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Abstrakt  
Syftet med studien var att öka kunskapen om föräldraskap, gällande föräldrar till barn som är eller 

har varit aktiva fotbollshuliganer. Ambitionen med studien var även att bidra till den tidigare 

forskningen inom ämnet huliganism där det inte verkade finnas någon forskning som berör 

föräldrarnas perspektiv.  

Studien utgick från en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförts med fyra föräldrar. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Resultatet analyserades utifrån teorin om coping. 

De övergripande resultaten i studien visar att flera föräldrar har upplevt situationen som 

påfrestande i form av stress och ständig oro. Känslor av skuld och skam var återkommande 

upplevelser i föräldrarnas utsagor. Detta kan härledas till inifrån och utifrån upplevda krav hos 

föräldrarna. Vidare visar resultatet på, i likhet med litteraturen om coping, att föräldrarna använde 

sig av både emotionella och problemfokuserade strategier för att hantera sin förändrade 

livssituation. En delförklaring till att föräldrarna växelvis använde sig emotionella och 

problemfokuserade strategier kan vara att de periodvis under processen har upplevt olika känslor av 

kontroll. 

 

 

Nyckelord: Föräldrar, barn, fotbollshuliganer, coping 
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1. Introduktion 
I media beskrivs huligankulturen i Sverige som ett växande samhällsproblem där allt fler ungdomar 

rekryteras och ansluter sig till så kallade firmor1 (Aftonbladet, 2005, Dn, 2007). Detta bekräftas 

även av supporterpolisen som menar att bildandet av nya firmor ökar runt om i landet. Vidare 

beskriver supporterpolisen att det under 2000-talet har växt fram ett nytt fenomen på huliganscenen, 

så kallade Babyfirmor som är undergrupperingar till de redan etablerade firmorna och består av 

ungdomar under 18 år. (Brå, 2008, s. 19, 21). 

Som en repsons på den ökande rekryteringen till de olika firmorna bland ungdomar startades 

2006 i Stockholm projektet, Fotbollsalliansen. Syftet med detta projekt är att stödja och främja ett 

positivt supporterskap bland ungdomar (www.dif.se). Fotbollsalliansen uppmärksammade ett ökat 

intresse från föräldrar, till unga huliganer, som inte visste hur de skulle hantera sin situation eller 

vart någonstans de skulle vända sig. Därför upprättades 2008 Huliganpäron, ett forum på nätet som 

syftar till att stödja och informera föräldrar om huliganproblematiken, men där det även ges 

möjlighet att komma i kontakt med andra föräldrar i liknande situation. Projektledaren för 

Huliganpäron beskriver föräldrarnas sits som extremt känslig då de upplever situationen som både 

skuldbeläggande och skamfylld (www.huliganparon.se). 

Det finns en uppsjö av tidigare forskning inom området huliganism, främst från England.  Efter 

att tagit del av tidigare forskning visar det sig att den främst koncentrerar på; vilka huliganerna är, 

orsakerna till varför människor ägnar sig åt huliganism, medias skildring av fenomenet samt 

preventiva åtgärder (Andersson & Radmann, 1998., Armstrong, 1998., Dunning, Murphy, 

Waddington & Astrinakis, 2002., Frosdick & Marsh, 2005., Green 2006., Kerr, 1994). Dock verkar 

det som att den tidigare forskningen lyser med sin frånvaro vad det gäller föräldraperspektivet där 

jag inte fann någon forskning, varken nationellt eller internationellt, som belyser föräldrarnas 

situation.    

Mitt val för studiens inriktning tar avstamp utifrån den växande rekryteringen bland ungdomar, i 

Sverige, till firmorna samt avsaknaden av föräldraperspektivet i den tidigare forskningen på 

området. Därför föll valet på att inrikta min studie på föräldrarnas situation till barn som ägnar eller 

har ägnat sig åt huliganism och därmed öka kunskapen inom detta område.  En förhoppning med 

studien är att den även kan vara ett bidrag till den kunskapslucka som verkar finnas inom 

forskningen om huligansim i avseende föräldraperspektivet. 

 

 

                                                
1  Enligt Brottsförebyggande rådet (vidare förkortat Brå) definieras firmor som  ”ett slags löst nätverk av 

risksupportrar som slåss mot liknande grupperingar ” (Brå, 2008, s. 7). 
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1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att nå ökad kunskap om föräldraskap, gällande föräldrar till barn som har 

eller som fortfarande ägnar sig åt huligansim.  

För att uppfylla syftet använder jag mig av följande frågeställningar: 

 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har föräldrarna? 

• Vilka strategier beskriver föräldrarna att de har använt för att hantera situationen? 

• Vilka konsekvenser har barnets problematik medfört, enligt föräldrarna? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Barn: Skall i studien betraktas i vid bemärkelse. Med detta menas att de oavsett ålder är barn till 

föräldrarna i studien. 

Huliganer: Personer som befinner sig i en undergruppering till eller är medlemmar i någon firma 

som organiserat och frekvent slåss mot andra supporterklubbars firmor. Begreppet huliganer kan 

anses vara stigmatiserande men då den tidigare forskningen frekvent använder detta begrepp så 

valde även jag att göra det.  

Huliganism: Flera forskare inom ämnet benämner att huliganism är ett begrepp som är svårt att 

definiera (Green, 2009, Frosdick & Marsh 2005). I denna studie väljer jag dock att definiera 

begreppet följande; fotbollsrelaterade ordningsstörningar, exempelvis i form av våld, 

vandalisering, hot och trakasserier, som sker på initiativ av de olika firmorna som finns etablerade 

i Sverige. 

 

2. Disposition 
Det inledande kapitlet har läsaren redan hunnit bekanta sig med och behöver ingen vidare 

presentation. I kapitel 3 får läsaren ta del av bakgrund och tidigare forskning, där jag redogör för 

kunskapsläget inom fältet. Metoddelen redovisas i kapitel 4, där beskrivs studiens metodologiska 

ansats, information om urvalsprocessen, tillvägagångssätt vid insamling av empirin samt hur 

materialet har bearbetas. I kapitel 5 presenteras den teoretiska referensramen där jag redogör för den 

teori som sedermera används som tolkningsram analysdelen.  

Resultatdelen är uppbyggd kring teman, med tillhörande underteman, som framkommit vid 

bearbetning av det empiriska materialet vilket redovisas i kapitel 6. I kapitel 7 analyseras materialet 

utifrån den teoretiska referensramen. Inledningsvis tittar jag närmare på de inifrån och utifrån 

kommande krav föräldrarna upplever, för att sedan koncentrera mig på föräldrarnas val av 

copingstrategier. I kapitel 8 redovisas studiens slutsatser. Avslutningsvis i kapitel 9 följer en 
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diskussion baserat på resultatet och analysen vilket varvas med mina egna reflektioner. Vidare följer 

förslag till fortsatt forskning. 
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3. Bakgrund & tidigare forskning  
I detta avsnitt har jag valt att förena bakgrunden med den tidigare forskningen. Den tidigare 

forskningen som presenteras kommer från både nationell och internationell litteratur. Den 

internationella litteraturen som används härrör främst från England, då en stor del av forskningen 

företrädesvis kommer därifrån. Valet grundar sig även på att en stor del av den svenska 

firmakulturen har hämtat inspiration från England som anses vara en förebild när det gäller 

fotbollsfirmor och huligankultur (Brå 2008, s.19). Dock är jag medveten om att internationell 

forskning inte nödvändigtvis kan översättas till en svensk kontext. 

