uttrycker sitt hat mot demokrati också 

är ungdomstränare i en klubb (Svt 2013) 

 

2.1 Tidigare forskning  

Nedan följer vetenskaplig forskning som berör ämnet fotbollshuliganism. Vi har valt att 

presentera de olika artiklarna och kortfattat förklara vad de innehåller och i slutet av varje 

presentation följer en motivering till varför just den artikeln är relevant får vår studie.  

 

2.1.1. Hur definieras en fotbollshuligan? 
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Brittiska forskare har sedan långt tillbaka i tiden varit intresserade av och bedrivit forskning om 

engelsk fotbollshuliganism. En av de mest framgångsrika och betydelsefulla forskarna av 

fotbollskulturen är Gary Armstrong.  Ett av hans mest kända verk Football Hooligans – 

knowing the score (1998) är den första antropologiska studien som gjorts om fotbollsvåld. 

Studien är ett resultat av Armstrongs observationer på en engelsk supporterklubb vid namnet 

Blades. Syftet med studien var att undersöka hur unga supportrar blir definierade som huliganer, 

men Armstrong ville även dementera antagandet om att våldet måste ha en anknytning till 

matchdagen. Efter att ha observerat supportergruppen Blades under en längre tid kom han fram 

till att det inte fanns några typiska stereotyper, varken när det gällde supportrarna själva eller 

deras bakgrund. Tidigare hypoteser om att medlemmarna skulle ha vuxit upp hos ensamstående 

föräldrar, ha dåliga skolresultat eller haft en tidigare kriminell bakgrund stämde inte överens 

med det Armstrong kom fram till i sin studie (Armstrong, 1998). Denna artikel har relevans då 

resultatet av Armstrongs studie stämmer överens med vår förförståelse om att vem som helst 

kan vara fotbollshuligan och för att vi tror att den gemensamma uppfattningen om 

fotbollshuliganer är just så som Armstrong bevisar att det inte är.  

 

2.1.2 Fotbollshuliganism ur ett sociologiskt perspektiv  

Förutom Armstrongs forskning inom huliganism har även Eric Dunning (2000) forskat i ämnet. 

Dunning beskrivs som en banbrytare inom området och han har tillsammans med Patrick 

Murphy grundat ett forskningscenter för fotbollsforskning. De har även gjort en studie om 

fotbollshuliganism som sammanfattas i artikeln Towards a sociological understanding of 

football hooliganism as a world phenomenon. Författarna belyser fotbollshuliganism som ett 

fenomen utifrån ett sociologiskt perspektiv och de använder sig främst av de engelska 

tidningarnas skildringar av fotbollsvåldet som en empirisk bas för att utforska hur huliganism 

kan förstås. Studiens syfte är att undersöka varför ungdomar och unga vuxna män har utvecklat 

intresset av att slåss samt vilken njutning de finner i detta. Studien belyser också hur fotbollen 

har blivit en arena där dessa våldsamma aktiviteter kan utspelas utan större problem. Forskarna 

försöker i sin studie hitta betydelserna av huliganernas beteenden genom en noga analys av 

ordagranna uttalanden av huliganerna själva. De har även försökt lokalisera fotbollshuliganer i 

hela samhällsstrukturen, särskilt i olika klassystem. De har också undersökt dynamiken i 

relationen mellan huliganerna som grupp och i jämförelse med andra grupper i samhället. 

Resultatet av studien speglar inte varför man väljer att bli en huligan, däremot belyser de flera 

bidragande faktorer så som alkohol, maskulinitet, arbetarklass, media samt en 
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ökad känsla av kamratskap (Dunning 2000).    

 Artikeln är vald utifrån den aspekt att den belyser vad unga, vuxna män får ut av 

huliganismen och resultatet av studien pekar på flera olika anledningar till varför vissa 

individer ansluter sig till en firma och varför de stannar kvar.  

 

2.1.3 Identitetsskapande  

Ramón Spaaij har också belyst fotbollshuliganism i sin artikel Men Like Us, Boys Like Them. 

Violence, Masculinity, and Collective (2008). Studien är baserad på material från drygt 400 

semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer under sex års tid. Resultatet visar 

att huligangrupperingar är en identitetsskapande och organiserad verksamhet där 

gruppmedlemmar får en känsla av grupptillhörighet och solidaritet. Författaren menar att 

huliganerna får sin identitet genom ett vi mot dem tänk där de definierar sig själva utifrån andra 

rivaliserade grupper, så som andra huliganfirmor. Spaaij betonar att sammanhållningen främst 

bygger på den gemensamma viljan att ständigt vara redo för fight. Många av de huliganer som 

blev intervjuade ansåg sig ha tråkiga liv och tråkiga arbeten och sökte sig därför efter spänning 

i form av våld. Spaaij kom också fram till att huliganism var en tillfällig aktivitet som skulle 

komma att avta om individerna fick något annat att glädjas åt som var utanför gruppen (Spaaij 

2008).   

 Relevansen för denna artikel ligger i att den betonar hur viktig gemenskapen är 

och hur stark den blir i en huliganfirma och är därmed en förklaring till varför man inte lämnar 

gruppen. Artikeln belyser även det tomrum som individer kan känna och som driver dem till att 

fylla det med vad som helst, i det här fallet, spänning i form av våld.  

  

2.1.4 Det kollektiva minnet  

Anthony King är en annan forskare som i sin artikel Violent pasts: collective memory and 

football hooliganism (2011) betonar att fotbollsvåldet har förklarats på ett alltför ensidigt sätt. 

Han menar att tidigare forskning fokuserat allt för mycket på de processer som är orsaken till 

att våldet bryter ut. Kings artikel belyser istället varför det kollektiva minnet är en viktig del för 

huliganer och menar att själva våldshandlingarna varar i väldigt kort tid i jämförelse med den 

tid som gruppen ägnar åt att förbereda slagsmål och diskussioner. Det kollektiva minnet fyller 

funktionen att sammansvetsa individerna till en grupp, genom att man träffas, diskuterar och 

umgås utöver slagsmål och det stärker gruppen. King har använt sig av Webers teorier om hur 

en enskild grupp på olika sätt kan utestänga andra personer från den aktuella gruppen. Detta 
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kan ske genom att gruppen använder sig av olika symboler, språk eller klädstilar för att särskilja 

sig från andra. Dessa attribut och gruppens gemensamma handlingar bidrar till att statusgruppen 

stärks. Dessa statusgrupper består av en hierarki där man måste genomföra de handlingar som 

gruppen har bestämt för att få bli medlem men också för att kunna klättra i hierarkin. Om man 

bryter mot gruppens normer eller avstår från det man bestämt får man ofta kraftfulla sanktioner 

som till exempel tillrättavisningar. Kings drar slutsatsen att denna form av social samvaro 

endast skapar solidaritet om gruppen gemensamt är överens om vilka regler som finns och att 

medlemmarna vet om gruppens värde. Om detta värde inte går att etablera kommer gruppen 

sluta existera och istället bestå av en sammanslutning av enskilda individer (King, 2001). 

Artikeln har relevans för vår studie då den förklarar gruppens betydelse och påverkan på 

individen. Generellt sett tror vi att samhället har en bild av att fotbollshuliganer bara sysselsätter 

sig med våld, artikeln dementerar det. Artikeln klarlägger istället att fotbollshuliganism handlar 

om gemenskap och kan öka förståelsen till varför dessa individer väljer att leva som de gör.  

 

3.Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Begreppet hermeneutik (Allwood & Eriksson 2010:95) betyder läran om förståelse och 

tolkningskonst och handlar om förklaring och förståelse av mänskligt beteende. Eftersom att vi 

är intresserade av andra människors subjektiva upplevelser finns det ingen absolut sanning att 

analysera, utan det enda vi kan göra är att tolka dessa upplevelser utifrån socialpsykologiska 

teorier och vår förförståelse. Vi är inte ute efter någon objektiv kunskap som kan generaliseras 

utan vi vill genom våra tolkningar skapa en förståelse för våra respondenters upplevelser och 

erfarenheter i sin bundna kontext. Vi kan inte med en objektiv sanning se vad som är orsaken 

till varför man blir fotbollshuligan men vi kan se hur våra respondenter själva har upplevt det. 

Vi vill veta vad som påverkade just dessa individer till att bli en del av huliganverksamheten 

och hur det påverkat deras liv., vårt val av vetenskapsteoretisk ansats har utefter det blivit 

hermeneutiken. En av de mest betydelsefulla forskarna inom hermeneutiken var filosofen Hans-

George Gadamer som menade att all förståelse vi har utgår ifrån vår tidigare förförståelse om 

ämnet. När vi ger oss in på det fält som vi ska studera har vi vissa fördomar som är ett resultat 

av våra erfarenheter, vår kultur och det samhälle vi lever i (Allwood & Eriksson 2010:95). En 

stor del av den förförståelse vi har kring fotbollshuliganism har byggts upp av den 

medierapportering som finns om ämnet men även av våra egna upplevelser vid fotbollsmatcher. 

Utifrån den tidigare förförståelse som finns så ser och tolkar vi vår värld olika. Innan man 
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påbörjar en studie har man alltid en förförståelse om fenomenet man är intresserad av, vilket är 

ett grundläggande drag hos människan och det kommer alltid påverka en studies resultat. Det 

innebär att vi under studiens gång, medvetet eller omedvetet kommer att bekräfta eller bestrida 

den förförståelse vi tidigare haft, vilket vidare kommer forma vår kommande förståelse för 

ämnet (Birkler 2008:101).  Hermeneutik handlar om den förståelse vi har och förståelsen i sig 

består av vår subjektiva tolkning av olika händelser och objekt.  Det leder oss in på ett annat 

centralt begrepp inom hermeneutiken, nämligen den hermeneutiska cirkeln (Allwood & 

Eriksson 2010:92). Denna cirkel innebär att förförståelseprocessen fungerar som en 

cirkelrörelse där ny förståelse skapas med utgångspunkt från den tidigare förståelsen. Gadamer 

menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan den förförståelse som finns och den 

förståelse som skapas. På så sätt blir vi som forskare också en del av studien, våra fördomar, 

vår förförståelse och kunskap om fotbollshuliganism blir grundläggande för att förstå och tolka 

det fält som ska studeras. Den hermeneutiska cirkeln binds samman genom att helheten och de 

olika delarna i studien blir förklarade genom varandra. Centralt är att tolka ett djupare 

meningsinnehåll istället för det som omedelbart uppfattas och för att hitta djupare mening måste 

budskapet sättas in i ett sammanhang eller en helhet, det vill säga en social kontext. 

  Den hermeneutiska tolkningsläran speglar sig också i vårt val av 

kvalitativ metod. Vi utgår från våra respondenters erfarenheter och upplevelser av ett 

medlemskap i en huliganfirma och vi vill inte finna någon objektiv sanning som kan 

generaliseras. Vi vill istället förstå den sociala verklighet och det sociala samspel som sker inom 

huliganismkulturen och vi anser därför att vårt val av den kvalitativa metoden och den 

hermeneutiskta ansatsen är att föredra (Bryman 2011:341). Genom att använda oss av 

kvalitativa intervjuer får vi en möjlighet att skapa ny förståelse för fotbollshuliganism och vad 

medlemskapet betyder eller har betytt för våra respondenter.  

3.2 Förförståelse       

Vår förförståelse grundar sig till stor del av den bild som media har målat upp om 

fotbollshuliganism men också av våra egna upplevelser vid fotbollsmatcher. Vi har en 

förförståelse om att det enbart är män som ansluter sig till denna sorts grupp och vi ser fyra 

framträdande aspekter på anledningar till varför man gör det: sökandet på adrenalinkick, 

hävdelse, grupptillhörighet och status.    

 Vi har en förförståelse om att det finns flera olika personlighetstyper i de olika 

huliganfirmorna, allt från högt uppsatta kontorsmän till folk som bor på gatan och därmed finns 

det också flera olika anledningar till varför de ansluter sig till gruppen. Vi tror dock att det finns 
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ett gemensamt intresse för våld hos medlemmarna och att majoriteten har en stark anknytning 

till det lag de håller på. Vi tror att det finns medlemmar som inte är speciellt intresserade av 

fotbollen i sig, de som varken går på matcher eller bryr sig om hur det går för laget. Vi tror att 

de använder fotbollen och lagnamnet som en täckmantel för att ha en arena att bråka på, de 

vinner energi på att skada andra och att själv bli skadade. Vi har också en förförståelse om att 

det finns de individer som vill vara någon, som vill hävda sig på något sätt och vi tror att dessa 

blir starka genom att ansluta sig till en grupp som fysiskt kommer stå upp för en. De kan 

gemensamt med gruppen skapa en syndabock som man kan rikta sitt hat mot och på sätt få 

utagera sig. Vi tror också att de finns de individer som har ett behov av att tillhöra en grupp där 

de får uppleva trygghet och tillit till andra människor. Dessa individer kanske inte har hittat sin 

plats i samhället och därför söker de sig till en grupp där de blir accepterade bara genom att visa 

att de kan försvara sig själva och gruppen genom våld. De kanske inte har haft någon uppväxt 

där de fått uppleva trygghet och i huliganfirman får de uppleva dessa känslor. Även om det kan 

tyckas vara ett destruktivt beteende tror vi att dessa personer tycker att det är värt det, de får en 

känsla av gemenskap som de kanske aldrig har upplevt innan. Slutligen tror vi att det finns de 

personer som vill vinna makt och status genom att skrämma andra, vi tror att de trivs med att 

vara hotfulla och att ha en stor grupp som stöttar dem. En person med dålig självkänsla och 

dåligt självförtroende tror vi kan ansluta sig till en huliganfirma för att få en känsla av att man 

har skydd, att man är stark, att man är någon och den känslan är så betydelsefull så att man 

väljer att stanna kvar i gruppen även om det förstör ens liv.  

3.3 Val av metod 

Uppsatsen har i syfte att förstå varför vissa individer söker sig till fotbollshuliganism, varför 

de stannar kvar samt hur grupprocesserna och interaktionerna ser ut i gruppen. För att studera 

det har vi valt att använda oss av en hermeneutiskt ansats med en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa metoden syftar till att komma ett fenomen 

närmare och fokus ligger på att förstå de känslor och ord som förmedlas. Fokus ligger även på 

att förstå hur informanterna uppfattar samt tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011:340-

341). Den kvalitativa forskningsmetoden lämpar sig bäst vid inhämtande av djupare kunskap 

om människors erfarenheter, attityder och upplevelser, vilket är något som vi eftersträvar i vår 

studie. Vi vill studera respondenternas individuella upplevelser och erfarenheter av att vara en 

fotbollshuligan. Vår ambition är att förstå fenomenet snarare än att förklara det, vi vill skapa en 

förståelse för respondenterna och försöka sätta oss in i deras sociala verklighet. Kvalitativ 

forskning innebär att man studerar gruppen i dess unika sammanhang med fokus på betydelsen 
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av den sociala verklighet som studeras. Man vill betona vikten av en kontextuell förståelse av 

det sociala beteendet (Bryman, 2011:364). De kvalitativa studierna karaktäriseras också av att 

ha både en induktiv och deduktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Uppsatsen har 

en deduktiv ansats på så sätt att vissa av teorierna har valts utifrån vår förförståelse om ämnet, 

de material som senare kommit fram av intervjuerna har ställts i relation till de valda teorierna. 

Uppsatsen har även en induktiv utgångspunkt då resterande teorier har valts utifrån de material 

vi samlat in (Bryman 2011:340-341).    

