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Abstract 
Creating a (hooligan) narrative:  
Media’s construction of football violence

The purpose of this article is to interpret and analyze the phenomenon of football hooli-
ganism as presented in old print media and new digital media. 
 A central issue explored in this article is possible differences between descriptions of 
the event in the old and new media. Research of the old media’s concept of hooliganism 
shows that media can create a panic that leads to demands for stricter regulations. In this 
article I have tried to demonstrate that discussions are even more fierce in some types of 
new media. It is difficult to clearly distinguish between old and new media. Descriptions 
and interpretations of the football landscape in the old media create the impression that 
Swedish football has problem with meaningless violence and increasing hooliganism. 
The high-risk supporters are depicted as a serious threat to Swedish football, and as en-
emies of football in general. However, this narrative is also repeated by parts of the new 
media.
 In this article, I contextualize (media) images of a hooligan event and make visible 
the power struggle between different media actors around the question of “good football 
culture” versus “hooliganism”, a tug-of-war that will affect the Swedish football landscape 
to the core.
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Inledning

Syftet med denna artikel är att tolka och analysera papperspressens 
(gammalmedia) och de digitala mediernas (nymedia) bild av fotbolls-
huliganism. Fokus för artikeln är en händelse som inträffade under en 
fotbollsmatch mellan två allsvenska herrfotbollslag, Malmö FF (MFF) 
och Helsingborgs IF (HIF) på Swedbank Stadion den 24 maj 2011. En 
åskådare sprang in på fotbollsplanen och knuffade omkull HIFs målvakt, 
varefter han blev utburen av polis. Utifrån detta fall vill jag problemati-
sera vem som har tolkningsföreträde till vad som är god fotbollskultur 
respektive huliganism och om det senare är ett uttryck för moralpanik 
genom att diskutera vem som äger berättelsen om fotbollen, publiken 
och huliganismen. 

Tidigare forskning 

Genom att använda huliganforskning samt medieforskning, för att ana-
lysera ett aktuellt fall är min förhoppning att jag ska skapa större förstå-
else för berättelsen om huliganismen. I detta avsnitt ska jag presentera 
min syn på medie- och huliganforskningen och hur jag förhåller mig till 
frågor inom dessa kunskapsfält. Artikeln är ett bidrag till den samhällsve-
tenskapliga delen av kunskapsfältet idrottsvetenskap.
 Den traditionella massmedieforskningen växte fram på 1940-talet och 
bottnade huvudsakligen i informationsteori och sociologi. Trettio år 
senare, på 1970-talet, dominerade beteendevetenskapen. Från 1980-ta-
let fram till idag har många huvudaktörer inom medieforskningen haft 
sin hemvist i cultural studies-traditionen. Den senaste vetenskapliga ut-
vecklingen kring digital kommunikation benämns ”Internet studies” och 
kännetecknas av både fler- och tvärvetenskaplighet i mötet mellan tek-
nikutveckling och kulturstudier. Under första delen av 1980-talet började 
allt fler forskare ställa frågor kring den traditionella medieforskningen, 
Theories of Mass Communication, TMC, och den traditionella model-
len som indikerar en avsändare till en masspublik. År 1984 skrev medie-
forskarna Rice och Williams att: 

a new media may, in fact, necessitate a considerable reassessment of 
communication research. Intellectual changes may occur to match 
the growing changes in communication behavior (Rice & Williams, 
1984:96). 
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Medieforskaren Scolari använder begreppet ”digital communication” 
när han försöker kontextualisera det flervetenskapliga kunskapsfält som 
beforskar ”new media” (Scolari 2009). ”Digital kommunikation” förkla-
rar han som:

The technological process that reduces the text to something that can 
be easily fragmented, handled, linked, and distributed – is what allows 
networking, multimedia, collaborative and interactive communication 
(Scolari 2009:946).

Frågan om nymedias roll och hur den ska analyseras är minst lika aktuell 
idag som 1984 och problemet var länge, enligt Scolari, att man försökte 
förklara det nya medielandskapet med hjälp av gamla massmedieteorier. 
Dessutom fanns det inom forskningen två motstridiga positioner. En 
grupp menade att det var inget nytt i nya medier, eftersom det fortfaran-
de var samma ekonomiska, politiska och kulturella intressen som styrde. 
Den andra gruppen menade istället att medielandskapet var helt förändrat 
och att hela samhället var på väg in i en ny digital värld (ibid.:949–951). 
 Eftersom jag i denna studie har fokus på huliganism och media ska 
något nu sägas om detta forskningsfält. I Skandinavien har flera fors-
kare tagit upp kopplingen mellan medier och idrott och hur dessa båda 
fält ömsesidigt förstärker och utvecklar varandra (Reimer 2002, Helland 
2003 , Dahlén 2008). Det finns också forskning på supporterskap och 
nymedier (Hjelseth 2006, Svensson 2007). En hel del forskning på sup-
porterskap och huliganism runt om i Skandinavien har också genomförts 
de senare åren (Gren 2009, Havelund, Joern, Rasmussen (red.) 2010, 
Joern 2010, Haugsbakken 2011, Radmann 2012). En gemensam nämnare 
i denna forskning är att media har en avgörande roll för förståelsen av 
idrotts- och fotbollslandskapet generellt. 
 Forskning visar att media har varit med att påverka bilden av huliga-
nismen under lång tid. Historikern Torbjörn Andersson visar hur lokal-
pressen i Sverige sedan tidigt 1900-tal har skrivit om fenomenet fast med 
andra benämningar. År 1965 dök ordet huligan upp för första gången i 
Sverige och då i Idrottsbladet i samband med matcher som utspelades i 
Manchester och Liverpool (Andersson 2002, 2010, 2011). I ett nutidsper-
spektiv är medielandskapet kring huliganismen större än någonsin och 
en konsekvens av detta verkar vara att det är genom media som de flesta 
politiker, beslutsfattare, och allmänheten får sin bild och sin uppfattning 
om idrottsrelaterade våldsproblem. Huliganismen kontextualiseras och 
konstrueras genom olika medienarrativ och därför är mediepresentatio-
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nen viktig att analysera och förstå (Dunning et al 1998, Armstrong 1998, 
Giulianotti 1999, Tsoukala 2009, Joern 2010). Dunning tar ett exempel 
från 1969 där tidningar uppmanar den engelska regeringen att ”make war 
on football hooligans” (Dunning et al 1998:152). I samband med EM för 
herrar 1998 började vissa tabloidtidningar att rangordna och göra listor 
på de värsta huliganerna medan morgontidningen The Observer beskrev 
mästerskapet som ”The International Hooligan Championship” (The 
Observer 19 juni 1988, Tsoukala 2009:90).
 Studier av kvällspressens skriverier av huliganismen i England och 
Sverige visar att man stigmatiserar de inblandade, att man uppmunt-
rar till panikstämningar och att man förenklar orsakerna (Andersson & 
Radmann 1998, Dunning 2000, Tsoukala 2009). Begreppet moralpanik 
har varit ett återkommande tema i delar av huliganforskningen som har 
analyserat medias roll och jag återkommer till begreppet i slutdiskussio-
nen. Så tidigt som 1978 visade Stuart Hall i en artikel kring kvällspressens 
beskrivning av huliganer att en ensidig framställning av dessa som ”sava-
ges” och ”animals” var stigmatiserande och bidrog till att skapa moralpa-
nikstämningar (Hall 1978). En annan forskare som har tittat på medias 
narrativa skapande av ”the dangerous football hooligan” är Anastassia 
Tsoukala. Medan andra forskare (se till exempel Murphy, Dunning & 
Williams 1988) i huvudsak har hållit sig till sitt hemland och inte säl-
lan till analyser av tabloidpressen, så vidgar Tsoukala (2009) perspektivet 
genom att analysera även den mer seriösa morgonpressen samt göra en 
internationell komparation. I exemplen som finns i Tsoukalas bok från 
engelska, tyska, italienska, grekiska och franska tidningar, såväl tablo-
id- som morgonpress, klingar rubrikerna fortfarande: ”senseless fury”, 
”uncontrollable criminal elements”, ”terrorists”, ”brainless”, ”thugs”, ”di-
sease” och inte sällan ackompanjerat av ”sensationsfotografier” (Tsoukala 
2009:125–126).1