 Jag har valt att göra en utförlig beskrivning om ämnet huliganism. Avsnittet är en viktig del för 

den intresserade läsaren att ta del av då den ligger till grund för att förstå det empiriska materialet i 

studien som presenteras i kapitel sex. 

 

 

3.1 Huliganism och socialt arbete  
Det sociala arbetet är föränderligt där nya sociala problem uppdagas och skiftar över tid i takt med 

hur vårt samhälle utvecklas. Huliganismen kan beskrivas som ett sådant nytt socialt problem som 

har växt sig starkare i Sverige de senaste 20 åren i takt med firmornas etablering. Enligt 

Supporterpolisen så tenderar fenomenet att sprida sig runt om i landet (Brå, 2008, s. 19). 

Konsekvenser av den fotbollsrelaterade huliganismen är exempelvis planinvasioner samt bråk 

före och efter match. Förutom mänskligt lidande i form av våld så generar huliganismen 

ekonomiska kostnader för samhället genom bland annat vandalisering, polisära insatser samt 

uteblivna intäkter då vissa människor i rädsla för våld avstår från att gå på matcher (Priks, 2010, s. 

16).  

I Sveriges tre största städer arbetar en polisenhet, Supporterpolisen, med att infiltrera och 

kartlägga firmorna. Detta för att förebygga sammandrabbningar och för att få en uppfattning om 

deras medlemmar och antal (Brå, 2008, s. 40). När ungdomar under 18 år påträffas i dessa 

sammanhang kontaktar supporterpolisen föräldrarna genom brev som meddelar att ungdomen 

befinner sig i riskzonen, där även socialtjänsten kontaktas (a.a. s. 41f).  

Förutom supporterpolisens arbete finns det olika organisationer som arbetar preventivt med 

problematiken. Nedan redogörs kort, ett urval av dessa organisationer: 

Fotbollsalliansen som är ett samarbete mellan AIK, Djurgården, Hammarby och Fryshuset 

arbetar preventivt med dels ungdomar som befinner sig i riskzonen eller är involverade i 

huligankretsar, samt anordnar föreläsningar vid skolor för att förmedla en positiv supporterkultur 

(www.fryshuset.se). Fotbollsalliansen har även upprättat informationssajten, Huliganpäron där 

föräldrar erbjuds både stöd och information (www.huliganparon.se). 
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Program supporter, som återfinns på flera ställen i landet, är ett nätverk av fältassistenter som 

bland annat arbetar för att förebygga negativt och destruktivt supporterbeteende bland ungdomar i 

samband med idrottsevenemang. Fältassistenterna samarbetar med både socialtjänst och polis (Brå, 

2008, s. 33f). 

AIK stilen – Älska AIK varsamt, är ett förebyggande program inriktat mot ungdomar. Vidare sker 

ett samarbete med kommun, skolor och fältassistenter. Programmet arbetar även med ungdomar 

som riskerar att hamna eller har hamnat snett i supporterskapet (www.aik.se).  

 

 

3.2 Firmor 

Begreppet firma är en direktöversättning engelskans Firm som betyder firma eller bolag men kan 

även översättas till beslutsam, hård och säker (Brå, 2008, s. 19).  

Under 1990 -talet började firmorna att etablera sig i Sverige, då först och främst i Stockholm. 

AIK var först med etablerandet då utbrytarsupportrar från Black Army bildade Firman Boys (FB). 

Det dröjde inte länge förrän Djurgårdens och Hammarbys supportrar bildade egna firmor, 

Djurgårdens Fina Grabbar (DFG) och Kamratgänget Bajen (KGB) (Höglund, 2005). Detta fenomen 

har successivt spritt sig till andra delar av landet som exempelvis Göteborg, Helsingborg och 

Malmö. Enligt Brå (2008) beskriver supporterpolisen detta som ett växande problem (a.a. s. 19). 

I takt med firmornas etablering så tenderade brottsligheten i samband med idrottsarrangemang 

att öka. Skadegörelser, användning av pyrotekniska varor, planinvasioner och våld är exempel på 

den ökande brottsligheten som skedde både inne och utanför arenan (Propp. 2004/05:77).  

Green (2006), kriminolog, beskriver att i slutet på 1990 - talet skedde det markanta förändringar 

inom huligankulturen där firmorna blev allt mer organiserade, vilket delvis kan förklaras med 

polisens hårdare satsningar mot dessa grupperingar.  En ökning av narkotiska preparat märktes samt 

planeringar och överenskommelser via mobiltelefoner för att arrangera slagsmål (a.a. s. 22).  

Internet är även en sådan förändring där det finns hemsidor som är upprättade av firmor som 

redogör för olika händelser och slagsmål, ett exempel på detta är sverigescenen.com som är Firman 

Boys hemsida. Här beskrivs även hur uppgörelsen har gått till mellan firmorna, om det skett på ett 

korrekt sätt, hur många i antal de olika firmorna varit vid uppgörelserna samt vilka som ansågs vara 

segrarna. På denna sida, och även på andra forum, förekommer det att firmorna tackar varandra för 

en bra match eller visar missnöje hur den andra firman har agerat (sverigescenen.com, 

sthlmsodra.wordpress.com). Det är även vanligt att uppgörelserna blir videofilmade för att sedan 

läggas ut på internet (Brå 2008, s. 20). 
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Casual är ett klädesmode förenat med en livsstil inom firmakretsarna i Sverige och övriga 

Europa. Kläderna som ofta är av dyrare karaktär symboliserar att personen är med i en firma och 

alltid redo att slåss för lagets färger och namn (Bundsgaard & Skov., Brå, 2008, s. 19).  

Bundsgaard och Skov (2007) samt Green (2009) menar att denna trend har sitt ursprung från 

England på det tidiga 1980 - talet. Den engelska polisens satsningar mot minskat huliganvåld gjorde 

att de engelska firmor började klä sig på ett annat sätt som skiljde sig från de vanliga supportrarna. 

Syftet med denna förändring var att firmorna kunde göra sig mindre synliga för polisen, då de inte 

såg ut som de klassiska fotbollshuliganerna (Bundsgaard & Skov, 2007, s. 19., Green, 2009, s. 34).  

Engagemanget i firman ses som en livsstil och där medlemmarna är villiga att ta stora risker för 

att ”stötta” och försvara sin klubb (Bundsgaard & Skov, 2007, s. 19f., Brå, 2008, s. 20). Personer 

som är aktiva inom firmorna menar att man inte kan bli medlem. För att vara med i en firma måste 

du bevisa att du är lojal mot dina kamrater samt vågar stå kvar i uppgörelser mot andra firmor och 

på så sätt förtjäna din plats (Mendel- Erik, 2004, s. 9).  