  Som tidigare nämnts är vi inte ute efter att generalisera i vår studie, 

utan vi vill gå in på djupet med de respondenter vi har och på så sätt skaffa kunskap om just 

den specifika berättelse som var och en har kring deras medlemskap i en huliganfirma. Vi söker 

inte efter någon objektiv sanning vilket man ofta strävar efter vid användandet av en kvantitativ 

metod. Ett kvantitativt tillvägagångssätt innefattar insamling av data utifrån siffror och det hade 

vi kunnat använda oss av om vi, till exempel, varit intresserade av att ta reda på hur vanligt 

fenomenet fotbollshuliganism är, men eftersom att vi vill studera respondenternas upplevelser 

och erfarenheter av ett liv som fotbollshuligan är en kvantitativ studie inte aktuell. Vi hade inte 

kunnat anpassa frågorna efter vad den enskilde individen hade ansett som betydelsefullt inom 

ramen för vår studie. Svaren hade därmed blivit onyanserade och de hade inte gett oss en bild 

av vad individerna tänkt kring en viss fråga, något som däremot är möjligt vid en kvalitativ 

intervju.       Ett annat 

alternativ till att studera upplevelsen av att vara fotbollshuligan hade varit en deltagande 

observation. Denna metod har dock valts bort av både etiska och praktiska skäl. Först och främst 

har majoriteten av våra respondenter lämnat livet som fotbollshuligan bakom sig och därför 

hade en deltagande observation inte varit möjlig. Sedan är huliganism ett oerhört känsligt 

område att forska inom och det är nästan omöjligt att få tillträde till det. Eftersom vi vill ha 

intervjupersonernas egna berättelser kring deras medlemskap i huliganverksamheten är det 

svårt att göra en deltagande observation på det. Bryman antyder att det enda funktionella sättet 

till att få reda på saker och ting om människor är att fråga dem (Bryman 2011:441). Vi har 

därför valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få svar på vår frågeställning. 

Denna form av intervju innebär att man som forskare har en lista över specifika teman som ska 

beröras, vilket leder till att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Intervjuguiden kan ses som en vägledning och intervjupersonen ges en möjlighet att styra 

samtalet (Bryman 2011:413-415). Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom 

det ger oss en möjlighet att gå in på djupet på de frågeställningar vi har på ett sätt som hade 

varit omöjligt vid en kvantitativ undersökning. Vid kvalitativa intervjuer ges också möjligheten 
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att få mer specifika svar på de frågor man har, vilket kan vara svårt vid en deltagande 

observation. Vi har även valt att komplettera våra intervjuer med en deltagande observation 

under ett matchtillfälle mellan två storlag i fotbollsallsvenskan. Observationen kommer dock 

inte vara en del av resultatet utan den har genomförts i syfte att ge oss som forskare en möjlighet 

att få se en liten del av den värld som våra informanter är eller har varit en del av. 

 

3.4 Urval 

Vår första tanke till att komma i kontakt med fotbollshuliganer var att det skulle bli ganska 

svårt. Det är ett oerhört komplext forskningsområde att sätta sig in i och många av dem som 

varit eller är inne i huliganvärlden vill inte avslöja verksamheten eller sin egen historia kring 

den. Det är inte vem som helst som är villig att gå in på de detaljer som vi varit intresserade av.  

Vi valde ändå att göra ett försök och började med att fråga folk i vår närhet om de hade några 

kontakter som skulle kunna vara intressanta för oss. Efter bra respons valde vi att fortsätta på 

spåret att undersöka fenomenet fotbollshuliganism.  

I urvalsprocessen valde vi att göra ett målinriktat urval som innebär att man 

strategiskt väljer ut personer som är relevanta för att få en förståelse av den sociala företeelsen 

man vill studera. För att få rätt urval gäller det att man som forskare har klart för sig vilka 

kriterier som intervjupersonerna ska uppfylla för att de ska bli relevanta för studien (Bryman 

2011:392). Det främsta kriteriet som vi satte upp var att våra informanter skulle ha varit aktiva 

eller är aktiva i någon organiserad huliganfirma i Sverige. För oss var det självklart att välja 

informanter som befunnit sig på fotbollsarenorna de senaste decennierna och upplevt 

fotbollshuliganism med egna ögon. För att hitta respondenter till vår uppsats skrev vi bland 

annat ett officiellt meddelande på facebook där vi efterlyste om några av våra vänner hade 

kontakter som kunde vara intressanta för oss. Utifrån detta fick vi kontakt med några som ville 

ställa upp på en intervju och eftersom de var insatta i ämnet kunde vi använda deras sociala 

kontakter för att få tag i ytterligare respondenter. Att använda sig av tidigare respondenters 

kontakter kallas för ett snöbollsurval och är ett vanligt angreppssätt när man använder sig av ett 

målstyrt urval (Bryman 2011:434). 

Samtliga respondenter har blivit lovade absolut anonymitet i denna uppsats och 

av den anledningen kan vi varken presentera namn, ålder, ort, yrke eller vilket lag de håller på. 

De respondenter vi har kommit i kontakt med är eller har varit medlemmar i en organiserad 

huliganfirma i Sverige och de representerar olika firmor. Åldrarna ligger mellan 21-40 år och 

de är uppväxta under olika förhållanden och på olika geografiska platser i Sverige. Detta ger 
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oss en möjlighet att se likheter och olikheter i orsaker till deras medverkan. Vi anser också att 

det är intressant att få olika perspektiv på det vi vill studera, vi har de som lever mitt i det och 

de som har en mer objektiv syn på sin medverkan. Respondenterna är okända för oss sedan 

innan, det ser vi som positivt då vi inte har några förutfattade meningar om dem som individer.  

 

3.5 Tillvägagångssätt  

Genom vänner har vi fått kontakt med de respondenter vi har intervjuat. De personer som kunde 

tänkas vara relevanta för vår studie har sedan blivit kontaktade av våra vänner med en 

beskrivning av vilka vi är och vårt syfte med uppsatsen. Det har redan från första början 

poängterats att deras eventuella medverkan i uppsatsen kommer att behandlas helt anonymt. De 

personer som valt att ställa upp på en intervju har vi sedan tagit personlig kontakt med, vilket 

har skötts på antingen mejl eller via telefon. Tid och plats för intervju har vidare bestämts i 

samråd med respondenterna. I början hade vi problem med att hitta respondenter på grund av 

att det är ett mycket känsligt område som vi studerar och många vill inte avslöja vad de har 

gjort eller vad de håller på med, men tillslut fick vi ihop tio stycken. Två av dessa personer 

bodde för tillfället i ett annat land så vi valde att använda oss av chatt för att få dessa intervjuer 

genomförda. Att genomföra intervjun på chatt har både sina för- och nackdelar. Det kan 

jämföras med en telefonintervju där det inte går att se kroppsspråket eller hur respondenten 

reagerar på en fråga (Bryman 2011:433). Det kan också vara svårt för vissa att formulera sig 

skriftligt vilket kan leda till att man inte får med allt i intervjun. I övrigt är det en mycket effektiv 

metod där vi har sparat både tid och pengar eftersom intervjuerna vid sitt slut redan varit 

transkriberade. Dessutom har respondenterna fått tid på sig att tänka igenom frågorna och sedan 

svara i lugn och ro. De resterande åtta personerna bestämde vi personligt möte med. Tre 

personer träffade vi i ett avskilt grupprum på ett bibliotek och de andra fem på olika caféer. Vi 

valde strategiskt ut en plats efter Brymans kriterier om att intervjuer ska hållas på en lugn plats 

och i en ostörd miljö, för att intervjupersonerna inte ska oroa sig över att andra kan höra vad 

som sägs (Bryman 2011:121).     De 

intervjuer som genomförts för denna uppsats har varit semisstrukturerade med öppna frågor 

utifrån den intervjuguide vi skapat och använt oss av. I arbetet med vår intervjuguide fokuserade 

vi på att formulera så öppna och värderingsfria frågor som möjligt för att dessa skulle fånga 

informanternas individuella tankar och upplevelser om ämnet. Frågorna som ställs till 

respondenterna är medvetet utformade så att de får dem att reflektera och tänka efter hur 

gruppen påverkar dem och hur de i sin tur påverkar gruppen. En förförståelse som fanns vid 
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starten av arbetet var att individer som ansluter sig till firmor kanske inte riktigt har reflekterat 

över anledningarna till varför de anslöt sig. För att vi ska förstå dem, så måste de förstå sig 

själva och därför har mycket vikt från vår sida lagts vid utformandet av frågorna för att de ska 

frambringa de känslor och tankar som medlemmarna bär på men som kanske inte tidigare har 

uppdagats. Vid semistrukturerade intervjuer har man tagit fram olika teman som man vill beröra 

och i vårt fall var vi intresserade av att se till grupptillhörighet, identitetsskapande, genus och 

de grupprocesser som finns i huliganfirmorna. Det var utifrån dessa olika teman som vi sedan 

arbetade fram en intervjuguide (Bryman 2011:419) Intervjuguiden i sig ändrades ett antal 

gånger i samband med att vi under arbetets gång fick en ökad kännedom och förståelse för 

området samt att vi efter några intervjuer uppmärksammade vad som var relevant att fråga om 

och inte.  Vid samtliga intervjutillfällen har vi båda medverkat och vi hade som strategi att 

en av oss skulle ha en mer aktiv roll och leda intervjun medan den andra skulle vara passiv och 

anteckna om det behövdes samt kontrollera att alla intervjufrågor berördes. Vi turades om att 

ha den aktiva rollen i de olika intervjuerna så att vi både skulle känna oss delaktiga. 

Intervjustrukturens upplägg inspirerades av Kvales (1996) riktlinjer för intervjuer där vi först 

och främst försökte vara så insatta som möjligt i ämnet genom att läsa tidigare forskning och 

andra relevanta artiklar och böcker berörande fotbollshuliganism. Vidare var det viktigt för oss 

att återigen presentera vårt syfte med uppsatsen för våra informanter och klargöra att de skulle 

behandlas helt konfidentiellt (Bryman 2011:420). Intervjuerna har inletts med ett antal frågor 

av mer grundläggande karaktär, bland annat med syftet att ge respondenterna möjlighet att 

slappna av i sin roll och skapa ett förtroende till oss (Bryman 2011:422). Intervjuerna har 

varierat i karaktär men som Bryman beskriver så har intervjuformen inneburit möjligheter att 

under intervjuerna göra förändringar på frågornas form och följd för att kunna följa upp 

respondentens berättelse (Bryman 2011:419). I övrigt gick samtliga intervjuer mycket bra och 

våra respondenter var oerhört generösa med att dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter kring deras medlemskap i huliganfirman. Vid slutet av intervjun har ett flertal 

respondenter påpekat att det var skönt att prata av sig, tänka tillbaka och reflektera över sin tid 

som huligan. Vi hittade en bra balansgång mellan att vara flexibla och styrande för att få ut det 

vi ville. Samtliga intervjuer som skett ansikte mot ansikte, har dokumenterats i form av en 

ljudinspelning i samtyckte från våra respondenter. Inspelningarna syftade till att fungera som 

stöd för oss och för att kontrollera att vi uppfattade svaren korrekt. Enligt Bryman innebär 

inspelning av intervjuer även en fördel för forskaren på så sätt att man kan vara mer fokuserad 

på intervjun och inte bli distraherad av behovet att föra anteckningar om det som sägs (Bryman 

2011:428). Vi har även transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet men däremot utelämnat 
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pauser, skratt och dylikt som vi ansett vara irrelevanta för vårt resultat. Vi har i första hand varit 

intresserade av att förstå innebörden i vad som sagts och inte hur de uttryckt sig, därför var det 

mest naturligt för oss att lägga fokus på innehållet och inte på uttrycket vid transkriberingen. 

Materialet har sedan delats upp i de olika teman vi kommit fram till och därefter analyserats 

med de teorier vi valt.  

  

3.6 Tillförlitlighet 

Tillförligheten i en studie kan diskuteras utifrån begreppen validitet och reabilitet. Begreppet 

validitet syftar till hur trovärdig studien är och om det finns någon överensstämmelse mellan 

empirin och de teoretiska reflektioner som forskaren tagit fram (Bryman 2011:352). Vi anser 

att den empiri vi har samlat in genom våra intervjuer har en tydlig koppling till studiens syfte 

och att analysen har vävt ihop empirin med teorin. Validitet innebär att man undersöker det man 

från början planerat att undersöka. Vi har strävat efter att förstå våra respondenters livsberättelse 

kring orsaker till varför de anslöt sig till fotbollshuliganism och vilka drivkrafter som höll dem 

kvar. Vi anser att vi genom en välstrukturerad intervjuguide och goda förberedelser har lyckats 

få bra resultat från samtliga intervjuer. Vi har varit lyhörda och uppmärksamma under 

intervjuerna och vi har försökt se till att förhållandena inför och under intervjuerna varit den 

samma för alla informanter för att öka tillförligheten.  

Ett sätt att mäta validiteten är att se till hur väl forskningen har utförts i enlighet 

med de regler som finns och vi anser att vi har följt dessa (Bryman 2011:355). Vi bedömer att 

graden av tillförlitlighet och validitet i det insamlade intervjumaterialet är hög. Vi anser att 

kvalitativ intervjumetod är bäst lämpad för vår undersökning eftersom det vi vill undersöka inte 

kan mätas i siffror utan istället handlar om subjektiva upplevelser. Vi tycker även att 

intervjuerna gav både bred och djup information om ämnet vi ville studera.  

Man kan även diskutera hur trovärdiga våra respondenter har varit i sina svar, hur 

mycket de har vågat berätta och vad som har utelämnats. Eftersom fotbollshuliganism är ett 

oerhört komplext ämne att studera har det krävts att våra respondenter varit öppna om sin 

medverkan i firman. Samtliga respondenter har ställt sig positivt till den frågan och pratat öppet 

om sitt liv som huligan, kanske kan det bero på att det är ett ämne som ligger dem nära och som 

de vill prata om. Flera av respondenterna har ett förflutet inom huliganverksamheten och de 

kan därför prata om det på ett mer objektivt sätt. Vi upplever att samtliga respondenter svarat 

ärligt och gett oss en så verklighetstrogen bild som möjligt, vilket kan styrkas genom att det 

finns tydliga mönster i de olika intervjuerna. Det är också viktigt att poängtera att samtliga 
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respondenter deltagit frivilligt i undersökningen vilket också kan styrka trovärdigheten i deras 

svar.  

Begreppet reabilitet används för att beskriva i vilken grad studien kan upprepas 

av andra forskare och få samma resultat. Inom den kvalitativa metoden kan det vara svårt att 

uppnå men ett sätt att öka reabiliteten är att man är tydlig i beskrivningen av forskningens alla 

delar (Bryman 2011:351). Tillvägagångssättet har beskrivits tydligt i denna studie och samtliga 

val har övervägts mycket noga. Eftersom studien har en hermeneutisk utgångspunkt är det svårt 

för en annan forskare att uppnå samma resultat. Vi är medvetna om att vår studie fokuserar på 

individens upplevelser av sitt medlemskap i en huliganfirma och att våra tolkningar styr hur 

analysen blir.  

 

3.7 Etisk reflektion 

De etiska aspekterna i studiesammanhanget är viktiga då analysen främst består av vad vi får 

ut av våra respondenter. När det gäller etiska principer i samhällsforskning brukar fyra olika 

aspekter diskuteras. Den första aspekten berör ifall studien kan komma att utgöra någon skada 

för deltagarna (Bryman 2011:443). Att studera fotbollshuliganism är ett oerhört känsligt ämne 

och respondenterna vill inte bli stämplade som ”tjallare” för att de berättar och beskriver hur 

firmorna ser ut och hur de fungerar. Det blev därför väldigt tydligt för oss att det krävdes hundra 

procent anonymitet för att respondenterna skulle vilja ställa upp. Vi var oerhört noga med att 

poängtera att vi inte lade någon värdering i deras medverkan på något sätt och att de deltar i 

studien helt konfidentiellt. Vi har fått försäkra dem om att det som sägs i intervjuerna endast är 

för analys och tematisering, inga namn, platser eller lag kommer att tas med (Bryman 

2011:445).        