 Innan jag presenterar metod och tolkningsram skall jag diskutera det 
mångfacetterade huliganbegreppet. Själva begreppen huligan och huli-
ganism är svårfångade och trots över 40 års forskning finns det ingen 
konsensus kring en definition av fenomenen. De engelska forskarna 
Marsh och Frosdick konstaterar till exempel i sin bok “Football Hooli-
ganism”

1 Andersson, Radmann och Tsoukala visar även hur pressens beskrivningar av suppor-
terkulturen påverkar hur förekomsten av supportrar och så kallade huliganer leder till 
krav på hårdare kontroll av fotbollskulturen (Andersson & Radmann 1998; Tsoukala 
2009).
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/…/ we find ourselves in the interesting position of writing a book about 
something we’re not sure what to call (Frosdick & Marsh 2005:28).

En annan engelsk forskare, Eric Dunning, skriver att politikers och me-
dias användning av begreppet försvårar förståelsen genom att huliganis-
men inte förklaras eller kontextualiseras, utan används som ett ”alltom-
fattande” begrepp som skall täcka allt från pyroteknik till masslagsmål 
(Dunning 2000:142–143).2 Som såväl Frosdick och Marsh som Dunning 
påpekat är begreppets definition inte helt enkel. I denna artikel använder 
jag begreppen huliganism och huligan genom att utgå från medias sätt 
att ringa in begreppen. 
 Förutom begreppen huligan och huliganism är de begrepp som hand-
lar om media viktiga att säga något mer om. En betydelsefull distink-
tion i det följande är relationen mellan det jag kallar papperspressen och 
digitala media. För dessa finns det flera begrepp. Papperspressen brukar 
även betecknas som gammalmedia eller traditionell media, medan digi-
tala media benämns nymedia eller sociala medier. Det är naturligtvis en 
förenkling att definiera papperspressen som gammalmedia då fler och 
fler av dessa också involverar sig i det digitala medielandskapet genom 
att lägga upp egna Facebooksidor och på andra sätt delta i de sociala 
medierna. Även nymedia är ett problematiskt begrepp eftersom alla me-
dier har varit nymedier från början: telegrafen, skrivmaskinen, lp-skivan, 
cd-skivan, radion, filmen och televisionen har en gång varit nya medier. 
Om några år tillhör SMS, webb-bloggar och online-journaler gammal-
media (för en längre diskussion om denna problematik, se Scolari 2009). 
Trots problematiken kommer jag att använda gammalmedia som be-
grepp för papperspressen, här representerat av Sydsvenskan (en ledande 
dagstidning från södra Sverige) och Kvällsposten3 (den enda tabloidtid-
ningen från södra Sverige). När det gäller digitala medier kommer jag att 
använda begreppet för följande nätsidor: Sverigescenen (sverigescenen.
com), YouTube (youtube.com), Flashback (flashback.org) och Facebook 
(facebook.com). En närmare presentation av dessa följer nedan.
 Som jag redan påpekat har alltså tidigare forskning om medias bild av 
huliganismen visat att de inblandade beskrivs ensidigt och att de stigma-
tiseras, liksom att media varit med om att skapa panikstämningar genom 

2 Se SOU 2012:23 s. 236–245 för en fördjupad diskussion kring definitionen av huliga-
nism.

3 Kvällsposten och Expressen har ungefär identiska sportsidor. Då Kvällsposten har en 
mera lokal och regional anknytning till Malmö och södra Sverige har jag valt att lägga 
huvudfokus på denna. 
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sina beskrivningar av huliganismen som ett stort problem för både fot-
bollen och samhället. Eftersom den tidigare forskningen om huliganer 
och media utgått från gammalmedia, vill jag i denna artikel studera om 
nya bilder av huliganer finns i nya medier där andra än de traditionella 
journalisterna är avsändare, eller om bilden ändå är densamma. Utifrån 
frågor om huruvida medialandskapet verkligen är nytt, eller om det trots 
nya tekniker är sig ganska likt, kommer jag att göra en fallstudie och ställa 
frågan om vem som äger berättelsen om den 18-åring som i maj 2011 
sprang ut på en derbyplan i södra Sverige. 

Metod och analysmodell 

I denna artikel har jag undersökt och analyserat pressen under perioden 
2011-05-25 till 2011-05-31 både i pappersformat och på nätet. Under veck-
an med start 2011-05-25 dagen efter händelsen på Swedbank arena, och 
fram till 2011-05-31, hade Sydsvenskan 17 artiklar medan Kvällsposten hade 
30 artiklar. En skillnad i rapporteringen av händelsen mellan morgontid-
ningen Sydsvenskan och tabloidtidningen Kvällsposten var att Sydsvenskan 
valde att inte visa bilder där 18-åringens ansikte syns, medan Kvällsposten 
visade ett flertal bilder av 18-åringens ansikte. Sydsvenskans chefredaktör 
och ansvarige utgivare, Daniel Sandström, förklarar varför: ”Domaren 
dömer – inte vi. /.../ Sydsvenskan visade bilder där man såg huliganens 
beteende, men inte hans ansikte ”. Sandström skriver att många läsare har 
krävt att få ta del av 18-åringens namn och att Sydsvenskan skall publicera 
bilder som gör att man kan känna igen ”brottslingen”, men Sandström 
hänvisar till pressetik och att ”en tidning är inte en domstol, ej heller ett 
organ för hämnd”, samt att identiteten på förövaren i detta fall har ett 
mycket lågt allmänintresse (Sydsvenskan, 2011-05-26, s. 2).
 Vidare har jag, som nämnts, undersökt och analyserat hur händelsen 
har medialiserats i digitala medier. Samlingsbegreppet sociala medier 
är brett och i det ingår bland annat privata hemsidor, bloggar, Twit-
ter (twitter.com), Facebook, YouTube, Flashback. Att avgränsa ett fall 
som det som hände på Swedbank Stadion är svårt när det kommer till 
begreppet sociala medier eller nymedia, då det finns en uppsjö av bloggar, 
kommentarer, fotbollssajter med mera som har kommenterat händelsen. 
Jag har därför valt att begränsa mig till tre sociala medieaktörer, Sveri-
gescenen, YouTube och Facebook. De två senare är nog mer kända för 
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läsaren än den förstnämnda och det finns därför anledning att säga något 
mer om den.
 Sverigescenen är Nordens största huligansajt. Man har ambitionen att 
kartlägga alla idrottsrelaterade huliganslagsmål i Sverige från 1990 och 
fram till idag. Kartläggningen anses tillförlitlig av flera.4 Nätsidan drivs 
av Firman Boys, den firma som stödjer AIK. En firma är en sammanslut-
ning av män som slåss mot andra firmor, oftast i en fotbollsklubbs namn. 
För att få publicera sig på Sverigescenen måste man ha bevisat att man är 
med i en firma och att man kan slåss. En mycket specifik berättarröst när 
det gäller huliganberättelsen träder fram i beskrivningarna på Sverigesce-
nen. Här är det alltså huliganerna själva som har tolkningsföreträde till 
händelser av huligankaraktär. 
 YouTube har fått en allt starkare roll i berättelsen om huliganismen då 
allt flera firmor väljer att lägga ut sina egna, autentiska, filmade slagsmål 
på sajten. Att det också finns en kommentatorsfunktion kopplad till de 
flesta klippen gör det möjligt för alla intresserade att interagera kring de 
olika filmklippen. Jag har valt att gå in och titta på några av de klipp som 
har lagts ut efter en händelse samt också gått igenom en del av de kom-
mentarer som finns till dessa klipp. Det är alltid svårt med avgränsningar 
när det handlar om YouTube och sociala medier, inte minst när det kom-
mer till att bedöma information utifrån källkritiska principer (Thurén & 
Strachal 2011). Jag har valt att koncentrera min analys till det mest sedda, 
det mest nerladdade och också det mest kommenterade klippet på You-
Tube kring händelserna den 24 maj. Utifrån att det är det mest sedda och 
det klipp som har flest kommentarer menar jag också att det är represen-
tativt för mitt fall. Jag återkommer till klippet under rubriken Nymedia. 
Statistik kring hur populära klippen är samt kategoriseringar kring kön, 
ålder och geografi finns att tillgå under YouTube-klipp. I denna artikel 
kommer jag dock inte att analysera YouTube-statistik. 
 Vad gäller Facebook så har detta sociala och mediala nätverk 
bokstavligen revolutionerat världen de senare åren, inte minst under 2011 
och den ”arabiska våren”, då flera diktaturer föll i det som kallades Face-
bookrevolutioner. I denna artikel lyfts en av de utmaningar Facebook 
står inför fram, nämligen hur man skall hantera de så kallade ”hatsidor” 
som dyker upp. Mer om detta nedan.