 

3.2.1 Organiserade slagsmål  

Brå (2008), beskriver att uppgörelserna mellan firmorna, eller boxen som firmamedlemmarna själva 

benämner det, ofta sker genom kontakt via mobiltelefon eller internet, där dag, plats och numerär 

bestäms. Detta behöver inte vara i samband med matchdag även om det är i samband med 

matcherna som de största oroligheterna äger rum (a.a. s. 19-20).  

Enligt Brännberg, doktor i socialpsykologi, finns det i samband med uppgörelserna strikta regler 

för firmaanhängare att förhålla sig till, en så kallad hederskodex. Hederskodexen innebär att man 

inte sparkar eller slår på någon som redan ligger ned, ingen användning av vapen i samband med 

boxen är tillåtet samt att inte under några omständigheter samtala med polis eller andra myndigheter 

(Intervju, Aftonbladet, 2005., Höglund, 2005). 

 

3.2.2 Babyfirmor  

Denna typ av firmor utgörs av ungdomar under 18 år och är en relativ ny företeelse inom 

firmakulturen i Sverige som började etablera sig under 2000 – talet. En liknande utveckling 

beskrivs även i Holland där fler ungdomar söker sig till huligankretsar (Brå 2008, s.21., Spaaij, 

2007, s. 329f).  

I Stockholm finns det tre babyfirmor tillhörande AIK, Djurgården och Hammarby. Dessa 

benämns i firmakretsar som AIK:s yngsta, Djurgårdens yngsta samt Bajens yngsta. Hammarby och 

AIK har även ännu yngre falanger som för ett par år sedan enbart bestod av ungdomar i åldern 14 – 

16 år (Informant 1, 3 juni, 2010) . Det är svårt att uppskatta hur många ungdomar som är med i 
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dessa babyfirmor på grund av att det största säkerhetsarbetet och koncentrationen riktas mot de 

äldre (Informant 2, 8 juni, 2010).  

Enligt Brännberg är tillvägagångssättet detsamma för babyfirmorna som för de äldre, 

ungdomarna organiserar slagsmål med andra babyfirmor på varierande platser (Intervju i 

Aftonlbadet, 2005). 

Ett problem som bland annat supporterpolisen har uppmärksammat är att våldet är grövre i 

babyfirmorna där det exempelvis kan förekomma vapen vid uppgörelser. Detta beror troligtvis på 

att de måste bevisa sig för de äldre för att kunna avancera uppåt i hierarkin. Yngre huliganer blir i 

större grad upptagna av denna levnadsätt på heltid till skillnad från äldre huliganer där matcherna 

och slagsmålen anses som punktarrangemang (Brå, 2008, s. 21).  

 

3.2.2.1 Rekrytering  

Mellan år 2005 – 2008 skedde en markant ökning av nyrekryteringen till firmorna (Informant 2, 8 

juni, 2010). Den mediala fokuseringen på fenomenet anses vara en bidragande orsak till den ökande 

rekryteringen. Från att enbart har handlat om våld så har huliganismen utvecklats till en subkultur 

genom tidningar, internet, böcker samt det ökande antalet filmer som skildrar livsstilen utifrån ett 

mer glorifierande perspektiv. (Green 2006, s.18, Spaaij, 2007, s. 330).  
Polisen beskriver att ungdomarnas engagemang i babyfirmor kan vara en flykt från en redan 

problemfylld tillvaro. Dessa är i många fall redan kända av polisiära och sociala myndigheter detta 

kan bero på att rekryteringsprocessen har förändrats de senaste åren (Informant 2, 8 juni, 2010). 

Förut kunde ungdomarna bli upptagna av de äldre i firmorna om de visade framfötterna i samband 

med matchdagar, nu när uppgörelserna har förflyttats utanför arenan och på andra dagar sker detta 

på annat sätt. Nu rekryteras främst erkända fighters vilket sker inom skolsammanhang och 

vänskapskretsar. Flera av dessa ungdomar har redan en problembild innan de blivit rekryterade 

vilket skiljer sig från ”gårdagens” yngre huliganer (a.a., 8 juni, 2010). 

Enligt Brå (2008) så ökar unga människors deltagande i firmor risken för att utveckla en 

kriminell livsstil. De benämner även att ju längre tid som dessa ungdomar är involverade i firmorna 

desto svårare är de att bryta livsstilen (a.a. s. 29, 40). 

 

3.3 Vilka är huliganerna? 

Brå (2008) menar att det är endast män som får tillträde till firmorna, oftast befinner de sig i 

åldrarna mellan 15 – 30 (a.a. s. 19). Green (2006) pekar på att utvecklingen inom firmorna visar att 

deltagarna tenderar att både sjunka och stiga i åldrarna (a.a. s. 26). Flera av personerna i firmorna 

har väletablerade liv med lönsamma yrken och familj. Det blir en form av dubbelliv där många 
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firmamedlemmar i samband med matcher och uppgörelser träder in i en roll som skiljer sig 

betydligt från det civila livet (Green, 2006, s.24, Brå 2008, s. 20-21). 

Mendel -Enk (2004) analyserar supportervåldet i relation till samhället i övrigt utifrån ett 

genusperspektiv, han utgår delvis från intervjuer med medlemmar i Firman boys. Där framgår det, 

enligt huliganerna själva, att medlemmarna i firmorna kommer från olika bakgrund och från olika 

samhällsklasser. Det finns allt från tungt kriminella till ostraffade företagsledare (a.a. s.8). 

I den engelska forskningen råder det delade meningar kring vilka huliganerna är, där en fråga 

som flitigt har diskuterats genom åren är vilken socialklass huliganerna härrör från (Armstrong, 

1998., Dunning et al, 2002., Frodrick & Marsch, 2005., Guiallnotti, 1999).  

Dunning et al (2002) sociologer, hävdar att huliganism i huvudsak är ett arbetsklassfenomen. 

Armstrong och Giulianotti, sociologer, har studerat huliganismen utifrån ett etnografiskt och 

antropologiskt perspektiv. De har bland annat använt sig av deltagande observation och empirisk 

data i sina studier. Dessa två forskare tillbakavisar tesen att huliganerna främst kommer från 

arbetarklassen där de menar att det finns en bredare variation av klasstillhörigheten bland 

huliganerna (Armstrong, 1998, s. 304ff., Guilianotti, 1999, s. 32).  Dock visar Faulkner (refererad i 

Frosdick & Marsh, 2005) på i sin analys av sex engelska forskares arbeten med olika teoretiska 

utgångspunkter på några gemensamma nämnare, att huliganerna överlag är vita unga män från 

arbetarklassen (a.a. s. 84f). Priks (2010), svensk nationalekonom, som forskat inom ämnet menar att 

klasskillnaderna är större i England än i exempelvis Sverige och Nederländerna, därmed är det 

problematisk att dra dessa slutsatser i en svensk kontext (a.a. s. 18).  
 

3.4 Varför ägnar sig huliganerna åt huliganism? 

Dunning et al (2002) menar att huliganism kan sammankopplas med maskulinitet och territoral 

kamp, att män kan testa sin manlighet genom huligankulturen. Männen får en kick och upplever 

spänning i samband med våldet samtidigt som de kan uppnå en form av status i dessa kretsar. 