Den andra aspekten är ett samtyckeskrav vilket innebär ett godkännande från de tänkbara 

deltagarna i undersökningen. Deltagarna ska inledningsvis få så mycket information om studien 

som möjligt för att ta ställning till om de vill delta eller inte (Bryman 2011:445). Inför samtliga 

intervjuer har det skickats ut information som beskriver studiens syfte och upplägg samt att 

deras medverkan sker helt konfidentiellt. Den tredje aspekten gäller intrång i privatlivet, det vill 

säga i hur stor utsträckning man kan tillåta att man studerar informanternas privatliv. Syftet är 

att deltagarna ska få en tydlig beskrivning av studien så att de kan avstå att berätta saker de 

anser är för privata (Bryman 2011:447). Ämnet fotbollshuliganism kan vara känsligt då det för 

det mesta handlar om personer som utför olagliga handlingar såsom slagsmål och droger. Till 

en början var vi väldigt försiktiga med att närma oss ämnet för snabbt men märkte ganska fort 
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att de själva ville gå in på det givna ämnet med en gång. När det gäller tillträde till privata 

upplevelser är det oerhört viktigt att följa de konfidentiella kraven. Den fjärde och sista etiska 

aspekten syftar till att inte ange falska förespeglingar (Bryman 2011:448-449). Vi har varit 

ärliga och beskrivit studiens syfte från början, vi har även erbjudit våra respondenter att läsa 

uppsatsen när den är färdigskriven.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna besvara vår frågeställning: Varför söker sig vissa individer till fotbollshuliganism, 

varför stannar de kvar samt hur ser grupprocesserna och interaktionerna ut i gruppen? har vi 

valt teorier som förklarar de relevanta teman som framkommit av vår studie – gemenskap, 

gruppens påverkan och våld.  

Begreppet gemenskap innefattar en individs strävan efter att vilja tillhöra ett socialt 

sammanhang och Thomas J. Scheffs teori om sociala band samt skam och stolthet ger en 

förklaring till hur mycket den strävan påverkar en individs dagliga liv. Randall Collins teori om 

interaktionsritualer beskriver hur en gemenskap upprättas, hur den bevaras och förstärks samt 

hur individen påverkas av möten med andra människor. Vidare har vi använt oss av Howard S. 

Beckers teori om avvikande beteende för att belysa betydelsen av gruppens påverkan och 

gemenskap, ur den aspekt att man som individ är rädd för att förlora sin grupptillhörighet och 

teorin kommer därför att till viss del förklara vad som påverkar att man stannar kvar i en 

huliganfirma. Anthony Giddens teori om kickar och beroende är aktuell då våldet inom 

fotbollshuliganism anses som beroendeframkallande och alltså en anledning till varför man 

stannar kvar. För att ge ytterligare svar på varför vissa individer blir fotbollshuliganer blir Erik 

Eriksons teori om ungdomsfaser relevant, då svaret på frågan kan vara att det kan handla om 

en fas i livet, som är övergående. En annan teori som ytterligare förklarar vilka som tenderar 

att söka sig till våld är Robert W. Connells teori om maskulinitet eftersom en maskulin identitet 

visat sig vara viktig för informanterna. 

  

4.1 Interaktionsritualer 

Teorin om interaktionsritualer kan ses som nyckeln till mikrosociologin som i sin tur är nyckeln 

till något mycket större. Man kan förstå samhället på ett bättre sätt om man kan följa ringarna 

som skapas till följd av de interaktioner som sker människor i mellan skriver Randall Collins i 

sin bok Interaction ritual chains (2004). De grundläggande villkoren för att en interaktionsritual 

ska föreligga är 1) att minst två personer är fysiskt närvarande på samma plats så att det på ett 
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eller annat sätt har en fysisk påverkan på varandra. 2) Det finns gränser för utomstående som 

gör att medlemmarna i interaktionen känner av vilka som är med och vilka som inte är det. 3) 

Personerna i interaktionen har fokus på samma objekt och genom att kommunicera fram detta 

kan de också bli medvetna om varandras fokus. 4) Personerna i interaktionen delar samma sorts 

sinnesstämning. När kriterierna för interaktionsritualen är uppfyllda genererar det fyra 

huvudsakliga effekter som kan visas på olika sätt. Den första innebär att gruppsolidaritet uppstår 

och deltagarna får därmed en känsla av medlemskap. Vidare uppstår individuell emotionell 

energi där deltagarna kan känna känslor av självsäkerhet, upprymdhet, styrka, entusiasm samt 

initiativ till handling. Gruppen kan utmärka sig med egna symboler som associerar deltagarna 

till gruppen. Den sista effekten av interaktionsritualer är att deltagarna känner moral inför sin 

grupp (Collins 2004:48-49), vilket innebär att de respekterar dess symboler samt att de försvarar 

dessa mot överträdare. Collins använder sig av begreppet ”Power Rituals” (Collins 2004:112) 

för att förklara de maktritualer som undermedvetet finns emellan ordergivare och ordertagare. 

Ordergivaren kan vara en person i gruppen som ger order utan att ha fått denna roll tilldelad 

sig. Om gruppen är mottagliga för det som ordergivaren bestämmer fungerar denne som en 

ledare för gruppen och ordertagarna förväntar sig att denne också styr gruppen. Den viktiga 

aspekten i detta sammanhang är att bägge parter respekterar maktförhållandet.  

Solidariteten kan ändras i en grupp så fort de på något sätt har ett gemensamt mål, 

fokus eller uppgift. Grupper med högre solidaritet tenderar att ha mer ögonkontakt med 

varandra, men även mer fysisk beröring i form av handslag eller en klapp på axeln. (Collins 

2004:84). Gruppens densitet (Collins 2004:83-85) kan komma att förstärkas då gruppen blir allt 

mer sammansvetsad. Symbolerna blir mer betydande, meningen med gruppen blir tydligare, 

gränsen för vilka som är medlemmar och inte är också tydlig och detta genererar att försvaret 

för gruppen blir starkare. Reglerna ses som deras lag och det krävs en pågående process av 

lyckade interaktionsritualer för att känslan av en stark grupp från medlemmarna ska upplevas 

så att man vill komma tillbaka för att uppleva det på nytt.  I varje 

enskilt möte uppstår specifika och personliga uppsättningar av symboler som är laddade med 

gruppmedlemskap, Collins kallas dessa symboler för ”kulturellt kapital” (Collins 2004:152). 

Den tidigare personliga historia av rituella interaktioner som genererar en uppsättning av 

kulturellt kapital benämner Collins som en ”rituell interaktionskedja”. Denna interaktionskedja 

följer oss livet ut, då vi i de flesta ögonblick i våra liv befinner oss i en interaktionsritual med 

andra människor. Inför varje interaktionsritual går vi in med en specifik uppsättning av 

kulturellt kapital och en viss nivå av emotionell energi. Den emotionella energin höjs, sänks 

eller förblir på samma nivå beroende på om interaktionsritualen är framgångsrik eller 
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misslyckad. Gruppsymbolerna, det kulturella kapitalet, laddas med energi i framgångsrika 

ritualer och förlorar i relevans och betydelse i misslyckade ritualer.  

 

4.2 Sociala band, skam och stolthet 

Scheff utgår och vidareutvecklar Erving Goffmans teorier om sociala interaktioner där han 

förklarar bland annat ett så kallat hänsynsemotionssystem. Systemet fokuserar på det icke-

verbala uttrycket där vi utvärderar varandras status (Scheff 1990:7). Skam och stolthet är två 

emotioner som har en primär betydelse i hänsynsemotionssystemet. Om känslan av skam 

infinner sig riskerar det att hota de sociala banden, jämfört med stolthet som tvärtom stärker 

och bevarar de sociala banden (Scheff 1990:71). Emotionerna ter sig olika i olika kulturer men 

systemet går att applicera på samtliga och Scheff menar att det är genom vår kultur som vi 

förverkligar våra sociala band. Systemet belyser också hur det skapar social kontroll gentemot 

samhället, då det bildas normer som säger hur vi bör bete oss och styr vilka emotioner som bör 

väckas i olika sammanhang. Det sanktionssystem som uppstår redan i barndomen följer med 

oss hela livet och sätter oss på ständig prövning. Människan bestraffas vid brist på visad hänsyn 

vilket kan leda till känslor av skam, människan belönas istället vid visad hänsyn som i sin tur 

bidrar till en stolthetskänsla (Scheff 1990:74).   För att de sociala banden 

ska fungera krävs det samklang i de sociala interaktionerna. Känslan av att bli förstådd, 

bekräftad, accepterad och sedd av den andra leder till denna samklang mellan individerna. 

Scheff poängterar att de sociala interaktionerna måste bygga på ömsesidig acceptans. De sociala 

interaktionerna ser olika ut beroende på vem vi samtalar med. Mötet med våra närstående flyter 

oftast på bra, man förstår varandra och samklangen är tydlig. Mötet med en främling kan ibland 

upplevas som trevande vilket beror på att det är svårare att förstå varandra och känna samklang 

med någon man inte har lika starka sociala band med. Det finns en problematik både med de 

nära och distanserade sociala banden och enligt Scheff gäller det att hitta en balans mellan dem, 

speciellt i grupper. Hittar man denna balans uppstår något som Scheff kallar för 

optimaldifferentiering. Då gruppens behov blir viktigare än ens egna, kallas det för 

underdifferentiering. Man blir allt för uppslukad av gruppen och har svårt att se sig själv som 

en enskild individ. Om de sociala banden däremot är svaga och de enskilda behoven bara är i 

fokus blir människan istället isolerad, vilket Scheff kallar överdifferentiering (Scheff 1990:4-

5). Både över- och underdifferentiering kan leda till skam då man inser att man inte har lyckats 

hålla en god balans mellan dessa två. I den sociala interaktionen bedömer varje individ känslan 

av hur man blir förstådd, blir man det uppstår en känsla av stolthet. Om man däremot känner 
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sig avvisad eller förödmjukad i interaktionen kan skamkänslor infinna sig. Skam är okej till en 

viss grad då det är något som vi måste erfara men om det uppkommer i för stor utsträckning 

kan det vara skadligt för oss. Människor kan också känna skam över att man känner skam och 

vill då sällan erkänna det (Scheff 1990:18).  

 

4.3 Avvikande beteende  

Alla sociala grupper har regler för hur de ska fungera och det är oftast tydligt vilka som är 

medlemmar i gruppen eller inte. Den person som inte följer dessa regler kan bli utestängd från 

gruppen och betraktas som en utomförstående. Avvikare i samhället är sådana som vi andra 

betraktar som avvikare. Howard S. Becker ger exempel på marijuanarökare eller jazzmusiker i 

sin bok Utanför – Avvikandets sociologi (2005) och hit skulle man även kunna exemplifiera 

fotbollshuliganer som är en grupp av individer som tydligt bryter mot våra tydligaste regler, de 

svenska lagarna. Becker skriver att den enklaste synen på avvikelse är det som avlägsnar sig 

allt för mycket från genomsnittet (Becker 2005:18-19). Han belyser också frågan om när man 

är en avvikare. Som individ kan man permanent tillhöra olika grupper på samma gång. Samma 

person kan då bryta den ena gruppens regler genom att följa den andra gruppens regler. 

Avvikelse kan definieras som ett brott mot en samförstådd regel. Becker vill framföra att 

avvikelse först sker i betraktarens ögon (Becker 2005:22-23), det är alltså samhället som skapar 

avvikare. Forskare har svårt att se personer som utför samma avvikande handling som en 

homogen kategori då avvikelse just är en reaktion på en persons handlande. Eftersom avvikelse 

är en reaktion från andra personer kan forskaren heller aldrig veta med säkerhet att det handlar 

om en avvikande handling eller inte då vissa personer kan betraktas som avvikare trots att de 

inte brutit mot någon regel. 

Det varierar starkt i vilken grad andra reagerar på vad som är avvikande och det 

är också stor skillnad beroende på vem som begår handlingen. Regler appliceras också mer på 

vissa personer än på andra och Becker exemplifierar ungdomsbrottslighet (Becker 2005:25).  

Pojkar från medelklassområden löper mindre risk för att ens tas med till polisstationen än pojkar 

från slumområden, även om det ursprungliga regelbrottet är likadant i båda fallen. Psykologiska 

teorier beskriver att orsaken till avvikande drivkrafter går att finna i individens tidigare 

erfarenheter som skapar omedvetna behov som måste tillfredsställas. Sociologiska teorier 

beskriver att ett avvikande beteende är individens lösning på att klara av de påfrestningar och 

krav som ställs på en från samhället. Men Becker vill även framhäva att de flesta människor 
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innehar impulser av att agera avvikande och vill vända på frågan: varför påverkas inte fler 

människor av impulserna så intensivt att man agerar därefter? (Becker 2005:36)  

 

4.3.1 Ungdomens identitetskriser  

Erik Erikson (1977:110–111) beskriver i sin bok ungdomens identitetskriser hur ungdomar 

anammar ett tillstånd av identitetsdiffusion, ett övergångstillstånd av förvirring avseende vem 

man är. Han menar att samtliga människor genomgår olika utvecklingsstadier vilket är 

uppdelade i åtta kriser. På varje stadium uppträder en normativ kris, en aspekt av utvecklingen 

som de flesta individer kommer att ställas inför och som de måste hantera på ett bra sätt för att 

kunna utvecklas på ett sunt sätt. Den kris som enligt Erikson kännetecknar ungdomstiden är 

identitetsförvirring. Samhället gör att ungdomarna får motsägelsefulla budskap och det skapar 

ångest och förvirring vilket gör att individen tenderar att växla mellan åsikter och grupper. 

Erikson betonar att det är i denna fas i livet som människan söker sig till olika subkulturer och 

har barndomsmiljön inneburit en brist på tillit och trygghet är individen i behov av att söka sig 

till grupper som framkallar detta. Finner man en grupp som man delar sina idéer och tankar 

med gör man allt för att visa den trogen. I sökandet efter sin identitet är det viktigt för individen 

att inte göra bort sig eller tvivla på sig själv inför personer som är jämngamla, det tycks vara 

lättare att vara skamsen inför de äldre personerna som man omringas av Erikson påpekar även 

att ungdomar i allmänhet är otillfredsställda och söker därför efter spänning i vardagen. Lyckas 

inte samhället erbjuda dessa ungdomar en plats där de kan få utlopp för sitt spänningssökande 

är det lätt att det uppstår egna grupper som bland annat kan komma att ägna sig åt kriminella 

handlingar (Erikson 1977:209).  

 

4.4 Rutiner och kickar 

I boken The tranformation of intimacy (1992) behandlar Anthony Giddens ämnet kring sexuellt 

beroende men också vad beroende egentligen innebär för människan. Beroende länkas samman 

till det kemiska området så som alkohol och droger av olika sorter och det framkom i medicinsk 

fakta att beroende bottnar sig i en fysisk patologi. Men Giddens vill påpeka att eftersom 

beroende uttrycks i ett tvångsmässigt beteende kopplas beroende även samman med det 

psykologiska. Beroende mäts i vad det får för konsekvenser för personens förmåga att 

kontrollera sitt liv och även hur stora svårigheterna blir att sluta med det.  

 Många människor lever efter rutiner som repeteras varje dag och det är oftast det 

som hjälper till att få struktur på vardagen. Rutiner skapar känsla av trygghet och kontroll men 
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det finns olika sorters rutiner och Giddens förklarar att Craig Nakken har gjort skillnad på 

handlingsmönster, vanor, tvångshandlingar och beroende. Ett mönster i en människas 

handlingar är en rutin som kan exemplifieras med att man går ut med sin hund varje morgon, 

det är något som stadgar upp det vardagliga livet och hjälper till att skapa struktur. Men det är 

viktigt att påpeka att ett handlingsmönster är något som man lätt kan brytas om det så behövs. 