4 Intervjuer jag har gjort med poliser indikerar att innehållet på sidan till stora delar 
överensstämmer med verkliga händelser och att tillförlitligheten är stor. Andra fors-
kare konstaterar samma sak: ”The data reported on the hooligan web site is of high 
quality, and more comprehensive than police data” (Poutvaara & Priks 2009:5). 
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 Trots att medieforskningen alltså förändrats över tid tycker jag att 
det finns anledning att gå tillbaka till den svenska medieforskaren Bengt 
Nerman som fokuserade på interaktionen mellan ”medierummet” och 
”läsaren” på 1980-talet för att analysera det fall som jag vill undersöka. 
Nerman skrev om interaktionen mellan texter och läsaren och under-
strök att: 

de skapar och utgör världar av ord, världar som samtidigt är bilder av 
verkligheten och som pekar på världen omkring oss och ger oss förslag 
på hur vi skall tänka, handla och vara (Nerman 1981:14). 

Vidare betonade han att orden inte står utan avsändare. När det gäller 
(gammal) media är det journalisten som pekar på världen och som ger 
förslag på hur vi skall tänka, handla och vara. Nermans insikter är viktiga 
för min analys i det att jag i denna artikel analyserar hur journalisterna 
väljer ut och pekar på delar av fotbollskulturen, i detta fall det som press-
sen beskriver som huliganism, för att läsaren skall kunna ”tänka, handla 
och vara eller inte vara” i förhållande till fotbollskulturen samt hur rap-
porteringen i gammalmedia kan vara med att påverka huligandiskursen 
i Sverige.
 Då Nerman skrev detta för trettio år sedan visste han inget om den 
digitala medierevolutionen som skulle starta 20 år senare. Hans förkla-
ringsmodell var ett försök att förstå hur traditionella medier fungerade. 
Trots det är Nermans dramatiska metod fortfarande aktuell för att förstå 
”massmediernas tendens att uppfatta och gestalta världen dramatiskt” 
(s. 55). På samma sätt som sociologen Erving Goffman använder han tea-
terscenen som metafor för olika typer av sociala interaktioner (jämf Goff-
man 1959, Radmann 2012). Enligt Nerman upprättar dagspressen ett rum 
av ord, som på en gång är en bild av en värld, och ett förslag till en ge-
menskap. Att bygga gemensamma värden mellan skribenten och läsaren 
är en av journalistikens nyckeluppgifter, enligt Nerman, en tydlig uppdel-
ning mellan vi–dem, ont–gott, svart–vitt och grunden för nyhetsjourna-
listiken är att ”den premierar delen framför helheten, momentet framför 
sammanhanget, händelsen framför tolkningen” (Nerman 1981:46). Han 
hävdar vidare att alla journalister skriver utifrån de tidningsrum där jour-
nalisterna befinner sig och att dessa är mediebestämda. De är dessutom 
med på att skapa en gemensam världsbild mellan skribenten och läsaren 
(s. 18). Nerman tar även upp gatekeeper-teorin som går ut på att medier 
och journalister fungerar som grindvakter i det att de bestämmer vad 
som skall få föras ut i offentligheten via medierna. Det är alltså mediet 
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och journalisterna som avgör vad läsaren skall få ta del av. Denna del av 
Nermans analys stämmer till synes dåligt med dagens medielandskap där 
i princip alla med en internetuppkoppling kan gå ut på internet med sitt 
budskap och där de traditionella medierna som till exempel morgontid-
ningarna har problem med hur de skall hantera kommentarsfälten runt 
de olika artiklarna (se till exempel debatt i Sydsvenskan, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, 2011-08-15–2011-08-21).
 I min analys avser jag att använda ”den dramatiska modellen”, hämtad 
från Nerman. Modellen används både som analysinstrument och som 
dispositionsprincip. Utifrån modellen ställs frågor kring: (1) scenbild, (2) 
aktörer, (3) handlingen, (4) publiken och (5) författare/regissör och deras 
sammanhang och inbördes relationer.
 Texten ses som ett drama där de olika nivåerna påverkar varandra och 
det sker en ömsesidig belysning av händelseförloppet. I scenbilden (1) 
ställs frågan kring vad scenen kallas, hur detaljerat den iakttas, om den 
är realistisk och hur den används. Vem är auktoritet och källa i rappor-
teringen? På aktörsnivån (2) ställs frågor om vilka roller olika personer 
tilldelas, om de framstår som individer som representerar sig själva, eller 
i grupp, där individen blir symbol för en grupprepresentation, en ”före-
trädare”. Vad kallas aktörerna, hur beskrivs de, hur får de framträda och 
vad får de säga? Hur sätts de i förbindelse med varandra och med scenen? 
Själva handlingen (3) ställer frågan kring hur den dramatiskt byggs upp, 
i scener, repliker, vilka tolkningar som görs och mot vilken bakgrund 
handlingen ställs. Publiken (4), vilka är de och vilken roll tilldelas de och 
i vilka relationer sätts de till scen-aktör-handling – regissör/journalist (5)? 
Journalistens tidningsrum/medierum utgör ramen för dramat och utgör 
mediets och genrens karakteristiska föreställningar (Nerman 1981:55–57).