Aggressivt beteende är ett centralt element inom huliganismen vilket Dunning et al anser är socialt 

betingat, ett resultat av den omgivande kulturen (a.a. s. 220ff). 

Mendel- Enk (2004) menar att de värderingar och ideal som finns inom firmorna återfinns i alla 

möjliga skikt i samhället och inte enbart kan ses som ett fenomen inom huligankulturen. 

Värderingarna grundar sig på det som är kärnan i den manliga könsrollen; stå pall, offra dig för 

något större och viktigare än dig själv, den interna hierarkin, förakt för svaghet, uppdelningen 

mellan offentligt och privat jag (a.a. s. 10f). Vidare beskriver författaren att dessa ideal är något 

som genomsyrar och anses normalt i det västerländska samhället som helhet. Samtidigt som 

huliganvåldet fördöms av media, supporterföreningarna och samhället i övrigt visar Mendel på 
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paradoxen i dessa anklagelser. Han menar att huliganernas beteende underblåses och är en 

manifestation av den rådande kulturen i samhället (Mendel- Enk, 2004). 

Kerr (1994), psykolog, är inne på samma spår som Dunning et al (2002) då han menar att 

huliganism genererar emotionella upplevelser och en spänning som individen inte kan få utlopp för 

i det vardagliga livet. Vidare resonerar Kerr kring att huligansim kan betraktas som vilket beroende 

som helst där individen söker sig till mer våld för att återuppnå känslan av spänning (Kerr, 1994, s. 

60 ). Detta är även något som Höglund (2005) beskriver i sin självbiografi genom att referera till 

våldet som en beroendeframkallande drog. 

Vad det gäller ungdomar menar Brå (2008) att vissa ungdomar dras till matcher i sökandet av 

spänning för att de vet att det förekommer våld och bråk i samband med dessa (a.a. s. 23). Spaaij 

(2007) beskriver liknande tendenser i Holland, där deltagandet i huligankretsar är ett sätt för yngre 

män att få tillfredsställelse genom upplevelsen av starka adrenalinkickar vilket är en central aspekt 

av och en drivkraft till våldet (a.a. s. 330).  

Forskning visar att en del ungdomar som dras till huligankretsar upplever att de har liten 

möjlighet till att stärka sin självkänsla och identitet genom exempelvis skolan eller yrkeskarriären, 

deltagandet i en firma kan då framstå för dessa som ett lockande alternativ (Brå, 2008, s. 29., 

Marsh, 1982, s. 250). 

 

3.5 Huliganism och kriminalitet 
Pettersson (1998) gjorde en undersökning i Stockholm av de supportrar i AIK, Djurgården och 

Hammarby som ansågs vara de mest våldsbenägna. Undersökningar visar att den vanligaste formen 

av brott, både misstänkt och lagförd, är våldsbrott (a.a. s. 131 -138) 

Poutvaara och Priks (2009) menar att huliganism inte nödvändigtvis kan liknas vid vanlig 

traditionell gängkriminalitet där exempelvis ekonomiska vinningsbrott är i fokus. Det skiljer sig 

från annan typ av gängkriminalitet som består av ett mer sammansatt nätverk (a.a. s. 443f). 

Ytterligare en faktor av betydelse är att en del av medlemmarna i en firma har ett välordnat liv vid 

sidan om huliganaktiviteterna vilket beskrivs som punktarrangemang (Green 2006, s.24).  

Enligt Brå (2008) existerar det en outtalad struktur inom firmorna som kan liknas den 

organiserade brottsligheten där vissa medlemmar har olika funktioner i nätverket. Exempelvis är 

några IT – ansvariga, andra står för införskaffande av droger medan vissa organiserar uppgörelser 

med andra firmor. Vidare menar de att det finns åtskilliga exempel där stockholmsfirmorna utövat 

hot och trakasserier mot egna spelare (a.a. s. 29f).  
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3.6 Media  
Det har forskats om medias skildring av huliganismen och vilka effekter det får för huliganerna, 

vanliga supportrar samt hur detta påverkar samhällets syn på huliganism.  

Forskningen från både England och Sverige visar att media genom sensationsrubriker och 

tabloidism dels har en stigmatiserande effekt på de supportrar som inte ägnar sig åt huliganism  

men även att detta kan skapa en kontraproduktiv effekt där huliganer blir sporrade av och vill leva 

upp till medias förväntningar (Andersson & Radmann, 1998., Dunning et al, 2002., Green 2006., 

Frosdick & Marsh, 2005).  

Green (2006) menar att det många gånger innan fotbollsmatcher är reportage om 

huligandrabbningar som exempelvis skildrar upplopp, skadegörelse och våldsamma uppgörelser 

vilket bygger upp förväntningarna. Trots att dessa nyheter är av negativ karaktär så lockar det till 

voyeurism (a.a. s.10f ). Frosdick och Marsh (2005) menar att media spelar en signifikant roll för 

allmänheten syn på huliganism. Vidare pekar de på att huligangrupperingarnas anseende och rykte 

till stor del är beroende av medias rapportering (a.a. s. 121)  

 

3.7 Avslutande kommentar 
Ambitionen med litteraturgenomgången är att den dels skall fungera som en översikt av 

forskningsfältet men även ge läsaren en förståelse för huliganismen som fenomen. Vidare har 

arbetet med denna bakgrundsinformation varit viktigt för mig inför mötet med föräldrarna, för att 

bättre kunna sätta mig in i och förstå deras situation. 

Genom ovanstående kunskapsöversikt kan man se att det har forskats rikligt inom ämnet 

huliganism, där olika skolade teoretiker beskriver och söker förklaringar till fenomenet utifrån 

skilda perspektiv. Dock verkar det inte finnas någon tidigare forskning som belyser 

föräldraperspektivet, däribland hur det är att vara förälder till ett barn som ägnar sig åt huliganism. 

Vad har föräldrarna för erfarenheter och upplevelser av en sådan situation? 
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4. Metod  
Då syftet med denna studie är att öka kunskapen om föräldraskap, gällande föräldrar till barn som är 

eller har varit aktiva huliganer har jag valt en kvalitativ ansats som metod. En kvalitativ metod är att 

föredra då denna studie avser att beskriva ett fenomen, eftersom det är föräldrarnas erfarenheter och 

upplevelser som jag vill skildra (Kvale & Brinkman, 2009, s. 15).  

I den kvalitativa forskningen är intervju en av de vanligaste metoderna (Backman, 2008, s. 59). 

Genom att använda en kvalitativ ansats, med intervju som metod, gav det en möjlighet att få en 

inblick och fördjupa mig i intervjupersonens livsvärld utifrån dennes perspektiv, vilket svarar mot 

det övergripande syftet i studien (Kvale & Brinkman, 2009, s. 43). 

Inför intervjuerna valde jag att utforma en intervjuguide av semistrukturerad karaktär. Denna 

metod är att föredra då den dels erbjuder en möjlighet och flexibilitet att följa upp svaren från 

intervjupersonerna genom följdfrågor men även som avgränsning under intervjuerna för att 

bibehålla fokus på det som jag valt att undersöka (a.a. s. 139f). Intervjuguiden utformades utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar för att få fram relevant information. 