En vana är mycket mer psykologiskt bindande än vad ett handlingsmönster är då det krävs ett 

starkare ego för att bryta eller ändra den. Den beskrivs med ordet ”alltid”, att man alltid äter 

middag klockan åtta varje kväll. En tvångsmässig handling är svår och nästintill omöjlig att 

bryta med enbart egen viljestyrka då en sådan genomförd handling innebär ett utlopp av de 

spänningar som upplevs i psyket och i kroppen. Tvångsmässiga handlingar associeras med att 

personen har tappat kontrollen över sig själv. Beroende är tvångshandlingar men med en mycket 

starkare innebörd då beroende kontrollerar stora delar av personens liv. Beroende innebär en 

källa till tillfredsställelse för individen genom att man lyckas komma undan ångesten och den 

fysiska känslan av att må dåligt (Giddens 1992:70-71).  

 Giddens beskriver olika delar i beroendet som gör att man fortsätter och han 

beskriver drivet efter ett rus som gör att man söker sig till platser där man kan få utlopp för det 

som växer sig större inombords. Det är ett driv till att vilja fly det vardagliga, att få släppa loss 

alla hämningar och det kan yttra sig i ett slags rus som innebär triumfkänslor eller rentav 

avslappning. Det är en såpass belönande upplevelse att när väl ett beroendemönster har skapats, 

kan utloppet i sig bli så viktigt att det dominerar över andra naturliga känslor. Giddens klargör 

också för ordet ”fix” och menar att både det och ruset är former för människan att få en paus 

eller känslan av att befinna sig i en annan värld. Fixet innebär att en person är beroende av en 

speciell upplevelse eller ett speciellt beteende. Strävan efter att få uppleva ruset övergår till ett 

behov av att få fixet. En beroendeupplevelse betyder att man har tappat sin självkontroll vilket 

kan leda till att man efter ett tag kan komma att uppleva det som skam- och ångerfyllt. Det blir 

dock paradoxalt eftersom beroende tenderar att öka i kraft och får efter ett tag personen att inse 

den destruktivitet som omges av beroendet och det minskar känslor av välbefinnande. 

Beroendeupplevelsen uppfattas som något så oerhört speciellt att man inte tror på att något 

annat kan liknas vid det. En individ som fallit offer för ett beroende löper också större risk för 

ytterligare beroende i andra former vid sidan om, antingen för att stävja begäret efter det 

centrala beroendet eller för att täcka det med annat. Giddens påpekar att dessa personer är 

inkapabla att hantera en speciell ångest och vill därför inte veta av den alls (Giddens 1992:72-

73).    
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4.5 Maskulinitet  
 

Robert W. Connell är en forskare som gett upphov till den hegemoniska maskulinitetsteorin. 

Teorin har en central utgångspunkt där framförallt de olika maktdimensionerna står i fokus. 

Begreppet hegemoni är hämtat från filosofen Antonio Gramscis analys av klassrelationer där 

han förklarar den kulturella dynamiken som gör att en grupp kan hävda sig och upprätthålla en 

ledande position i samhället. Begreppet kan också definieras som dominans och att dominera. 

Den hegemoniska maskulinitetsteorin kännetecknas av en kulturell dominans där 

genushierarkin placerar det feminina i botten. Dit hör kvinnor, homosexuella, feminina attribut 

och beteenden. Connell påpekar att de manliga idealen skapas med hjälp av den hegemoniska 

maskuliniteten där man sätter det manliga i fokus gentemot det feminina och på så sätt kan 

maskuliniteten förstås utifrån vad den inte är. Den hegemoniska maskuliniteten ser olika ut i 

olika miljöer och tidsperioder och det bestäms genom genusrelationerna, det innebär att 

hegemonin ständigt kan förändras. Den hegemoniska maskuliniteten skapas då det finns ett 

samband mellan kulturella ideal och en institutionell makt (Connell 2008:115-116). 

Fotbollshuliganism har en historia av maskulint agerande och de organiserade 

huliganismfirmorna har sina egna regler och normer vilket gör att det finns en institutionell 

makt.  

 Trots den tydliga definitionen av maskulinitet är det få män som verkligen lever 

upp till den bild som samhället har skapat av den idealiska maskuliniteten. Connell hävdar att 

det endast är ett fåtal män som strikt följer de hegemoniska mönstren, men majoriteten av män 

drar ändå nytta av att vara en del av denna maskulinitets hegemoni. Dessa män väljer alltså att 

utnyttja sin makt som man gör genom att underordna andra. Det gör man i ett försvar mot att 

själv inte bli underordnad av den hegemoni som man inte lyckas leva upp till (Connell 

2008:117). De som inte når upp till de förmågor som tillhör hegemonin klarar inte heller av det 

hegemoniska maskulinitetstestet och de måste därför förhandla sig ur situationen. Ett sätt att 

göra det kan vara att visa samma ideal i ett annat forum, såsom social dominans eller fysisk 

överlägsenhet (Connell 2008:71-72). Män som misslyckas att anpassa sig till hegemonin, vare 

sig det handlar om förmåga, disciplin, klass eller etnicitet kan inte dra nytta av hegemonin. 

Dessa individer tillhör de marginaliserade maskuliniteterna som ofta hävdar sig gentemot andra 

på ett våldsamt sätt. Män som tillhör den marginaliserade maskuliniteten gör anspråk på makt 

som de egentligen inte har. Eftersom de inte tillhör hegemonin försöker de ändå förtvivlat dra 

nytta av den genom att använda våld mot dem som anses svagare eller genom att hävda sig mot 

andra män. Connell ser två former av våld som framträdande inom den marginaliserade 
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maskuliniteten. Dels är det våld som hela gruppen använder sig av för att upprätthålla sin 

dominans men det är också våld män emellan, där de försöker hävda sig och för att bevisa sin 

maskulinitet (Connell 2008:122).  

 

5. Presentation av material 

Efter en kodning av materialet har tre tydliga begrepp framkommit och därför har vi valt att 

tematisera materialet efter dessa och även namngivit kapitel efter dem, gemenskap, gruppens 

påverkan och våld. Anledningen till att dessa begrepp är relevanta grundar sig i att de flesta 

svar som vi har fått fram vid intervjusammanhang följer samma mönster. Först beskriver 

respondenten antingen en brist eller förstärkning av gemenskap sedan hur man som medlem 

påverkas av gruppen och slutligen vilken roll våldet spelar. Som en introduktion på materialet 

har vi valt att sammanställa den information som respondenterna givit oss angående hur 

fotbollshuliganism ser ut och fungerar. Den har i syfte att ge läsaren en inblick i hur 

huliganverksamheten ser ut. Som avslutning i detta kapitel har vi presenterat livet efter firman, 

för att man ska få en inblick i hur personerna tänker idag kring ämnet. 

 

Nedan följer en sammanställning av de tio intervjuer som vi har genomfört och det är uppdelat 

i teman som består av gemensamma uttryck och åsikter som framkommit av respondenternas 

svar. Vid utvalda citat har fiktiva namn använts för att garantera hundra procent anonymitet. 

Nedan följer en kort presentation av de vi har intervjuat. 

 

Erik 23 år – Hotellreceptionist  Gustaf 39 - Ordningsvakt 

Martin 25 år – Discjockey   Anders 26 år – Snickare 

Joachim 25 år – Säljare   Waldemar 38 år – Jurist 

Johannes 25 år – Marknadsföring  Henrik 41 år – Arbetsledare 

Pierre 32 år – Förhandlare   Nicklas 24 år – Arbetssökande 

 

5.1 Livet i firman 

Samtliga respondenter har blivit ombedda att definiera ordet fotbollshuligan och många har haft 

svårt att ge oss en tydlig förklaring på ordet. Dock är det generella som sägs att det kan vara 

vem som helst – egenföretagare till bidragstagare, män i olika åldrar med olika bakgrund och 

politiska åsikter. Pierre uttrycker hur fantastiskt det är att en sådan gemenskap som existerar 
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inom huliganismen kan binda samman så många olika människor med så många olika åsikter. 

Människor som utöver fotbollen inte har något gemensamt och dessutom undviker eller rentav 

föraktar varandra som till exempel rasister och invandrare, finner ett sätt att mötas i det 

gemensamma intresset för fotboll. Han påpekar dock att även om det är bra att människor kan 

komma överens på grund av fotbollen så är det på helt fel grunder, då gemenskapen egentligen 

grundar sig i våld.  

 Alla de respondenter som har intervjuats är eller har varit aktiva i en så kallad 

firma som de beskriver som en grupp individer som utövar våld i fotbollsklubbens namn. Enligt 

dem är firmans uppgift att försvara fotbollslagets namn på gatan och att även försvara staden 

när motståndarlagets firma kommer på match. Det finns flera olika firmor i hela landet och de 

största och mest framgångsrika fotbollslagen har oftast de största firmorna. De två största 

firmorna i Sverige är Wisemen som är anhängare till IFK Göteborg och Firman Boys som är 

anhängare till AIK. Dessa är de mest framträdande men det finns fler firmor i samma stad som 

stöttar andra lag. Inom firman finns det ofta en kärna som består av personer som antingen var 

med vid uppstarten av firman eller som på ett eller annat sätt visar ett stort engagemang för 

gruppen och för laget. Denna kärna kan omfatta cirka 70 personer med tydliga ledargestalter 

som organiserar möten, bortamatcher och rekryteringar. Utöver kärnan kan det finnas aktiva 

huliganer på cirka 200 personer, beroende på hur stor firman är, som kallas in när det är 

slagsmål. Av intervjuerna har det framkommit att medlemmarnas ålder ligger runt 15-50 år men 

det tilläggs också att det är vanligt att man är som mest aktiv runt 18-25 år. Varje firma har sina 

egna symboler och märken för att visa sin tillhörighet men gemensamt för alla huliganer är 

Casualmodet, vilket innebär vita sneakers, mjukisbyxor eller jeans och ofta dyra märken som 

Burberry och Gucci. Respondenterna beskriver att modet kom av att huliganerna ville smälta 

in bland de vanliga supportrarna så mycket som möjligt för att undvika polisen och ville inte 

klä sig som typiska ligister. På senare år har modet svalnat på grund av att polisen ofta känner 

till vilka som är aktiva och klädstilen har blivit så starkt förknippat med fotbollshuliganer att 

det utmärker sig mer än vad det kamouflerar.  

Firmorna bestämmer tid och plats med varandra i förväg inför ett slagsmål som 

ofta sker avskilt ifrån civilisationen då det är olagligt i lagens mening och för att undvika att 

civila personer kommer till skada. Ofta bestäms det hur stort antal män respektive firma får ta 

med sig till slagsmålet men ibland kan någon av firmorna ta med sig fler än vad som är sagt för 

att lättare kunna vinna, vilket aldrig uppskattas från motståndarfirmans sida. Många har uttryckt 

att det finns mycket ånger efter ett slagsmål som utbrutit mitt på stan på grund av att det sätter 

skräck i civila människor som bara är där för att titta på fotbollen. Något som har varit 
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genomgående i intervjuerna är att huliganerna själva anser att de sköter sig inne på arenan just 

för att supporterpolisen vet exakt vilka de är och de vill undvika uppmärksamheten då firmorna 

helst vill verka i skymundan. De påpekar att det oftast är vanliga supportrar som stökar mest 

men att det är huliganerna som får skulden om det blir tumult på eller utanför läktarna. 

Slagsmålen sker inte bara på matchdag utan kan vara planerade och helt orelaterade till fotboll. 

Självklart uppstår det ibland slagsmål i samband med match på arenan och på stan och det kan 

även förekomma så kallade stormningar som innebär att firmans medlemmar attackerar 

motståndarfirman som sitter och laddar för match, oftast på en pub. Nackdelen med det här, 

påpekar många, är att det även sitter civila på puben som kan komma till skada både fysiskt och 

psykiskt.  De planerade slagsmålen pågår i ca 30 sekunder, Erik skrattar när han säger:  

Det är ju typ som att stå och mata slag på en säck och det är ju svinjobbigt. Hehe asså man ska 

komma ihåg att det oftast inte är några vältränade gubbar som slåss och ibland får man ta pauser 

för att folk inte orkar liksom. 

Reglerna beskrivs av alla respondenter och är genomgående likadana, man slår inte på den som 

ligger och inga vapen är tillåtna. På frågan om vad som händer om det trots reglerna går för 

långt, blir svaret att man för det mesta hjälper varandra om man ser att någon är allvarligt skadad 

och skulle en person använda ett vapen skulle det uppstå en slags hämnd vid nästa slagsmål. På 

samma sätt som att man hjälper till att ta bort dem som blivit illa skadade så kan man även 

tvingas avlägsna egna medlemmar från platsen om de har gått för långt.  

 

5.2 Gemenskap 

Det är lätt att föreställa sig hur en ung fotbollsintresserad pojke kan fascineras av stämningen 

som infinner sig på och runt om arenan på matchdag. Flera av respondenterna uttrycker en 

idoldyrkan till de äldre ”grabbarna” som stod på läktaren och förde mest liv och de kände en 

dragningskraft till att vilja tillhöra dem. De såg hur de stod upp för laget, förde liv och uttryckte 

sitt engagemang. Eftersom firmorna vill ha fler medlemmar drar de sig inte för att rekrytera 

unga killar som ser upp till dem. Respondenterna påpekar starkt att det inte finns något speciellt 

inträdesprov till att bli medlem i en huliganfirma men att man däremot måste visa framfötterna 

i slagsmål och bevisa att man har engagemang och hjärta för gruppen. Några beskriver vägen 

till att bli medlem i firman som något som sker naturligt. De flesta har befunnit sig på 

supporterläktaren och sedan dragits med in i firman, de känner någon som känner någon som 

blir ens väg in i gemenskapen. Några beskriver att det är mycket fest och att det börjar med att 

man får hänga med på en sådan, där man då lär känna lite fler och sakta men säkert blir man en 

i gruppen. Några påpekar också att våldet fanns inom dem redan i tidig ålder i skolan och att 
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det kändes naturligt att ansluta sig till firman. Våldet var deras redskap till att lösa problem i 

vardagen och känslan som de beskriver var att de hittade sin plats, det blev en perfekt 

kombination av fotboll och våld.  

 Flera beskriver känslan av att ha ett svart hål inom sig, att något saknas och att 

detta hål blev temporärt lagat av att vara medlem i firman. Firman har också beskrivits som ett 

substitut för familj, trygghet och gemenskap. Pierre säger: 

Det handlar för min del om en sorg som jag har haft hela min uppväxt, att inte ha en trygg punkt 

eller familj som står bakom mig, att inte komma hem till en familj, flackat runt mycket och att inte 

ha kunnat lita på någon hela mitt liv. Det har byggt upp ett stort hål i själen som jag försökte fylla 

med både det ena och de andra. 

Några nämner att de har haft en mycket god uppväxt med en bra relation till sina föräldrar men 

att de har dolt sin medverkan i firman på grund av att det skulle ha ogillats hemma. De hävdar 

att de hade en god relation hemma eftersom föräldrarna inte lade sig i eller frågade vart de var 

eller när de skulle komma hem.  

Hemma däremot har jag aldrig kallat mig själv för huligan. Min farsa har väl förstått men valde 

nog då att se över det hela och min mamma ställde aldrig frågan. Jag tror nog att hon också förstod 

men insåg att det antagligen skulle leda till en argumentation som ingen av oss ville ta. (Martin) 

Respondenterna menar att det inte finns någon specifik mall för vem som blir fotbollshuligan. 

