
3/2013  svensk idrottsforskning   13

Verklighetens huliganer
Traditionella medier ger en skrämselbild av huliganerna på svenska 
arenor. I verkligheten minskar läktarbråken. Våldet finner nya platser 
och hoten mot spelare, domare och andra supportrar ökar. Inte 
minst i sociala medier där huliganismen för första gången fått en 
egen mediescen.

Ef t E r a t t h a f ö l j t  den svenska 
supporterkulturen, med särskilt fokus på 
huliganismen, sedan herrfotbolls-EM 
1992 visar mina forskningsresultat att 
medierna har en avgörande betydelse för 
hur huliganismen gestaltas. Mediernas 
bild av fenomenet påverkar i sin tur hur 
enskilda individer, idrottsrörelsen och 
politiker hanterar problematiken. 

Mina viktigaste slutsatser i avhand-
lingen Huliganlandskapet – Medier, våld 
och maskuliniteter är: 1. Mediebilden har 
stärkt och stärker den individuella och 
kollektiva identiteten hos de som ingår i 
huligankulturen. Det gäller både i gam-
melmedia (till exempel papperstidningar) 
och nymedia (sociala medier). 2. Våldet, 
både det fysiska och det symboliska, är en 
viktig del av de mediala huligan-
berättelserna, såväl i gammelmedia som i 
nymedia. 3. Det har skett en professiona-
lisering av supportervåldet. 4. Huligan-
kulturen uppvisar olika maskulinitets-
drag. 5. Det har skett en stigmatisering av 
huliganismen som i sin tur har skapat en 
oro bland allmänheten, som kan liknas 
vid en moralisk panik. 

Inget nytt fenomen
År 1906 var första gången som medierna 
uppmärksammade ett publikbråk i 
Sverige. Men redan före denna händelse 
kom det ut en officiell svensk skrift där det 
stod att domaren skulle skyddas mot 
spelarens och publikens ogillande, samt 
att det borde finnas en avspärrad väg 
mellan omklädningsrummet och spelpla-
nen. Av de publikbråk som förekom fram 

till år 1950 var tre av fyra riktade mot 
domare och spelare och bara ett fåtal 
handlade om oroligheter mellan åskådare 
(1). En stor skillnad mot i dag då bråken 
huvudsakligen uppstår mellan olika 
supporterkategorier. Men det verkar vara 
samma typ av människor som ställer till 
trubbel: unga män påverkade av alkohol. 
Så tidigt som år 1927 förfasades både 
medier och allmänhet över ”fotbollsligis-
terna” i Sverige och att problemen verkade 
gå långt ner i åldrarna. 

År 1965 dök ordet huligan upp för första 
gången i tidningen Idrottsbladet, i sam-
band med matcher i Liverpool och Man-
chester (2). Fyra år senare, 1969, började 
Sveriges Television direktsända engelsk 
fotboll och året efter uppträder både 
huliganism och klacksupportrar på 
svenska läktare. Det blev starten för den 
moderna supporterkulturen där huliganis-
men blev en senare avknoppning. 

Vad är huliganism?
Även om det har forskats på fenomenet 
huliganism i över 40 år pågår det fortfa-
rande en diskussion om vad huliganism är 
och hur fenomenet kan förstås och förkla-
ras (3). Fotbollspublikens ändrade uppfö-
rande under 1960-talet påkallade för första 
gången akademikernas intresse. Parallellt 
med att huliganismen spred sig runt i 
Europa började engelska forskare att 
analysera fotbollspubliken ned utgångs-
punkt i psykologiska (4), antropologiska (5) 
och sociologiska (6) förklaringsmodeller. I 
fokus stod supportrarnas beteende och i 
några fall även mediernas roll.   
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nismen breddats genom att det nya 
medielandskapet ger möjligheter till en 
mångfald av röster och gatekeepers, det 
vill säga de som styr vad som publiceras i 
olika informationskanaler. I det digitala 
medielandskapet ingår huliganismen i en 
populärkulturell hypertextualitet, det vill 
säga att flera olika medier länkas sam-
man: webbsidor, filmer, Youtube, tv, 
Twitter, Facebook. Alla dessa mediefor-
mer är med och skapar och återskapar 
olika huliganberättelser. 

Det nya medielandskapet möjliggör en 
mångfald av tolkningsföreträden och för 
första gången framträder aktörerna 
själva – huliganerna – på mediescenen. 
De är aktiva så kallade prosumenter, 
vilket innebär att de både konsumerar 
och producerar såväl autentiska som 
virtuella slagsmål. Det gör att det i dag 
finns en mångfald av svenska berättar-
röster, varav många har en direkt erfa-
renhet av supportervåld. Även om 
mycket av våldet är symboliskt i form av 
hot, trakasserier, svordomar, nidvisor så 
spelar kroppen och den fysiska styrkan 
en stor roll när huliganerna själva har 
tolkningsföreträde till berättelserna. 
Talet om cyberkroppen där etnicitet, 
genus, sexuell läggning, ålder, funktions-
duglighet inte skulle spela någon roll 
verkar inte stämma vad gäller den 
digitala huliganscenen – där spelar 
kroppen en avgörande roll (8). 