I denna metod ingår forskaren själv som instrument i datainsamlingen vilket ställer höga krav på 

att forskaren är medveten om de felkällor, ”bias” som kan påverka resultaten (Backman, 2008, s. 

59). Bell (2006) menar att det finns en risk med denna metod då forskaren i intervjusituationen, ofta 

omedvetet, kan påverka intervjupersonen. Exempel på bias inom denna metod är att forskaren 

ställer ledande frågor för att få fram svar som redan bekräftar dennes förutfattade meningar, eller att 

intervjupersonen försöker vara forskaren till lags och svara som denna tror att forskaren förväntar 

sig (a.a. s. 167f). 

  Vid kvalitativa intervjuer är det en fördel att använda sig av en diktafon för att få med allt det 

sagda vilket medför en ordagrann återgivning av intervjun, jämfört med att skriva anteckningar 

vilket kan få intervjuaren att bli ofokuserad på själva intervjusituationen (a.a. s. 165f). Nackdelen 

med att använd exempelvis en diktafon vid intervjutillfället är att intervjupersonen kan känna sig 

obekväm med att bli inspelad (Trost, 1993, s 29). Dock så beskriver Dalen att idag är människor så 

vana vid teknisk utrustning att denna inte möter samma skepsis som förut och därmed får det en 

marginell betydelse vid intervjusituationen (Dalen, 2008, s. 34). Valet föll slutligen på att använda 

diktafon vid intervjutillfällena.  

 

4.1 Avgränsningar 
Studien inriktar sig på huliganism som sker inom fotbollsrelaterade sammanhang i de högre 

divisionerna, Allsvenskan och superettan. Ordningsstörningar i samband med idrott existerar även 

inom andra sporter som exempelvis hockey och bandy men det är inom fotbollen den största 

problematiken återfinns (Brå, 2008, s. 12). Studien är vidare avgränsad till Stockholm på grund av 
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att de tre största firmorna i Sverige är etablerade här och därför bör den största rekryteringen bland 

ungdomar till firmorna ske inom detta område. 

 

4.2 Urval 
Enligt Kvale & Brinkman (2009) skall forskaren välja intervjupersoner utifrån studiens syfte, samt 

att intervjupersonerna skall ha kännedom och erfarenheter inom det område man ämnar undersöka 

(a.a. s. 121).  

För att finna passande respondenter valde jag att använda mig av ett strategiskt urval. Detta 

innebär att forskaren redan har en viss kännedom om respondenterna och medvetet väljer dem på 

grund av att de kan generera ett så pass informationsrikt material som möjligt (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2003, s. 286).   

Respondenterna i studien har förmedlats med hjälp av personer från fotbollsalliansen och 

Program supporter. Båda organisationerna arbetar för att förhindra att ungdomar hamnar i eller 

fortsätter att figurera i huligankretsar. I arbetet stödjer de ungdomarna samt deras föräldrar, därav 

kontaktade jag dessa organisationer. 

De föräldrar som valt att ställa upp och blivit förmedlade till mig via mina kontakter, är med i 

studien.  

 

4.3 Undersökningsgrupp 
Uppsatsen bygger på intervjuer med fyra föräldrar vars barn på något sätt varit i involverade i någon 

av Stockholm yngre firmor. Det få antal intervjupersoner i studien beror till största del på att det har 

varit svårt att få föräldrar att ställa upp på intervju, vilket kan bero på ämnets känsliga karaktär 

(diskuteras utförligare under avsnittet, Metodologiska komplikationer). Dock så påpekar Bell 

(2002) att vid mindre projekt har forskaren ofta inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. Hon 

menar att intervju som datainsamlingsmetod är mycket krävande och tar tid i anspråk i form av 

planering, genomförande och bearbetning av materialet (a.a., s. 158). 

Nedan följer en presentation av respondenterna som deltagit i studien. För att ta hänsyn till 

respondenternas önskan om att vara anonyma så är alla namnen fingerade. 

Helene: Har två söner som båda har befunnit sig i riskzonen inom huligankretsar i en yngre 

firma ansluten till Hammarby. Det är främst den äldre sonen som kommer i fokus i uppsatsen då 

han var mer involverad än den yngre.  

Elisabeth: Hennes son är nu 20 år och har tillhört den innersta kärnan av en yngre firma anslutet 

till AIK.  

Sara: Har en son som är 22 år som under ett antal år varit aktiv i en yngre firma med koppling 

till Hammarby och sedermera upptagen i den äldre firman. Sonen har varit, enligt Sara, en så kallad 
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Top boy inom firmakretsen, det vill säga en central gestalt för planering och organisering av 

slagsmål med andra firmor. 

Madelene: Har två tvillingsöner som är under 18 år. Sönerna är fortfarande aktiva huliganer och 

tillhör en yngre firma anslutet till Hammarby. 

Samtliga av föräldrarna befinner sig i medelåldern. En förälder arbetar nu heltid med det 

preventiva arbetet kring huliganproblematiken. Två av föräldrarna är engagerade i det preventiva 

arbetet, som jag uppfattade, på en mer frivillig basis.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Två av intervjuerna genomfördes i Ersta – Sköndal högskolas lokaler. De två övriga intervjuerna 

ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt 

rum där samtalen kunde ske ostört. 

Under intervjuerna användes en diktafon, samt en mobiltelefon, för spela in intervjun. Syftet 

med användning av två apparater med inspelningsfunktion är av den enkla anledningen att utifall 

någon av dessa skulle sluta fungera under intervjusituationen så fungerar den andra som reserv.  

Intervju 1varade i cirka 60 minuter, intervju 2 och 3 i cirka 70 minuter samt intervju 4 i cirka 50 

minuter.  

 Samtal med informanterna från Supporterpolisen skedde via telefon. Samtalet med den första 

informanten varade i cirka 15 minuter, denna refereras i studien som informant 1. Samtalet med den 

andra informanten varade samtalet i cirka 10 minuter, denna benämns i studien som informant 2. 

 

4.5 Bearbetning av data 

Varje intervju har transkriberats för att sedan bearbetas. Intervjumaterialet har lästs och analyserats 

flera gånger för att jag skulle kunna hitta likheter och skillnader i respondenternas utsagor. Sedan 

tematiserades och kategoriserades centrala delar av materialet vilket redovisas i resultatdelen. 

Materialet har därefter analyserats utifrån den teoretiska referensramen.   

Vid resultatredovisningen presenteras respondenternas utsagor där jag genomgående använder 

mig av citat för att lyfta fram intervjupersonerna. Vid redovisningen av mina respondenters utsagor 

har jag, där jag ansåg att det var nödvändigt för läsbarhetens skull, varsamt redigerat vissa språkfel. 

Givetvis har redigeringen inte påverkat eller förändrat innebörden i utsagorna. Pauser och avbrott i 

informanternas utsagor, av de citat som jag har valt att presentera, markeras med tre punkter (...). I 

de fall jag utelämnar delar av respondenternas utsagor i citaten så markeras dessa med tre punkter 

inom en parentes ((...)). För att underlätta för läsaren har kortare citat kursiverats i den löpande 

texten. Namn som förekommer i citaten är fingerade för att värna om respondenternas eller deras 

anhörigas anonymitet. 
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4.6 Sökmetoder  

4.6.1 Konsultation 

För att få en större kännedom inom området valde jag att kontakta två Supporterpoliser i 

Stockholm. Supporterpoliserna gav mig en mer uppdaterad bild om Stockholmsfirmorna och hur 

rekryteringsprocessen till dessa går till. 