Vem som helst kan bli det, så länge man älskar sitt lag tillräckligt mycket. I firman finns det en 

stor blandning av individer, vart de kommer ifrån, vad de har för sysselsättning och vad de har 

för bagage och det gör att det inte går att se ett mönster i vem som blir huligan.  

 

5.3 Gruppens påverkan 

Firman beskrivs flera gånger som en andra familj där man upplever sig ha en trygg plats, där 

man är betydelsefull. För många kan det räcka med att bara vara med på matcher och slagsmål 

och bryr sig inte så mycket om de möten som också anordnas. Några av respondenterna har 

uppgivit att de ibland känt ett enormt tryck från gruppen, att man har sagt att man ska slåss men 

att man egentligen inte vill. Som vi förstått det så finns det egentligen inget straff för den som 

plötsligt ändrar sig och inte vill vara med men man blir på ett sätt utesluten ur gruppen då de 

andra inte kan lita på en mer. Anders berättar: 

Många gånger har jag slagits fast jag inte vill, för att man vill hålla löftet. För har man sagt att man 

ska vara med så måste man, för alla räknar med en. Kommer du inte när du sagt att du ska komma 

kan du lika gärna skita i att någonsin komma tillbaka igen. 

Det förväntas av en att man ska ställa upp och alla är medvetna om att man förstör för de andra 

om man inte håller vad man lovat. Ingen tvingar dem till något men tanken på att vara utesluten 
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ur gruppen är tvingande nog för att utföra handlingar som man egentligen inte vill. Många har 

uttryckt att gruppen har ett enormt brödraskap, där man ställer upp för varandra i vått och torrt, 

i alla situationer i livet oavsett om det gäller fotboll eller inte.  

 Gruppen blir en enorm trygghet för många och för unga killar som inte hittat sin 

plats och sin identitet kan det betyda oerhört mycket. Livet kan komma att cirkulera kring 

firman, respondenterna säger att det fanns perioder i livet då det bara var firman som gällde. 

Skolan, arbetet, fritid och semestrar planerades efter resor till bortamatcher eller slagsmål och 

fest. Det är lite blandade uppfattningar kring gruppen som en plats där man kan prata och 

ventilera känslor som inte är fotbollsrelaterat. Några har uttryckt att man självklart kunde det 

eftersom man hade sina bästa vänner i firman och alltid umgicks medan de andra uttrycker att 

det var svårt att prata om känslor och om man pratade känslor så var det om hatet gentemot ett 

annat lag eller upplevda känslor efter ett slagsmål och matcher.  

 Samtliga respondenter säger att firman kretsar mycket kring alkohol och droger, 

deras gemensamma samlingsplats har varit på krogen och det har därför varit en naturlig del i 

deras sammanhållning. Alkoholen har tagit en stor plats i uppladdningen inför både match och 

slagsmål. Vissa har använt det för att kunna slappna av, dämpa sin ångest och stress medan 

andra dricker för det sociala. Ett flertal av respondenterna påpekar dock att de inte ville dricka 

för stora mängder alkohol eller ta droger inför ett slagsmål, på grund av att de vill ha kontroll 

över situationen och vara fokuserade. Men de hävdar samtidigt att flera andra medlemmar i 

firman var tvungna att ta droger för att ens vara kapabla till att använda sig av våld. Waldemar 

uttrycker att många som använt sig av droger i samband med match och fest tillslut har fastnat 

i ett drogberoende, vilket har blivit ytterligare ett problem:  

Det finns alltid några som är drogberoende över lag men de flesta håller det på en bra nivå. De 

drar en lina när vi är ute och festar, men typ som jag, jag kan köra en hel helg med kokain och sen 

vara på jobbet på måndagen.   

Som beskrivet tidigare upplever många att de vill fylla ett hål inom sig. Det är inte alltid något 

som man är medveten om just när man befinner sig i den perioden i livet, utan på senare år när 

man kan se det med objektiva ögon. Droger och alkohol blir på samma sätt som huliganismen, 

ett sätt att försöka fylla det tomrum som man har inom sig. Några använder det för att våga, 

andra använder det för att glömma och sedan finns det de som gör det för att andra gör det. På 

frågan om hur vanligt det var med alkohol och droger, svarade Johannes:  

Vi umgicks ju nästan bara på krogen, så det var mycket alkohol och droger. Jag tror att alkohol, 

droger och våld är en av konsekvenserna av att försöka fylla någonting, man söker ju överallt.  
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Att man blir någon i gruppen har framkommit tydligt i samtliga intervjuer. Martin beskriver det 

som att man alltid blev medräknad, vilket inte alltid var självklart i kompisgänget och i det 

övriga livet när man var ungdom. I firman var man alltid välkommen och folk ringde ofta och 

frågade om man skulle vara med, man betydde något för någon. Gruppen och den bekräftelse 

som man får, ger trygghet och känslan av att man hör hemma någonstans. Alla har inte den 

tryggheten hemma och ingen av dem som vi har pratat med har varit helt öppna med sin 

medverkan i firman. För många har det inneburit att tvingas ljuga och dölja, allt för att inte bli 

påkommen. På frågan om varför det var så viktigt att dölja, svarar de flesta att de hade på känn 

att det inte skulle uppskattas av familjen. Det har framkommit att man helst vill slippa ljuga och 

för dem som har haft skilda föräldrar så har man valt att tillbringa mest tid hos den föräldern 

som inte lagt så stor vikt vid var barnet spenderar sin vakna tid. Ett slagsmål där man som 

medlem i firman har visat framfötterna och gjort bra ifrån sig, ger inte bara en bekräftelse på 

att man hör hemma i gruppen utan också en känsla av stolthet när man får beröm för insatsen. 

Waldemar berättar att man fick en stämpel av att vara ”tuffingen” i skolan, den som var lite 

farlig och hängde med äldre killar: 

          I början var det för mig ganska tufft att definiera mig själv som fotbollshuligan. Det ingav en viss respekt i   

          skolan och på gymnasiet bland killar och det är klart att det fanns många tjejer som tyckte det var häftigt  

          med en spännande snubbe som levde farligt och slogs när det kom till. Det skulle vara en lögn att säga att  

          jag inte gillade uppmärksamheten jag fick när folk i skolan hade läst tidningarna eller sett på TV om  

          fotbollsupplopp, slagsmål och oroligheter när jag kommer till skolan med en blåtira och spräckt läpp. 

I skolan kan det anses som tufft, men ju äldre upp i åldern man kommer desto mer hemligt vill 

man hålla det på grund av att man kan riskera att förlora sitt jobb och sin eventuella familj och 

sina vänner. Som vuxen förstår man mer innebörden av huliganism och hur det kan påverka 

livet om det kommer ut att man älskar att slåss. Några har nämnt att det inte fungerade med 

långvariga och seriösa förhållanden då fotbollen och våldet ofta tog upp all ledig tid och för att 

partnern inte accepterade vad de sysslade med. De flesta har förklarat att man inte vill prata om 

sin medverkan i firman för släkt och vänner. De känner att ingen kommer förstå vad firman är 

för något och de känner att de kommer bli dömda på förhand då nästan ingen utomstående ser 

positivt på huliganism. De vet om att det de gör är olagligt och därför blir det svårt att vara stolt 

över det inför familj och vänner.  

 

5.4 Våldet 

Åsikterna kring att det finns en lag mot slagsmål har varit delade. Några påpekar att det känns 

konstigt att det ska finnas en lag som hindrar dem från att slåss, när alla är där för att de vill det 
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och vet vad de gett sig in på. De menar dessutom att polisen endast kastar bort pengar på resurser 

för att avbryta eller avstyra ett slagsmål som ändå är över på 30 sekunder. Polisen hinner sällan 

till platsen där det uppstyrda slagsmålet är planerat och det upplevs för huliganerna som onödigt 

att det ska läggas pengar på den sortens insats. De övriga som vi har pratat med hävdar att de 

förstår varför polisen måste ingripa, även om insatsen sällan ger resultat. De förstår att våldet 

är fel och att det i sig leder till destruktivitet men de kan inte se att polisen skulle kunna jobba 

annorlunda för att avstyra slagsmålen.  

Det jag brinner för är inte att springa ut i en grusgrop och slåss 50-50 utan det jag gillar är när det 

är i samband med matcher. Spänningen, katt-och råttalek med polis och andra firmor. Men allt det 

skulle ju försvinna om det hade legaliserats. (Nicklas) 

Många nämner ”katt- och råttaleken” med polisen, att det är en del av huliganismen, en del av 

tjusningen med det hela. Om inte polisen hade varit på dem hade inte spänningen varit lika stor 

hävdar de, samtidigt som de hatar polisen som ibland kan förstöra vad firman har planerat. Det 

lockar att göra det förbjudna, det som man inte får göra och på frågan om de hade önskat att 

huliganismen skulle legaliseras blir de flesta ganska tysta och eftertänksamma. Det finns inget 

självklart svar på den frågan, för samtidigt som det skulle vara skönt att inte vara orolig för att 

åka fast så finns det en medvetenhet om att samhället skulle falla isär om alla fick slåss som de 

ville.  

 Det är inte bara polisen och det olagliga som ger spänningen utan själva 

slagsmålen i sig. Samtliga respondenter beskriver adrenalinkicken som uppstår i samband med 

slagsmål men även innan då de laddar och taggar ihop sig. På frågan om våldet kan liknas vid 

ett beroende har alla svarat ja. Ämnet adrenalin är något oerhört uppskattat och eftersträvansvärt 

i dessa kretsar och man vill alltid ha mera. Droger och alkohol är vanliga inom huliganismen 

och kan ofta leda till ett beroende. Våldet ger också ett beroende men känslan av den kicken, 

skiljer sig från den man får av drogerna.  

Jag ser våldet som ett missbruk. Kicken du får av våldet och kicken du får av kokainet är dock två 

olika situationer och känslor. Det är två helt olika känslor även om det kan ses som ett beroende 

och jag ser ett samband mellan dem. 

De flesta har angivit att de efter ett slagsmål kan känna sig tillfreds men efter ett tag, det kan 

handla om några timmar eller några dagar, finns suget efter våld där igen. Dessutom kan det i 

slagsmål uppstå hämndlystenhet om någon till exempel slår på en person som ligger eller att 

någon har med sig ett vapen. Det byggs då upp ett större hat inför den firman som brutit mot 

reglerna och intresset för att söka bråk med den firman ännu en gång blir väldigt aktuellt. 

Eftersom en firma är en oerhört sammansvetsad grupp med stor solidaritet sprids därmed en 

individs hat inför något eller någon till resterande i gruppen och alla verkar för att ge utlopp för 
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den känslan. Det är viktigt att firman alltid visar sig stark, att man hävdar sig. Det sker även 

inom gruppen, att varje individ vill visa att man står upp för sitt lag och för sin firma. Inom 

huliganverksamheten vill varje firma framstå som stor och stark och skulle en firma backa 

försvagas den starka bild som man försökt bygga upp.  

 På frågan om hur mycket en firma handlar om våld respektive fotboll svarar de 

flesta att det alltid börjar med en kärlek till fotboll och till ett lag, men att våldet är en stor del 

och utan det skulle det inte vara en firma. Majoriteten menar att huliganism till största delen 

handlar om våld men att det grundar sig i kärleken och passionen för laget. Flera uttrycker att 

våldet har ökat på senare tid, att rekryteringen inte inriktar sig på fotbollssupportrar utan också 

på personer som är duktiga på att slåss. Erik förklarar: 

Idag har det blivit mer elitinriktat, nu ska alla helt plötsligt träna kampsport, det har blivit en helt 

annan grej. Förr hade vi mer kul på ett annat sätt. Nu har vi haft uppstyrda träningar, hyrt 

träningslokaler, haft handskar och tandskydd och kört 10 mot 10. 

Som tidigare nämnts fanns våldet redan från början hos några av respondenterna. Gustaf uppger 

att han växte upp i en lite finare förort och hade svårt att passa in och våldet blev hans sätt att 

hävda sig. Han beskriver det som att det växte till sig som en identitet, att ett namn skapades 

och att han fick ett rykte om sig att han verkligen kunde slåss. Erik förklarar att han alltid vetat 

om att han är våldsbenägen och att han var det i oerhört tidig ålder. Han berättar att hans sätt 

att lösa konflikter verbalt aldrig föll sig naturligt, utan våldet blev istället hans lösning. Ofta 

provocerade han också fram bråk för att kunna skapa en anledning till att slå till någon eller 

något: 

Jag har alltid använt slagsmål, enda sedan jag var liten. Om någon har varit smartare än jag och 

pratat över mig, då har jag tänkt vad ska jag göra nu? Äh skitsamma, bara smack och sen slagit. 

Samma slags historia förklaras av Joachim, att våldet fanns där från början, att han var dålig på 

att prata känslor och att det enda sättet för att få ut jobbiga känslor och tankar var att slåss, att 

avreagera sig och att det följt med honom upp i vuxen ålder: 

Allting rusar igenom en under uppladdningen och under ett slagsmål. Jag vet själv många tillfällen 

då jag har haft det jobbigt på arbetsplatser, skola eller hemma. Och det perfekta utblåset för mig 

var att avreagera mig i ett slagsmål. 

 

Respondenterna förklarar att det är vanligt att en person ur firman filmar slagsmålen så att man 

kan utvärdera det efteråt. Då får man chans att analysera varje individs insats och om man då 

varit personen som backar eller springer därifrån, får resten av gruppen reda på det. Man blir 

en svikare eftersom man inte vågat slåss och försvarat gruppen och ofta är det önskan att 
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undvika skammen som gör att man känner press till att ställa upp på saker fast man inte vill. 

Erik säger: 

Man ska ju kunna slåss, våga slåss och inte backa, det är en viss press på det. 

Att våld är en typisk manlig egenskap håller de flesta med om, de menar att det ligger i naturen 

för mannen. Många nämner testosteronet som en bidragande faktor till varför det är just män 

som lockas till fotbollshuliganism. Fotboll har från början varit en manlig sport och på 

medeltiden var det ett brutalt våld som inte passade sig för kvinnorna. Det handlar om en 

tradition som sitter kvar ännu idag. På frågan om kvinnor skulle vara välkomna är det lite olika 

svar. Några säger bestämt nej och några säger att kvinnor nog skulle vara välkomna men att det 

är högst osannolikt att de skulle vilja det. Joachim berättar: 

Ingen firma vill ha med en tjej, ingen av oss vill slå en tjej. Den generella mentaliteten i gruppen är 

just att man är en av grabbarna. Vi är ett grabbgäng. Det kan låta lite konstigt att säga att en tjej 

inte skulle vara välkommen hur våldsam hon än skulle vara men det vi såg och ser, det är verkligen 

en grabbgrej och vår grej. 

 

5.5 Livet efter firman 

De flesta som vi har talat med är inte aktiva huliganer längre, dock känner de fortfarande en 

stor kärlek för klubben och firman och de har respekt för dem som väljer att stanna kvar. De 

påpekar att det sällan blir ett abrupt avbrott om man vill gå ur firman, utan att man sakta men 

säkert drar sig därifrån. Det kan börja med att man inte hänger med på en bortamatch och sen 

inte heller dyker upp på samlingarna på hemmaplan. Men ingen säger att man blir behandlad 

illa utan de flesta respekterar ens val även om de kan tycka att det är tråkigt att man inte vill 

vara med längre.  

