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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka supporterkulturen inom fotbollen utifrån kvinnliga deltagares 

upplevelser med fokus på läktarvåldet och fenomenet huliganism. Målet är att peka ut upplevda 

känslor och lyfta fram kvinnliga fotbollssupportrars åsikter kring ämnet. Empirin har samlats in 

kvalitativt, nio kvinnliga fotbollssupportrar har intervjuats. Empirin visade att fotbollskulturen 

förmodligen håller på att bli ett könsneutralt territorium och att det finns ett starkt samband mellan 

makt och kunskap, både när gäller kvinnliga fotbollssupportrars positionering, men även i arbetet 

att minska våldet som förekommer i samband med fotbollsmatcher. För att kunna minska och 

förebygga fotbollssupportrarnas utsatthet för våld på matcher krävs det att polisen och 

fotbollsklubbarna utbildar sig inom detta fenomen för att sedan utbilda supportrarna. Det empiriska 

materialet analyserades genom teorin differentiell association, teorier inom genus och Foucaults 

disciplineringsprocess. 

 

Nyckelord: Huliganism, genus, fotbollskultur, socialt problem, kvinnliga fotbollssupportrar 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate supporter culture in football based on female participant 

experiences with a focus on spectator violence and the phenomenon ”hooliganism”. Our aim is to 

point out perceived emotions and highlight female football supporters opinions on the subject. The 

empirical data was collected qualitatively, nine female football fans were interviewed. The 

empirical data showed that the football culture is probably becoming a gender-neutral territory and 

that there is a strong relationship between power and knowledge, both in terms of female football 

supporters positioning in the culture, but also in efforts to reduce the violence that occurs in 

connection with football matches. In order to reduce and prevent football supporters exposure to 

violence at matches, it requires that the police and football clubs educate themselves in this 

phenomenon and then educate the supporters. The empirical material was analyzed by the theory 

differential association, theories of gender and Foucault's discipline process. 

 

Keywords: Hooliganism, gender, football culture, social problem, female football fans 
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1. Inledning 

“Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla” (Hirdman, 2001:67). Så skriver Hirdman när hon 

diskuterar kvinnor som tränger sig in i manligt dominerande områden och gör manliga saker. 

Kampen mellan könen, där mannen har varit det dominerande könet, har pågått genom hela den 

mänskliga historien. Det kvinnliga könet har fått kämpa för sin plats i samhället, det rör sig inte 

bara inom arbetslivet utan även på andra håll i samhället och inte minst inom sporten och 

tillhörande supporterkultur. Huliganismen, läktarvåldet, är ett fenomen som har existerat under en 

längre period och varit en bidragande faktor till kvinnornas upplevelser på matcher rent generellt. 

Utöver det våld som vanliga supportrar kan utsättas för, det vill säga läktarvåldet som utövas av 

huliganerna, riskerar kvinnliga fotbollssupportrar även att utsättas för andra trakasserier på grund av 

att de trampar på männens traditionella spår. Kvinnor som tar sig in i det manliga fältet blir 

anklagade för avköning. Hirdman skriver om reaktioner som uppstod under franska revolutionen 

mot kvinnor som krävde sina rättigheter: “Skamlösa kvinnor som vill bli män, har man inte tagit 

tillräckligt väl hand om er” och “Vad kan ni mer behöva?” (Hirdman, 2001:85). I och med 

samhällsutvecklingen, i åtminstone välfärdsstaterna, har det blivit mer accepterat att kvinnor deltar i 

till exempel den politiska sfären, medan kvinnorna inom fotbollen fortfarande kämpar för att bli 

normaliserade inom fotbollskulturen. 

 

En del menar att huliganismen har sina rötter tidigare än romarriket och andra menar att 

huliganismen visar sina tydliga drag från 1800-talets Storbritannien och därigenom spridit sig till 

världens olika hörn. I en av våra vetenskapliga artiklar kommer vi att ta upp den nya vågen av 

huliganism som har konstruerats i Storbritannien. Experter har kommit fram till att kvinnor har en 

större fotbollsförståelse för offside-regeln än vad män har och Wake (2008) påpekar att en 

könsutveckling har uppkommit. Trots det existerar det fortfarande en kamp mellan könen där 

kvinnorna utsätts för sexism och deras fotbollsintresse nedvärderas. Marcus Svensson, som är en 

jämställdhetskonsult, anser att fotbollen som sport reproducerar sexism (och homofobi). För lite 

mindre än ett år sedan spelades det fotbolls-EM där det svenska damlandslaget imponerade och fick 

med sig det svenska folket. Dock väcktes även kvinnohatet till liv under samma period. För kvinnor 

är det omöjligt att ta sig in i det manligt dominerande fotbollsvärlden. Svensson (2014) tar upp 

exempel om barn som säger åt kvinnliga fotbollstränare att ”ingen jävla fitta ska tala om för mig 

hur man spelar fotboll!”. Han berörde även hysterin som uppstod när fotbollsspelaren Anders 

Svensson fick en bil av Svenska Fotbollsförbundet för att ha spelat flest matcher för Sverige, detta 

trots att en damspelare hade spelat fler matcher. Exempel som dessa belyser hur sexismen ser ut och 

upprätthålls inom fotbollen. 
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Vi, författarna till denna studie, känner en personlig anknytning till detta fenomen då vi båda är 

fotbollsintresserade. Vi är två kvinnliga fotbollssupportrar som har kännedom om vilka krav som 

ställs på oss för att kunna bli accepterade i denna kultur. Fotbollskulturen har i alla tider varit ett 

mansdominerat territorium, vilket har krävt extra ansträngningar av kvinnliga fotbollssupportrar för 

att kunna bli en del av kulturen. Manliga fotbollssupportrar är en självklarhet och deras intressen 

blir sällan ifrågasatta, men dessvärre är så inte fallet för kvinnliga supportrar. 

 

Problemformulering 

Den sociologiska problematiken i vår studie är att utifrån ett sociologiskt perspektiv problematisera 

kvinnliga fotbollssupportrars underordning inom fotbollskulturen, detta utifrån ett genusperspektiv 

samt belysa deras utsatthet för läktarvåld och se vilken påverkan det har på dem. Ännu en 

komponent som vi vill belysa är vilka reaktioner och upplevelser de har om våldet som förekommer 

i samband med fotbollsevenemang. Vi vill lyfta fram respondenternas tankar kring en tryggare miljö 

där det uppstår mindre våld. Genom att beröra dessa punkter vill vi studera om kvinnliga 

fotbollssupportrar har uppnått den fullständiga integrationen inom fotbollskulturen, en kultur som 

historiskt sett alltid varit mansdominerad. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka supporterkulturen inom fotbollen utifrån kvinnliga deltagares 

upplevelser med fokus på läktarvåldet och fenomenet huliganism. Målet är att peka ut upplevda 

känslor och att lyfta fram kvinnliga fotbollssupportrars åsikter kring ämnet. 

 

Våra ledande frågeställningar är följande: 

 

 Hur upplever kvinnliga fotbollssupportrar deras position inom fotbollskulturen? 

 Vilka åsikter och upplevelser har studiens deltagande kvinnliga fotbollssupportrar kring 

våldet som förekommer i samband med fotbollsevenemang? 

 Vilka åsikter har kvinnliga fotbollssupportrar om det förebyggande arbetet i relation till 

deras positionering i fotbollskulturen? 

 

Vi vill alltså undersöka och lyfta fram vilken roll kvinnliga fotbollssupportrar har i en 

mansdominerad kultur utifrån hur de upplever supporterkulturens våldsamman inslag, och hur det 

kan påverka dem. Genom intervjuer och teorier inom genus, differentiell association och Foucaults 

disciplineringsprocess vill vi tolka och belysa detta forskningsfält som det inte har forskats mycket 

om. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Vi anser att det är väsentligt att inledningsvis behandla huliganismen för att därefter kunna beröra 

och lyfta fram kvinnliga fotbollssupportrars upplevelser. En beskrivning av huliganismen som ett 

samhällsfenomen kommer att ge läsaren en förståelse för fotbollsintresserade kvinnors utsatthet för 

våldet som förekommer i samband med fotbollsevenemang. Nedan följer en kort beskrivning av 

huliganismens bakgrund och hur kvinnornas intåg på mansdominerande territorium har sett ut 

historiskt, därefter presenteras tidigare studier kring fenomenet. Bakgrundsbeskrivningen kommer 

att indelas i två delar, dels presenterar vi huliganismen ur ett historiskt perspektiv och dels kommer 

vi lyfta fram jämställdhetsproblematiken, vilket vi anser är en byggsten i kvinnornas utsatthet för 

sexism. Vidare presenteras tidigare forskning där vi behandlar fem vetenskapliga artiklar som har 

berört ämnet. 

 

2.1. Bakgrund 

Huliganismen är ett fenomen som har funnits i över hundra år men det finns skilda uppfattningar 

om fenomenets ursprung. En del menar att huliganismen har sina rötter i England och andra menar 

att det uppstod och utvecklades tidigare än romarriket. Huliganismen i England kategoriserades som 

ett nationellt socialt problem under mitten av 1960-talet. Det finns en tendens i tidigare gjorda 

forskningar att sätta ett samband mellan arbetarklass och fotboll, där majoriteten av 

fotbollssupportrarna anges härstamma från arbetarklassen. Dock menar en del studier att så är 

nödvändigtvis inte fallet. Det finns bevis på att fotbollssupportrar inte begränsas till arbetarklassen 

utan att det även representerar andra samhällsklasser. En huligan definieras som en person som är 

kapabel till att spontant eller planerat utöva våld i fotbollsevenemang. En del huliganer vänder sig 

till fotbollsevenemang för att helt enkelt utöva våld och dessa personer är inte i grunden 

fotbollsintresserade. En annan kategori av personer som räknas till huliganer är i grund och botten 

fotbollsintresserade, men de skiljer sig från övriga supportrar genom att de har en tendens att utöva 

våld som oftast riktas mot motståndarlagets huliganer (Kerr, 1994). 

 

Under historiens gång har männen dominerat och setts som normen som betonar och representerar 

en jämförelse mellan kvinna och människa. Det var skamligt och demoraliserande att göra 

kvinnosaker. Hur kvinnor har behandlats historiskt och hur det ser ut idag har förändrats markant, 

kvinnorna har fått ökade rättigheter som har gett dem chansen att sätta fotfästet i mansdominerade 

territorium. Detta har lett till att skillnaderna mellan män och kvinnor börjat bli diffus. Sedan mitten 

av 1800-talet har kvinnor organiserat sig för att belysa kvinnofrågan och kvinnorörelser växte fram. 

Innan dess sågs kvinnor endast som ett objekt som skulle tillfredsställa männen. Kvinnorna från 

franska revolutionen var kända för att yttra ”Nå?! Vi då?!” när de krävde ett insläpp ”innanför 
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cirkeln” (Hirdman, 2011:107). Kvinnorna krävde rättvisa och rättigheter som exempelvis rösträtt, 

dock upplevde kvinnorna motstånd från männen. Senare, under 1900-talet, hade vissa områden 

öppnats för kvinnorna, exempelvis utbildningen och vissa yrken. Visserligen hade kvinnorna och 

männen under denna period samma formella rättigheter, men kvinnorna upplevde fortfarande 

motstånd och förhinder av de värderingar och attityder som dröjde kvar hos männen (Sterner, 2011). 

Andra världskriget gav kvinnor chansen att komma in på arbetsmarknaden när hundratusentals män 

(i Sverige) blev inkallade till försvaret. Eftersom arbetskraften försvann var det naturligt att kvinnor 

rekryterades till arbetsmarknaden, dock anställdes majoriteten av kvinnorna i mindre företag och 

deras lön var inte lika hög som männens (Wigerfelt, 2013). Fortfarande upplevde kvinnorna hinder 

när de försökte ta sig in på arbetsmarknaden som historien gång på gång visat är ett mansdominerat 

territorium. 

 

Hur samhället ser ut idag har reproducerats genom institutioner som till exempelvis skolan, och vårt 

beteende som vuxna människor är det beteende som vi har socialiserats in i som barn. 

Ungdomsstyrelsen (2013:4) har genomfört en studie om unga och jämställdhet. Jämställdheten i 

samhället kan studeras utifrån olika fack men vi ska specifikt fokusera på hur det ser ut inom 

området fritid, där vårt syfte är placerat. Villkoren för tjejer och killar är inte densamma och inom 

idrotten har regeringen velat öka jämställdheten och delaktigheten. Meningsfulla aktiviteter minskar 

risken för utanförskap och kriminalitet. Jämställdhetspolitikens syfte är att det ska finnas en jämn 

fördelning mellan makt och inflytande och att tjejer och kvinnor ska ha samma möjligheter och 

rättigheter att delta och påverka som pojkar och män. Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät från 2013 

anger att 17 procent av tjejerna i åldrarna 16-25 undviker att besöka fritidsaktiviteter, detta kan 

översättas till en fotbollsmatch exempelvis, på grund av rädsla. Statistik uppger även att det är killar 

som är överrepresenterade på idrottsanläggningar och om tjejer vill delta får de endast delta på 

killarnas grunder. Alltså erkänns inte den ena könets rättigheter och möjligheter till idrottande i lika 

stor uträckning. Tjejernas villkor prioriteras inte, utan de förväntas följa de ramar som har lagts upp 

av killarna. Det är även män som är i majoritet i idrottsstyrelser och andra sammanhang, och det 

kan påverka hur det ser ut för tjejer och deras möjligheter. 

 

Fotbollshuliganismen är manligt dominerat och dessa huligankonstellationer kännetecknas av en 

stark maskulinitet. Maskuliniteten konstrueras inom gruppen som en motpol mot sådant som man 

inte ska vara: feg, feminin och svag (Ungdomsstyrelsen 2013:4). Ungdomsstyrelsen refererar vidare 

till Mendel-Enk (2004) som menar på att huliganismen, våldet och dess maskulinitet inte är en 

avvikelse från normen, utan det är en överdrivning av normen. Grupptillhörigheten är faktorer som 

stärker konstruktionen av maskulinitet och våld, man använder våld (mot motståndare) om man vill 
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bevisa sin lojalitet och nå en maskulin status. 

 

2.2. Tidigare forskning 

Vi kommer att utgå från fem relevanta vetenskapliga artiklar som tidigare forskning. Artiklarna vi 

har belyser kvinnliga fotbollssupportrar och huliganismen ur olika perspektiv. Vi anser att de, 

tillsammans med teorierna, är väsentliga för vår uppsats och kan belysa och rama in vårt 

forskningssyfte. 