4. Gammalmedias gestaltning av (huligan-)berättelsen

Den 25 maj 2011 möttes läsarna av Malmös morgontidning Sydsvenskan, 
av ett helt uppslag med text, tre bilder och två grafiska illustrationer som 
handlade om mötet mellan MFF och HIF på Swedbank Stadion kvällen 
innan, den 24 maj 2011. Texten delades in i tre punkter med tillhörande 
grafik som skildrade ett händelseförlopp. Så här stod det:

1. Inkastat blixtskott”. Direkt efter att HIF gjort ledningsmålet i den 30. 
matchminuten kastas ett blixtskott in från MFF-supportrarnas läktare. 
Den exploderar bara några meter från målvakten Pär Hansson. Doma-
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ren Stefan Johannesson och försvararen Markus Holgersson är på väg 
till HIF-spelaren. 

2. Åskådare in på planen. När Stefan Johannesson tittar till Pär Hans-
son kommer en person från MFF-supportrarnas läktare in på planen. 
Han går raskt fram emot HIF-målvakten och hinner knuffa till honom 
innan tillskyndande spelare, poliser och ordningsvakter ingriper.

3. Poliser och vakter ingriper. Markus Holgersson och Marcus Nilsson 
är HIF-spelarna som brottar ner åskådaren innan poliser och ordnings-
vakter tar vid. Mannen får handfängsel direkt och bärs raklång av pla-
nen på Swedbank Stadion (Sydsvenskan, 2011-05-25, s. c18–c19).

Personen som sprang in på planen beskrivs i Sydsvenskan som åskådaren. 
Ganska snart benämns personen med det mer stigmatiserande begreppet 
huliganen. Mediaberättelsen kan beskrivas som ett drama i tre akter. Akt 
1 börjar innan själva matchen. Gammalmedia framhåller att stämningen 
är hög och intensiv när MFF tar emot HIF på Swedbank Stadion. Syd-
svenskans sportchef Anja Gatu inleder med att skriva följande 

Det var allt ett derby skall vara. Hetta, strid, starka sjungande klackar. 
/.../ Det var en match som visserligen fick skjutas upp några minuter ef-
ter att bengaler tänts på vardera ståplatsläktare och några av dem kastats 
in, men där stämningen efter det blivit precis som den skall vara under 
ett derby” (Sydsvenskan, 2011-05-25, s. c18). 

”Hetta, strid och starka sjungande klackar”, talar Gatu om. Detta är tre 
ingredienser som många sportjournalister, supportrar och huliganer 
verkar vara överens om är viktiga för den positiva läktarkulturen (Syd-
svenskan och Kvällsposten 2011-05-25–2011-05-31). Scenen var nu satt för de 
kommande akterna och Gatu betonar att ”alla” verkade överens om att 
allt var bäddat för en ”fotbollsfest med starka känslor”, känslor som i sin 
tur manifesterade sig genom såväl MFF-hymnen som hatramsor riktade 
mot respektive klack/lag.
 I akt 2, får läsaren veta vad som har hänt genom följande citat:

DETTA HAR HÄNT: 24 MAJ, cirka 19.30: 18-åringen tar sig in på 
planen under derbyt mellan MFF och HIF på Swedbank Stadion. Han 
tar sig fram till HIF:s målvakt Pär Hansson och knuffar till keepern. 
Ordningsvakter och poliser brottar sedan ned 18-åringen som förs till 
polisstation. Matchen bryts och 24 000 åskådare tvingas ge sig hemåt 
(kvp.se, 2011-05-30).
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Innan matchen i akt 1 var förväntningarna på ett hett lokalderby höga, i 
akt 2 sker det en dramatisk scenförändring genom 18-åringens inhopp på 
fotbollsplanen, något som resulterar i matchavbrott. I akt 3, som tar vid 
efter matchens avbrott och som pågår under flera dagar, har scenen helt 
bytt fokus från en fotbollsscen till en huliganscen, vilket följande citat 
visar: 

24 MAJ, cirka 23.00: 18-åringen släpps misstänkt för misshandel och 
brott mot ordningslagen. På nätet riktas redan hot mot honom och 
media konfronterar honom vid hans hus när han förs hem av polisen. 
25 MAJ: Hot om att 18-åringens hem ska stormas gör att polisen beslu-
tar sig för att sätta huset under ständig bevakning. Mamman får motta 
dödshot. Malmö FF uppger i medierna att man funderar på att stämma 
18-åringen för de kostnader den brutna matchen medför klubben. TV-
kanalen som sände matchen uppger samma sak. 26 MAJ: Familjen lever 
isolerad i sitt hem. Väskor står packade och familjen är hela tiden be-
redd att ge sig i väg i fall något hot skulle realiseras. 18-åringen skriver 
en ursäkt till Malmö FF och rings upp av klubbens vd. Uppgifter om att 
18-åringen tidigare under matchkvällen skulle ha varit en av de huliga-
ner som förts från stadionområdet publiceras, dessa uppgifter stämmer 
inte. 27 MAJ: 18-åringen håller sig för tredje dygnet i rad inne i sitt hem. 
Polisen har fortsatt huset under bevakning. Ber om ursäkt. 28 MAJ: 
Familjen väljer att berätta om händelserna under matchen och upplevel-
serna efteråt. 18-åringen skriver en offentlig ursäkt (kvp.se, 2011-05-30).

Genom att använda Nermans dramatiska modell så kan man se att dra-
mat växer fram med mediet och journalisterna som författare. Journalis-
terna beskriver föreställningen åt oss, det som utgörs av och äger rum i 
texten och bildvalet, genom att först beskriva den förväntade scenen, akt 
1, fotbollsderbyt mellan MFF-HIF. Rekvisitan och kulisserna beskrivs 
med ord som hetta och starka känslor och bengaler som brinner. Huvud-
aktörerna är spelarna i respektive lag och handlingen är fotbollsmatchen. 
I akt 2 förändras scenbilden radikalt och huvudaktören blir 18-åringen 
och dennes handling som består i att beträda planen, knuffa målvakten 
för att sedan bli utburen av polis. I sista akten har scenen igen bytt skep-
nad och nu träder andra aktörer in såsom Malmö FF, mamman, familjen 
med flera. Scenbilden ändrar karaktär genom dramats upplösning och 
huvudaktören blir en enskild individ, 18-åringen. Han förblir inte ano-
nym och han får företräda en hel grupp, huligangruppen. 
 Som tidigare forskning visat (Andersson & Radmann 1998, Tsoukala 
2009) framställs huliganerna, som grupp, ofta som svin och idioter, så 
även i artiklarna om 18-åringen i detta fall. Vidare används nästan alltid 
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samma dramaturgi, en vi-dem-dramaturgi, där tidningsläsaren får fram-
stå som ”den gode” och den 18-åriga supporter som ”den onde”. I berät-
telsen om matchen på Swedbank Stadion i maj 2011 byggs handlingen 
upp genom förväntningar på ett hett lokalderby, men den förändras ra-
dikalt i och med domarens beslut att avbryta matchen och detta görs 
utifrån 18-åringens handling och de blixtskott som tidigare kastats in på 
planen. Berättelsen målar upp bilden av att detta är en huligan idiot och 
händelsen sätts in i ett bakgrundsraster av tidigare medierapportering 
om huliganscenen. Som Nerman visat bjuds vi som läsare in i mediets 
tolkning av scenen och scenens aktörer. 
 Berättelsen kompletteras dessutom med en historik som ytterliga-
re förstärker medias tolkning av det som inträffade. Det är inte första 
gången en supporter tar sig in på fotbollsplanen. Tidningarna, i den 
undersökta perioden, hänvisar dels till en incident i 1995, då en Djur-
gårdssupporter, som fick ”medieöknamnet” ”Terror-Tommy”, hoppade 
på domaren Anders Frisk i en match mellan Djurgården och Halmstad 
samt till den så kallade ”Parken-dansken”, som tog sig in på planen under 
EM-kvalet i fotboll för herrar 2007 mellan Danmark och Sverige. Jag 
återkommer strax till dessa exempel, men vill här understryka att medier-
na knyter ihop händelserna som om de vore delar av en sedan länge pågå-
ende, för att tala med Nerman, pjäs. Även om det är 16 år mellan den så 
kallade ”Terror-Tommy” och ”Världens dummaste skåning”, så framstår 
de som en del av samma teaterstycke, huliganpjäsen. Genom att ständigt 
hänvisa till tidigare huliganhändelser som kan ligga långt tillbaks i tiden 
så målas bilden upp av att hotbilden accentuerar, något som de facto inte 
stämmer. Analyserar man statistik på fotbollsvåldet i Sverige mellan 1992 
och 2006 upptäcker man att våldsförekomsterna har varit relativt kon-
stanta genom dessa år (Priks, 2009). 
 Hittills har det varit de traditionella mediernas journalister som styrt 
berättelsen i gammalmedia. Dagarna efter händelsen på derbymatchen är 
det emellertid nya aktörer som försöker omtolka händelsen, som söker 
tillträde till gammalmedia. Den 28 maj 2011 publicerades följande brev, 
skrivet av 18-åringen, i papperspressen:

Först och främst så vill jag be så hemskt mycket om ursäkt för mitt oer-
hört dumma och oacceptabla beteende, jag vet inte vad som flög i mig. 
Jag var droppen som fick bägaren att rinna över och jag hoppas att det 
kommer ut något positivt av det. Jag har stor ångest över det jag har 
gjort, men faktum kvarstår att jag gjorde det, och det skäms jag över. 
Med allt som skrivits i media och på nätet känns det som om mitt liv 
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är slut. Jag ska ta konsekvenserna av mitt handlande. Men ni ska veta 
att jag är väldigt ledsen för vad jag har gjort. Mina handlingar under 
matchen var inget illa menat mot Malmö FF och HIF. Jag ber om ur-
säkt till hela fotbolls-Sverige (publicerat i de undersökta tidningarna 
2011-05-28). 

I sitt brev medger 18-åringen sin skuld och att han skall ta sitt straff. Han 
talar vidare om att han har ångest, att han skäms och är ledsen. Han är 
ångerfull och säger vidare ”Jag var droppen som fick bägaren att rinna 
över och jag hoppas det kommer ut något positivt av det”. Det är svårt 
att tolka vad 18-åringen lägger i detta, stressad som han måste vara i det 
pågående mediedramat, där han själv är huvudpersonen. Intressant att 
notera är också att hans ”liv är slut efter allt som skrivits i media och på 
nätet”. För det första är distinktionen mellan media och nätet spännande. 
Min tolkning är att media i detta fall är gammalmedia och nätet repre-
senterar nymedia. Det är alltså skriverierna i media och på nätet som gör 
att det ”känns som livet är slut”, inte handlingen i sig, det kommande 
civila straffet eller att bli portad från matcherna. Kanske tror 18-åringen 
att hela hans fortsatta liv kommer präglas av händelsen 2011-05-24 och 
att hans handlande denna kväll för alltid kommer att vara medialiserad. 
Såsom berättelsen är återgiven leder medialiseringen i sin tur till att stig-
matisera 18-åringen under hans framtida liv. 18-åringen låter det publice-
rade brevet stå för sig själv och uttalar sig inte mer. Tidningsläsarna får 
dock reda på att han har ringt MFF och bett om ursäkt. Den så kallade 
”Parken-dansken” behandlades ungefär på samma sätt i media. I sam-
band med händelsen 2011-05-24 letade dessutom några svenska tidningar 
upp ”Parken-dansken” och bad honom ge tips till 18-åringen, vilket han 
ställde upp på. På det sättet knyts händelsen i Malmö i maj 2011 ihop med 
händelsen i Parken den 1 juni 2007 och accentuerar att fotbollen är under 
ett ständigt hot från huliganismen. 
 Vid första påseendet kan det verka som om 18-åringen nu äger berät-
telsen. Han gör avbön och beskriver sig som någon som utför en enskild 
handling. Det framstår inte som att han tillhör någon supportergrupp, 
eller att han ser sig själv som huligan. Snarare säger han att han är en 
tonåring som tappat kontrollen. Samtidigt gör gammalmedia en annan 
koppling som snabbt skriver in 18-åringen i huliganberättelsen igen ge-
nom att, som jag påpekat ovan, hänvisa till tidigare huliganhändelser 
(Radmann 2012). 
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 Det är inte bara 18-åringen själv som försöker ta makten över berät-
telsen. Hans mamma skriver följande öppna brev riktat till gammalmedi-
erna: 

Ge honom en rättvis dom 

Denna dagen är en mycket sorglig dag för oss föräldrar. Vi beklagar 
verkligen detta tragiska som vår son har orsakat. Han är självklart 
mycket skamsen och ångerfull och mår mycket, mycket dåligt. Men det 
räcker att man tittar på nätet för att man ska förstå hur han känner sig. 
Vi hoppas att någon förälder ska förstå vår hopplösa situation. Föräld-
rar vars barn också har deltagit med dåligt uppträdande på fotbollen. 
Vi försvarar inte vår sons handling men vi stöttar honom som föräldrar 
för just nu har han bara oss. Vi kan bara beklaga och be om ursäkt. Låt 
inte folket ta lagen i egna händer. Utan ge honom en rättvis dom (Syd-
svenskan 2011-05-26).

Inte heller mamman skriver in sin son i en huliganberättelse. I stället 
verkar sonen vara en tonåring som inte riktigt kunde förutse vad hans 
handlingar skulle leda till. Mamman vädjar dessutom till allmänheten om 
att inte låta folket ta lagen i egna händer och demonstrerar därmed att 
näthatet också kan förkroppsligas då flera unga män har sökt upp famil-
jens hus och dessa män som uppträder hotfullt mot familjen får i sin tur 
bevakas av polisen, vilket jag återkommer till nedan. 
 18-åringens pappa kommer också, med medias hjälp, in i berättelsen. 
Han intervjuas i Kvällsposten och säger:

Jag har haft skorna på mig när jag har sovit för jag har tänkt att om 
någon tar sig in genom att krossa fönstren måste jag kunna fly genom 
krossat glas utan att skära fötterna. Jag har hela tiden haft telefonen 
med öronsnäckan i så att jag snabbt ska kunna ringa polisen, säger pap-
pan (Kvällsposten 2011-05-30).

Både mamman och pappan försöker förskjuta fokus från berättelsen om 
sonens handling mot det hot de själva lever under. Familjen barrikaderar 
sig i huset de närmsta dygnen efter händelsen. Kvällsposten får en kort 
intervju där det framgår att hela familjen har varit hotad både genom att 
människor har sökt upp och ställt sig utanför deras hus samt att de har 
mottagit olika hot genom digitala medier. Mamman säger:
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Människor som stått och stirrat in. Vi har känt oss väldigt hotade. Vi 
förstår om folk är upprörda, absolut. Men att de attackerar en familj så 
här direkt och på så kort tid. Det är en chock (Kvällsposten 2011-05-30).

Sonen blev hotad genom olika internetsajter, men hoten riktade sig ock-
så mot familjen och det hus de bor i. Det kom hot på nätet om att huset 
skulle stormas klockan sex på kvällen dagen efter matchen, pappan fick 
ett sms dagen efter matchen där det stod ”Din son skall dö”. Pappan säger 
vidare till Kvällsposten: 

Det går inte att förklara hur fruktansvärt det känns för en förälder. Vi 
har legat i var sin soffa med kläderna på och väntat på om någonting 
skulle hända oss (Kvällsposten 2011-05-30).