Som tidigare nämnts så är de flesta inte aktiva längre och de lämnade på grund av 

att firman inte gick väl ihop med det liv som man önskade leva. Många uttrycker att deras 

partner har haft stor inverkan på deras beslut att lämna firman då det är en ganska farlig livsstil 

och medför stor oro för dem som lever nära. Det har dessutom framkommit att avhoppet kan 

ha med mognad och ålder att göra, huliganlivet blir inte lika fräckt och man ser ingen direkt 

framtid i att vara med i firman. Man börjar förstå destruktiviteten i det liv man lever i och när 

drogerna, alkoholen och våldet tar mer och mer plats, ser man också hur det påverkar 

medlemmarna i firman. Pierre berättar: 

      Många av mina vänner dog, både av överdos och av självmord. Även om det inte kan kopplas direkt till  

      firman så var jag inte dum nog att förstå sambanden. Jag tyckte att det började bli för allvarligt, jag var inte  

      ungdom längre och undrade vad framtiden skulle innehålla. Jag gick förbi hus och kunde titta in när familjer  
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      satt och åt på kvällarna, kände att jag var så fruktansvärt långt ifrån det och det skar i hela mitt bröst. Men  

      någonstans var det dit som jag ville komma en dag. 

Några förklarar att de till viss del har ersatt den gemenskap som firman innebar, med jobb, 

familj eller en hobby men påpekar samtidigt att det med åren inte blir lika viktigt att tillhöra en 

tydlig grupp på samma sätt som när man var yngre. Det påpekas också att det är viktigt att man 

förstår att det är personligheten som måste ändras, det räcker inte med att ersätta gruppen med 

något annat. Det tomrum som tidigare beskrivits kommer att behöva fyllas med något så länge 

man inte tar tag i sig själv och gör något åt det. Gustaf uttrycker att saknaden för firman kan 

finnas där ibland, för den sammanhållningen är svår att återfinna i något annat sammanhang, 

men att det inte är värt det då man vet vad man riskerar: 

Jag har så jävla mycket att förlora nu. Jag har inte fått något slags återfall men jag har varit väldigt 

nära några gånger. De har ju ringt för att försöka samla ihop det gamla gardet liksom men då har 

jag avböjt. Det känns skönt att säga nej. De tycker ju att det är tråkigt för jag har så mycket 

kontakter. 

 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

 
För att få en socialpsykologisk förståelse för fotbollshuliganism kommer vi att analysera vårt 

empiriska material med hjälp av teorierna: sociala band, skam och stolthet (Scheff 1994), 

interaktionsritualer och emotionell energi (Collins 2004), avvikande beteende (Becker 2005), 

maskulinitetsteori (Connell 2008), beroende och kickar (Giddens 1992), ungdomsfaser 

(Erikson 1988). Med utgångspunkt i dessa teorier vill vi skapa en socialpsykologisk förståelse 

för hur man kan förstå varför vissa individer ansluter sig till en firma och vad som gör att de 

stannar kvar. Vi har valt att utgå från de teman som tagits upp i resultatdelen och därför kommer 

kapitlen namnges i analysen med: gemenskap, gruppens påverkan och våld. 

 

 

6.1 Sökandet efter sociala band och gemenskap 

 
Thomas J. Scheff beskriver hur viktiga de sociala banden är för människan, att man ständigt 

strävar efter att uppnå samklang med andra individer. Han menar att samhället konstrueras av 

sociala band, att det är dessa som frambringar gemenskap (Scheff 1990:4). Det här kan 

appliceras på fotbollshuliganismen där gemenskapen är det som håller gruppen samman. Det 

talas ofta om brödraskapet, gemenskapen, gänget och familjen och det blir tydligt att de sociala 

banden är starka. Människan är en social varelse som vill uppleva gemenskap och är man en 
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individ som på något sätt inte har fått tillräckligt av det bland familj eller vänner, kan gruppen 

i firman ersätta det. Många av informanterna har beskrivit ett tomrum de känt inom sig som 

unga, att man inte var riktigt tillfreds med sig själv och sin livssituation. Kanske var det på 

grund av bristen på starka sociala band som skapade detta hål och känslan som uppkom i 

samband med att få tillhöra en grupp var stark nog för att fylla det. När tomrummet inte längre 

är lika stort kan det tillfredsställa individen tillräckligt för att vilja stanna kvar, även om det 

medför vissa risker.      De sociala 

banden är så pass viktiga för individen att man utför handlingar som kan skada en själv eller 

andra bara för att få uppleva gemenskap och bli bekräftad. För att de sociala banden ska hållas 

starka i gruppen, upprättas det omedvetna normer och regler för hur man som medlem i gruppen 

ska bete sig och förhålla sig i olika situationer. Det finns ett så kallat sanktionssystem där det 

utdelas straff eller belöningar beroende på hur man anpassar sig till de normer som finns (Scheff 

1990:74). Inom firman är det viktigt att visa framfötterna, att inte vara den som backar, att alltid 

ställa upp och alltid vara engagerad i laget och i firman. Följer man inte dessa normer utger 

sanktionssystemet ett straff i form av att man kanske inte blir uppringd inför nästa slagsmål, 

man kanske inte är välkommen på nästa möte, ingen litar på en längre och man är inte lika 

självklar i gruppen. Även om straffen inte är hårda ur en fysisk aspekt, kan det vara tillräckligt 

mentalt krävande när man inte får tillhöra den grupp som man upplever den största 

gemenskapen med. Belöningen blir ett medlemskap, en känsla av att vara viktig och 

betydelsefull. I resultatet från intervjuerna framkommer det att gemenskapen och gruppen 

hjälper till att bygga upp en identitet hos individen, man blir någon tillsammans med de andra 

och skulle man då bli utestängt ifrån gruppen riskerar man att förlora sig själv. Respondenterna 

har beskrivit att det inte finns så mycket mer än firman när man är aktiv, firman är det som allt 

kretsar kring och förlorar man sin plats, infinner sig en känsla av tomhet igen och det var just 

det tomrum som man från början ville fylla. De flesta människor vill tillhöra en 

gemenskap, känna att man är någon och att man betyder något för någon annan. Men alla är 

inte alltid välkomna i alla gemenskaper. Man måste passa in med de andra för att vara 

välkommen och anpassa sig efter gruppens regler och normer för att få stanna kvar. Det finns 

både personer och grupper som anses avvikande av andra. Fotbollshuliganer är en sådan grupp, 

eftersom de utför olagliga handlingar och skapar oro på matcher eller i andra situationer när 

firmor ska mötas. Samhället ser negativt på huliganism och enligt respondenterna kommer 

samhället aldrig att förstå varför de beter som de gör. Howard S. Becker påpekar att det är först 

i betraktarens ögon som något blir avvikande, det inte är handlingen i sig som bestäms som 

avvikande (Becker 2005:22-23). Det är också intressant att se till den aspekt att man kan tillhöra 
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olika grupper samtidigt och hur man hanterar de olika regler som finns i de olika grupperna. En 

person som är huligan är samtidigt en svensk medborgare som måste följa de lagar som Sverige 

bestämt och genom att delta i ett uppgjort slagsmål, bryter denne person mot landets lagar då 

det är olagligt att slå någon. Genom att följa den ena gruppens regler kan man bryta den andra 

gruppens regler och tvärtom. Det är tydligt att firmans regler blir viktigare än samhällets för 

dem som är mest aktiva, trots att beteendet är avvikande och olagligt i samhällets ögon. Varför 

är det så? Respondenterna beskriver att gemenskapen för människan är viktig att det inte spelar 

någon roll om man bryter mot lagarna, så länge man tillhör gruppen. För den person som aldrig 

tillhört en tydlig grupp och känt den trygghet som medföljer i firman kan det bli så viktigt att 

få stanna kvar i den att man offrar det mesta. Det finns inget tydligt mönster i materialet om att 

respondenterna var avvikande i sitt sätt redan innan de anslöt sig till firman. Några hävdar att 

de nog var avvikande på ett eller annat sätt, men det var också några som menade att de växte 

upp med kompisar och familj som vilket vanligt barn som helst. Firman är avvikande gentemot 

samhället men medlemmarna i firman betraktar inte varandra som avvikande och det kanske 

räcker för att avvikandestämpeln inte ska bli allt för påtaglig.  

  För att vidare kunna förstå denna form för gemenskap ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv kan Randall Collins teori om interaktionsritualer användas där han beskriver de 

grundläggande villkoren för att en interaktionsritual ska föreligga (Collins 2004:48). Av 

respondenterna framgår det att samtliga fyra villkor är uppfyllda och ser man till gruppen 

fotbollshuliganer är de fler än två fysiskt närvarande och det framgår tydligt vilka som är 

medlemmar i firman och inte. Kanske är det inte lika tydligt för utomstående men de som lever 

i denna värld har stor inblick över vilka personer som tillhör vilken firma. Ett gemensamt fokus 

är framförallt laget de hejar på och att försvara det. Den gemensamma sinnesstämningen styrs 

av förluster och vinster i både slagsmål och i matchresultat. Resultatet av en lyckad 

interaktionsritual är gruppsolidaritet (Collins 2004:49). I firman blir medlemskapet tydligt, man 

ställer upp för varandra och man följer de normer som existerar. En annan effekt är den 

individuella emotionella energin som uppstår inom varje medlem i form av självsäkerhet, styrka 

och trygghet. Den ger också individen en känsla av att vilja engagera sig och handla 

initiativmässigt och i firmorna liknas detta vid att man ställer upp på slagsmål, kommer på 

möten eller reser iväg med firman då man känner en stark anknytning till den. Ett annat resultat 

av en lyckad interaktionsritual är att gruppen skapar och formar symboler som blir viktiga för 

dem och det visar sig tydligt i firmorna med det speciella modet som till exempel vita sneakers 

som tidigare har beskrivits i presentationen. Varje enskild firma har det egna namnet som är 

den tydligaste symbolen för vilka de är, dessutom målas det banderoller och flaggor för att visa 
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vilket lag man stödjer och vill bli förknippad med. Moralkänslan (Collins 2004:48) inför 

gruppen med dess tillhörande symboler är det sistnämnda resultatet på en interaktionsritual som 

blivit lyckad. Huliganerna värnar om gruppen, respekterar symbolerna och försvarar dem ifrån 

överträdare och de blir förbannade om någon talar illa om deras lag eller deras firma. Anthony 

Kings artikel Violent pasts: collective memory and football hooliganism förklarar ytterligare 

hur symbolerna kan skapa en starkare grupp och att våldet i sig inte är det som håller gruppen 

samman utan det är gemenskapen runt omkring. Uppnår man den primära emotionen som 

Scheff besnämner som stolthet, ökar den emotionella energin som Collins beskriver. 

Huliganerna vill må bra och trivas i sitt sammanhang och för att skapa en stark gemenskap 

krävs det att interaktionerna med de andra medlemmarna blir lyckade så att den emotionella 

energin höjs. Det blir ett stort fokus på sammanhållningen i firman vilket kan medföra att man 

som medlem blir blind för vad som är negativt och vad som är positivt för sitt eget välmående 

på lång sikt. Kanske blir det så viktigt att fylla sitt tomrum att man välkomnar all form av 

gemenskap, även om den är destruktiv. Deras lyckade interaktionsritualer blir primära för att 

gruppen ska kunna upprätthålla en stark firma med hängivna medlemmar och då är blir det 

också primärt att man som medlem alltid är välkommen, känner sig trygg och har personer 

bakom sig som alltid ställer upp. Kanske kan tomrummet som fyllts av den gemenskap som 

finns i firman generera en känsla av tacksamhet gentemot gruppen, vilket kan uttryckas i att 

man gör vad som helst för den och det skulle kunna ses som en förklaring till varför man stannar 

kvar i firman.  

 Generellt sett är killarna, som ansluter sig till firman, i tonåren och Erik Erikson 

beskriver att alla går igenom olika faser i livet, däribland den så kallade ungdomstiden. Han 

beskriver den som en period av identitetskris, ovisshet om framtiden och det kan då vara lätt att 

söka sig till subkulturer och man eftersträvar äldre idoler (Erikson 1977:110). Det viktiga är att 

tillhöra något, att visa att man är någon för omvärlden och man riskerar allt för att inte bli 

avvisad. Det beskrivs hur ungdomar ständigt är på jakt efter något och detta kan man uppfylla 

genom ett medlemskap i firman. Respondenterna beskriver det tomrum som man kände inom 

sig och att firman blev en klar och naturlig del att tillhöra när man annars inte hade någon fast 

punkt. Det fanns också en strävan efter att bli accepterad av de äldre och många firmor har 

underfirmor där medlemmarna är betydligt yngre. Målet är att få tillhöra den ”riktiga” firman 

vilket betyder att man måste visa framfötterna så att man förhoppningsvis kan bli en del av den. 

Flera av respondenterna har uttryckt att de nått en viss punkt i livet där firman inte är lika 

betydelsefull för dem längre, de har insett att livet inte bara kan kretsa kring firman och att det 

finns mycket annat som tar tid, så som familj och arbete. Man kan på så sätt förstå att huliganism 
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är en tillfällig livsaktivitet för individerna. Då denna tid innefattar en period mellan lek och 

allvar är det många som fastnar i huliganverksamheten och hittar aldrig den brytpunkt som gör 

att man vill ta sig därifrån. De äldre personer som fortfarande är aktiva i firman kan tänkas 

stanna på grund av att de inte riktigt tagit sig ur sin ungdomsperiod, att fortsätta slåss är ett sätt 

för dem att slippa undan verkligheten och komma ifrån ansvaret som vuxenlivet innebär. Denna 

teori av Erikson stärks av Spaaijs studie (Spaaij 2008) som visar att fotbollshuliganism kan vara 

en tillfällig aktivitet som fyller en annars tråkig vardag med spänning i form av våld. 

   En lyckad interaktionsritual leder till en känsla av hög 

emotionell energi som i sin tur genererar det som Scheff benämner som starka social band. Man 

vill upprätthålla dessa sociala band och omger sig därför av människor som ger en hög 

emotionell energi. Många respondenter har påpekat att medlemmarna i firman är likasinnade, 

de har liknande åsikter och värderingar när det kommer till vad som är viktigt för firman och 

de har därför lättare att förstå varandra och skapa starka sociala band. Det är intressant att se till 

hur de starka sociala banden värdesätts i förhållande till att vara avvikande i samhällets ögon. 

För respondenterna spelar det inte så stor roll vad samhället tycker om dem så länge de har 

varandra och ingår i den gemenskapen. Beckers teori om avvikande beteende utgår främst från 

att man endast är avvikande i betraktarens ögon och från en huligans perspektiv blir det 

betydelselöst i förhållande till hur man betraktas i firman och vilken emotionell energi som man 

får av att vara involverad i det livet. Ett annat sätt att förstå vikten av hur mycket gruppen 

betyder för individen är ”vi-mot-dom”-tänket som beskrivits av Ramón Spaaij i tidigare 

forskning. Huliganverksamheten ger individen en identitet genom ett starkt solidariskt 

grupptänkande, där man stänger ute andra och rentav hatar andra grupper, andra grupper 

innefattar inte enbart andra firmor utan även myndigheter så som polis. Huliganerna får svårt 

att respektera Sveriges lagar då representanterna i form av den svenska polisen enligt dem vid 

flertaliga tillfällen missbrukar sin makt i form av övervåld, trakasserier och orättvis behandling. 

Respondenterna uttrycker att många i polisstyrkan är minst lika våldsbenägna som de själva 

bara det att de har en annan slags täckmantel. Huliganerna blir brottslingar och poliserna hjältar 

i samhällets ögon men ingen ser hur åtta polismän behandlar en ensam huligan när de väl har 

plockat in honom i piketbussen. Dock har respondenterna berättat att det kan vara värt att bara 

ta straffen trots att respekten för polisen är relativt svag, då straffen är milda. Det kan vara en 

av anledningarna till varför de prioriterar den avvikande gruppen framför Sveriges lagar. Man 

ska komma ihåg att för många är firman den enda trygghet som finns i deras liv och det skapas 

en generell rädsla av att förlora den och därför vill man fortsätta. Det gör inte så mycket om 

man tillhör en avvikande grupp, så länge man inte är avvikande i gruppen. De har svårt att förstå 
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att de av samhället anses som avvikare då de bara vill slåss med andra som vill slåss, vad är 

felet med det? När de sociala banden är så starka som Scheff beskriver det och solidariteten i 

gruppen har en stark påverkan så som Collins beskriver det, kan man på ett sätt förstå att det 

inte är värt att mista den gruppen bara för att man har fått en stämpel som avvikare. Dessutom 

är avvikandestämpeln inte lika påtaglig när man är en stor och trygg grupp. Däremot kanske 

det påverkar självkänslan negativt att vara avvikare som enskild individ men just därför håller 

de flesta sin medverkan i firman hemlig för dem som inte själva är aktiva.  