Medierna
Medierna har alltså en nyckelroll i vår 
förståelse av fenomenet huliganism. Inte 
minst är stigmatiseringen av fenomenet 
ett problem. Medietäckningen skapar en 
moralisk panik som gör att många inte 
vågar gå och titta på fotboll i Sverige på 
grund av rädsla för våld. En undersök-
ning av analysföretaget Novus från år 
2011 visar att de som är mest rädda för 
supportervåld är de som aldrig har sett 
en match live. Min forskning visar att 
stigmatiseringen av olika supporterkate-
gorier sker i gammelmedia och än mera i 
vissa delar av nymedia. 

Avsaknaden av en gatekeeperfunktion 
och ansvarig utgivare i sociala medier 
kan resultera i riktigt grova påhopp och 
hot och även medverka till att det bildas 
så kallade hatgrupper på sociala medier. 
Mot vissa av dem som bryter mot idrot-

Den engelska sociologen Eric Dunning 
är en av de som har varit mest tongi-
vande i att ge olika förklaringar till 
huliganismen. Han skriver att politiker 
och medier använder begreppet huliga-
nism på ett sätt som gör det svårt att 
förstå vad det betyder. Det varken 
förklaras eller sätts in i ett sammanhang, 
utan används som ett altomfattande 
begrepp som ska täcka in allt från verbalt 
och fysiskt våld, kastande av föremål, 
vandalisering av privat och offentlig 
egendom till smällare och pyroteknik. 
Huliganism används inte bara om det 
som sker på matchdagar nära idrottsare-
norna utan även när det handlar om våld 
på pubar, tågstationer, grustag, shop-
pinggallerior, gågator och andra ställen 
som ligger långt från arenorna (7). 

Huliganism är ett samhällsfenomen 
som ändrar karaktär i växelverkan med 
det övriga samhället. Trots att delar av 
fenomenet är konstant, som till exempel 
att det innehåller våld, symboliskt såväl 
som fysiskt, skiljer sig våldet och huliga-
nismen från tidsperiod till tidsperiod.

Huliganlandskapet
Idén med att kalla avhandlingen för Huli-
ganlandskapet är att du som läsare ska 
kunna tänka dig att du ser olika saker 
beroende på vilken plats du intar i detta 
landskap – är du själv en del av huligan-
kulturen så upplever du landskapet på ett 
sätt, är du polis så ser du något annat, 
tillhör du någon annan supporterkategori 
som till exempel de mycket hängivna så 
kallade ultras, eller är förälder med barn 
på läktaren, eller kanske aldrig varit på 
en fotbolls- eller ishockeymatch. Alla 
dessa olika kategorier upplever fenome-
net huliganism utifrån sin utsiktspost. 

Jag diskuterar den svenska huligan-
scenens framväxt och gestaltning huvud-
sakligen utifrån olika medielogiker och 
olika mediala huliganberättelser. Under 
de senaste åren har den traditionella 
mediebilden av idrottsvåldet och huliga-

”De både konsumerar 
och producerar såväl 
autentiska som virtuella 
slagsmål.”
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tens läktarnormer har det bildats hat-
grupper på Facebook. Dessa grupper kan 
i sin tur förkroppsligas och utgöra reella 
fysiska hot mot de individer som bryter 
mot uppförandekoderna på läktarna. Ett 
exempel är när en 18-åring sprang in på 
plan i ett allsvenskt fotbollsderby. Ett 
medborgargarde sökte sedan upp honom 
och hans familj (9).

Hoten mot olika aktörer inom idrotten 
verkar öka generellt och mest ökar de hot 
som framförs genom sociala medier. De 
traditionella medierna uppvisar en 
oförmåga att ge en nyanserad bild av 
huliganincidenter. Istället visar man upp 
en skrämselbild av en pågående, vad jag 
kallar, huliganpjäs som har liten kopp-
ling till den faktiska våldsutvecklingen. 
Vad gäller våldsutövandet inne på de 

svenska fotbollsläktarna har det varit få 
incidenter de senaste åren 2009-2012 
(10,11). 

Våldet
Även om våldet inne på arenorna har 
minskat är våldets plats i huligan-
kulturen oomtvistad (12-14). Det gäller 
såväl det symboliska våldet som det 
fysiska. Våldets olika former syns i 
gammelmedia och i nymedia, och 
bekräftas i de intervjuer som jag har 
gjort med supporterpoliser, supportrar, 
huliganer, klubbrepresentanter. Dock är 
det en stor skillnad mellan hur våldet 
beskrivs. I gammelmedia beskrivs 
huliganvåldet som meningslöst och 
idiotiskt. De som själva är aktiva inom 
huligankulturen anser däremot att 
våldet är viktigt för sammanhållningen 
och att många uppskattar slagsmålen. 
”Våldet är den största kicken”, sa en av 
de jag intervjuade. Genom våldet formas 
en manlig gemenskap; en gemenskap 
som ”huliganerna” själva omnämner 
som en gentlemannakultur. 