 

2.2.1. Huliganism 

”'The way it is': an account of soccer violence in the 1980s” är en vetenskaplig studie utförd av 

Tom Gibbons, Kevin Dixon och Stuart Braye (2011) som syftar till att kritiskt granska väsentliga 

akademiska teorier som bakomliggande faktorer till fotbollshuliganismen. Det konstateras att de 

tidigaste studierna fastställer att det var i slutet av 1960-talet som huliganismen uppkom, dock visar 

mediala källor att våldsamma incidenter på matcher är ett fenomen som har existerat sedan slutet av 

1800-talet. Fotbollen som spelades mellan åren 1940-60 benämns i England som ”the golden age” 

och när denna era tog slut var konsekvensen att publiksiffrorna dalade och att unga män började 

testa sin maskulinitet och blev våldsbenägna. Supportrarnas beteende förbättrades senare genom 

bland annat en etablering av mikroregimer, till exempel övervakning, inne på fotbollsarenor (Pope 

& Williams, 2011). Detta är en aspekt som vi kommer att studera och tolka för att se hur man kan, 

enligt våra respondenter, göra det tryggare på fotbollsarenor och minska utsattheten för våld för 

kvinnliga fotbollssupportrar. 

 

Vad som kom fram slutet av 60-talet var att fenomenet huliganism var ett utbrett socialt problem i 

England. Detta skedde samtidigt som en utvecklingsfas av ungdomliga subkulturer tog fart. Dessa 

subkulturer drogs till fotbollsarenor och konstruerade ett beteende som speglade segregationen i 

samhället. Fotbollsvåldet anses vara ett arbetarklassfenomen som har bidragit till att alienera 

traditionella, vanliga fotbollssupportrar från sina fotbollslag. Studier visar att fotbollsincidenter och 

konfrontationer orsakades av manliga supportrar från arbetarklassen som ville ha utlopp för sin 

aggression. Det anses vara en psykologisk nöd, dessa män stimulerar sin upprymdhet genom att ta 

till våld. Våldet var ett sätt att visa sin lojalitet på, lojaliteten för staden och laget, samtidigt som 

man upprätthåller lagets och stadens rykte (Gibbons, Dixon & Braye 2011). Utifrån vår syfte och 

problemformuleringar är vi intresserade av att studera utifrån den kvinnliga vinkeln, varav vi anser 

att det är väsentligt att först markera hur det har sett ut historiskt utifrån normen, vilket i det här 

fallet är utifrån manliga supportrar. 
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På senare tid har vetenskapliga diskussioner om kvinnans roll i sportvärlden blossat upp. Pope och 

Williams (2011), från Bedfordshire och Leicester universitet respektive, synliggör i ”'White shoes to 

a football match!': Female experiences of football's golden age in England” de historiska 

erfarenheterna hos kvinnliga fotbollssupportrar, i synnerhet från gulderan i England. Precis som 

Gibbons et.al (2011) betonar dem att det är män från arbetarklassen som har haft fotbollen som sin 

passion enligt historiska studier, men historien påvisar att även kvinnor var fotbollsintresserade, 

även om de utgjorde en minoritet. Dessa kvinnliga fotbollssupportrar utsattes för motstånd från 

männen och från andra kvinnor. I relation till vår studies fokus och framtida konstruktion av en 

intervjuguide, vill vi tolka om och hur kvinnliga fotbollssupportrar upplever ett motstånd som 

fotbollssupportrar, både från män och kvinnor. Den senaste tidens förändringar i fotbollssfären har 

bidragit till att männens, och fotbollens, roll blivit utmanad. Det kan uppstå tendenser till att bevara 

traditionerna och en nostalgi som förstärker sportens maskulina bakgrund. 

 

För att öka förståelsen för fenomenet genomförde Gibbons et.al (2011) djupgående intervjuer med 

ex-huliganer som, genom en fallstudie, kunde reflektera kring sin tid som huligan. Det är framför 

allt en specifik ex-huligan som numera är medlem i den kristna kyrkan, som har fångat intresset. 

Ex-huliganen John var tidigare medlem i en huligankonstellation men har, efter att ha konverterat 

till kristendomen, börjat reflektera över sin tid som huligan. John känner som kristen en 

samhörighet som han saknade när han växte upp. Precis som Mendel-Enk (2004) betonade i 

Ungdomsstyrelsen (2013:4) är gruppsamhörigheten en faktor som kan stärka det maskulina och 

våldet. Utanförskapet bidrog till att John endast kände samhörighet med andra när har var med i 

ungdomsgäng och kunde utöva våld, bland annat för att försvara stadens rykte. Detta var senare 

grunden till att han blev involverad i fotbollshuliganismen. Fotbollshuliganismen beskrev John som 

planerat, organiserat våld och något som även existerade långt bort från fotbollsarenor samt att det 

endast vände sig mot andra huliganer. För hade fenomenet befunnit sig endast vid matcharenor hade 

slumpmässigt valda fotbollssupportrar blivit drabbade, men så är alltså inte fallet med huliganismen 

enligt denna ex-huligan. Författarna belyste olika punkter som kunde tyda på vad huliganismen 

berodde på. Bland annat att fenomenet kan vara ett arbetarklassfenomen eller att våldet egentligen 

inte hade något med fotbollen att göra, utan det handlade om att försvara stadens heder och rykte 

genom våld. För John var huliganismen ett sätt att skapa en samhörighet med andra individer. 

Huliganerna kände en gemenskap och de hade något de kunde identifiera sig med. På grund av 

utanförskap och socioekonomiska faktorer saknades en gemenskap och tillhörighet hos dessa 

enskilda huliganer, men genom huliganismen kunde de få det de saknade (Gibbons et.al, 2011). 

Denna aspekten ger en förståelse för varför vissa individer egentligen är våldsamma och det ramar 

även in vårt område som kommer att studeras utifrån hur detta kan påverka hur kvinnliga 
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fotbollssupportrar upplever huliganismen och huliganer. 

 

2.2.2. Huliganer och holifans 

Rookwood och Pearson (2010) behandlar i ”The hoolifan: Positive fan attitudes to football 

'hooliganism'” de olika effekterna huliganer har på fotbollssupportrar som inte är huliganer. Baserat 

på etnografiska studier av fotbollssupportrar under åren 1995-2010 syftar denna studie till att belysa 

huliganismens positiva effekt som många fotbollssupportrar anser finnas. En huligan definieras som 

en person som avsiktligt går till en fotbollsmatch för att utöva våld mot motståndslagets supportrar 

eller att det är en person vars mål inte är att använda våld, men gör det ändå om det förekommer en 

våldssituation. Bland det viktigaste resultatet som förekom i studien är att huliganer, de som 

beskrivs som ”mindless minority”, spelar en livsviktig roll för icke-huliganer i att skydda, distrahera 

och motverka ryktesspridningar från motståndarlagets huliganer. Fotbollssupportrar som inte är 

huliganer är de som påverkas mest av huliganismen. Däremot visar resultatet att det är svårt att dra 

en linje som skiljer mellan huliganer och vanliga fotbollssupportrar. Supportrar som kan vara 

antingen eller benämns som ”holifans”. Holifans är supportrar som anser att de själva är annorlunda 

och inte är som huliganer, men ändå har en positiv inställning gentemot dem. 

 

Författarna uttrycker utifrån empirin, som samlades in etnografiskt, att det visserligen råder en 

manlig dominans, men att en del kvinnliga supportrar visar på samma positiva mentalitet om 

huliganismens viktiga ”skyddande” roll för supportrars matchupplevelser. Därmed utgör denna 

upplevelse ett resultat av fördelarna med fotbollsvåldet. Rookwood och Pearson (2010) hävdar att 

fotbollsrelaterat våld inte riktas enbart mot motståndslagets supportrar, utan kan även utövas mellan 

huliganerna i den egna subkulturen. Resultatet visar att huligangrupper är en distraherande funktion 

för motståndslaget, vilket är ett sätt att skydda övriga fotbollssupportrar på läktarna eftersom våldet 

blir automatiskt riktat mot huligangruppen istället. Vidare upplevde en del fotbollssupportrar dubbla 

meningar angående denna problematik. De kände sig trygga med att ha en huligangrupp på läktarna, 

däremot kände de en oro för att de som vanliga supportrar ska utsättas för våld av deras egen 

huligangrupp. Författarna menar att det är viktigt att kunna urskilja holifans från huliganer, och att 

det är viktigt att polisen ska kunna skilja dem åt för att kunna förebygga våldet. 

 

2.2.3. Kvinnliga fotbollssupportrar och fotbollshuliganer 

Fotbollen i England började återgå till gulderan under 2000-talets senare del och en ökad form av 

kvinnliga åskådare bidrog till det. Genom utförda intervjuer fick författarna ett större förståelse för 

kvinnliga supportrars idrottsliga upplevelser. Kvinnornas roll i fotbollsvärlden är kontroversiell men 

trots detta har kvinnorna inte fått lika mycket uppmärksamhet. Enkäter som har besvarats av 
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brittiska kvinnor år 1957 visade att 79 procent av kvinnorna anser att kvinnans plats är i hemmet. 

Kvinnliga fotbollssupportrar utges för att vara dysfunktionella sexförbrytare eller subhuliganer. De 

anses inte kunna behärska fotbollsspråket och deras stödjande är inte tillräcklig eller är oäkta (Pope 

& Williams, 2011). Detta kan relateras till Katie Wakes vetenskapliga studie ”Uncivilising 

influence” (2008) som syftar till att ta reda på vilka bakomliggande faktorer bidrar till att kvinnliga 

fotbollssupportrar blir huliganer. Olika faktorer som sexism och alkohol tas upp för att förklara den 

allt ökade formen av kvinnliga fotbollshuliganer Empirin synliggör att myndigheterna i 

Storbritannien i åratal försökte få fler kvinnor att gå på matcher, detta för att kvinnorna skulle kunna 

få männen att uppföra sig och vara ”civiliserade”. Trots detta framgångsrika försök har ett nytt 

problem uppstått. Under de senaste åren har kvinnorna oftast varit framträdande vid våldsamma 

incidenter, chockerande nog. Vid en specifik incident efter en final igångsattes ett våldsamt upplopp 

där av 200 våldsamma supportrar var 50 stycken kvinnor. Wake refererar till en intervju med en av 

dessa kvinnor som rättfärdigade sin handling genom att anklaga polisen för vara för grova, men 

också för att hon kan lika mycket om fotboll som män. 

 

“Vi var inte ute efter slagsmål, men när polisen började bli lite grova, började alla 

slänga vad vi kunde få tag på. Jag vet lika mycket [om fotboll] som killarna, alla regler 

och sånt. Jag har varit känd för att komma i ett handgemäng eller två. Min pojkvän är 

oftast den som håller mig tillbaka.” (Wake, 2008:19-20, översatt till svenska) 

 

Kvinnliga fotbollssupportrar från gulderan beskriver sina erfarenheter från fotbollsarenor som att 

det var lättare förr, man kände ingen rädsla jämfört med hur utbrett intoleransen är idag. Genom att 

ha en problemformulering som betonar hur man kan minska kvinnliga fotbollssupportrars utsatthet 

på matcher, kan vi som forskare få en bild om det fortfarande existerar en lika utbredd intolerans 

som minskar tryggheten för kvinnliga supportrar. Kvinnornas negativa avbildning kan ha att göra 

med att kvinnorna förr i tiden hade en tendens till att se till att männen höll sig borta från 

fotbollsarenor. De höll gifta män borta från fotbollen, detta samtidigt som den engelska fotbollen 

alltid uppmanat männen till att spendera tid från kvinnor. Detta skedde samtidigt som gulderan 

förlorade sin glans och en nedgång uppstod. Trots den utsatthet som dagens kvinnor får utstå kan 

det konstateras att kvinnor trots allt har fått en respekterad roll som fotbollssupportrar. Fotbollen har 

blivit feminiserad, detta utifrån de förändringar som har tillkommit. Förändringar som till exempel 

introduktionen av sittplatser istället för ståplatser. Detta konstruerade en tryggare miljö på 

matchdagar och det har lett till att fler kvinnliga supportrar kunnat gå på matcher (Pope & Williams, 

2011). 
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Wake (2008) påpekar att experter har kommit fram till att kvinnor har en större förståelse för 

offsideregeln än män. Trots denna ”könsutveckling”, som Wake nämner, utsätts kvinnliga 

fotbollssupportrar för sexism. De ansågs inte kunna något och enda anledningen de såg på fotboll 

var för att “titta på Beckhams ben och gifta sig med Wayne Rooney” (två välkända spelare) men 

även för att imponera på männen. Dessa kvinnor som var involverade i våldsamma incidenter var 

inte seriösa och intresserade av sporten, fortsätter en polisman. De hade även en vana av att vara 

påverkade av alkoholhaltiga drycker. Statistik visar på att endast var femte supporter på 

fotbollsarenor i England är kvinna, medan i barerna uppnår kvinnorna hälften. Om våldet är utbrett 

vid fotbollsarenor kan alkohol bannlysas, detsamma gäller inte för barer och pubar, där antalet fler 

kvinnor dricker för att tävla med männen i konsumtionen av alkohol. 

 

Trots de våldsamma inslagen anses inte den kvinnliga huliganismen ha återgått till våldet som 

plågade fotbollen i Storbritannien. Den nya vågen av huliganism är istället en konstruktion av 

besvikelse. Kvinnorna använder våld för att legitimera deras deltagande på matchdagar som lojala 

fans och som en konsekvens av att männen ser på dessa kvinnors fotbollsintresse med skepsis. 

Kvinnor må inte vara inblandade i organiserad huliganism i lika stor utsträckning som männen, 

dock hindrar det inte dem från att agera som männen i könsneutrala omgivningar som barer eller 

pubar. Det kan ses som en typ av jämlikhet (Wake, 2008). 