 

4.6.2 Litteratursök 

Genomgången av litteratur kan delvis beskrivas som en form av snöbollsurval där en del av den 

litteratur jag har funnit lett mig vidare via angivna referenser. Vid kriminologiska institutionen fick 

jag tillgång till Anders Greens avhandling (2009), Fotboll och huliganism – utveckling, problem 

och åtgärdsarbete i England och Skandinavien, genom denna fann jag flera intressanta referenser. 

Vidare har även Brås rapport (2008), Strategier för fotbollsrelaterade ordningsstörningar – En 

kunskapsinsamling, varit en inspirationskälla som givit mig information till min bakgrund och 

tidigare forskning. Vidare refereras det i rapporten till forskning inom fältet som vilket gav mig tips 

för vidare sökning.   

En stor del av sökningar som har gjorts på litteraturdatabaser som Libris, SocIndex, SwePub, 

Academic search premier och DIVA där främsta målet var att undersöka kunskapsläget om 

föräldraperspektivet inom forskning om huliganism.  

De sökord jag använde mig av var följande: 1) föräldraskap*, 2) föräldrar*, 3) huliganism*, 4) 

ungdomar*, 5) huliganer*, 6) parenting*, 7) parents*, 8) hooliganism*, 9) hooligans* samt 10) 

youth*. 

Dessa sökord har kombinerats på olika sätt i de skilda databaserna för att kunna få fram relevant 

information. I Libris, SwePub samt Diva kombinerades sökorden föräldraskap*, huliganism* och 

ungdomar*, vilket generade i noll träffar. I SocIndex och Academic search premier kombinerades 

sökorden parenting*, hooliganism* samt youth*, detta gav noll träffar. Vidar kombinerades 

föräldrar* och huliganism* i Libris, SwePub och Diva vilket gav noll träffar. Samma sökord 

användes i SocIndex och Academic search premier. Detta resulterade i sammanlagt sju träffar från 

de båda databaserna, dock noll relevanta träffar. 

På Academic search premier, användes sökorden hooligansim* och youth* vilket resulterade 17 

träffar varav en utav dessa som jag ansåg var relevant för studien. 

 

4.6.3 Källkritik 

En som bok har används i studien kan inte räknas som tidigare forskning. Johan Höglund, En av 

grabbarna. En berättelse inifrån brödraskapet Firman Boys. Jag har valt att ta med denna bok 
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eftersom den är den första skildringen av huligankulturen i Sverige, där en ursprungsmedlem 

beskriver sina egna erfarenheter och upplevelser av sin tid i en stockholmsfirma. Boken är även 

intressant utifrån ett historiskt perspektiv där författaren beskriver huligan-/ firma kulturens 

utveckling i Sverige. 

Det refereras till denna bok i tidigare svensk forskning (Brå, 2008., Green 2006) vilket även jag 

har valt att göra. Dock bör läsaren vara medveten om dess subjektiva och icke vetenskapliga 

karaktär vilket innebär att den bör tolkas med en viss försiktighet.   

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Vid studiens genomförande har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). De lyfter fram fyra huvudprinciper som forskare skall ta hänsyn till i studier där människor 

är involverade; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet 

(a.a. s. 6). 

Intervjupersonerna har fått ett mejl med samtyckesdokumentet (Se bilaga1) där jag informerar 

föräldrarna om det övergripande syftet med studien, deras rättigheter samt mina skyldigheter som 

forskande student (Dalen, 2007, s. 20-26). Detta för att de i lugn och ro kan läsa igenom 

samtyckesdokumentet samt kunna ta ställning till om de vill medverka i intervjun. Även vid 

intervjutillfället har jag tagit med mig samtyckesbrevet för att gå igenom det tillsammans med 

intervjupersonerna för att försäkra mig om att det inte råder några oklarheter samt att de har förstått 

innehållet, detta för att uppfylla informationskravet. Informerat samtycke innebär att 

intervjupersonen före intervjun blir informerad om vad dennes deltagande i studien innebär (Dalen, 

2007, s. 21, Vetenskapsrådet, 2002 s. 7) Detta inhämtades antingen muntligt eller via underskrift av 

samtyckesdokumentet innan intervjun genomfördes. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag valt att avidentifiera personerna och gett dem 

fingerade namn i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). För att följa nyttjandekravet kommer 

studien, som är en offentlig handling, inte att användas för kommersiella eller ovetenskapliga syften 

(a.a. s. 14). 

Samtalen med informanterna från Supporterpolisen gjordes via telefon och skedde på en mer 

ostrukturerade basis. Tanken med att ta kontakt med dessa personer var främst att få en bredare bild 

och ökad kunskap kring huliganism i största allmänhet. Viss information som framkom genom 

informanterna valde jag att använda i studien. Därav har jag i efterhand hört av mig via telefon till 

vederbörande för att få deras samtycke till detta och där jag muntligt redovisat för varje informant 

vilken del av information jag ämnat ta med. Vid dessa samtal redogjorde jag även för de 

forskningsetiska kraven som jag förhåller mig till samt deras rättigheter som informanter i och med 

detta. 
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4.8 Validitet & reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är begrepp inom forskningen som beskriver hur pass tillförlitlig och 

trovärdig studien är, om studien har undersökt det den avsett att undersöka samt om forskaren gjort 

detta på ett korrekt sätt (Bell, 2005, s. 117f). Trost (2005) menar att begreppen reliabilitet och 

validitet är problematisk att använda i den kvalitativa forskningen då dessa kommer ifrån den 

kvantitativa metodologin (a.a. s. 113).  

Larsson (2005) beskriver att reliabilitet och validiteten behöver bedömas annorlunda i kvalitativ 

forskning. Validiteten beskriver Larsson i kvalitativ forskning grundar sig bland annat på om 

forskaren har redovisat sitt tillvägagångssätt på ett tydligt sätt som läsaren kan ta del av. Validiteten 

är även beroende av att forskaren använder intervjufrågor som verkligen fångar det forskaren skall 

undersöka samt möjliggör för intervjupersonerna att tala så fritt och detaljerat som möjligt inom det 

studerade området. Detta för att forskaren skall få informationsrikt datamaterial (a.a. s. 115ff ). 

För att uppnå god reliabilitet menar Trost (2005) att forskaren bland annat skall redovisa 

intervjumaterialet på ett utförligt sätt, så att läsaren själv kan ta ställning till forskarens resultat och 

slutsatser. Enligt Trost är det av vikt att forskaren har kontrollerat med intervjupersonen och förstått 

vad denne menar under intervjun för att minimera felaktiga tolkningar. Vidare skall forskaren 

försöka ha ett så objektivt förhållningsätt som möjligt under intervjun för att undvika att påverka 

intervjupersonen med sina egna åsikter (a.a. s. 112ff).  

Nedan sker en beskrivning av hur jag har gått tillväga för att uppnå god reliabilitet och validitet i 

studien. 