 

6.2 Gruppens påverkan på medlemmarna 

 
Gruppens påverkan är ett viktigt element i denna studie, då det har framkommit att många av 

respondenterna har uttryckt att det gjort saker i gruppen som de aldrig skulle gjort på egen hand. 

Det kan förklaras med Sceffs begrepp underdifferentiering (Scheff 1990:4-5). En individ som 

uppslukas allt för mycket av gruppen kan mista sin förmåga att tänka och handla självständigt, 

vilket kan medföra att man utför handlingar som man egentligen inte skulle gjort utan gruppens 

påverkan. Scheffs begrepp överdifferentiering innebär att en individ som inte känner någon 

speciell anknytning eller dragningskraft till gruppen har en möjlighet att lämna, att inte vara 

med mer. Men frågan är om man gör det? Kanske har man inget annat än just firman och stannar 

då kvar i en grupp som man inte känner några förbindelser med bara för att tillhöra en 

gemenskap.      Collins talar om densitet 

(Collins 2004:83-85), den grad av sammanhållning som existerar i en grupp. Den ökar beroende 

på hur stark solidariteten upplevs av medlemmarna och om det endast är några få som upplever 

det som utmärker en lyckad interaktionsritual, kommer densiteten inte vara lika stark som om 

alla medlemmar skulle uppleva det. Känslor som innehas av enstaka medlemmar i firman kan 

påverka hela gruppen och utifrån den aspekten att gruppen har en stark solidaritet sedan 

tidigare, är det lätt att influeras av varandras åsikter. En individs känsla, som tillexempel hat, 

kan sprida sig till de resterna gruppmedlemmarna, eftersom densiteten är så pass stark i 

gruppen. Man drivs av en önskan att gruppen är stark nog att bemästra de allra svåraste 

motgångar och som enskild i gruppen vill man inte tycka olikt de andra. Det kan liknas vid ett 

slags omedvetet grupptryck, man vill inte vara den som minskar gruppens densitet och kan 

därför omedvetet eller medvetet hålla med de andra. I firman finns det en tydlig hierarki med 

en framträdande ledare som styr upp slagsmål, möten och annat. Under honom finns de personer 

som ingår i kärnan och det kan ses som det som Collins beskriver som power rituals (Collins 

2004:112). Det krävs en ordergivare och ordertagare för att gruppen ska fungera och att de 
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accepterar varandras roller, den ena kan inte verka utan den andra. Power rituals kan förstås av 

de primära känslorna som Scheff tar upp i hänsynsemotionssystemet, man uppnår stolthet över 

att vara en bra ledare men även att vara en ordertagare. När detta ordergivarsystem fungerar bra 

skapas en stark densitet i gruppen.  

 Thomas J. Scheff förklarar de primära emotionerna i hänsynsemotionssystemet, 

skam och stolthet (Scheff 1990:71), vilket tydligt gör sig närvarande inom 

fotbollshuliganismen. Samtliga respondenter har på olika sätt uttryckt att man inom firman är 

stolt över att få tillhöra den, man är betydelsefull och viktig som medlem och man har folk som 

backar upp en vid problem. Vinner man ett slagsmål mot en annan firma, vinner man också 

respekt och makt vilket inger en känsla av stolthet. Alla firmor vill vara den största, mest 

hotfulla och respektingivande firman i landet och för att bli det krävs det att man aldrig backar, 

att man har hängivna medlemmar som alltid ställer upp, en stor passion för laget och en extrem 

vilja att slåss. Men alla vet också om att huliganism inte är accepterat av samhället och att 

många utomstående ser huliganerna som idioter. Det påverkar stoltheten när man inte befinner 

sig i firman och några har berättat om hur man valde att inte berätta om sitt medlemskap i 

situationer där man ansåg att det inte skulle få en positiv reaktion. Att ljuga för familj och vänner 

blir vanligt då man inte vill att de ska vara oroliga, döma ut en eller hindra en. Om man i ung 

ålder och fortfarande bor hemma, ansluter sig till firman medför det att man får smyga och ljuga 

en del för att kunna åka iväg på matcher och slagsmål. Intressant är att se till det fenomen att 

de flesta har uttryckt att man vill ”slippa ljuga” och tar till alla medel för att undvika det. För 

dem som hade skilda föräldrar, såg man till att bo mest hos den som var mest tolerant och inte 

ställde så mycket frågor. För våra respondenter tycktes det vara oerhört skamligt att ljuga så 

därför försökte man hålla sig borta från de som ställde frågor om deras fritidsaktiviteter. Man 

tycker det går bra att slåss men inte att ljuga, vad kan det bero på? Kanske kan man förstå det 

som att i firman är det accepterat att slåss, vilket legitimerar det beteendet men det finns färre 

sammanhang där det inte är rimligt att ljuga. Det kan verka paradoxalt för oss som inte lever i 

denna värld, att man anser att det är accepterat att slåss men inte att ljuga, men värt att poängtera 

är att huliganerna får sin bekräftelse och upprättelse genom våldet och det blir därför ett viktigt 

element i deras liv.   Några har uttryckt att de hade en bra 

uppväxt med föräldrar som brydde sig men att de inte ställde så många frågor om var de befann 

sig eller när de skulle komma hem. Det berättades att föräldrarna nog visste vad deras barn höll 

på med men att det inte var värt att ta upp det som ett problem. Tanken som dyker upp är att 

detta egentligen var ansvarslösa föräldrar som inte satte ner foten då man ser att ens barn börjar 

umgås i fel kretsar. Kanske förstod man inte vad en firma innebar eller så brydde man sig inte 
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tillräckligt för att ta reda på det. Det är ibland lättare att blunda och tro att allt kommer ordna 

sig och tyvärr kan det synsättet stjälpa mer än vad det kan hjälpa. Det är svårt att förstå att 

föräldrar accepterar att barnet umgås med huliganer vilket gör att det känns mer troligt att det 

rör sig om föräldrar som inte har intresset eller modet att ta reda på vad barnet sysslar med. 

Kanske kan det även här handla om den primära emotionen skam som Scheff talar om och för 

en förälder som är medveten om sitt barns våldsbeteende kan det innebära skamkänslor 

eftersom det är ett tecken på att man har förlorat kontrollen på sitt barn. Konkret fungerar 

sanktionssystemet i detta sammanhang, att föräldrarna får skamkänslor när de blir medvetna 

om att deras barn utför olagliga handlingar, så istället för att gå till botten med problemet väljer 

man att undvika konflikten och därmed skamkänslorna. Vet man inte hur man ska hantera det 

problemet kan det vara lättare att blunda för då blir inte skammen lika påtaglig.  

  Våra respondenter har förklarat att det inför familj, vänner och 

eventuella arbetskollegor har varit skamfyllt att medverka i en firma, men de har samtidigt 

beskrivit att man uppfattades som ”cool” i skolan. Man får respekt för att man umgås med äldre 

och för att man lever ett farligt liv. Det har påpekats att nog många i skolan tyckte att man var 

riktigt dum i huvudet som sysslade med slagsmål på skoltid och fritid, men att komma till skolan 

med sprucken läpp och blåtira och när alla dessutom vet vilka som man hänger med, inger en 

känsla av stolthet och makt. Att bevara stoltheten som firma är oerhört viktigt för alla huliganer, 

vinst innebär stolthet och förlust innebär skam vilket medför att firmorna strävar efter att bli 

bättre på att slåss. Det är alltså jakten på stolthet som bidrar till att våldet ökar då fler huliganer 

börjar träna på att slåss för att öka chanserna för vinst. För medlemmarna i firman blir det viktigt 

för dem som vill klättra högre upp i hierarkin eller bli en av de självklara personerna i kärnan, 

att prestera och visa framfötterna. Det har uttryckts i intervjuerna att om man lovat att man ska 

vara med på ett slagsmål så har man inget val. Det är ingen i firman som tvingar den enskilde 

att vara med, men dyker man inte upp när man sagt att man ska det, förlorar man anseendet 

inför resterande gruppmedlemmar. Det styrs av skammen, skam över att inte hålla sitt ord, skam 

för att man inte vågar eller vill slåss och skam över att man sviker de andra. Man skulle kunna 

säga att grupptrycket är stort men outtalat, sviker gruppmedlemmen de andra är denne inte 

välkommen längre och det är ett straff hårt nog för att utföra handlingar som man inte vill. Den 

enskilde förlorar inte bara sitt anseende och respekten från firman utan också tillhörigheten och 

gemenskapen som för många blivit en viktig del av en själv. För att undvika den skam som 

kommer av att man anses som ”feg” försöker man göra allt för att skapa känslan av stolthet. 

Stolthet i firman får man genom att visa sin passion och sitt engagemang, ställa upp i vått och 

torrt, medgång som motgång och att aldrig backa. Man vill vinna de andras förtroende och 
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respekt vilka är två element som kan förknippas med stolthet. Att bli viktig för firman bygger 

upp självkänslan och identiteten, man blir någon tillsammans med firman och rollen som man 

i positiv mening blir tilldelad vill man på alla sätt försöka upprätthålla.  

  Många har uttryckt att man var stolt över att vara med i firman när 

man var aktiv, men att man på senare tid kan se att allt inte var så positivt som man tyckte då.  

Många är i efterhand inte stolta över att de har deltagit men de hävdar ändå att de inte ångrar 

sin medverkan. Dock är denna del av det förflutna inte något som man väljer att berätta för 

kollegor eller chefer, kanske inte heller för sina barn. Det kan återknytas med Eriksons teori om 

att man är i en viss period i ungdomen där man är i extra behov av grupptillhörighet, men när 

man växer upp är det behovet inte lika starkt och firman har inte lika stor plats i livet längre. 

 

6.3 Våld 

 
Majoriteten av alla huliganer är män och Robert W. Connell hävdar att det kan bero på att män 

under historien alltid har varit det dominerande könet. Connell har gett upphov till begreppet 

den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008:115) och menar samtidigt att det är väldigt få 

män som lever upp till denna maskulinitet. De individer som tenderar att ansluta sig till 

våldsamma grupper, så som fotbollshuliganism, försöker kompensera att de inte har lyckats 

leva upp till den idealbild som den hegemoniska maskuliniteten innebär. Självklart finns det 

flera sätt att se på maskulinitet då det är mångfacetterat i samhället men den idealbild vi har 

utgått från är den som Connell beskriver. För att undvika känslan av att bli dominerad, beter sig 

dessa individer ofta på ett våldsamt sätt. Inom huliganismen finns det ett tydligt mönster att 

man vill hävda sig och få ut sina aggressioner och man använder hatet gentemot andra firmor 

och lag för att få utlopp för dessa känslor. Connell menar att individerna gör anspråk på makt 

som de egentligen inte har, dels genom att använda våld mot dem som anses svagare eller 

genom att hävda sig mot andra män och på så sätt visa sin maskulinitet. Firmorna består i nästan 

alla fall, enbart av män och känslan av att det bara är för män är påtaglig. Att våld har varit 

mäns lösningar på problem och för att få utlopp för sina känslor har sedan långt bak i tiden 

uppfattats somnaturligt. Männen som ansluter sig till firmor vill vara manliga, de vill hävda sig 

och visa att de är stora och starka. Våldet blir deras sätt att få känslan av kontroll och är man då 

dessutom duktig på att slåss inger det en känsla av stolthet och den känslan vill man bevara och 

upprätthålla. Behovet av att uttrycka en tydlig maskulinitet kan också förklaras med Erik 

Eriksons teori om att de som ansluter sig till en huligan firma befinner sig i en ungdomsfas. 

Ungdomstiden präglas av en period där man försöker hitta sig själv och sin identitet, vad som 
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då kan inträffa är att man ibland tar fel vägar för att nå dit. Dessa vägar kan komma att vara 

destruktiva på lång sikt men när man är ungdom ser man bara det som är häftigt just där och 

då.  

Att våldet är en central del i huliganernas liv är tydligt i resultatet. Några har varit 

våldsamma redan innan de anslöt sig till en firma och några blev det för att det krävdes för att 

få vara kvar i gemenskapen eller att man lärde sig att tycka om det. Samtliga har talat om 

”kicken” som man får vid ett slagsmål eller innan då man laddar upp. Sättet som huliganer lever 

kräver att man har en passion i någon form för våldet. För vissa är det viktigare än vad det är 

för andra men det påpekas att det adrenalin som utsöndras och den kick som man upplever vid 

ett slagsmål kan liknas vid ett beroende, man vill bara ha mer. Det beroende som Anthony 

Giddens beskriver (Giddens 1992:70-71) är ett beroende som växer till sig, blir större och får 

mer grepp om självkontrollen ju mer man utsätter sig för det. Sättet som huliganerna lever på 

kan ses som en slags rutin som Giddens också beskriver eller kanske en vana, som är lite mer 

fastnaglad i ens sätt att leva men det är ändå något som man skulle kunna klara sig utan. Dock 

befinner sig troligtvis de flesta huliganer mellan tvångshandlingar och beroende då de som 

intervjuats har påpekat att man hela tiden sökte sig till platser där man visste att det kunde bli 

bråk, så som hetsiga matcher eller uppgjorda slagsmål och att man älskade det. Den gemenskap 

och det brödraskap som beskrivs av respondenterna kan också ses som en grundläggande orsak 

till beroende. Våldet i sig är inte det som man strävar efter utan våldet blir vägen till att få vara 

med i gruppen och känna gemenskap. Man är beredd att göra vad som helst för att få uppleva 

och upprätthålla den känslan som man får av att vara delaktig i en grupp och det här kan liknas 

vid ett beroende. Många ser nog inte på det som något farligt och oroväckande, då nästan alla 

människor är beroende av närhet och kontakt. Men det kan leda till destruktivitet, en bristande 

självkontroll och även den underdifferentiering som Scheff beskriver, när man inte ser till 

konsekvenserna på grund av att gruppen blir allt för viktig. Några av respondenterna har berättat 

att de egentligen inte alls tyckte om att slåss, att man var nervös när man skulle iväg på slagsmål 

men att man gjorde det för att inte mista sin plats i gruppen. På det sättet kan man se gruppens 

påverkan som något mycket kraftfullt, den får individer att utföra handlingar de egentligen inte 

vill men man gör det då behovet av att få tillhöra gruppen är så pass stor. I grova drag kan det 

liknas vid ett heroinmissbruk, man vet om att det kan förgöra en, att man kan råka riktigt illa ut 

men tanken på att vara utan det är tillräcklig outhärdlig för att kunna genomföra en separation 

med gruppen. 