 

2.2.4. Jämställt på pappret, inte i fotbollskulturen 

För att runda av detta kapitel tas jämställdheten upp. Vår femte vetenskapliga artikel är ”Female 

fans of men's football - a case study in Denmark” skriven av Gertrud Pfistera, Verena Lenneisa och 

Svenja Minterta (2013). Artikeln belyser en fallstudie som har Danmark som utgångspunkt och 

syftet är att undersöka deltagandet av flickor och kvinnor inom fotbollskonsumtionen och att 

undersöka de möjliga faktorerna till deras intresse eller ointresse. Fokus ligger bland annat på 

antalet kvinnliga fotbollskonsumenter, intensiteten i deras engagemang och deras identiteter som 

supportrar och de tolkas utifrån genus- och socialisationsteorier samt Bourdieus begrepp fält och de 

olika kapitalen. Fotbollen är en sport som uppfanns av män för män och majoriteten av spelare och 

åskådare är män och pojkar. Fotbollen har utvecklats till en global arena, människor attraheras till 

sporten och en identifikation med fotbollen och fotbollslag uppstår, men även en dedikation 

uppkommer. Att vara kvinna och spela fotboll upplevs idag som en motsägelse, något som även 

Gibbons et.al (2011) betonade. Det var vanligt att supporterkulturen gjorde motstånd mot kvinnor 

inom kulturen. I Danmark är fotbollen en väldigt populär sport som spelas av 26 procent av alla 

flickor (år 2013) medan mer än hälften av alla pojkar utövar sporten. I jämförelse med andra länder 

ligger Danmark långt framme vad det gäller utvecklingen av damfotbollen. Visserligen kommer vi 
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inte att genomföra en studie där vi jämför hur utvecklingen för kvinnliga supportrar ser ut i olika 

länder, men det är väsentligt att betona jämställdhetsperspektivet för att kunna utvidga det kvinnliga 

perspektivet i fotbollskulturen. 

 

Författarna har, eftersom det finns för få tillgängliga källor som belyser damfotbollsrelaterade 

perspektiv, använt sig av flera olika metoder: tidningsartiklar, källor från publikstatistik, polisens 

huliganregister och semistrukturerade intervjuer. Dessa metoder ökar förståelsen för den 

könsspecifika identifieringen inom fotbollen samt alla möjligheter, utmaningar som kvinnorna 

möter dagligen i detta maskulina territorium. Danmarks status som ett jämställt land och 

damfotbollens utveckling gör det intressant att genom en fallstudie studera kvinnors intresse för 

fotbollen och för damfotbollen, menar Pfister, Lenneis och Mintert (2013). Empirin påpekar att 

kvinnliga fotbollssupportrars hängivenhet till deras fotbollsklubbar beror på bland annat på 

intensiteten i deras engagemang. De är lika hängivna som männen, även om det inte är så många. 

De har bildat egna supportergrupper med provokativa namn för att förlöjliga mansnormen inom 

sporten och för att neutralisera sexismen som råder. De kvinnliga supportergrupperna erbjuder en 

identitetsutveckling där kvinnorna får delta på sina egna termer utan att bli definierade eller 

dominerade av män. När kvinnorna besöker en fotbollsarena får de förhålla sig till normen (som är 

satta av männen). Kvinnorna bär till exempel inte kortkort eller högklackade skor och en respondent 

hävdar att hon inte är en kvinna när hon besöker fotbollsarenor. Samtidigt lyfts det fram av 

respondenterna att det visserligen finns skillnader mellan män och kvinnor, men så länge man delar 

samma passion för samma lag, så existerar det ingen skillnad. Kvinnliga fotbollssupportrar upplever 

fotbollen på samma sätt som männen gör. De kvinnliga supportrarna anser att stereotyperna och de 

sexistiska sångerna på matcher är antingen roliga eller så är de riktade mot andra kvinnor, inte mot 

de som befinner sig på matcher. Utifrån empirin framgår det även, förutom att de kvinnliga 

supportrarna tenderade att tona ned kvinnligheten på fotbollsarenor, att fotbollen bidrar med ett 

utrymme som mellanstation för androgyna identiteter. 

 

Genom socialiseringsprocesser utvecklar fotbollssupportrar en intensiv känslomässig relation och 

en hög grad av identifikation med laget de håller på. Genom denna identifikation blir supportrarna 

känslomässigt involverade i sporten och identifikationen går utöver supportrarnas kön. Av det 

insamlade materialet framgår det att genom att stödja damlag och damfotbollen kan en möjlighet för 

kvinnliga supportrar att identifiera sig med de kvinnliga spelarna uppstå, och det kan konstruera en 

stark gemenskap emellan kvinnorna. Dock stödjer majoriteten av de kvinnliga supportrarna 

männens fotbollslag. Bara en liten minoritet av fotbollskonsumenterna är intresserade av 

damfotbollen och enligt statisk för år 2012 var den genomsnittliga besökssiffran 123 åskådare i 
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Danmark. Detta höjer frågan om damfotbollen kan vara en del av den rådande 

fotbollskonsumtionen och om varför det inte är så jämställt i praktiken som på papper. Fotbollen 

spelar olika roller i män och kvinnors socialisation och i deras liv, vilket leder till att det uppstår 

olika möjligheter till identifikation för de båda könen (Pfister et.al, 2013). Detta öppnar även för att 

män och kvinnor innehar olika positioner inom fotbollskulturen. 

 

2.2.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi presenterat och belyst huliganismen ur den kvinnliga ståndpunkten. Vi 

har beskrivit huliganismens bakgrund och fotbollens bakgrund som en mansdominerad värld, men 

även hur kvinnornas roll har sett ut inom fotbollen. Globaliseringen och moderniteten har bidragit 

till att fotbollen som ett arbetarklassfenomen har förändrats och istället anammat en öppen bild och 

anpassning till det sociala samhället utanför fotbollsarenorna. Socioekonomiska faktorer har 

bidragit till att fenomenet huliganism blivit en del av fotbollen och, som vi poängterade i 

inledningen, är det maskuliniteten som är normen och genom en grupptillhörighet förstärks 

maskuliniteten genom våld. Dock är det inte endast männen som är våldsbenägna, kvinnor har, även 

om de må vara i minoritet, också en tendens till att utöva våld. Men de har andra anledningar än 

männen. Kvinnorna använder våld för att legitimera deras deltagande på matchdagar för att visa att 

de är lika lojala som männen (Wake, 2008). Huvudlinjerna i detta kapitel belyser fotbollskulturen ur 

olika vinklar som kan anammas till vår studies fokus. Fortsättningsvis kommer vi i vår studie ha i 

åtanke att fotbollskulturen kan ha förändrats från hur det har sett ut historiskt och hur de tidigare 

studierna uppfattat denna kultur. Ovan bekräftas det att faktorer som globalisering och modernitet 

har bidragit till att det har skett en förändring inom fotbollskulturen, från att likställas med endast en 

grupp i samhället, till att istället anpassats till samhället som helhet. Genom våra frågeställningar, 

och det faktum att tidigare studier bekräftat denna förändring, kan vi undersöka om det har skett 

ännu en förändring sett från ett kvinnligt perspektiv. I vår tid har kvinnor i allt större utsträckning 

fått mer plats i samhället, men har samma process skett inom fotbollskulturen? 

 

Vi anser att det finns ett behov av att studera kvinnliga supportrars upplevelser inom 

fotbollskulturen med fokus på huliganismen och genom våra vetenskapliga artiklar, och 

bakgrunden, har vi lagt en grund att utgå från. Genom hermeneutiken vill vi tolka hur kvinnliga 

fotbollssupportrar upplever fenomenet för att öka förståelsen för detta ämne som inte är lika 

utforskat. Våra teoretiska val kommer att bygga på den tidigare forskningen, tillsammans med våra 

frågeställningar. Detta kapitel är en del av området vi vill studera, genom att fördjupa oss inom den 

tidigare forskningen får vi en bild av vilka teoretiska val som kan vara av intresse för oss. Teorier 

inom genus är ett självklart val exempelvis. 
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3. Teori 

I detta teorikapitel kommer vi att presentera de teorier som vi finner relevanta för vår studie. 

Teorierna har en viktig roll senare i uppsatsen då de kommer att utgöra grunden till vårt 

analysverktyg. De teorier vi har valt att sätta fokus på i vår studie är Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet, differentiell association samt Michael Foucaults teori om övervakning och det 

disciplinära samhället. 

 

3.1. Genuskontraktet 

Genuskontraktet som teori används för att problematisera och teoretisera stereotypa normer som 

anger hur förhållandet mellan könen bör vara. Syftet med genuskontraktet är att illustrera den 

historiska markeringen av könets positionering (Hirdman, 2001). Det existerar skillnader i makt och 

inflytande mellan män och kvinnor och av det faktum kan maktteorin ses ur ett genusperspektiv. 

Män och kvinnors roller utgår från den hierarkiska strukturen där männen ses som överordnade 

medan kvinnorna är de underordnade. Hirdman skriver om stereotypa samhällsnormer och om hur 

vi producerar genus genom den sociala interaktionen. Hon menar att detta sker i samband med 

enkönade situationer som resulterar i att genusrepresentanter skapas. Detta konstrueras när kvinnor 

umgås med kvinnor eller när män är tillsammans med andra män. I sådana situationer produceras en 

slags idealtypisk Man och Kvinna, det vill säga att genusrepresentanterna formas och därmed 

efterlevs. 

 

Att mannen utgör den självklara normen är något som är kulturellt nedärvt, något som vi stöter på 

dagligen och som finns överallt runt omkring oss. Hirdman (2001) menar att genus skapas genom 

maskulinitetens två lagar som är att mannen är normbäraren samt att genom att vara man är man 

ingen kvinna. Dessa två lagar skapar en könsdelning där det handlar främst om att hålla isär könen. 

Det finns en tydlig skillnad mellan könen när denna isärhållning bryts. Kvinnor som tränger sig in i 

manliga områden måste förändras, annars passar de inte in. Däremot skall saker och områden 

förändras till mannens tjänst när han bestämmer sig för att ta sig in på kvinnliga områden. Frågan 

blir vad som sker när kvinnor passerar sina könsgränser och går över till den manliga sidan. Det är 

mer en svårighet att bli accepterad än en svårighet att ta sig inom de manliga gränserna. Det har att 

göra med de homosociala situationerna som bevarar männens broderskap och tilldelar dem den 

samhörighet som skapas inom maktburar som de placerar sig själva in i. I denna maktbur används 

speciella koder, ett speciellt beteende formas som kännetecknar den manliga karaktären. När en 

kvinna försöker ta sig in i denna krets uppstår det svårigheter med att anamma dessa koder som 

leder till samhörigheten inom gruppen, vilket då resulterar i en utstötning. Ännu en orsak till varför 

en kvinna inte kan anamma koderna inom gruppen kan bero på att kvinnan inte har fått ett 
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fullständigt tillträde till konstellationen, hon har blivit placerad vid sidan om. Hirdman skriver att 

det är vanligt att när kvinnor blir insläppta i vissa områden, så sker det inte fullständigt. Exempelvis 

när kvinnorna fick tillträde inom utbildningssfären startades det upp flickskolor, de fick fortfarande 

inte ta del av hela ”utbudet”. Rummet, sfären, utvidgades istället. 

 

Det existerar en genusrationalitet som håller ordning genom att förmedla könen till olika platser. 

Hirdman (2001) lyfter fram den demokratiska ordningen och den kapitalistiska som bidragande 

faktorer som har gett kvinnor tillträde till mansdominerade territorium. Detta leder till att den 

normala ordningen rubbas och att en oordning uppstår när kvinnor får delta i dessa territorium. 

Hirdman skriver att den naturliga ordningen innebär segregation och att kvinnor inte kan dirigera 

sig i den manligt dominerande ställningen. “Att hävda att något är naturligt betyder således inte att 

man måste acceptera den rad följdföreteelser som evigt givna som naturliga [...]” (Hirdman, 

2001:83). Alltså utmanar den demokratiska och den kapitalistiska ordningen segregationen mellan 

könen. Den demokratiska ordningen förespråkar en likhet mellan könen medan den kapitalistiska 

ordningen utgår från det faktum att fler kvinnor i arbete ger mer i vinst. När detta sker, att kvinnor 

får tillträde till mansdominerade territorium, uppstår det en integration mellan könen som kan leda 

till interna konflikter. 

 

3.2. Huliganism som socialt problem och differentiell association 

Det finns många definitioner av begreppet sociala problem och uppfattningen av det varierar mellan 

olika grupper och kulturer. Man kan även se på sociala problem som en konsekvens av andra 

problem i samhället, vidare finns det även en variation på problemens styrka och omfattning 

(Meeuwisse & Swärd, 2013). Vi definierar huliganismen som ett socialt problem som kan 

förebyggas genom samhällseffekter. 

 

Utgångspunkten i sociologin är att människan är en socialt bestämd varelse där hennes handlingar 

inte endast kan definieras och förklaras utifrån individuella handlingar, utan också genom den 

sociala kontexten som har en väsentlig roll (Nationalencyklopedin, 2000). Differentiell association 

är en teori som grundar sig i en process som förklarar hur det leder till att individer begår brott. 

Sarnecki (2003) tar upp olika punkter om processen som leder till vi begår brottsliga handlingar. 

Teorins viktigaste punkt är att individens handlande i kriminalitet kan förklaras genom inlärning 

från en annan individ. Inlärningen av det kriminella beteendet medför olika tekniker i att begå brott, 

men det ger även specifika motiv och drivkrafter till kriminaliteten som lärs in genom att definiera 

lagen om brottslighet som fördelaktig eller ofördelaktig. Det vill säga, vissa individer definierar 

lagen som något man antingen ska lyda eller bryta mot och det är genom interaktioner med dessa 
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individer som individer begår brott som stödjer det brottsliga beteendet. Dock är det inte genom 

passivitet som individen imiterar det brottsliga beteendemönstret, utan det sker aktivt. 

 

Edward Sutherland är en pionjär inom teorins forskning och han belyste det brottsliga beteendet 

utifrån ett sociologiskt perspektiv. Han definierade aldrig inlärningen som ett begrepp, men i första 

hand lärs det brottsliga mönstret in genom människor i individens närhet. Det brottsliga beteendet är 

kulturellt överförbart, och positiva föreställningar till detta beteende kan även komma från icke-

kriminella som till exempel föräldrar, framgår det. Det brottsliga beteendet är inlärt och genom 

sociala interaktioner med individer som befinner sig i kriminella miljöer, är det normalt att man 

identifierar sig med dem och att man själv begår kriminella handlingar. Man känner en tillit och en 

samhörighet med dessa individer som man kan identifiera sig med (Sarnecki, 2003). Teorin utgår 

från individnivå och det ska bli intressant att studera den i relation till vår tredje teori om Foucaults 

disciplineringsprocess som sker på makronivå. 