Pappan beskriver vidare hur resväskorna har stått färdigpackade i fall de 
skulle behöva fly sitt hem och två brandsläckare har stått framme om nå-
gon skulle kasta in brinnande föremål.
 Kvällsposten letar även upp andra personer som känner 18-åringen, 
hans morfar och den arbetsgivare som har honom som praktikant och 
dessa låter sig intervjuas. Morfar uttalar sig om att han är förvånad ef-
tersom barnbarnet ”är en ordentlig grabb” och det samma säger arbets-
givaren. Kvällsposten avrundar intervjun med morfar med att berätta att 
18-åringen går sista året på byggprogrammet i Malmö, att hans dröm är 
att bli snickare och att han skall ta studenten om två veckor: 

Han fyller år snart och skulle ha studentfest några dagar efter det. Men 
det blir inget av nu, det är skippat, berättar 18-åringens morfar (Kvälls-
posten 2011-05-30).

Det är bara i en intervju som 18-åringen pekas ut som en person som 
har haft kontakt med supporterkulturen. Det är supporterpolis Henrik 
Qvist som intervjuas av en journalist från Sydsvenskan och talar om att 
han kände till 18-åringen och hans ”vilja att konfrontera andra lags sup-
portrar” sedan tidigare. Han understryker dock att han inte är dömd 
 tidigare och att han inte heller hade tillträdesförbud eller arrangörsför-
bud (Sydsvenskan 2011-05-26, s. c 18).5

5 Senare gör jag en intervju med Qvist och då återkommer han flera gånger till frågan 
om han gjorde ”rätt” när han berättade för tidningarna att han kände till 18-åringen 
sedan tidigare. Qvist sade att ”ingen människa skall behöva stå ut med den mediebe-
handling han fick. Journalister sprang runt i deras trädgård, i grannars trädgård, de 
gjorde allt för att få bilder och de försökte komma i kontakt med alla som visste något 
om 18-åringen” (intervju med Qvist 2011-08-23).
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 Det är uppenbart att många aktörer som förknippas med händelsen 
försöker påverka hur historien berättas. I 18-åringens, mammans, pap-
pans, morfaderns och arbetsgivarens berättelser handlar det mer om en 
förvirrad tonåring. På olika sätt försöker de ta makten över berättelsen 
genom att modifiera bilden eller genom att vrida sökarljuset åt ett annat 
håll. Till och med den polis som intervjuas, Qvist, nyanserar bilden. Trots 
det kommer journalisterna i gammalmedia tillbaka till huliganberättelsen 
och till en huligankontext. Sydsvenskan skriver till exempel efter det att 
18-åringens intervju publicerats, att:

Huliganen som orsakade kaos på derbyt mellan MFF och HIF mår 
mycket dåligt. Det uppger hans föräldrar i ett brev. Efter derbyskandalen 
i tisdags har den hotfulla stämningen eskalerat på nätet och 18-åring-
ens hem har belägrats av såväl allmänhet, journalister som polis (Syd-
svenskan 2011-05-28).

Förutom att den person som Sydsvenskan kallade åskådaren i sin första 
rapportering numera omnämns som huliganen så får läsaren alltså reda 
på att den hotfulla stämningen har eskalerat och att hans hem har be-
lägrats av allmänhet, journalister och polis. Ytterligare två aktörer, all-
mänheten och polisen, träder således in i pjäsen. Nu omnämns pjäsen 
som ”Derbyskandalen” och ”huliganen” är den som ensam, enligt dra-
mats uppbyggnad, bär skulden för detta. Händelsen har blivit en huli-
ganberättelse och genom detta stigmatiseras återigen den inblandade på 
samma sätt som visats i tidigare studier om supporterkultur. Att medias 
sätt att beskriva händelsen även kan påverka hur kontroll av supporter-
kulturen kan gå till är tydligt i Kvällspostens rapportering. Tidningen hade 
flera artiklar där man förespråkar en hårdare lagstiftning för denna typ 
av lagöverträdelse. Att frågan om huliganismen har ett starkt politiskt 
intresse visas bland annat genom att Kvällsposten gör en lång intervju med 
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt under rubriken ”Regeringens 
plan. Så skall svensk fotboll räddas.” Tidningen presenterar en stor bild 
på statminister Fredrik Reinfeldt över två sidor i Sportbilagan och han 
intervjuas och citeras: 

Jag tror det är en allmänt utbredd känsla att polis och åklagare, dom-
stolsväsendet, hela rättskedjan i en lång rad fall släpper genom och tole-
rerar brott (Kvällsposten 2011-05-26, sportbilagan, s. 4).
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Gammalmedias berättelse om huligansscenen används genom detta för 
att påverka den politik som ska bedrivas för att kontrollera supporterkul-
turen (Tsoukala 2009).

5. Nymedia

Jag ska nu övergå till att studera nymedias bild av händelsen i syfte att 
undersöka om möjligheten för andra röster än de traditionella journalis-
ternas, att göra sig hörda påverkade berättelsen. Som jag har varit inne 
på tidigare i artikeln är jag intresserad av att studera vem som ska ha 
tolkningsföreträde till fotbollslandskapet. Den digitala tekniken möjlig-
gör en mångfald av berättelser, röster och bilder, aktörer och publik och 
därför är det intressant att se hur nymediabilden av samma händelse ut-
formas.
 En viktig skillnad mellan gammalmedias och nymedias återgivande av 
händelsen är att redan en dryg timme efter incidenten, kl. 21.00 samma 
kväll, är det möjligt att få reda på vem den anonyma åskådaren är i nyme-
dia. På nätsidan Flashback.org återfinns personens ålder, namn, adress 
och var han går i skolan. Dessutom kan läsaren ta del av ett flertal bilder 
av honom (flashback.org 2011-05-24). 
 Även på YouTube finns 18-åringens namn och där hittar man snabbt 
många videoklipp från händelsen. Händelsen kunde faktiskt ses på You-
Tube direkt efter att den hade ägt rum. Det första klippet jag såg visade 
hela händelseförloppet utlagt som ett tvåminuters filmklipp troligen vi-
deofilmat direkt från TV-sändningarna och utlagt på YouTube samma 
kväll som matchen spelades. 
 Men även om det finns skillnader mellan gammalmedia och nymedia 
när det gäller avsändare och tidpunkten för när 18-åringen namnges är 
det tydligt att gammalmedias berättelse återfinns även här i det att den 
inblandade stigmatiseras. Uttrycket är detsamma men förstärkt. I nyme-
dia riktas en stark ilska mot 18-åringen, vilken förmedlas genom olika 
webbforum och internettsajter. Här uttrycks även reella hot. Klippet som 
beskrevs ovan hade fram till den 6 juni 2011 73 867 visningar och hade då 
initierat 152 kommentarer. De flesta av dessa var mycket aggressiva och 
riktade mot 18-åringen. Följande kommentarer mötte den som kopplade 
upp sig mot YouTube-klippet 
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Skandalen, Malmö FF–Helsingborgs IF: 

Idiot, terrorist, fucking fitta, hora, jävla kuksugare, Krossa skallen på han 
med batongen så vi slipper skiten, Hoppas någon får tag i denna idioten, 
Hoppas snorungen får så mycket spö att han aldrig kan stå på benen 
igen (Kommentarer under YouTube klippet ”Skandalen, Malmö FF–
Helsingborg IF/ Avbruten / 2011-05-24” (youtube.com 2011-06-06).