Det verkar ha skett en professionalise-
ring av slagsmålskulturen. Olika parter, 

”De som är mest rädda 
för supportervåld
är de som aldrig har 
sett en match live.”

Hoten ökar inom idrotten. Mest ökar de i 
sociala medier, till exempel via hatgrup-
per på Facebook. Foto: Marcus Ericsson
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såväl supporterpoliser, supportrar som 
”firmakillar”, vittnar om att inte några 
grupper önskar våld inne på arenorna. 
Supportrarna själva framhåller att om 
man ska slåss så ska man göra det mot 
likasinnade och då gärna på ett ställe 
som inte stör idrottsarrangemanget. 

De som i medierna kallas för ”huliga-
nerna” anser inte själva att de är huliga-
ner och de vill absolut inte kalla sig för 
det själva. Självbilden är snarare att de 
är ”killar med stil och klass”, som älskar 
sitt lag över allt annat, som sköter sig 
och enbart slåss mot likasinnade. Det är 
till och med så att deras självbild nästan 
utgör motsatsen till den traditionella 
mediebilden. I gammamedia framställs 
de ofta som djur och rötägg som inte är 
intresserade av vara sig sin klubb eller 
fotboll. Istället talar gammelmedia om 
att de enbart är ute efter att slåss och 
förstöra. 

I mitt undersökta material trycker 
representanter från Firman Boys, som 
stödjer AIK, (en firma är en samman-
slutning av män som slåss i sin klubbs 
namn) att de har ett självpåtaget 
våldsmonopol i sin klubb och att det är 
firmorna som bestämmer vem som ska 
få utöva våld i klubbens namn. Här har 
det uppstått en form av parallellscen till 
fotbollsarenorna där firmor gör upp på 
bestämda platser, boxzoner, med en 
speciell hederskodex där man korar det 
bästa laget eller firman. Dock är det 
viktigt att påpeka att detta är firmornas 
egen självbild – andra röster i suppor-
terlandskapet menar att firmorna 
kraftigt förskönar sin verksamhet och att 
de, tväremot sin självuppfattning, istället 
ofta bryter mot sin hederskodex och att 
de utövar makt genom hot och andra 
lagöverträdelser mot klubbar, spelare 
och domare. 

Maskuliniteter
Den maskulinitet som framträder i de 
olika mediala huliganberättelserna visar 
sig ha många paralleller till den maskuli-
nitetsdiskurs som återfinns inom den 
traditionella sportjournalistiken – en 
maskulinitet som bygger på styrka, 
hårdhet och ett avståndstagande från det 
som kan uppfattas som feminint (15,16). 
Samtidigt visar min forskning att det 
pågår ett starkt känslospel inom huligan-
kulturen. Det handlar inte enbart om 
aggressiva känslor. Snarare understryks 
att gemenskapen, närheten och kamrat-
skapet är lika viktiga ingredienser som det 
faktiska våldet bland pojkarna och 
männen inom huligankulturen i Sverige. 
Man skulle nästan kunna tala om, vad jag 
skulle vilja benämna en maskulinitets-
stress, en längtan efter en tydlig och 
oproblematisk maskulinitet. 

Populärkultur och huliganism
Den svenska mediala huliganberättelsen 
verkar följa i den engelska huligankultu-
rens populärkulturella fotspår. Där har de 
populärkulturella produkterna om 
huliganismen en lång tradition – så här 
långt har det kommit ut runt 100 självbio-
grafier av engelska huliganer och många 
av dessa har filmatiserats (17). Dock är det 
tydliga skillnader mellan den engelska och 
den svenska huligankontexten. Den 
engelska utmärker sig bland annat genom 
en mera våldsam slagsmåls- och dryckes-
kultur och en mer utpräglad hypermasku-
linitet än den svenska, det vill säga ett 
överkompenserande manligt beteende 
genom övervåld, aggressioner och revir-
försvarande. Orsaken till dessa skillnader 
står troligen att finna i ländernas olika 
historiska, kulturella och sociala förhål-
landen. 

Min avhandling ger ny kunskap om den 
svenska huligankulturen och av medias 
betydelse för uppfattningen om huliganis-
mens spridning och gestaltning. I ett 
samhällsperspektiv är det viktigt att förstå 
och hantera huliganismen på ett sätt som 
är ekonomiskt försvarbart, socialt hållbart 
och som i förlängningen uppmuntrar till 
en positiv idrotts- och supporterkultur. 

”Självbilden är snarare 
att de är ´killar med stil 
och klass´, som älskar
sitt lag över allt annat, 
som sköter sig och enbart 
slåss mot likasinnade.”