 

3.3. Övervakning som disciplineringsmekanism 

Idag har samhället moderniserats och det har lett till moderna disciplineringsmetoder. Förr användes 

offentliga avrättningar för att förebygga brottsliga beteenden men det gav inte så mycket. 

Bestraffningar som offentliga avrättningar var inte effektiva för att få folk att uppföra sig, utan de 

kunde istället bidra med sympatier för de kriminella medan makthavande drabbades av 

befolkningens ilska. För att den moderna människans beteende ska kunna kontrolleras krävs det en 

anpassning till samhällets normer. Begår man brott ska man inte endast bestraffas utan man ska 

även undergå en anpassningsprocess till samhället. Disciplineringens syfte är att få individer att 

behärska sig själva och ha en slags kontroll över sitt beteende. Larsson och Engdahl (2011) 

definierar den sociala kontrollen som en form av övervakning som samlar in information om 

individer och deras beteende och sedan håller dem under uppsikt. Genom övervakningen, som är av 

en nedåtriktad form, vill man styra individer, fortsätter Larsson och Engdahl. Övervakningen kräver 

stora resurser och förknippas därmed med de som har makt och det är oftast de underordnade som 

övervakas. Ska denna form av social kontroll appliceras på samhället är det myndigheternas 

övervakning av invånarna som står i fokus. 

 

Det existerar öppna och dolda former av övervakning och den form av disciplinering som vi ska ta 

upp är den dolda formen. Disciplineringsprocessen är en teori som vi finner relevant i relation till 

kvinnliga fotbollssupportrars utsatthet för läktarvåld. Ett mer övervakat system kan utgöra en 

trygghet för kvinnliga fotbollssupportrar. Teorin utgår från Foucault och hans beskrivning av att 

skapa en individ som följer makten, det vill säga en som är laglydig och underordnar sig makten. 
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Den disciplinära modellen anpassades först till fängelser och benämndes ”panoptikon”, man hade 

ett vakttorn i mitten där vakter kunde se in i fångarnas celler. Denna modell anpassades sedan även 

till andra institutioner som skolan (Foucault, 2003). I analysen kommer vi att ta upp hur denna 

modell även kan anpassas till fotbollen. 

 

3.4. Sammanfattning 

I detta kapitel har vi nu behandlat kvinnliga supportrars underordning inom fotbollskulturen genom 

genuskontraktet, vilket ger en ökad förståelse för deras underlägsna position inom fotbollsvärlden. 

Vi har även behandlat genom övervakningsteorin vad som krävs för att kvinnliga fotbollssupportrar 

skall bli mindre utsatta för våld, trakasserier eller andra obehagliga beteenden som uppstår på grund 

av att de är fotbollssupportrar samt av deras egenskap av att tillhöra det kvinnliga könet. Vi har även 

benämnt huliganismen som ett socialt problem och behandlat den utifrån differentiell association. 

Vi har belyst kunskapens roll där det tydligt framförs att ökad kunskap är en förutsättning för 

elimineringen av utsattheten för läktarvåld. 

 

Dessa tre teorier bidrar till en ökad förståelse och förklaring till den sociologiska problematiken 

som presenteras och behandlas i denna studie. Genuskontraktet var avgörande för 

problematiseringen och behandlingen av studiens deltagande kvinnliga fotbollssupportrars 

positionering inom fotbollskulturen. För att kunna studera kvinnornas position inom detta 

mansdominerade territorium, där våld förekommer och oftast förknippas med männen, behövde vi 

en teori som kunde beskriva hur inlärningen av kriminella handlingar gick till, därmed ansåg vi att 

den differentiella associationen var lämplig. Vi var inte enbart intresserade av att veta vilka åsikter 

eller tankar studiens deltagare hade kring fenomenet, utan även problematisera ifall de även kunde 

påverkas av denna inlärning. Disciplineringsprocessen är en teori som knyter fast kedjan för att 

därefter kunna leverera en helhetsbild av kvinnliga fotbollssupportrars integration inom 

fotbollskulturen. De valda teorierna är nödvändiga för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar, de kompletterar varandra väl samtidigt som de berör skilda punkter inom den 

sociologiska problematik vi valt att studera i denna studie. 
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4. Metod 

I det här kapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga metodmässigt. Vi kommer även ta upp vår 

förförståelse och avsluta med ett etik- samt reflektionsavsnitt. Vi diskuterar bland annat hur vi har 

behandlat vårt material, hur vi har gått tillväga samt vilka metoder vi har använt. Inom 

samhällsforskningen kan forskaren använda sig av flera olika metoder för att samla in data och vi 

har valt den kvalitativa metoden. I vår studie har vi valt att utgå från hermeneutiken som 

metodansats och semistrukturerade intervjuer och webbintervjuer som metod. Detta för att kunna 

besvara studiens huvudsakliga syfte som är att undersöka supporterkulturen inom fotbollen utifrån 

kvinnliga deltagares upplevelser med fokus på fenomenet huliganism. 

 

4.1. Kvalitativ metod och hermeneutisk ansats 

Metod är ett redskap och en förutsättning för att samla in material som rör samhälleliga problem. 

Genom metod kan vi skapa oss en förståelse för de omständigheter vi vill studera och även få svar 

på de frågor vi har samt konstruera ny kunskap. Vi kommer att använda oss av kvalitativ metod för 

att samla in empirin. Det som kännetecknar den kvalitativa metoden är möjligheten att studera 

fenomen djupare och få ett större inblick som kan beskriva helheten (Holme & Solvang, 1997). Den 

kvalitativa metoden är väldigt flexibel, vi ska kunna ändra upplägget om det skulle behövas. Våra 

frågeställningar är ställda på ett sätt som kräver att vi som forskare går in på djupet och får in 

djupgående och detaljerad material för att kunna ha en chans att tolka våra respondenters 

upplevelser. 

 

Kvalitativa metoder avser att gestalta ett specifikt fenomen där forskarens uppgift blir att belysa 

dess egenskaper utifrån metodens två huvudelement, tolkning och reflektion. Något som är 

grundläggande för denna metod är att särskilja mellan hur något uppfattas vara och hur något är 

(Larsson, 1986). I vår studie blir gestaltningen fokuserad på effekternas egenskaper av fenomenet. 

Utifrån studiens fokus kommer vi att utgå från verkligheten och därefter arbeta oss mot generella 

regler, vilket innebär att vi tillämpar ett induktivt förhållningssätt. Dahlgren och Emmelin (1999) 

menar att inom kvalitativa studier blir forskarens huvudmål att generera teorier där forskaren strävar 

efter att finna data som kan leda till oväntade upptäckter. Här handlar det om att koda och 

kategorisera det insamlade materialet och förväntansfullt komma fram till spännande och nya 

upptäckter. Det finns tre övergripande tolkningstraditioner inom kvalitativa studier: fenomenologin, 

hermeneutiken och diskursanalysen. Inom exempelvis den fenomenologiska traditionen gäller det 

att vara helt fördomsfri, medan det inom hermeneutisk tolkning snarare handlar om att 

beskrivningar baseras på tolkningsteorier såsom marxistisk eller psykoanalytisk teori (Larsson, 

1986). 



17 
 

Utifrån den kvalitativa metoden är det forskarens tolkningar av materialet som är det väsentliga och 

därför väljer vi att utgå från hermeneutiken. Den objektiva hermeneutiken belyser en förståelse av 

det studerande objektet, det vill säga genom hermeneutiken får vi en förståelse för fenomenet vi 

studerar, och inte en förklaring till varför det ser ut som det gör (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tolkning av ett fenomen bidrar inte med vad som är rätt eller fel, och av den anledningen existerar 

det inte regler för tolkning inom hermeneutiken. Vad som istället existerar är metodologiska 

principer som utgångspunkt. Principer som till exempel att ta hänsyn till helheten i relation till 

delen, och att ”tolkningen bör överensstämma med vad författaren verkligen säger, utan 

förvrängningar” (Alvesson & Sköldberg, 2008:203). Med denna ansats vill vi producera ett 

material som kan ge oss en inblick i hur kvinnliga fotbollssupportrar upplever sin position inom 

fotbollskulturen och hur de upplever huliganismen och deras utsatthet för våld. Det vi som forskare 

gör när vi arbetar hermeneutiskt är att tolka respondenternas svar. Hermeneutiken används för att 

kunna förstå verkligheten och genom våra intervjuer vill vi få insyn i våra respondenters värld. Vi 

kommer att redovisa empirin i sin helhet och därefter tolka de kvinnliga deltagarnas svar, detta 

genom att presentera våra respondenter en efter en. Det kommer att underlätta för läsaren att förstå 

respondenterna och deras subjektiva upplevelser. Vi kommer analysera vårt empiriska material 

utifrån våra teorier, men även utifrån tidigare forskning, som kan anses vara en del av vår 

förförståelse. Att arbeta hermeneutiskt är inte enkelt, som forskare kan det hända att man fastnar i att tolka 

ens personliga uppfattning om respondenternas svar, istället för att tolka respondenternas svar. I sådana här 

skeden är det omöjligt att förhålla sig fullständigt objektivt, förkunskapen och fördomar kan hindra 

oss från att studera fenomenet från olika perspektiv. 

 

4.2. Intervjuer som metod 

Det är vanligt att inom samhällsforskning använda intervjuer som metod, vilket kan ske på olika 

sätt. I vår studie använde vi webbintervjuer och samtalsintervjuer med enskilda personer som delar 

något gemensamt, vilket i vårt fall är att alla som blir intervjuade är kvinnliga fotbollssupportrar. 

Denna metod är lämplig när forskaren vill komma åt människors enskilda uppfattningar och 

erfarenheter (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Det existerar olika varianter av forskningsintervjuer och den första som vi ska behandla är 

semistrukturerade intervjuer som vi kommer använda oss av. Vid semistrukturerade intervjuer har 

intervjuaren en intervjuguide att utgå från, en intervjuguide som kräver att intervjuaren är flexibel. 

Eftersom svaren är öppna kan respondenten behandla frågor som intervjuaren ännu inte har tagit 

upp. Personliga intervjuer är den vanligaste typen inom semistrukturerade intervjuer. Denna variant 

är mycket enklare än gruppintervjuer, dels blir transkriberingen enklare, men för intervjuaren blir 
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det även lättare att kontrollera intervjun och behandla och lokalisera det viktiga (Denscombe, 2009). 

 

Denscombe (2009) tar upp möjligheten till intervjuer via internet, det vill säga webbintervjuer. 

Detta är något som vi använde oss utav och det består helt enkelt av en e-postkorrespondens, bland 

annat. I motsats till de traditionella intervjuerna kan viktiga faktorer förloras om man utför 

webbintervjuer. Visuella ledtrådar kan gå förlorade, att fånga upp ansiktsuttryck kan beskrivas som 

en förståelse som är viktig i intervjusammanhang. Dock kan det kompletteras med det faktum att 

intervjuareffekten inte kommer till ytan. Faktorer som intervjuarens kön, etnicitet, religion etc. kan 

påverka respondenternas svar och genom webbintervjuer försvinner denna komponent. 

 

4.3. Urval och tillvägagångssätt 

Vi använde oss av ett icke-sannolikhetsurval och vårt urval bestod av kvinnliga fotbollssupportrar 

som är under 30 år. Eftersom vi var begränsade av tid, på grund av ändrat syfte i ett sent skede, hade 

vi endast nio respondenter. Fyra av dessa intervjuades genom semistrukturerade intervjuer medan 

de resterande fem respondenterna fick besvara en webbintervju. Vi utgick från ett subjektivt urval 

eftersom vi i förväg hade en uppfattning om vilka respondenter vi ville intervjua för att fullborda 

vår undersökning. Denscombe (2009) skriver att forskare som utgår från subjektivt urval ska fråga 

säg själva följande: ”Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor 

eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa informationen?” 

(Denscombe, 2009:37). Genom ett subjektivt urval kan forskaren lättare handplocka respondenter, 

menar Denscombe. Fördelen med subjektivt urval är att vi som forskare lättare kan närma oss våra 

respondenter och få in mer informativt material till vår undersökning. 

 

Eftersom vi utgick från ett subjektivt urval var vårt tillvägagångssätt väldigt direkt eftersom vi 

visste vilka respondenter vi sökte efter. Vi kontaktade individer i vår närhet som vi kunde intervjua, 

men även individer från andra delar av landet och utomlands för att besvara webbintervjuerna. 

Genom sociala medier fick vi kontakt med flertalet av våra respondenter. Vi visste att de var 

kvinnor och fotbollssupportrar som kunde bidra med den värdefulla informationen vi sökte efter. Vi 

förklarade syftet med vår studie genom att skriva ett informationsbrev som alla respondenter fick ta 

del av. I informationsbladet fick respondenterna även reda på att deras deltagande skulle behandlas 

konfidentiellt och att de kunde kontakta oss för mer frågor om intervjuerna, syftet eller annat. 

 

Vi konstruerade en intervjuguide med två teman (exkl. bakgrund) som kunde resultera i följdfrågor 

(se bilaga). Vi konstruerade intervjuguiden utifrån vårt syfte som är att undersöka supporterkulturen 

inom fotbollen utifrån kvinnliga deltagares upplevelser med fokus på läktarvåldet och fenomenet 
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huliganism. Genom våra teman ville vi belysa frågeställningarna och fånga in respondenternas 

upplevelser och åsikter. Vi började först med bakgrundsfrågor, detta för att respondenterna skulle 

känna sig bekväma i intervjusituationen så att de kan svara ärligt på frågorna. Bakgrundsfrågorna 

gav en mjuk start på intervjun och bidrog till att att vi fick en bakgrundsbild av våra respondenter 

som fotbollssupportrar. Hur de svarat på frågorna från de kommande teman kan resultera i hur de är 

som individer och hur de egentligen kom i kontakt med fotbollen. 

 

Vår första tema ”Kvinna i fotbollsvärlden” belyste vår första frågeställning: ”Hur upplever 

kvinnliga fotbollssupportrar deras position inom fotbollskulturen?” Här ville vi ta reda på hur 

respondenterna upplevde sig själva som kvinnliga fotbollssupportrar gentemot manliga 

fotbollssupportrar. Genom att ställa frågor som berörde deras identitet som kvinnliga 

fotbollssupportrar kunde vi få en bild av hur våra kvinnliga respondenter positionerades i 

fotbollskulturen. 