Då jag i studien avser att studera föräldraskapet har jag vänt mig till just föräldrar till barn som 

har ägnat sig eller fortfarande ägnar sig åt huliganism för att få ett så pass informationsrikt och 

relevant material som möjligt för att uppnå syftet. 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar för att 

söka information om det jag avsåg att studera. Samtliga frågor i intervjuguiden har ställts till alla 

respondenter, dock i varierande följd beroende på hur samtalen har utvecklats.  

Under intervjuerna har jag försökt att undvika ledande frågor och låtit respondenterna tala så fritt 

som möjligt kring de frågor som jag ställt. Vid oklarheter om vad respondenterna menade i sina 

beskrivningar bad jag dem förtydliga sig, för att vara säker på att jag förstått dem rätt.    

Ambitionen med mitt förhållningssätt under intervjuerna var att försöka eliminera eventuella bias 

som kan uppstå i en sådan situation. 

Intervjuerna har spelades in med hjälp av diktafon och transkriberats vilket gav mig möjligheten 

att ordagrant kunna återge respondenternas utsagor på ett korrekt sätt.  
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I resultatdelen skildras respondenternas utsagor med hjälp av citat vilket jag ansåg ökar 

möjligheten för läsaren att dra egna slutsatser och kritisk granska mina resultat. Jag är medveten om 

att utsagorna som redovisas har filtrerats genom mig som forskande student, dock så försökte jag att 

låta respondenternas röster lysa igenom det redovisade materialet. 

I studien försöker jag genomgående, på ett så utförligt sätt som möjligt, återge hur jag har gick 

till väga i de olika forskningsmomenten för att öka transparensen. 

 

4.9 Metodologiska komplikationer 
Det få antal respondenter i studien beror delvis på, som tidigare nämnts, att det har varit svårt att få 

tag på föräldrar som har velat ställa upp på intervju. Yrkesverksamma inom fältet, som jag har varit 

i kontakt med för att få tag på respondenter, beskriver att orsaken kan vara att många föräldrar 

befinner sig i en pressad situation som de upplever som skamfylld. Personen som jag var i kontakt 

med inom Program supporter menade att de kommer i kontakt med ett stort antal föräldrar som har 

barn som antingen befinner sig i riskzonen eller som är aktiva i huligankretsar. Mejl med 

information om studien skickades till denne person som i sin tur vidarebefordrade informationen till 

de fältassistenter som är i direkt kontakt med föräldrarna. Endast en intervjuperson valde att höra av 

sig. Efter, vad jag bedömer, som stort engagemang från min kontakt på fotbollsalliansen kunde 

ytterligare tre intervjupersoner förmedlas. Vidare tog jag kontakt med supporterpolisen i 

förhoppning att få tillgång till fler respondenter. Personen på supporterpolisen menade att de inte 

har en kontinuerlig eller långvarig kontakt med dessa föräldrar, därav kunde denne inte vara 

behjälplig. 

Jag har frågat två av respondenterna efter intervjun om de hade någon kontakt andra föräldrar 

som befinner sig i en liknande situation som skulle kunna tänka sig vara med i studien. Båda 

respondenterna kände till andra föräldrar men förmedlade att sannolikheten att någon skulle vilja 

deltaga i studien inte var allt för stor. Dalen (2008) beskriver detta, att forskaren när denne 

undersöker grupper som lever under svåra livsvillkor måste vara beredd på att avvika från det 

ursprungliga kravet på sammansättning av urval med en tillräckligt stor variationsvidd (a.a. s. 63). 

  Samtliga av de föräldrar som har ställt upp på intervju är mödrar. Vidare är tre av föräldrarna på 

det ena eller andra sättet engagerade och aktiva i det preventiva arbetet kring huliganproblematiken 

vilket har troligtvis påverkat studiens resultat. Utifall en liknande eller mer omfattande studie 

gjordes med större urval och variation skulle det sannolikt generera i andra resultat och slutsatser. 

I studien har intervju som metod använts då jag endast har en liten erfarenhet av att intervjua kan 

detta ha påverkat intervjusituationen och därmed materialet.  

I intervjusituationerna upplevde jag det stundtals som svårt att följa upp vissa frågor då några av 

föräldrarna blev känslomässigt berörda och började vid vissa tillfällen under intervjun komma in på 
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sidospår som visserligen berörde ämnet huliganism men som inte var i fokus för min studie.  Jag 

tolkade detta som att respondenterna vid dessa tillfällen gav uttryck för att de behövde distansera 

sig en stund, därav valde jag vid några tillfällen att istället återkomma senare under intervjun med 

de uppföljande frågorna. Jag ansåg att fördelen med att göra på detta sätt var att respondenterna inte 

skulle känna sig pressade utav mig som intervjuare, vilket kan medföra att de förmedlar mer än vad 

de egentligen anser att de skulle ha velat eller kan härbärgera (Larsson, 2005, s. 121).  

Larsson (2005) menar att det finns ett etiskt ansvar hos forskaren ”att inte begära eller ta fram 

kunskaper om individen som riskerar att skada personen”. Under intervjuerna kan teman och 

upplevelser framkomma som tidigare befunnit sig på en omedveten nivå hos intervjupersonen. 

Forskaren bör, enligt Larsson, vara vaksam på dessa processer och respektera om intervjupersonen 

inte vill berätta om vissa händelser (a.a. s. 121). 

Jag har försökt att förhålla mig till detta etiska ansvar under intervjuerna genom att vara lyhörd 

och uppmärksam på respondenternas signaler. Min övergripande bedömning var att varje 

intervjutillfälle genererade i stimulerande samtal som gav mig ett rikt underlag och material till min 

studie.  
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5. Teoretisk referensram 
I denna del görs en kort presentation av den teori som jag sedermera kommer att analysera resultatet 

utifrån. Coping anser jag vara en relevant teori i sammanhanget då uppsatsen bygger på hur 

föräldrarna upplever och hanterar en förändring i deras livssituation.  

 

5.1 Coping 
Coping kan övergripande förklaras som strategier som människor använder för att hantera de 

stressrelaterade problem och förändringar som uppstår under livet. Lazarus och Folkman är två av 

de mest framstående forskarna inom coping, de utvecklade under 1980 -talet en processmodell för 

stress och krishantering. Denna modell räknas idag som den mest heltäckande modellen för stress, 

coping och anpassning. Modellens grundantagande är att olika copingstrategier modifierar 

effekterna av stress (Gjaerum, 1998, s. 89., Brattberg, 2008, s. 36).  

Det finns flera olika definitioner av coping men jag kommer använda mig av Lazarus och 

Folkmans (1984) definition; Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources 

of the person (Lazarus & Folkman 1984, s. 141). Detta innebär ständigt föränderliga strategier som 

individen tilltar för att hantera påfrestande (inifrån- eller utifrån kommande) krav både 

beteendemässigt och kognitivt, som upplevs av personen som betungande eller överskrider dennes 

förmåga. Lazarus och Folkman (1984) menar att detta är ett samspel mellan individen och miljön, 

där individens subjektiva upplevelse av problemet är i fokus och inte den faktiska situationen. 