Som framgår av citatet är stigmatiseringen starkare här än i gammalme-
dia. Kommentarerna ovan är representativa för hur 18-åringen beskrivs 
på YouTube. Det är bara i en enda kommentar, av 152, som kan man läsa 
något som inte uttrycker ilska. Här stod det istället: ”Tänk på hans fa-
milj, snälla ta bort kommentarerna”. Här finns även inlägg som kritiserar 
både polis och svensk fotboll. Polisen anses till exempel göra ett ”skitdå-
ligt jobb” och svensk fotboll pekas ut som ”urtråkig”. Skribenterna är, till 
skillnad från journalisterna i gammalmedia, anonyma, och detta medver-
kar säkert till att stigmatiseringen blir starkare. Detta så kallade näthat 
från ofta anonyma källor har varit ett ökande problem för både traditio-
nella tidningar och för enskilda journalister och under hösten 2011 valde 
många svenska tidningar att ta bort möjligheten att anonymt kommen-
tera i de egna kommentarsfälten. För att få kommentera där måste man 
identifiera sig genom sitt Facebook-konto. 
 Även på Facebook är stigmatiseringen av 18-åringen stark. En hat-
grupp, en konstellation som enas på Facebook mot en gemensam fiende 
– i detta fall 18-åringen, hade dagen efter händelsen samlat över 3000 
personer. En stor grupp människor hade alltså mindre än 24 timmar ef-
ter att denne 18-åring knuffade HIF-målvakten aktivt valt att visa sitt hat 
mot honom genom sitt val att gå med i denna Facebook-grupp. Att nät-
hatet går långt utanför nätet blev också tydligt genom att ett 30-tal män 
samlades utanför familjens bostad. Som jag redan påpekat har tidigare 
forskning visat att gammalmedias bilder av supporterkulturen och huli-
ganismen påverkar samhällets insatser. När det gäller nymedias påverkan 
på ”verkligheten” utanför berättelsen är det uppenbart att även denna 
medieform kan medverka till att panikstämningar uppstår och att stig-
matiseringen av den inblandade är stark.6

6 En liknande analys görs av Helsingborgs Dagblads kulturchef, Gunnar Bergdahl, som 
menar att ”gammalmedia” och ”nymedia” skriver fram samma drama i sin bevakning 
av ”huligapjäsen”: 

Denna kollektiva vrede över en förlorad fotbollsmatch /…/ öppnade mediala 
dammluckor. Expressen lät sina närgångna bilder på den 18-åriga sabotören vara 
opixlade. Till allom beskådan. Så här ser svinet ut. ”Den leende fotbollsmörda-
ren”. /…/ I själva verket har nu Expressen tagit armkrok med nätforum som Flas-
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 Det är dock tydligt att det inte går att säga att all nymedia följer i 
gammalmedias spår när det gäller att beskriva händelsen på Swedbank 
Stadion. En annan medieaktör, Sverigescenen, som här får representera 
huliganscenen i Sverige, beskriver händelsen på Swedbank Stadion på 
följande sätt:

… med tanke på den senaste tidens korståg mot allt vad supporterkul-
tur, huliganer och fotboll heter i svensk press så kunde händelserna på 
Swedbank Stadion inte ha kommit mer olägligt. Den 18-åring som klev 
in på planen tog inte sitt mest genomtänkta beslut i livet. Den unga 
mannen får precis som alla andra människor ta konsekvenserna av sitt 
handlande och dömas i enlighet med svensk lagstiftning. En lagstift-
ning som med största sannolikhet kommer att döma mannen för olaga 
intrång och ofredande till ett lågt bötesstraff. Detta är praxis för denna 
typ av brottslighet som inte är prioriterad ur rättsväsendets syn. Ska 
heller inte vara det med tanke på att vi samma dag i samma press får 
läsa små notiser om pedofiler, våldtäktsmän och mördare som inte alls 
hängs ut eller ges ens ett uns av samma publicitet och krigsrubriker som 
den hittills ostraffade 18-åring som fick se sig själv på bild i lokalpressen 
med rubriken ”Här bärs världens dummaste skåning bort” (sverigesce-
nen.com 2011-06-05).

Sverigescenen hävdar att ”svensk press” driver ett ”korståg” mot fot-
bollskulturen i Sverige generellt då tidningarna lägger för mycket fokus 
på huliganismen. Istället för att som i pressen, YouTube och Facebook 
tala om 18-åringen i stigmatiserande termer, omnämns huvudpersonen 
enbart genom sin ålder som ”18-åring”. Han blir inte stigmatiserad på 
samma sätt som i övriga media genom att kallas för ”fotbollsmördare”, 
”idioten”, ”världens dummaste skåning”. Vidare målar Sverigescenen 
dels upp en scen där de menar att supportrarnas röst inte blir hörd, dels 
att 18-åringen skall ta sitt straff enligt svensk lagstiftning. De beskriver 
straffskalor och förväntade bötesstraff och rättspraxis för denna typ av 
företeelser. På sidan görs också en jämförelse mellan hur 18-åringen blir 
behandlad i pressen med hur andra brottslingar beskrivs i samma press. 
Där kvällspressen verkar ikläda sig rollen som både rapportör, polis och 
åklagare genom sitt problemformuleringsprimat som tar utgångspunkt 
i en på förhand definierad huliganpjäs verkar Sverigescenen ge en mera 
nyanserad bild av händelserna. Det skall dock påpekas att Sverigescenen 

hback. Redan innan publikum hade lämnat arenan la man där ut namn, adress, 
telefonnummer, sympatierna för sd och lämpliga straffåtgärder för matchsabotö-
ren hämtade från Kina, Iran, USA och inkvisitionen (Helsingborgs Dagblad 2011-
05-26, s C2).
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i mångt och mycket förespråkar en våldsam firmakultur och att nätsi-
dan ofta framför hot och lägger ut information som kraftigt bryter mot 
god pressetik och den personliga integriteten. På websidan förekommer 
också en kraftig stigmatisering av personer som Sverigescenen upplever 
som sina antagonister, som till exempel enskilda fotbollsdomare. 
 På Sverigescenen kommenterades även de eventuella följder i relation 
till ökande kontroll av supporterkulturen som skrevs fram i pressen på 
följande sätt:

Alla är helt plötsligt ”huliganexperter” och ”England” är föregångslandet 
där allt är bra. Proportionerna är sedan länge borta och debatten är 
så ensidig den kan bli där ett fåtal, om ens några, opponerar sig mot 
alla sanslöst korkade förslag som nu förs fram. Vissa dessutom helt 
rättsvidriga, odemokratiska och i vissa fall förslag som skulle innebära 
ett hårt slag mot dels den svenska supporterkulturen och dels allvarligt 
reducera åskådarantalet på svenska elitmatcher. /…/ Vi är inte England. 
Vi är Sverige (sverigescenen.com 2011-06-05).

Här försöker man visa att förslagen om förändrad lagstiftning och hår-
dare straff inte är förändringar som man ser fram emot och som man 
tycker är befogade. Man talar till och med om att förslagen bygger på en 
engelsk situation, inte en svensk, och att följderna inte är befogade i den 
svenska kontexten. Att man dessutom understryker att det verkar fin-
nas en massa självutnämnda huliganexperter har säkert att göra med att 
sidans kreatörer själva anser sig vara de som kan supporterkulturen bäst. 
Det är även ett sätt att visa att det finns flera olika berättelser om suppor-
terkulturen och att det finns olika försök till att hävda tolkningsföreträde.