 

Vår andra och tredje frågeställning, ”Vilka åsikter och upplevelser har studiens deltagande 

kvinnliga fotbollssupportrar om våldet som förekommer i samband med fotbollsevenemang?” 

respektive “Vilka åsikter har kvinnliga fotbollssupportrar om det förebyggande arbetet i relation till 

deras positionering i fotbollskulturen?”, hade vi som utgångspunkt till vår andra tema ”Huliganism 

som fenomen och åtgärder”. För att kunna få en bild av hur våra respondenter upplevde våldet som 

sker på fotbollsevenemang, var det väsentligt för oss att respondenterna först och främst fick 

definiera vad de själva uppfattade och upplevde huliganismen som. Därav att temat även belyser 

huliganismen och läktarvåldet. Genom att senare ställa olika frågor som belyste huliganismen ur 

olika vinklar, hade vi lagt fram en bra grund att senare bygga på med frågor som rör åtgärder som 

kan göra det tryggare för kvinnliga åskådare på matcher. 

 

Eftersom vi utgår från ett hermeneutiskt synsätt var det väsentligt för oss att våra utvalda teman 

skulle få fram våra respondenters upplevelser kring det studerande fenomenet. Därmed anser vi att 

det inte har uppstått en stor negativ effekt av det faktum att vi även använde oss av webbintervjuer. 

Våra frågor, anser vi, berörde det vi ville få svar på. Efter de semistrukturerade intervjuerna 

transkriberades materialet och tillsammans med webbintervjuerna började vi koda materialet, en 

kodning som skedde utifrån våra teman. 

 

4.4. Etiska aspekter 

Eftersom vi använder oss av intervjuer som metodredskap krävs det att vi som forskare respekterar 

våra respondenter och väljer att anonymisera deras identiteter. Konfidentiellt material kan komma 
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till ytan och för att motverka det kommer vi att, förutom att garantera våra respondenter anonymitet, 

även förstöra materialet efter undersökningen slut. Vi kommer att fråga våra respondenter om de vill 

ta del av materialet och godkänna det, detta anser vi vara en moralisk skyldighet som vi har 

gentemot våra respondenter (Krag Jacobsen, 1993). Vår etiska skyldighet är att se till så att vi är 

ärliga i vår metodinsamling och genom hela uppsatsen, men även att vi ska förhålla oss objektivt 

och neutralt. Våra personliga åsikter och värderingar får inte genomsyra uppsatsen på något sätt. 

Dock anser Eliasson-Lappalainen (1995) att det kan vara viktigt att inte alltid dölja sina åsikter och 

andra partsantaganden man gör: 

 

”I en motsättningsfylld social verklighet ser jag det som viktigt att vi i 

forskningsarbetet inte döljer de partsantaganden vi gör. Dvs att vi reflekterar över vår 

relation till olika parter i den sociala verkligheten vi studerar och öppet redovisar våra 

perspektivval. […]: man ska inte ljuga.” (Eliasson-Lappalainen, 1995:167) 

 

Det kan vara svårt att förhålla sig objektivt och neutralt, men man kan försöka att göra det mindre 

medvetet, fortsätter Eliasson-Lappalainen (1995). Eftersom vi befinner oss i det samhälle vi 

studerar är det mindre sannolikhet att vi kan förhålla oss hundra procent neutralt. 

 

4.5. Förförståelse 

Eftersom vi båda är kvinnor och väldigt fotbollsintresserade tyckte vi att det hade varit intressant att 

studera fotbollen och huliganismen ur ett kvinnligt perspektiv och problematisera det sociologiskt. 

Vi har själva inte blivit drabbade av huliganismen på fotbollsarenor, dock har vi på ett personligt 

plan upplevt hur fotbollen bidragit till att vi har upplevt en ilska och att vi som kvinnliga 

fotbollssupportrar inte behandlas på lika villkor som männen. Eftersom olika aspekter av 

huliganismen har berörts av andra valde vi att utgå från den kvinnliga aspekten. Vi har en hypotes 

om att kvinnliga supportrar lättare utsätts för våld än män och det beror på att de inte har blivit helt 

accepterade inom fotbollskulturen, där de har en underordnad position. Genom vår metod vill vi ta 

reda på hur våra kvinnliga respondenter upplever deras position i fotbollskulturen men även hur de 

upplever huliganismen och hur deras utsatthet för våld kan minskas och förebyggas. 

 

Förförståelse inom ett ämne eller fenomen kan ge olika förutsättningar till att förstå ett problem. Det 

är normalt att som forskare antingen gå in med en förförståelse eller med fördomar som kan 

förändras i efterhand. Vi präglas av den miljö vi befinner oss inom och eftersom vi känner till 

kontexten som ska beröras, är vår förförståelse och våra fördomar av en annan sort. Vårt mål är att, 

eftersom vår förförståelse kan påverka metodinsamlingen, försöka förhålla oss neutralt och 
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objektivt (Holme & Solvang, 1997). 

 

4.6. Metodreflektion 

Efter en utförd metodinsamling har vi reflekterat en del utifrån våra metoder. Eftersom vi hade 

ändrat uppsatsens syfte så sent kände vi av tidspressen. Vi hade inte planerat att utföra intervjuer 

men efter uppsatsen nya riktning ansåg vi att det vore bäst om vi hade semistrukturerade intervjuer 

som metod. Dock hade vi problem med att få tag på respondenter och efter en tids tänkande beslöt 

vi oss för att komplettera med webbintervjuer. Vi reflekterade kring hur det kunde påverka 

kvaliteten på det insamlade materialet och vi kom fram till att så länge våra frågor kunde ge oss 

informativa svar, så hade vi inget att förlora. Att hitta respondenter till webbintervjuerna var inte 

svårt. Vi hade en kännedom om vilka respondenter vi sökte efter, kvinnliga fotbollssupportrar, och 

eftersom vi är aktiva på sociala medier sökte vi efter respondenter på Twitter och det var där vi 

hittade fyra av våra fem respondenter som besvarade webbintervjuerna. Genom att vi använde oss 

av webbintervjuer kände vi att det hade varit svårt för oss att komma med följdfrågor och därför såg 

vi till att betona för våra respondenter att de fick ett par dagar på sig att besvara frågorna. Bra och 

informativa svar kräver att respondenterna har tid till att tänka (Denscombe, 2009). Utöver det anser 

vi att vår metodinsamling gick bra till med tanke på tidsbristen. Vi upplevde inga svårigheter och 

våra respondenter kom inte med några frågor eller synpunkter, detta tror vi kan bero på 

informationsbladet som kom med. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer empirin att presenteras. Vi har genomfört fyra semistrukturerade intervjuer 

och fem webbintervjuer med kvinnliga fotbollssupportrar. Vi har samlat in deras reflektioner kring 

hur det är att vara kvinnliga fotbollssupportrar i en mansdominerad kultur, men även hur deras 

åsikter om läktarvåld och huliganism ser ut. Vi har valt att resultatets upplägg ska utgå från tre 

teman som illustrerar deras integration i kulturen, men även hur pass självständiga de är gentemot 

denna kultur. Första temat i resultatet kommer att lyfta fram respondenternas svar när det gäller 

deras syn på fotbollskulturen. Därefter behandlar andra temat prövning och övertagna värderingar. I 

det tredje temat presenteras deras svar när det gäller vilka åtgärder de anser kan bidra till en 

tryggare miljö på matcharenor. Vi kommer först att kort presentera våra respondenter innan vi 

behandlar resultatet vi fick fram. I presentationen av våra respondenter använder vi oss av fiktiva 

namn från den svenska almanackan med namnsdagar. Vi kommer bland annat att nämna deras ålder, 

vilken sysselsättning de har samt hur länge de har varit fotbollssupportrar. 

 

5.1. Presentation av våra respondenter 

Vår första respondent Svea är tjugotvå år gammal och studerar ett samhällsvetenskapligt program 

på högskolan i sin hemstad. Hon är både en fotbollsspelare för ett damlag och en fotbollssupporter 

som spenderar tid på att följa italienska ligan, där favoritlaget AC Milan spelar, och franska ligan 

där Sveriges landslagskapten Zlatan Ibrahimovic spelar. Hon har varit en fotbollssupporter sedan 

hon började spela fotboll när hon var tolv år. 

 

Hanna, vår andra respondent, är tjugotre år gammal och arbetar som undersköterska efter att ha läst 

samhälle/ledarskap på gymnasiet, och sedan kompletterat det med en undersköterskeutbildning på 

Komvux. Hon följer Stockholmslaget AIK och har varit en fotbollssupporter sedan hon föddes. 

 

Hilda är tjugofyra år gammal, sociolog och läser för närvarande ett masterprogram i socialt arbete. 

Hon har arbetat inom vård och omsorg och har varit fotbollssupporter sedan våren 2003. Hilda 

kommer från en familj som följer den italienska fotbollen och av den anledningen håller Hilda på 

den italienska fotbollsklubben Juventus FC. Hon har inte kunnat besöka många av Juventus matcher 

på grund av den ekonomiska faktorn, dock besöker hon Helsingborg IF:s hemmamatcher. 

 

Vår fjärde respondent är Freja och hon är tjugo år gammal. Freja har varit fotbollssupporter sedan 

säsongsupptakten 2003-04. Hon studerar för närvarande på universitet i Uppsala och har inte haft så 

mycket tid till att besöka matcharenor. Dock tränar hon pojkar och flickor födda år 2002-04 i fotboll 

en gång i veckan. 
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Julia, som är egenföretagare och student från England, är vår femte respondent och hon föddes år 

1992. Hon följer den engelska fotbollsklubben Arsenal FC och har varit en fotbollssupporter i 15 år, 

detta trots att mindre än hälften av alla Julias kvinnliga vänner är fotbollssupportrar. Det är istället 

genom hennes pappa som hon blev intresserad av fotbollen. Hon har idag även en säsongsbiljett till 

Arsenals alla hemmamatcher. 

 

Vår sjätte respondent Maria är snart nitton gammal och är därmed vår yngsta respondent. Hon läser 

för närvarande sista terminen på naturvetenskapslinjen på gymnasiet och även hon håller på 

fotbollslaget Arsenal FC. Maria har varit fotbollssupporter sedan hon var mellan tio till elva år 

gammal. 

 

Vår sjunde respondent är en tjugosexårig sjuksköterska vid namn Matilda från Finland. Hennes 

första minne som fotbollssupporter är från VM 1994. Eftersom hennes favoritlag Arsenal FC spelar 

i England har hon beslutat sedan tre år tillbaka att i alla fall se minst ett par matcher varje säsong. 

Ett lag som hon istället ser flera matcher utav är hennes lokala lag HJL Helsinki. 

 

Victoria är tjugosju år och arbetar som hudterapeut. Hon har sedan femton år tillbaka följt den 

spanska storklubben FC Barcelona. Eftersom favoritlaget spelar i Spanien har Victoria inte kunna 

gå på så många matcher, men när hon väl har sett FC Barcelona har hon alltid besökt lagets 

hemmaarena. 

 

Vår sista respondent är Anna från England och hon är tjugofyra år gammal. För närvarande arbetar 

hon som engelsklärare medan hon fullföljer sin barnmorskeutbildning. Hon har varit en 

fotbollssupporter i elva år och håller på Londonlaget Arsenal FC. 

 

5.2. Synen på fotbollskulturen 

I denna kategori kommer vi att behandla svaren som avser vilken syn studiens deltagande 

fotbollssupportrar har på den mansdominerade kultur som de tillhör till. Vår avsikt är att lyfta fram 

vilka åsikter de har om denna kultur och vad som lockade de till att bli fotbollssupportrar. Vi 

kommer även att behandla hur deras umgänge ser ut där vi är intresserade av att veta hur många av 

deras vänner som delar samma intresse. Därefter behandlas deras upplevelse av matchatmosfären 

där vi även lyfter fram om de har blivit utsatta för läktarvåld. För att beröra hur de upplever deras 

positionering inom kulturen frågade vi om det finns matcher de undviker att besöka, detta är något 

som vi kommer att behandla mer i nästa kategori. Frågan vi ställde är om de undviker vissa matcher 

på grund av de upplever att de kan utsättas för någon form av risk, och i sådana fall, har denna 
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upplevelse något att göra med att de är kvinnor? 

 

Våra respondenter har en liknande syn på fotbollskulturen, de flesta av dem blev introducerade till 

denna kultur genom familjen. Bland annat utgör gemenskapen som de upplever på matcharenan 

lockbetet till deras intresse. Svea uppger att det finns en stor gemenskap bland supportrarna, trots att 

alla inte känner varandra och detta anser hon vara positivt, så här uttrycker hon det: 

 

“Alltså det är en väldigt stor gemenskap, även om man inte känner varandra så blir det 

som att man känner varandra på själva matchen för att alla typ hejar på en och samma 

lag. Jag ser det som positivt” (Svea) 

 

Gemenskapskänslan genomsyras i umgänget, vilket är något som uppstår i samband med 

fotbollsupplevelsen. För Hanna gav fotbollen en gemenskapskänsla både inom familjen men också 

som en supporter. Hon menar att fotbollen har alltid varit familjesysslan och att det var föräldrarna 

som introducerade fotbollen för henne. Något som var tydligt i de svaren vi fick var att 

respondenterna beskrev matchatmosfären som något utöver det positiva, att det enbart inte handlade 

om en bra stämning på läktarna eller att det bidrog med ett trevligt sällskap, utan även att det gav en 

känsla eller en upplevelse som inget annat kunde ge. 

 

“Det är fantastiskt, fotboll förenar så många människor och jag har fått så många vänner 

genom att gå på matcher […] Det ger mig så mycket glädje och även när du förlorar en 

match, har du alltid någon som vet hur du känner dig […].” (Matilda) 

 

En annan respondents syn på fotbollen är följande: 

 

“Fotboll ska vara något fantastiskt, vilket det är när man är med rätt umgänge och laddar 

upp inför en viktig match” (Hilda) 

 

Maria beskriver att det var genom sin mamma, som alltid följde landslagsfotboll och mästerskap 

som EM och VM, som hon fick en första introduktion till fotbollen. Resterande av Marias familj 

började sedan följa klubblagsfotboll, framför allt fotbollslaget FC Barcelona och den engelska ligan 

Premier League. På de matcher Maria har besökt anser hon att det inte finns en bättre upplevelse än 

just matchatmosfären. 