  Att inte uppnå en mättnadskänsla från våldet har påpekats och många av 

respondenterna har liknat våldet vid ett beroende. När man dessutom som huligan får respons 
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på att man är duktig på att slåss vill man upprätthålla den uppfattningen hos de andra i firman 

och ser därför till att visa framfötterna ordentligt. Det är troligtvis inte många som ägnar sig åt 

fotbollshuliganism som har reflekterat över om de har ett beroende kring våldet och gruppen 

och kanske är det många som inte har det. Men frågan är då varför man inte tar sig ur gruppen 

fortare. Svaret som tydligt visat sig på den frågan är att det är sådan känsla i gruppen, i att slåss, 

att stå upp för sitt lag och visa sin passion för fotbollen att det inte känns värt det. Varför skulle 

man lämna något som får en att må bra? Giddens förklarar att när något börjar styra ens liv, att 

något upptar ens vardag mer och mer och blir så viktigt att man inte kan vara utan det, är det 

ett beroende och man har då förlorat stora delar av sin självkontroll. Att förlora sin självkontroll 

är inget som någon människa vill erkänna och kännas vid då förlusten av självkontrollen i hög 

grad är skamfyllt. Utifrån Scheff kan vi säga att människan pendlar mellan att uppleva stolthet 

och att undvika skam. När man är medveten om att man har förlorat sin självkontroll men inte 

ser någon utväg i att lämna gruppen och våldet, börjar man hänge sig mer åt gruppen. Man 

täcker över sitt egentliga beroende med ett annat beroende för att det centrala beroendet inte 

ska ta lika stor plats. Det finns alltså negativa sidor med det som Collins beskriver som hög 

emotionell energi, den kan bli så viktig för individen att inget annat känns lika speciellt och den 

starka gruppsolidariteten gör det svårt för individen att utveckla sitt eget tänkande inom 

gruppen. Det är essentiellt i detta sammanhang att de som söker sig till firmor ofta saknar något, 

tomrummet består utan firman och skulle man lämna den har man kanske inget kvar.  

    Gary Armstrongs studie Football 

Hooligans – knowing the score poängterar att det inte finns något entydig orsak till vem som 

blir fotbollshuligan, vilket även var vår förförståelse. Det spelar ingen roll om man är 

våldsbenägen eller inte, vart man kommer ifrån eller vad man har varit med om. Alla olika 

människor kan känna en avsaknad av gemenskap och eftersom en firma fyller det tomrum som 

kan upplevas av utebliven gemenskap, blir det en stor variation av individer i en sådan grupp.  

 

7. Slutsatser 

Vi kommer i detta avsnitt att besvara vår frågeställning: Varför söker sig vissa individer till 

fotbollshuliganism, varför stannar de kvar samt hur ser grupprocesserna och interaktionerna 

ut i gruppen?  

 

Sammanfattningsvis framgår det här i stora drag vad denna uppsats har gett för resultat. Vi kan 

inte se något tydligt mönster för vem som ansluter sig till en huliganfirma, det har ingen 
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betydelse vem man är eller vart man kommer ifrån. Vi kan dock se att respondenterna har en 

gemensam dragning till våld och de som inte var våldsbenägna sedan tidigare blev det i 

samband med medverkan i firman. Det är inte hugget i sten kring vem som blir huligan, det kan 

handla om tillfälligheter som till exempel att kompisgänget börjar gå på matcher, att man lär 

känna en aktiv huligan eller att man blir uppmärksammad av firman på ett eller annat sätt. Den 

fördom som finns att huliganer inte är fotbollsintresserade, stämmer inte in på våra respondenter 

då allt startar med en passion för sporten. Generellt sett är huliganer personer som söker 

spänning och att söka sig till spänning kan kopplas till en avsaknad på något, vilket har 

framkommit tydligt i intervjuerna. Några har beskrivit det som ett tomrum i själen som fylls 

med den gemenskap som medföljer i firman. Gruppen har i de flesta sammanhang en ytterst 

stor påverkan på hur individen handlar och det framgår tydligt i deras värld där våldet är något 

som man måste acceptera för att få ta del av gemenskapen. Rädslan för att förlora sin plats i 

gruppen och stå ensam och utanför är tillräcklig för att individen ska begå handlingar som denne 

annars inte hade gjort. Vi har använt oss av Scheffs teori om skam och stolthet för att analysera 

hur huliganerna fungerar och varför de beter sig som de gör. Det finns ingen stolthet i att vara 

huligan när man omges av människor som inte lever de livet, då de flesta endast kommer se det 

som idioti. Skamkänslor styr de individer som egentligen inte vill slåss till att göra det då man 

inte vill framstå som svag inför gruppen och visar man sig svag för många gånger förlorar man 

sin grupptillhörighet. Grupptillhörigheten skapar trygghet, makt och bekräftelse och det ger 

även individen en känsla av att vara oåtkomlig.  

 De unga åldrarna på dem som ansluter sig till en huliganfirma innebär att de 

befinner sig i en fas i livet där man söker efter en identitet. Erik Erikson beskriver ungdomsfasen 

där sökandet efter identitet och spänning är påtaglig. Denna period i livet är inte bestående och 

det som framkommit i intervjuerna är att om det har skett något allvarligt som gäller våld och 

lagöverträdelser alternativt att man har någon som man bryr sig tillräckligt mycket om, kan man 

besluta sig för att lämna firman. Det kan också handla om mognad där man får upp ögonen för 

hur destruktivt man lever och hur det påverkar en själv och andra.  

 Kicken man får av våldet har alla respondenter nämnt och det framgår tydligt att 

det var något som de älskade. Känslan av adrenalinet som rusar genom kroppen är en 

obeskrivlig känsla, stark nog att driva dem till fler slagsmål och det ökar chanserna till ett 

beroende av våldet. Det finns ingen tydlig lösning på hur man skulle kunna minska 

huliganismen, då det finns en tjusning i att det är olagligt. Huliganer är personer som söker efter 

spänning och skillnaden mellan dem och till exempel en fallskärmshoppare, som även de är 
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spänningssökare, är att de tycker om den katt- och råttalek som pågår med polisen. Denna form 

av interaktion med polisen är en i hög grad socialpsykologisk förklaring till fenomenet. 

Om vi i korta drag skulle besvara vår frågeställning utifrån de svar vi har av 

respondenterna skulle svaret bli: Vem som helst kan bli fotbollshuligan så länge man känner en 

dragningskraft till våldet, har en stor passion för ett fotbollslag eller inte upplever starka sociala 

band. Det kan också handla om personer som har ett behov av att söka spänning eller personer 

som verbalt ar svårt att få utlopp för känslor och tankar. Att inte tillhöra en grupp med lyckade 

interaktionsritualer som bidrar till att den individuella emotionella energin höjs kan frambringa 

skamkänslor som vi människor helst vill undvika. Man vill därför tillhöra en stark gemenskap 

med lyckade interaktionsritualer och ett medlemskap i en huliganfirma bidrar till detta. Man 

kan tro att Sveriges lagar är tillräckliga för att en fotbollshuligan ska hoppa av men stoltheten 

och tryggheten av att tillhöra en grupp väger mycket tyngre än rädslan för att bli straffad  

 

8. Reflektioner 

Något som vi har funderat över är att respondenternas svar på våra frågor styrts av deras 

förmåga att själva reflektera över deras tidigare liv och medverkan i firman. De märks tydligt 

hur svaren skiftar mellan dem som nyligen varit aktiva och dem som lämnade firman för flera 

år sedan då de som har en mer objektiv syn på det hela kan ge oss mer ingående svar och egen 

analys av varför det blev som det blev. Det medför att vi får analysera mer på egen hand när 

det gäller svaren från dem som fortfarande är aktiva eller nyss har lämnat firman på grund av 

att de inte har lika djupgående svar. Psykiskt sett är dessa personer mycket närmre firman än 

de andra och saknar därför samma förmåga som de som lämnat firman att kunna se det på ett 

lika objektivt sätt. Vi har varit medvetna om att man lätt kan dra alla över en kam och har därför 

varit noggranna med att betrakta varje intervju som enskild och unik samtidigt som vi gör 

kopplingar mellan dem. Det är farligt att börja anta svar på frågor som inte har blivit lika 

utförliga och tro att de skulle ha liknas de andra om de hade gjort det. Men vi anser att vi har 

haft en distans mellan respondenterna och tagit till oss deras information på ett rättvist sätt.  

 Det har varit lättare att koppla utvalda teorier till de respondenter som har en mer 

objektiv syn på huliganismen då de i princip har förklarat det på samma sätt som vi utan att veta 

vilka teorier som är aktuella i sammanhanget. När det kommer till de andra, lite yngre 

respondenterna, har det av oss krävts djupare försök till förståelse för att förstå vad de verkligen 

menar, eftersom de själva inte har reflekterat över det särskilt mycket och inte kan se självklara 

kopplingar på samma sätt.  
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 Något som vi varit lite kritiska till i arbetet är att vi har ändrat fokus på 

intervjuerna då vi med tiden har märkt att vissa svar alltid är desamma. I början var vi noga 

med att få svar på hur slagsmålen gick till, vem som bestämde och hur livet såg ut. De svaren 

var alltid samma och på de senare intervjuerna fokuserade vi mer på hur man kände sig, hur 

man upplevde saker och ting och vad gruppen betydde. Det innebar att frågorna blev mycket 

mer socialpsykologiska och genererade mer socialpsykologiska svar. Det är viktigt att påpeka 

att samtliga intervjuer har innehållit samma frågor men vi har märkt av att när vi uppfattade 

samma typ av svar på ”basfrågorna” krävdes inga följdfrågor och mer tid kunde ägnas åt 

individens egna upplevelser. Vi har lärt oss mycket efter varje intervju och vi har även märkt 

att vi har blivit bättre på att genomföra intervjuer . Självklart hade ett större antal respondenter 

resulterat i en högre validitet men vi anser att vi har varit ärliga med de svar som vi har fått. En 

vidare studie hade involverat fler respondenter, kanske även i grupp där man kan få möjlighet 

att låta dem diskutera saken med varandra. Polisens uppfattning om huliganism hade också varit 

att föredra om vi hade haft mer tid och ett större omfång på arbetet. Det hade också varit 

intressant att diskutera djupare kring eventuella lösningar och vad som krävs av samhället för 

att minska huliganismen.  

 Mycket av det som vi har kommit fram till stämmer överens med den tidigare 

forskning som beskrivits i bakgrunden. Det som denna studie tydligt pekar på och som vi inte 

återfunnit i tidigare forskning är hur emotionerna skam och stolthet påverkar individerna i 

huliganvärlden. Det har varit återkommande i varenda intervju som vi har haft och det framgår 

tydligt hur mycket dessa emotioner präglar deras val, varför man vill gå med, hur man handlar 

i gruppen och varför man väljer att stanna kvar. Då det i vår studie framgår att individer som 

går med i en firma söker efter något. De känner en avsaknad på något som de inte riktigt kan 

sätta ord på eller så söker de sig medvetet till en stark gruppering för att få tillhöra en grupp. 

Personerna som vi har intervjuat har påpekat att polisen sällan vet tillräckligt mycket om 

huliganvärlden för att förstå den och för att angripa fenomenet på rätt sätt. Polisens okunskap 

kring ämnet startar en onödig klyfta mellan huliganerna och dem själva och det i sig leder till 

ett större hat och eskalerade konfrontationer. Media har också bidragit till en onödig förstoring 

av problemet. Egentligen hade det kanske varit bäst att följa Englands exempel där man tystar 

ner problemet istället för att uppmärksamma det. Huliganerna vill till viss del ha 

uppmärksamhet i media för att få bekräftelse, att de är något stort, att de är hotfulla och media 

fungerar då som en slags reklamkampanj gentemot de andra firmorna. Vi hävdar inte att 

problemen kring huliganism försvinner bara för att man tystar ner det hela, men eftersom hela 

fenomenet bygger på ett komplext samband mellan att de vill synas och att de vill verka i 
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skymundan. Några har som sagt påpekat att det är en spänning med att polisen ständigt är efter 

dem som ger näring till en aktiv firma. Ingen vet hur de skulle reagera om huliganism plötsligt 

blev lagligt, vart finns tjusningen med det hela då? Vi menar inte heller att lösningen ligger i 

att legalisera huliganismen, men det är ett dilemma och vi ser ingen direkt lösning på problemet 

och det gör inte våra respondenter heller. Däremot har det blivit tydligt att skammen kan vara 

ett sätt att utsätta huliganerna för det värsta straffet med högst effektivitet. Det är att 

offentliggöra dem i media, ange namn och bild så att familj, vänner och arbetsgivare blir varse 

om vad det är för människa. Det har framkommit hur hemligt man vill hålla sin aktivitet i en 

firma för dem som själva inte är med i den för att man är medveten om vilka konsekvenser som 

kan medföra. Kanske skulle högre straff råda bot på problemet men eftersom 

våldsbenägenheten för många växer till sig i barndomen kanske lösningen inte ligger i Sveriges 

lagar utan i föräldrarnas händer. Det gäller att prata med sina barn, sätta tydliga gränser, ha 

kontroll över vilka de umgås med och märker man av ett våldsamt beteende hos sina barn är 

det viktigt att inte blunda för det eller acceptera det. Då våldsbegäret inte bara försvinner av sig 

själv bör man istället lära sitt barn att hantera och kontrollera sin ilska genom att kommunicera 

och prata känslor.  
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Bilaga 

 
Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för sysselsättning? 

- Hur har ditt fotbollsintresse sett ut och hur ser det ut idag? 

- Hur kom du i kontakt med det lag du håller på idag? 

Allmänt om supporterskap 

- Vad innebär det för dig att vara supporter? 

- Upplever du att supporterskapet är en viktig del av den du är? 

- Vad uppskattar du med att tillhöra en supporterklubb?  

- Finns det några tydliga ledare i gruppen, hur utmärker de sig? 

- Hur skulle du beskriva gemenskapen i supportergruppen? 

Allmänt om medlemskap i en huliganfirma 

- Hur definierar du en fotbollshuligan? 

- Skulle du definiera dig som en fotbollshuligan? 

- Av vilka orsaker gick du med i denna gruppering? 

- Av vilka andra orsaker tror du att man ansluter sig till en grupp som denna?  

- Hur länge har du varit en del av grupperingen? 

- Finns det några regler för hur man ska vara för att få vara en del av gruppen? 

- Har ni speciella kännetecken inom gruppen, som kläder, symboler? 

- Hur stor betydelse har dessa symboler för dig och för gruppen? 

- Upplever du att gruppen har förändrat dig som person? I så fall hur och i vilka 

situationer? 

- Vad ser du som positivt att vara med i gruppen? 

- Vad upplever du som negativa bieffekter av gruppen? 

- Påverkar din grupptillhörighet i denna grupp ditt liv i andra sammanhang? 

Vid slagsmål 

- Beskriv hur det går till när två huliganfirmor möts. 

- Finns det regler vid slagsmål? 

- Om någon skadas allvarligt under ett slagsmål, hur hanterar gruppen det? 

- Utför du handlingar i och tillsammans med gruppen som du inte skulle gjort annars? 

- Hur vanligt är det med alkohol och droger? 

Förhållande till andra 

- Hur tror du andra, så som familj och vänner ser på din medverkan inom 

fotbollsvåldet? 

- Hur känner du inför personer från andra firmor? 

- Händer det att du träffar personer från andra firmor i andra sammanhang, hur förhåller 

du dig till dem då? 

- Vad tror du samhället anser om fotbollshuliganism?  

- Hur tror du fotbollshuliganism påverkar samhället? 
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Manlighet 

- Varför tror du att majoriteten inom huliganism är män? 

- Anser du att våld är en typisk manlig egenskap? 

- I vilka sammanhang tycker du det är okej att vara våldsam? I vilka fall är det inte 

okej? 

- Hur mycket handlar grupperingen om fotbollen respektive våldet? 

- Är tjejer välkomna? Av vilka orsaker? 

Övrigt 

- Hur upplever du gemenskapen i huliganfirman i jämförelse med den i familjen? 

- Anser du att din uppväxt har något samband med ditt medlemskap i firman? 

- Är din familj/vänner utanför gruppen medveten om din medverkan i gruppen?  

- Hur kommer det sig att de vet/inte vet? 
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