6. Avslutande diskussion

Syftet med denna artikel är att tolka och analysera papperspressens (gam-
malmedias) och de digitala mediernas (nymedias) bild av fotbollshuliga-
nism. Jag har använt en händelse som inträffade under en fotbollsmatch 
mellan två allsvenska herrfotbollslag och analyserat hur denna har beskri-
vits för att problematisera vem som har tolkningsföreträde när det gäller 
att avgöra vad som är god fotbollskultur respektive huliganism. För att 
analysera mediaberättelserna har jag använt Nermans dramatiska modell.
 I tidigare medieforskning om gammal- respektive nymedias roll finns 
två mot varandra stående positioner, där en uppfattning är att nymedia 



HULIGANARTIKEL

117scandinavian sport studies forum | volume three | 2012

verkligen har förändrat samhället och möjligheterna för fler att höras i 
medielandskapet; en annan menar istället att nymedia inte innebär några 
stora förändringar eftersom det fortfarande är samma ekonomiska, poli-
tiska och kulturella intressen som styr vad som produceras i media (Sco-
lari 2009:949–951). Jag har i denna artikel provat dessa två positioner 
som hypoteser i förhållande till ett specifikt fall inom fotbollen. När det 
gäller forskning om media och huliganism har framför allt gammalmedia 
varit i fokus och därför är denna studie av särskilt intresse eftersom både 
gammalmedias och nymedias berättelser studeras, och därtill jämförs. 
 Här framkommer tydligt att i gammalmedia skrivs händelsen in i en, 
sen tidigare, etablerad huliganpjäs. I nymedia är bilden mer splittrad. 
Om man ser till de 152 kommentarerna till YouTube-klippet som analyse-
rats här, ses händelsen som i huvudsak en enskild våldsverkares dåd. Där 
står dessutom personhets i centrum för kommentarerna. I en annan del 
av nymedia, Sverigescenen, finns försök att skapa en motbild till gam-
malmedia. Här hänvisas till att huliganpjäsen just är en mediepjäs som 
hittar sin näring och sin publik genom gammalmedias dramaturgi och 
att man genom denna dramaturgi skapar en generell oro och en moral-
panik för att vistas på svenska fotbollsläktare.
 Min undersökning av rapporteringen av händelsen i Sydsvenskan och 
Kvällsposten, samt på YouTube, Facebook och Sverigescenen, visar på 
både likheter och skillnader. En viss likhet mellan gammalmedia och 
YouTube är att händelsen dramatiseras på samma sätt. I pjäsen tycks sup-
porterkulturen innehålla ett eskalerande våld som bör stävjas med hår-
dare kontrollmetoder. Händelsen på Swedbank Stadion har en början 
och ett slut och dessutom en förhistoria (andra åskådare som hoppat in 
på fotbollsplanen vid tidigare tillfällen) som förstärker berättelsen. Efter-
som denna berättelse finns i både gammalmedia och nymedia går det inte 
att på något enkelt sätt att sluta sig till teorin som säger att nymedia inne-
håller något helt nytt. Istället bör man kvalificera vilken nymedia man ta-
lar om och analyserar. Självklart finns det olika former även av nymedia, 
vilket analysen av Sverigescenen vittnar om. Här finns en annan röst och 
en annan berättelse om fotbollens supporterkultur. 
 Det finns dock även en stor och viktig skillnad mellan det gamla och 
det nya medialandskapet som bör framhållas. Tidigare forskning om 
gammalmedias bild av huliganismen visar visserligen att media kan skapa 
panikstämningar som leder till krav på hårdare kontroll, men jag har i 
denna artikel försökt visa att diskussionsklimatet är än hårdare i vissa 
former av nymedia. Det kan innebära att gammalmedias moralpanik får 
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ny näring i vissa delar av nymedia, något som märks inte minst i kom-
mentarsfälten. Förutom att den anonyma åskådaren snabbt identifieras 
och pekas ut, fylls kommentarsfälten av åsikter som visar på en stark ag-
gression. Utpekandet leder också till att en grupp män faktiskt söker upp 
18-åringen och hotar honom och hans familj.
 Är det relevant att prata om att media skapar moralpanik genom det 
aktuella fallet som diskuteras här? Inom cultural studies-traditionen 
förstås begreppet moralpanik som en ”ond spiral” där samhället sätter 
in allt hårdare repressalier för att motverka det som, i media, beskrivs 
som en stor och hotande samhällsfara, när det istället kanske handlar om  
en överreaktion på ett (fotbolls-)fenomen från samhällets sida (Cohen 
1972). I denna artikel har jag lyft fram att det undersökta fallet är med och 
skapar moralpanik genom att 18-åringens handling sätts in i en våldspjäs, 
nämligen huliganismen och att denna händelse ytterligare bekräftar me-
diebilden av vissa fotbollssupportrar som farliga och aggressiva. Att även 
Sveriges statsminister låter sig intervjuas kring händelsen visar vilken po-
litisk dignitet frågan har.
 Men existerar det inga andra, alternativa berättelser till händelsen i 
Malmö? Nej, det är inget jag har kunnat hitta i det undersökta materialet 
och med tanke på hur mångfacetterat supporterlandskapet är så kan det 
kanske synas märkligt med detta unisona fördömande av både handling-
en och personen. I den vanliga huliganberättelsen har oftast traditionella 
medier en fördömande hållning till allt som har med huliganism att göra, 
medan delar av huligankulturen gärna vill avdramatisera det hela. Så är 
inte fallet i Malmö, där är alla överens om ett totalt fördömande vilket 
visar hur annorlunda, jämfört med andra huliganberättelser, händelsen 
på Swedbank Arena är.
 De sociala medierna kan, som jag ser det, utgöra en motvikt till de 
traditionella mediernas monopolistiska makt över mediegemenskapen 
och den narrative berättelsen om fotbollslandskapet och huliganismen. 
Tidigare forskning har framhållit de traditionella mediernas tolknings-
företräde till huligankulturen där en bild av huliganen som en folkfiende 
och som i sin tur har gett legitimitet åt den allt hårdare kontrollen av 
fotbollslandskapet (Tsoukala 2009, Joern 2010). I den nya medietekni-
ken finns en potential som ger möjlighet till helt nya maktstrukturer och 
tolkningsföreträden kring skapandet av berättelsen om huliganlandska-
pet, också vad gäller dramat, huliganpjäsen, som är i fokus för denna 
text. Samtidigt finns det inget i den nya tekniken som i sig själv gör att 
berättelserna om samhället ändrar karaktär. Det handlar istället om vem 



HULIGANARTIKEL

119scandinavian sport studies forum | volume three | 2012

som väljer att berätta vad för vem och i vilket syfte, frågor som varje 
medieforskare måste ställa sig oavsett vilket media som studeras. Som 
jag har varit inne på tidigare så är det svårt att dra en tydlig gräns mel-
lan gammalmedia och nymedia. När det kommer till beskrivningen och 
tolkningen av det svenska fotbollslandskapet så verkar diskursen i gam-
malmedia vara att svensk fotboll har jätteproblem med det meningslösa 
våldet och en stor och ökande huliganism. De så kallade risksupportrar-
na utmålas som det största hotet mot svensk fotboll och som fotbollens 
fiender generellt. 
 Denna artikel har försökt kontextualisera (media-)bilden av händelsen 
och uppmärksamma att det pågår en maktkamp mellan olika medieaktö-
rer kring frågan om god fotbollskultur respektive huliganism, en makt-
kamp som kommer påverka Sveriges fotbollslandskap i grunden.
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