 

“Jag har gått på hemmamatcher bara så jag känner så klart att jag har något gemensamt 
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med alla andra och det kanske bidrog till att jag upplevde miljön som bra” (Maria) 

 

I resultatet framgår det att det inte är enbart familjen som introducerade fotbollen för våra 

respondenter, utan även att vännerna hade en bidragande roll i införandet av detta intresse. Våra 

respondenter har sedan själva introducerat fotbollen för flera av deras vänner. För respondenten 

Anna var det genom familjen som hon kom i kontakt med fotbollen, men senare även genom 

vännerna då hon har tio kvinnliga vänner som är fotbollssupportrar. Hon anser att matchatmosfären 

på favoritlagets matcher är utmärkt. Flera av våra respondenter uppger att det är mindre än hälften 

av deras kvinnliga vänner som också är fotbollssupportrar. En av respondenterna, Victoria, berättar 

att hon har inga kvinnliga vänner som är fotbollssupportrar, förutom hennes syster. Även för henne 

var det genom familjen som hon blev introducerad till fotbollskulturen. När det gäller Freja så var 

det hennes klasskompisar på mellanstadiet som introducerade henne för fotbollen och hon har 

mellan tio till femton kvinnliga vänner som är fotbollssupportrar. Ett annat tydligt resultat vi fick 

fram är att många av svaren vi fick tyder på att respondenterna har utökat sin vänkrets 

internationellt, där de har sökt och lärt känna andra kvinnliga supportrar genom sociala medier eller 

när man har besökt arenor utomlands. Matilda berättar att hon har väldigt få kvinnliga vänner som 

är fotbollssupportrar där hon bor, de flesta bor i England eller i andra länder. 

 

”Det är en skön känsla, det är en positiv atmosfär och man omges av en känsla av 

gemenskap och tillhörighet. Jag älskar känslan av att så pass många människor tycker 

om just samma sak som en själv tycker.” (Victoria) 

 

Många av våra respondenter har aldrig upplevt läktarvåld eller hamnat i konfrontationer. Något som 

flera av dem uttryckte är att de väljer oftast att gå på hemmamatcher vilket bland annat har att göra 

med att de känner sig mer bekväma där. Däremot besöker Hanna oftare bortamatcher av samma 

bekvämlighetsskäl och detta för att det är närmare till hennes hemstad. Oftast besöker hon 

fotbollsarenor tillsammans med familj och vänner, hon berättar att väldigt få av hennes vänner är 

fotbollsintresserade men att hon har lyckats få med de på matcher. På matcherna är alla supportrar 

som en hel stor familj och det bidrar till matchatmosfären. 

 

En av våra respondenter har varit nära att uppleva läktarvåld då hon och hennes syskon i höstas 

besökte FC Barcelonas hemmaarena tillsammans med deras syster som håller på rivallaget. Detta 

kände hemmapubliken till eftersom hon hade på sig rivallagets matchtröja. Som tur var höll 

vakterna ett öga på dem, uppger Victoria. Vidare påpekar Victoria att hon känner sig bekväm när 

hon besöker hemmamatcher, men hon tror inte att hon hade känt sig lika bekväm om hon hade 
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besökt rivallagens matcharenor. En annan respondent, Hanna, berättar att hon har fått höra ett och 

annat, men detta anser hon inte beror på att hon är kvinna, utan det är helt enkelt något man får stå 

ut med som AIK:are. Dock har inte alla våra respondenter upplevt konfrontationer. Maria berättar 

att när hon väl stött på supportrar som följer andra lag, uppstod det inga konfrontationer utan de var 

trevliga och skämtade “på ett bra sätt”. 

 

Läktarvåld och tragiska händelser som händer i samband med fotbollsevenemang kan sätta stopp 

för besökandet av fotbollsarenor, menar en av våra respondenter som tyvärr har valt att sluta besöka 

Helsingborg IF:s fotbollsmatcher på hemmaplan. Detta efter den senaste händelsen mot Djurgården 

som skedde i Helsingborg näe en fyrabarnspappa miste livet. Hon menar att det verbala våldet kan 

hon tåla, men om det övergår till fysiskt våld, då har det gått över gränsen. 

 

“Matchen mellan Helsingborg – Djurgården var ju en historia för sig.” (Hilda) 

 

Hilda har endast hamnat i konfrontationer med rivalsupportrar till hennes favoritlag, dock placerar 

hon händelsen mellan de Allsvenska fotbollsklubbarna Helsingborg och Djurgården som läktarvåld. 

 

Vi var intresserade av att fråga om det finns matcher som respondenterna medvetet väljer att inte gå 

på. Av resultatet vi fick kunde vi utläsa att flera av respondenterna går på alla matcher och det finns 

inga matcher som de väljer att inte gå på. Av de som väljer att inte gå på vissa matcher har det 

handlat om derbymatcher som de upplever är högriskmatcher, citerat från en respondent: 

 

“Inga matcher i synnerhet, men jag skulle inte gå till bortaderbyn som mot Tottenham 

eftersom jag vet att fansen kan bli våldsamma på grund av rivalitet.” (Julia) 

 

En annan respondent svarade så här för att markera varför hon inte går på derbymatcher: 

 

“Jo för att man har hört mycket om fans som bråkar innan och efter matcherna och tänk 

om man hamnar mitt bland dessa människor, det hade inte varit bra” (Maria) 

 

Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att många av våra respondenter upplever sig bekväma 

som kvinnliga fotbollssupportrar då de besöker en fotbollsarena, framförallt då respondenterna 

besöker hemmaarenan. Det som vi kan läsa av den insamlade empirin är att de flesta upplever att 

alla supportrar behandlar varandra som om de är en stor familj. Flera av våra respondenter menar att 

det är supportrarna som tar hand om varandra på läktarna. En av våra respondenter menar att alla på 
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klacken tar hand om kvinnorna om det skulle hända något och av den anledningen känner hon sig 

bekväm på läktarna. Flera av svaren vi fick fram tyder på att man inte ska vara ensam, att gå med 

någon eller några kan kännas mer tryggt. En av respondenterna menade även att man ska vara på 

rätt plats på arenan för att känna att det är bekvämt på läktarna, det vill säga att man ska befinna sig 

där supportrar som hejar på samma lag som en själv sitter. 

 

5.3. Prövning och övertagna värderingar 

I denna kategori kommer vi att presentera resultat vi fick fram när det handlar om hur de upplever 

att det är att vara kvinna i en mansdominerad kultur. Vår ambition var att belysa vilka reaktioner 

våra respondenter har upplevt av både män och kvinnor när de har visat sitt fotbollsintresse. Vidare 

kommer vi att behandla om de hamnat i situationer där de har fått bevisa sin kunskap bara för att de 

är kvinnor, detta för att beröra både prövningar och övertagna värderingar. Sammantaget kan vi 

utläsa att respondenterna inte har fått tagit del av negativa reaktioner. I mer detalj upplever många 

av respondenterna att deras kvinnliga vänner upplevde det jobbigt i början. En av våra respondenter 

uttrycker sig så här: 

 

“Dom tycker väl att jag ibland passar bättre ihop med manligt sällskap än med dem. 

Ibland har en viktig match kommit före dem och det har de väl inte varit så glada över” 

(Hanna) 

 

En del av respondenterna menar att de upplever att deras kvinnliga vänner inte har något emot deras 

fotbollsintresse, fastän några av dem är helt ointresserade av fotboll. När det handlar om de manliga 

vännernas reaktioner har många av våra respondenter upplevt positiva reaktioner där männen har 

blivit positivt förvånade och där de har tyckt att det är coolt att en tjej är fotbollsintresserad, då det 

inte är så vanligt. Respondent Julia säger så här: 

 

“Majoriteten av dem är förvånade, speciellt när de hör att jag har ett årskort” (Julia) 

 

En annan respondent uttryckte sig så här: 

 

“Bara positivt, speciellt nu när jag har valt att tatuera in laget, det är många killar som 

tycker att det är fascinerande att en tjej har faktiskt valt att göra det” (Hanna) 

 

På frågan om respondenterna har hamnat i situationer där de har varit tvungna att bevisa sin 

fotbollskunskap bara för att de är kvinnor, svarade många av respondenterna att de har hamnat i 
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sådana situationer. Vi har fått varierande svar på hur de upplevt dessa situationer: 

 

“Jag brukar oftast få ”bevisa” att jag faktiskt håller på Juventus på riktigt. Detta gör jag 

genom att dra olika spelare, oftast de som redan lämnat laget, eller så får jag svara på 

massor av frågor innan de verkligen tar mig på allvar. Jag tål att killarna ifrågasätter mig 

i början, men efter att ha svarat på deras frågor och de börjar kalla en för 

”medsupporter” eller “du hejar på det laget bara på grund utav att Zlatan spelade där” 

gör mig skitsur. Har slutat med att jag bara gått därifrån vid flera tillfällen.” (Hilda) 

 

En annan kvinnlig supporter som inte har hamnat i en liknande situation säger så här: 

 

“Ej varit med om någon sådan situation. Har dock kvinnliga fotbollssupportrar till 

vänner som fått nämna fem spelare i ett lag eller beskriva vad en offside är. Detta tycker 

jag är väldigt löjligt då kön inte spelar någon roll över huvud taget” (Freja) 

 

För att ytterligare beröra hur de upplever deras positionering i denna kultur och vilka övertagna 

värderingar de har ställde vi frågor som berörde huliganismen. Vi sökte efter svar på vilka åsikter, 

uppfattningar och tankar respondenterna har om fenomenet huliganism. Vi ställde våra respondenter 

frågan om vad de tänker på när de hör ordet huliganism. Av svaren vi fick kan vi utläsa att många 

av respondenterna tänker på grupper av män som ställer till med bråk där de förstör det fina med 

fotbollen genom deras beteenden. De flesta av respondenterna finner det inte förvånande att det är 

mestadels män som är huliganer. När det gäller kvinnliga huliganer har vi fått intressanta svar, 

citerat från ett av svaren: 

 

“Jag känner att alkohol spelar en stor roll i kvinnlig huliganism, detta eftersom de 

förmodligen hänger med männen efter att de har haft ett par drinkar” (Julia) 

 

Respondent Maria nämner alkoholens påverkan där hon menade att det är en bidragande faktor: 

 

“Men det låter normalt eftersom majoriteten av fansen är män och så dricker de mycket 

alkohol på matcherna. Så det kanske också är normalt att de blir våldsamma. [...]För det 

är väl tillåtet att dricka på matcher. Och så dricker de säkert innan och efter matcherna.” 

(Maria) 

 

Många av våra respondenter tycker att pyroteknik och bengaler bidrar till matchatmosfären. De 
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finner att det är okej så länge det inte bidrar med någon skada eller orsakar att matchen avbryts. 

Dock menar en respondent att det inte borde tillåtas fastän det bidrar till matchupplevelsen: 

 

“Jag tror att de kan vara farliga och de bör inte tillåtas om de kan skada någon, men de 

bidrar till atmosfären i hela matchen” (Julia) 

 

Vidare var vi intresserade av vad respondenterna ansåg att läktarvåldet berodde på. Samtliga 

respondenter tycker inte om våldet som sker i samband med fotbollsevenemang. En del av svaren 

angav huliganer och alkohol som orsakande faktorer till läktarvåldet. Det är personer som befinner 

sig på läktarna för att utöva våld och få ut sina aggressioner, menar respondenterna. Alkoholens roll 

tas upp av respondent Maria: 

 

“Jag tror faktiskt på att allt har att göra med alkohol faktiskt. Har man till exempel 

druckit mycket så är det större chans att man beter sig dåligt mot andra fans och mot 

polisen.” (Maria) 

 

Vad som kan sammanfattas i denna kategori är att våra respondenter är enade om att alkohol är en 

bidragande faktor till läktarvåld. En annan aspekt som berördes är att det är en självklarhet att det är 

männen som utövar våld, flera av våra respondenter fann det förvånande att det kunde finnas 

kvinnliga huliganer. 

 

5.4. En tryggare matchmiljö 

I denna kategori var vi intresserade av vad respondenterna ansåg om polisens roll på 

fotbollsevenemang. Respondenterna fick besvara tre olika frågor som belyste polisens roll. Den 

första frågan behandlade tryggheten på matcher, både inne på arenan och utanför. Det vi sökte efter 

var att se om våra respondenter ansåg att polisen, och säkerhetsvakter, bidrog med en tryggare 

miljö, eller om deras närvaro istället iscensatte det våldsamma beteendet hos vissa 

fotbollssupportrar. Alla respondenter som deltog i denna studie anser att polisens närvaro endast kan 

ses som positivt och att de känner sig mer trygga om polisen är närvarande. 

 

“Jag uppskattar polisens arbete och ser gärna att de får resurserna som behövs. Polisens 

närvarande får nog ”vanliga” supportrar (inklusive mig själv) att känna sig lite mer 

säkra.” (Freja) 

 

En respondent menar att polisen i värsta fall får bli lite strängare och ta till med andra medel som 
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till exempel kameraövervakning om våldet på matcher inte stannar av. Vissa supportrar kan agera 

våldsamt även om polisen är där, menar en respondent: 

 

“Vissa supportrar/huliganer kan nog ”triggas” av polisens närvarande, men det är ändå 

viktigt att polisen finns där och gör det jobb som behöver göras”. (Freja) 

 

En annan fråga i denna kategori där det vi sökte efter är vad respondenterna anser att polisen kan 

förbättra för att minska kvinnliga fotbollssupportrars utsatthet för våld. Vilka åtgärder kan polisen 

använda för att skapa en tryggare miljö för kvinnor på fotbollsmatcher? En del av våra respondenter 

anser inte att de upplever att det existerar våld riktat mot kvinnor på matcher. 

 

“Allt våld mot kvinnor drabbar också män på fotbollsmatcher så jag tycker att de borde 

öka polisstyrkan kanske så får alla fans skydd” (Maria) 

 

Men de få som tycker att det finns ett uttalat våld mot kvinnor på fotbollsmatcher, anser att ökad 

polisstyrka runtom fotbollsarenan och vid barer kan minska detta. En respondent föreslår att genom 

att gå i grupp kan detta problem för kvinnor även minska. Polisen ska rikta sig in på båda könen så 

att en uppdelning inte uppstår, menar en respondent, för det kan hända vem som helst, fortsätter en 

annan respondent. Polisen gör så mycket som de kan göra och istället: 

 

“Måste hela samhället engagera sig och uppmärksamma detta problem” (Hilda) 

 

En annan åtgärd som polisen kan använda sig av för att förebygga våldet mot kvinnor (och 

läktarvåldet i sin helhet) är att klassificera huliganism som ett brott som kan ge fängelse: 

 

“De kan väl se till så att huliganerna inte får gå på fotbollsmatcher och att huliganism 

ska räknas som ett brott som kan ge fängelse. För då kommer säkert inte många våga 

vara huliganer på matcher om de vet att de kan få fängelse” (Maria) 

 

Många av respondenterna i denna studie enades om att maskering är något som borde förbjudas. Att 

förbjuda det kan bidra till en minskning av våldet som kan förekomma på läktarna. 

 

“Det är inte polisens ansvar heller utan det är arrangörerna som får se det här, att 

maskering är tillåten det gör ju att väldigt mycket folk kan komma in som inte är... Sen 

vet jag att en del av maskering. 90 procent av de maskerade gör det för att pyrotekniken 
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är olaglig sen finns det de 10 procent som gör det för att de inte vill synas för att de har 

planerat att göra någonting dumt.” (Hanna) 

 

En annan respondent poängterar samma sak: 

 

“[...] det känns som att det är för att dölja vem du är om du skulle hitta på något dåligt 

efter eller innan. Jag tycker inte att man ska ha det. Det behövs egentligen inte på en 

fotbollsmatch egentligen, så tänker jag.” (Svea) 

 

Vi berörde även frågan om hos vem ansvaret ligger, är det hos klubbarna eller är det polisen som 

har det slutgiltiga ansvaret? Av det insamlade materialet framgick det att respondenterna var 

uppdelade. Vissa tyckte att ansvaret låg hos både klubbarna och polisen, detta genom ett samarbete: 

 

“Polisen kommer att kunna hjälpa människor på matchen, men klubben kan göra det 

efteråt med sanktioner eller förbud, och de kan även förhindra de handlingar som kan 

leda till våld” (Hanna) 

 

En del av respondenterna menar att både polisen och klubbarna bör ta ansvaret eftersom: 

 

“Våldet skulle inte ha inträffat om klubben inte spelade den natten, men det är polisens 

skyldighet att skydda civilbefolkningen. [...] Båda bör samarbeta för att se till att våldet 

minskar” (Julia) 

 

Att klubbarna inte har ansvaret enligt en del av våra respondenter, är för att det i slutändan är 

polisens jobb att se till så att supportrarna är trygga på matcherna. 

 

“Klubbarnas ansvar är på planen, även om det är klubbarna som äger arenorna” (Maria) 

 

Dock framhäver en respondent att ansvaret egentligen ligger hos samhället. 

 

“Fotboll ska vara något positivt och bidra med utveckling och grupptillhörighet” (Hilda) 

 

Våldet bör inte existera i fotbollen, precis som det inte hör hemma någon annanstans, fortsätter 

samma respondent. Sammanfattningsvis framgår det av den insamlade empirin att alla har ett ansvar 

för våldet som förekommer i samband med fotbollsevenemang. Vidare finner vi det intressant att 
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resultatet tydligt belyser deras åsikter kring utsattheten för våldet som kan förekomma, vilket är att 

ingen är utesluten utan att alla, oavsett kön, kan hamna i våldssituationer. 

 

5.5. Sammanfattning 

Sammantaget kunde vi läsa av det presenterade resultatet att respondenterna positionerar sig enbart 

som supportrar, detta upplevde vi genom att de inte benämnde vid något tillfälle en kategorisering 

av “vi och dem” baserat på könstillhörighet. Som vi ovan presenterat anser de att läktarvåld kan 

drabba vem som helst och polisen ska inte endast fokusera på kvinnliga supportrar. Därmed tolkade 

vi att deras syn på både huliganism och polisarbetet är likt övriga supportrars syn, det vill säga 

manliga fotbollssupportrar. Utöver det framfördes det tydligt att de upplevde prövningar som något 

positivt och något som de gärna går igenom, dessa situationer uppskattades och upplevdes givande. 

Detta är för att sådana situationer stärker deras positionering inom kulturen och genom dessa 

prövningar kunde de bevisa att de är något mer än bara “kvinnliga fotbollssupportrar”, de är lika 

kunniga och duktiga som vilken manlig supporter som helst, men de har ett plus i kanten för att de 

är kvinnor. 

 

I resultatet har vår ambition varit att fånga en helhetsbild av studiens deltagande kvinnliga 

fotbollssupportrars positionering. Detta genomförde vi genom att beröra flera teman såsom deras 

åsikter och upplevelser av våldet som förekommer i samband med fotbollsevenemang, men även 

deras föreställning kring vad som krävs för skapandet av en tryggare matchmiljö. Vi ställde 

medvetet könsrelaterade frågor för att komma åt deras upplevelser av att vara kvinnor i en 

mansdominerad kultur. Med det ville vi belysa hur pass integrerade de är inom denna kultur. Det 

presenterade resultatet kommer i nästa kapitel att användas som redskap för analys tillsammans med 

våra valda teorier. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer analysen att behandlas baserat på det empiriska materialet som vi applicerar 

teorierna på, detta för att kunna bidra med en ökad förståelse av den sociologiska problematiken 

som studien behandlar. Därutöver kommer det empiriska materialet att kopplas till tidigare 

forskning som kommer att bidra med att öka analysens reliabilitet. Analysen har vi delat in i tre 

kategorier som berör studiens alla delar, kategorierna är följande: 

 

– Kvinnliga fotbollssupportrars positionering belyses med hjälp av genuskontraktet 

– Differentiell association förklarar huliganismen 

– Disciplineringsteorin berör arbetet för en tryggare matchmiljö 

 

6.1. Kvinnliga fotbollssupportrars positionering 

Hur respondenterna upplever sin positionering i fotbollskulturen och deras upplevelser av 

huliganismen kan förstås med hjälp av Hirdmans teori genuskontraktet (2001). Genuskontraktet 

illustrerar hur könets positionering ser ut historiskt. Det ligger inte i det kvinnliga könet att bete sig 

våldsamt på det sättet eftersom kvinnor har anammat stereotypa normer som har reproducerats 

genom sociala interaktioner. Reproduceringen sker enligt Hirdman vid enkönade situationer där 

kvinnor umgås med kvinnor och män umgås med män. Detta leder senare till att 

genusrepresentanter konstrueras där en vision uppstår om en idealtypisk man och kvinna som ska 

efterlevas. De kvinnliga huliganerna använder våld för att dels styrka sin behörighet på matcher 

som lojala supportrar, men även som en reaktion på skepsisen kvinnliga fotbollssupportrar dagligen 

möter av manliga supportrar. Förvisso är kvinnliga supportrar inte inblandade i den organiserade 

huliganismen i lika stor utsträckning som männen är, men deras deltagande i alkoholkonsumtionen 

på barer visar att de väljer att agera som männen i könsneutrala omgivningar (Wake, 2008). 

 

Av vad som framgick i empirin är att samtliga respondenter uttrycker skilda åsikter angående 

könstillhörigheten och att de även innehar en varierande positionering baserat på i vilken situation 

det rör sig om. Med det menar vi att när vi ställde frågor kring utsattheten för läktarvåld och hur det 

är att vara kvinna i en mansdominerad kultur, uttryckte de sig väldigt neutralt och de ansåg att på 

läktarna är alla lika, ingen är mer utsatt för våld på grund av sin könstillhörighet. Däremot när vi 

ställde frågan om kvinnliga huliganer var det tydligt att våra respondenter förkastade detta fenomen, 

de tyckte att det hade varit häpnadsväckande om det fanns kvinnor som utövade våld på matcher. 

De såg ingen koppling mellan kvinnor och våld, förutom vid alkoholkonsumtionen som en 

respondent nämnde, och detta fann vi intressant då det tyder på att de deltagande kvinnliga 

fotbollssupportrarna i vår studie inte kommer ifrån att särskilja mellan dem och männen i kulturen. 



34 
 

Hirdman (2001) nämner att det är två stora ”krafter” som har bidragit till att tillåta kvinnor att bli 

insläppta i mansdominerade territorium: den kapitalistiska och demokratiska ordningen. 

Genusrationaliteten förmedlar könen till sina platser men genom att låta kvinnor delta i dessa 

territorium kan det leda till att det uppstår oordning i förhållande till normala genusmönstren. ”Vi 

ser hur den demokratiska tanken nästan automatiskt tvingas att plocka in alla under sig – och 

därmed skapar en likhet mellan könen som kan hota det starka tabu som finns i genusformeringens 

hårda isärhållande” (Hirdman, 2001:108). Detta kan förklara varför vissa av våra respondenter har 

upplevt motstånd från manliga fotbollssupportrar och deras fotbollskunskap har kritiserats. “Jag 

brukar oftast få ”bevisa” att jag faktiskt håller på Juventus på riktigt. Detta gör jag genom att dra 

olika spelare […]” (Respondent Hilda). De manliga supportrarna är inte bekväma med kvinnliga 

supportrar i deras territorium, ett territorium som är känt för sina maskulina drag. Den kapitalistiska 

faktorn i det här fallet belyser att ju fler supportrar (kvinnor i denna mening) på fotbollsarenor, 

desto mer pengar tjänas in. 

 

Hirdman (2001) menar alltså att det är kapitalismen och demokratin som hotar segregationen 

mellan könen, det vill säga genusordningen, och istället banar vägen för en integration mellan 

könen. En integration som utifrån vår empiri betonar att våra respondenter inte placerar sig i facket 

”kvinnliga fotbollssupportrar” utan de ser sig själva och positionerar sig som endast ”supportrar”. 

Detta tyder på en fullständig integration som kan medföra konflikter eller prövningar som kvinnliga 

supportrar måste avklara för att andra ska kunna positionera dem som medlemmar i 

fotbollskulturen. 

 

Trots våra respondenters positionering som endast supportrar i denna maskulina fotbollskultur, har 

de inte anammat hela fotbollskulturen. Huliganismen är en del av kulturen som kvinnliga 

fotbollssupportrar inte övertagit. Visserligen har det varit en framgång för kvinnliga 

fotbollssupportrar att få ta en del av den manliga kulturen, men det har kommit med förhinder. Att 

få ta del av fotbollskulturen och bli insläppt innebär dock inte att man får delta på samma villkor. 

Att våra respondenter inte känner till att det finns kvinnliga huliganer, eller betonar att om det finns 

kvinnliga huliganer, så är de påverkade av män och alkohol, belyser det faktum att insläppet till 

rummet inte är helt självklar. Hirdman (2001) tar upp utvidgningen som innebär att det skapas 

”extra rum” för kvinnor, ett tillägg till det redan existerande rummet. Ett exempel från andra 

områden är att när kvinnor fick rättigheter inom utbildningen, så har det startats flickskolor. De får 

alltså inte ta del av hela utbudet och det kan förklara varför kvinnliga huliganer är något som våra 

respondenter upplever som främmande. Det är en arbetsdelning mellan könen som har konstruerat 

uppdelningar av vad som är kvinnligt och manligt arbete. Hela poängen med att släppa in kvinnor i 
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den manliga kulturen är att lägga till kvinnor, men att inte röra om, vilket innebär att det uppstår en 

sidoordning gentemot den normala ordningen. Våra respondenter har inte släppts in i den normala 

ordningen, utan de har blivit placerade i sidoordningen och därför har de inte kunnat anamma den 

aspekten av fotbollskulturen, de har inte haft möjlighet att komma i kontakt med den. 

 

Kvinnliga fotbollssupportrars positionering i en mansdominerad kultur kan förstås genom det 

faktum att vissa av våra respondenter konstant behöver bevisa sin fotbollskunskap för manliga 

supportrar. Pope och Williams (2011) tar upp att kvinnliga fotbollssupportrar historiskt sett alltid 

utsatts för motstånd från män, men också från andra kvinnor. Bland annat ansåg 79 procent av 

brittiska kvinnor år 1957 att en kvinnans plats är i hemmet. Våra respondenter upplevde inget 

motstånd från sina kvinnliga vänner som inte var fotbollsintresserade, i värsta fall upplevde en 

respondent att hon ”passar bättre ihop med manligt sällskap än med dem”, medan det i annat fall 

hände att vissa kvinnliga vänner följde med på matcher. Reaktionernas skillnader mellan nutiden 

och hur det har sett ut historiskt belyser de senaste årens förändringar inom fotbollskulturen som 

alltid setts som en mansdominerad kultur. Vi upplever att vi först och främst inte kan generalisera 

vårt resultat, men vi anser samtidigt att den historiska nostalgin som vill bevara och cementera 

fotbollens maskulinitet, håller på att tyna bort. 

 

6.2. Differentiell association förklarar huliganismen 

Vi, författarna till denna studie, hade en förförståelse om att kvinnliga fotbollssupportrar är mer 

utsatta för läktarvåld än de manliga supportrarna. Huliganismen definierade vi som ett socialt 

problem som kan förebyggas genom samhällseffekter, det vill säga att detta fenomen kan minska 

om samhället bidrar med mekanismer som kan minska på problemet. Rockwood och Pearson 

(2010) definierade en huligan som en person som avsiktligt går på fotbollsmatcher endast för att 

utöva våld mot motståndslagets supportrar, men också att en huligan kan vara en individ som inte 

har som mål att använda våld, men gör det ändå om det förekommer en våldssituation. Detta kan 

förklaras utifrån inlärningsteorin differentiell association som vi kommer ta upp nedan. Majoriteten 

av våra respondenters uppfattning om fenomenet huliganism fastslog att det var en grupp män som 

ställde till med problem genom deras beteenden. Det var framför allt på grund av konsumtionen av 

alkohol som spelade en stor roll och bidrog till att männen handlade våldsamt. En del av svaren 

angav huliganer som personer som befinner sig på läktarna för att utöva våld och få ut sina 

aggressioner. 

 

Den differentiella association vi behandlar i studien kan förklara hur sociala problem som 

huliganismen uppstår. Vi finner det väsentligt att först behandla hur huliganismen uppstår för att 
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sedan kunna belysa kvinnornas relation till fenomenet. Vår ambition är att i detta sammanhang 

studera om inlärningen av kriminella handlingar också berör kvinnliga fotbollssupportrar, det vill 

säga om även dem kan överta kriminella handlingar genom att de kommer i kontakt med det på och 

utanför fotbollsarenor. En central punkt som teorin behandlar är att inlärning av andra kriminella 

individers handlingar är det som bidrar med förmågan att kunna begå kriminella handlingar. Detta 

innebär att de supportrar som inte har som syfte att använda våld på matcher, kan göra det ändå. Det 

innebär även att de kvinnor som befinner sig i huligangruppernas sällskap är lika utsatta för denna 

inlärning av det kriminella beteendet. En del av svaren vi fick i denna studie antydde att kvinnor, 

under alkoholens inflytande, kan beröras av inlärningen av kriminella handlingar: “Jag känner att 

alkohol spelar en stor roll i kvinnlig huliganism, detta eftersom de förmodligen hänger med männen 

efter att de har haft ett par drinkar” (Julia). Det som är intressant här är att alkoholen ges som en 

bortförklaring till varför kvinnor kan begå kriminella handlingar. Däremot använde manliga 

fotbollssupportrar våld för att bland annat få ut aggressioner, där en del av denna studies 

respondenter menar att det behöver inte helt och hållet bero på alkohol i det här fallet. Detta kan 

upplevas paradoxalt eftersom vi utifrån Hirdman (2001) betonat att kvinnliga supportrar är 

placerade vid sidan om och inte i den normala ordningen och har därför inte lika möjlighet att 

överta denna del av fotbollskulturen. Detta kan endast förklaras genom att det antingen har skett en 

fullständig integration och fotbollskulturen är numera en könsneutral kultur, eller så kan vi först få 

ett korrekt svar när en större studie med fler respondenter har genomförts. 

 

6.3. Disciplineringsteorin berör arbetet för en tryggare matchmiljö 

För att belysa vilka möjligheter det finns till att kunna minska kvinnliga fotbollssupportrars 

utsatthet för läktarvåld, enligt denna studies respondenter, har vi valt att använda oss av Michael 

Foucaults övervakningsteori (2003). Genom denna teori vill vi lyfta fram metoder som kan 

användas för att minska kvinnliga fotbollssupportrars utsatthet för våld, eller rättare sagt metoder 

som enligt empirin bör riktas till alla supportrar. Vår ambition är att kunna använda teorin som ett 

facit genom att vi jämför svaren vi har samlat in genom empirin. Med detta vill vi kunna belysa dels 

kvinnornas syn och åsikter gällande fotbollskulturen, men även deras positionering. Samtliga 

respondenter i denna studie var överens om två aspekter, dels att man förlitade sig på att polisen och 

säkerhetsvakter gjorde ett bra jobb och att man kände sig trygg i deras närvaro, och dels att 

åtgärderna, vars syfte är att minska utsattheten för våld, bör riktas mot både könen. De åtgärder de 

deltagande kvinnliga fotbollssupportrarna i denna studie uppgav stämmer överens med 

disciplineringsmetoderna som baseras på Foucaults teori om övervakning och disciplinering. En 

disciplinering där maktutövning och styrning har haft varierande uttryck genom historien beroende 

på hur det har sett ut i samhället. Foucault förespråkar en anpassningsprocess till samhället som 
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kriminella bör genomgå för att återigen kunna vara en del av samhället. Våra respondenter ansåg att 

polisens närvaro på matcher var positivt eftersom de kände sig tryggare och de lyfte även fram 

vikten av ökade resurser till polisen och införandet av kameraövervakning om våldet inte minskar. 

Kameraövervakningen kan användas i disciplineringssyfte för att få individer att behärska sig själva 

och ha kontroll över sitt beteende och inte bli stimulerade av hur andra supportrar handlar. Den 

sociala kontrollen är en form av övervakning (Larsson & Engdahl, 2001) och genom att ha 

huliganerna under uppsikt kan samhället, i synnerhet polisen, styra och kontrollera dessa individer 

och deras beteende. 

 

Foucaults panoptikonmodell utgår från en disciplinär modell som anpassades först till fängelser och 

sedan andra institut i samhället (1998). Ännu ett steg i att denna disciplineringsprocess 

rationaliseras kan vara att modellen, genom övervakningen, anpassas till fotbollen. För att skapa en 

trygg miljö på läktarna krävs det att polisen skall kunna disciplinera huliganerna, vilket förutsätter 

att det sker en viss form av övervakning. Det existerar olika typer av övervakning och av empirin att 

döma framhåller våra respondenter den dolda varianten i form av kameraövervakning. Vissa av våra 

respondenter framhöll även vikten av ett samarbete mellan fotbollsklubbarna och polisen. Genom 

denna form av övervakning kan polisen i efterhand ta reda på vilka som handlade våldsamt och 

sedan kan fotbollsklubbarna ta till sanktioner i form av avstängningar och förbud. Dock kan 

maskeringen, som vissa supportrar gömmer sig bakom, försvåra kameraövervakningens inverkan. 

En respondent framhäver att ”90 procent av de maskerade gör det för att pyrotekniken är olaglig 

sen finns det de 10 procent som gör det för att de inte vill synas för att de har planerat att göra 

någonting dumt.” (Respondent Hanna). Pyroteknikens roll i det hela är intressant eftersom flera av 

våra respondenter poängterar att pyrotekniken bidrar med en förbättrad matchatmosfär, medan det 

utifrån ett säkerhetsperspektiv inte tillåts på matcher. Eftersom det är förbjudet väljer vissa 

fotbollssupportrar, enligt våra respondenter, att maskera sig själva för att inte bli igenkända i 

efterhand: “... det känns som att det (maskeringen) är för att dölja vem du är om du skulle hitta på 

något dåligt efter eller innan.” (Respondent Svea). 

 

Vår förförståelse gav oss en vision om att kvinnliga fotbollssupportrar var enkla måltavlor på 

matcher, dock finner vi det intressant att våra respondenter var noga med att inte göra en 

könsuppdelning när vi ställde frågor om deras utsatthet för våld eller deras syn på att vara en del av 

den manligt dominerande kulturen. Våra respondenter menar att disciplineringsmetoder ska beröra 

alla, oavsett kön, eftersom våldet kan drabba alla supportrar. Detta kan vara ännu ett steg i att 

fotbollskulturen håller på att bli ett könsneutralt territorium. 
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Vi, studiens författare, upplever att vi har besvarat studiens syfte och frågeställningar. Detta genom att vi har 

undersökt de deltagande kvinnliga fotbollssupportrarnas positionering i kulturen och analyserat deras åsikter, 

upplevelser och tankar av både läktarvåldet som förekommer på och utanför arenorna, samt det 

förebyggande arbetet för en tryggare matchmiljö. Med det har vi skapat en bild av hur deras integrering 

inom denna kultur ser ut. Den sociologiska problematiken som var grunden till denna studie har 

varit genomsyrande genom arbetet där bland annat genus har varit i fokus när det gäller att kunna 

beröra kvinnliga supportrars underordning och utsatthet för läktarvåld. 
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7. Reflektion 

Nedan följer en slutdiskussion där vi lyfter fram våra reflekterade tankar och åsikter gällande denna 

studie. Vi kommer att diskutera vad vi hade kunnat göra annorlunda samt ge förslag på annan 

forskning. Vi kommer även att beröra centrala punkter som vi har kommit fram till i denna studie 

där vi kortfattat för en diskussion kring dem. Som tidigare nämnt i studien har vi, författarna till 

denna studie, ett stort fotbollsintresse och detta intresse låg till grund till valet att genomföra denna 

studie. Hur det har påverkat studien samt hur studien har påverkat oss kommer också att beröras. 

 

Av vår förförståelse framgick det att vi hade en uppfattning om att kvinnliga fotbollssupportrar 

upplever deras positionering underlägsen manliga fotbollssupportrar. För att kunna besvara detta 

behandlades våldet som förekommer i samband med fotbollsevenemang, där huliganismen var en 

stor och central aspekt. Av den anledningen presenterades huliganismen utifrån ett historiskt 

perspektiv där vi berörde dess uppkomst men även andra aspekter inom fenomenet som berör syftet 

med studien. Studiens teoretiska inramning är differentiell association, Hirdmans teori om 

genuskontraktet samt Michael Foucaults teori om övervakning och det disciplinära samhället. 

 

Det finns flera aspekter som vi nu efter empirin och analysen har fått lära oss en hel del av, den 

kunskap som vi har erhållit har ändrat vår uppfattning av kvinnliga fotbollssupportrars 

positionering. Den har även bidragit till att vi, författarna till denna studie, har lärt känna oss själva 

mer som supportrar. Exempelvis, i vår förkunskap antog vi att det är kvinnliga supportrar som är 

mest utsatta för våld. Kvinnliga supportrar genomgår en hel del prövningar som man som supporter 

vanligtvis inte har reflekterat över och denna reflektion leder till en identitetskännedom på djupare 

nivå. Det som framgick tydligt är att det finns ett starkt samband mellan makt och kunskap både vad 

gäller kvinnliga fotbollssupportrars positionering men även i arbetet för att minska våldet som 

förekommer i samband med fotbollsmatcher. För att kunna minska och förebygga 

fotbollssupportrarnas utsatthet för våld på matcher, som vi efter empirin inser bör vara riktad mot 

båda könen, anser vi att det krävs att polisen och fotbollsklubbarna utbildar sig inom detta fenomen 

för att sedan utbilda supportrarna. Detta kan till exempel ske genom att fotbollsklubbarna konstant 

skriver om det i matchartiklar som ges ut på matchdagar. Men för att detta ska vara möjligt är det en 

förutsättning att polisen och fotbollsklubbarna har en klar definition av vad huliganismen är för att 

kunna förebygga det och skapa en trygg miljö på och utanför läktarna. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det krävs en dold disciplineringsprocess i form av 

kameraövervakning för att kunna förebygga fenomenet och minska fotbollssupportrars utsatthet för 

våld. Eftersom våra respondenter inte förespråkade en könsuppdelning är det väsentligt att påpeka 
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att all resurs bör gå åt att förebygga våldet på läktarna och inte specifikt våldet som drabbar 

kvinnliga fotbollssupportrar. Men det är inte tillräckligt om polisen och fotbollsklubbarna inte har 

en klar definition av vad huliganismen egentligen är samt om de inte känner till att det finns 

huliganer men också supportrar som är holifans, som Rockwood och Pearson (2010) behandlar. 

Polisen och fotbollsklubbarna behöver inneha makten för att kunna upprätthålla en ordning på 

läktarna, något som de endast kan få genom kunskap. Genom att konstant följa samma process kan 

det i framtiden ske ett minskande av detta fenomen. Kunskapen i det här fallet berör även att veta 

skillnaden mellan vilka supportrar som är huliganer och vilka som är holifans. Häri ligger 

problematiken att ”vanliga” supportrar anser sig vara positiva till huliganer på läktarna eftersom de 

bidrar med ett skydd som polisen och klubbarna, i det här fallet i form av säkerhetsvakterna på 

matchdagarna, egentligen borde bidra med. Vi har kommit fram till slutsatsen att genom 

disciplineringsprocessen kan ett förebyggande av huliganismen och läktarvåldet ske, men i samma 

veva krävs det att de supportrar som är holifans även får känna ett skydd mot motståndarlagets 

supportrar från polisen och klubbarna om fenomenet helt ska kunna förebyggas. Att ha supportrar 

som är positivt inställda till att ha våldsamma supportrar på läktaren gör det inte lättare att 

förebygga utsattheten för läktarvåld. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram vilka motgångar vi haft i denna studie samt ge förslag på annan 

forskning. Vi kan inte riktigt påstå att vi har haft större motgångar genom studiens process, men vi 

har nu lärt oss hur man kan gå “en lättare väg mot mål”. Tidsbristen har varit en faktor som hindrat 

oss från att genomföra studien så som vi hade önskat oss, exempelvis genom att nå ut till en större 

andel supportrar via sociala medier. Av den anledning vill vi ge förslag på annan forskning som vi 

anser hade kompletterat vår studie och ökat generaliserbarheten genom att exempelvis genomföra 

fokusgrupper vid sidan om enskilda intervjuer, men även att forskaren söker en variation på olika 

åldrar av gruppen som studeras. Tyvärr så har vi inte kunnat åstadkomma det i vår forskning på 

grund av bland annat tidsbristen. Vidare tycker vi att det är viktigt att genomföra en större studie 

inom samma fenomen där studien ska vara inriktad på att vara en jämförande studie. I en sådan 

studie skall forskaren intervjua både kvinnliga och manliga supportrar, vi tror att det kan bidra med 

en hel del intressanta slutsatser. Det hade varit intressant att forska kring manliga supportrars åsikter 

kring kvinnliga supportrars positionering inom kulturen, samt deras utsatthet för våld, detta hade 

bidragit med ett helhetsperspektiv kring fenomenet. Vi kan tänka oss att männens åsikter skiljer sig 

från kvinnliga fotbollssupportrars syn på det. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor: 

 Vilket år är du född? 

 Vilken sysselsättning har du? 

 Vilken utbildning har du/läser du till? 

 Vad arbetar/arbetade du med? 

 Vilket fotbollslag följer du? 

 Hur länge har du varit en fotbollssupporter? 

 Hur ofta går du på fotbollsmatcher? 

 Vem introducerade fotbollen för dig? 

 Hur upplever du matchatmosfären?  

 Hur många av dina kvinnliga vänner är fotbollssupportrar? 

 Har du blivit utsatt för läktarvåld eller hamnat i konfrontationer utanför matcharenan? 

 

Tema 1 -- Kvinna i fotbollsvärlden 

 Känner du dig bekväm som kvinnlig fotbollssupporter när du besöker en fotbollsarena? 

Varför? 

 Om nej, vad för typ av händelse kan få dig att känna dig obekväm? 

 Vad anser dina kvinnliga vänner om ditt fotbollsintresse? 

 Vilka reaktioner får du av män när du säger att du är intresserad av fotboll?  

 Kan det förekomma situationer där du behöva bevisa din fotbollskunskap bara för att du är 

kvinna? Hur upplever du dessa situationer? 

 Vad för typ av matcher undviker du medvetet att besöka?  
 

Tema 2 -- Huliganism som fenomen och åtgärder 

 När du hör ordet huliganism, vad är det du tänker på? 

 Vad är din uppfattning kring att majoriteten av huliganerna är män? 

 Vad är din åsikt kring kvinnliga huliganer? 

 Vad anser du om pyroteknik och bengaler? Bidrar det till matchatmosfären?  

 Vad anser du om läktarvåldet, vad tror du att det beror på? 

 Anser du att polisen/säkerhetsvakter skapar en tryggare miljö på fotbollsmatcher, både inne i 

arenan och utanför? Eller är det dem som utlöser det våldsamma beteendet hos vissa 

supportrar? 

 Vilka insatser från polisens sida anser du skulle minska utsattheten för våld för kvinnor?  

 Är våldet som sker på matcher klubbarnas eller polisens ansvar, vad är dina tankar? 
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