Individers sätt att hantera påfrestande situationer skall förstås i den sociala kontext denne befinner 

sig i, där kulturella värderingar och normer spelar en stor roll för individens agerande (a.a. s. 164).  

Lazarus och Folkman koncentrerar sig inte främst på själva utfallet av de olika strategierna, vilket 

kan vara en konstruktiv eller destruktiv hantering som individen använder sig av, utan hur denne 

hanterar den faktiska situationen. 

 

5.1.1 Copingförmåga & copingresurser 

Copingförmågan, att hantera påfrestande situationer, grundläggs redan i barndomen hos individen 

för att sedan ligga på en relativt jämn nivå resten av livet om inte denne gör något för att förändra 

den. Huruvida människor väljer att hantera en påfrestande situation är beroende av individens 

copingresurser. Dessa brukar delas in i yttre och inre resurser. De inre resurserna relateras till 

faktorer hos individen som exempelvis självkänsla, självtillit, problemlösningsförmåga, förmåga att 

hantera relationer, känsla av sammanhang och affekthantering . De yttre copingresurserna består av 

materiella tillgångar, socialt nätverk, tillgång till tid, ekonomi och så vidare (Brattberg 2008, 

s.37ff). Lazarus och Folkman (1984) beskriver att människor inte alltid använder sina resurser fullt 
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ut beroende på upplevda hinder antingen från individen själv eller från omgivningen. Exempelvis 

en person som är i behov av hjälp men inte söker detta på grund av att denna skäms över sin 

situation och är rädd för omgivningens reaktioner (a.a. s. 165). 

 

5.1.2 Copingstrategier 

Copingstrategier är de olika åtgärder individen tar till för att bemöta en svår situation. Det är svårt 

att tala om bra eller dålig coping då det inte finns någon copingstrategi som fungerar i alla 

situationer, en viss strategi kan var bra i en specifik situation men inte fungera i en annan (Sarafino 

2002, s.138). Syftet med strategierna är att på olika sätt hantera och reducera känslor av stress och 

obehag som individen upplever i situationen. 

Det finns en uppsjö av strategier som människor använder sig av i olika kombinationer i sitt 

hanterande. Lazarus och Folkman (1984) identifierade två övergripande kategorier bestående av 

olika strategier, emotionellt och problemfokuserad coping (a.a., s. 150).  

Problemfokuserad coping är riktad mot orsaken till problemet, där målet är att reducera stressen 

och/ eller expandera resurserna för att utöka möjligheterna att hantera situationen (Sarafino 2002, 

s.136). Det innebär bland annat att finna olika lösningar på problemet, väga fördelar och nackdelar 

mot varandra för att sedan agera (Lazarus & Folkman 1984, s. 152). 

I den problemfokuserad coping återfinns exempelvis strategier som: 

 

• Uppgiftsorienterad 

• Samla information 

• Lösa konflikter 

• Konfrontation 

• Ändra omständigheterna 

• Anpassning 

• Fatta beslut 

• Söka socialt stöd (Brattberg 2008, s. 34, Sarafino 2002, s.137) 
 

Emotionellt fokuserad coping koncentrerar sig på de strategier som individen använder sig av för att 

hantera de känslor av stress och oro som uppkommer i samband med förändringar och problem.   

Detta handlar om både undvikandestrategier och närmandestrategier. Brattberg (2008) menar att i 

kontrollerbara situationer kan ett närmande av problemet fungera bättre som strategi och 

undvikande fungera bäst på kort sikt där personen upplever att denne inte har någon kontroll av 

problemet. Vidare anser Brattberg att det är vanligt att personer först vid uppdagandet av en 
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stressad situation använder sig av undvikande som strategi för att sedan närma sig problemet (a.a. 

s.42) 

Vissa strategier inom den emotionellt fokuserade copingen grundar sig på en psykoanalytisk 

teori om försvarsmekanismer där individen bland annat försöker distansera sig eller förneka 

situationen (Sarafino 2002, s. 138). 

Nedan följer ett urval av emotionellt fokuserade strategier: 

 

•   Hantera och kontrollera känslor 

•   Söka socialt stöd  

•   Skuldbeläggning  

•   Acceptans  

•   Förnekande  

•   Distansering 

•   Flykt i arbete, droger, alkohol m.m.  (Brattberg 2008, s.34, Sarafino 2002, 137) 
 

Beroende på vilken typ av situation och hur den upplevs av individen så kan användningen av 

strategier från de två kategorierna variera. Vid en situation där individen upplever att denna har en 

möjlighet att påverka och hantera situationen används oftast strategier från den problemfokuserade 

kategorin. När situationen istället upplevs som övermäktig och opåverkbar tenderar människor att 

använda sig av emotionsfokuserade strategier (Sarafino 2002). 

Lazarus och Folkman (1984) menar dock att uppdelning mellan de två kategorierna inte är något 

statisk då olika strategier innehåller element från båda kategorierna. Individen kan vid en viss 

händelse eller situation använda sig av flera strategier från de båda kategorierna samtidigt (Lazarus 

& Folkman 1984, s. 153 - 157). Ett exempel på detta kan vara en person som befinner sig i en svår 

situation där denne söker professionellt stöd, problemfokuserad coping, men även vänder sig till 

sina nära vänner för att få tröst, emotionellt fokuserad coping.  
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6. Resultat 
Under denna del redovisar jag resultatet från intervjuerna. Resultatet presenteras i form av 

gemensamma teman med tillhörande underteman som uppkommit vid bearbetningen av 

intervjumaterialet. Inledningsvis sker en beskrivning av hur föräldrarna blev medvetna om 

problematiken vilket åtföljs av hur de hanterat den nya situationen. Vidare redovisas 

respondenterna förändrade självbild som förälder samt deras föreställningar om omgivningen. 

Avslutningsvis berörs vilka konsekvenser barnets problematik har fått för familjen samt 

föräldrarnas syn på framtiden. 

 

6.1 Hur problematiken uppdagades 
Samtliga föräldrar beskriver att de successivt blev medvetna om att deras barn ägnade sig åt 

huliganism. De förklarar att det var svårt till en början att inse att det fanns en problematik som 

omfattade barnens fotbollsintresse.  

Sara var cancersjuk vid den tiden då sonen mer frekvent började gå på matcher. Hon menar att 

det bara kändes skönt att sonen hade ett fritidsintresse som han verkade uppskatta och mådde bra 

av.  Saras tidigare erfarenhet utav fotbollskulturen var när familjen tillsammans, när sonen var 

yngre, gick på ett par matcher och då satt på familjeläktaren. Hennes intryck av de matcherna var 

att det var ganska lugnt och fridfullt. Sara hade inte kunnat föreställa sig att miljön kring 

fotbollmatcherna var något som kunde påverka sonen negativt; ”Jag har inte förstått att den här 

miljön är så... jag hade inbillat mig att sport och idrott är sunt. Jag hade inte förstått vad som 

pågår på de här arenorna helt enkelt.” 

Sara berättar att en oro började växa hos henne när sonen kom hem efter en match när han var 

15-16 år och luktade öl. Eftersom sonen verkade nykter och han förklarade att det var någon som 

hade spillt öl över honom så var det dock ingenting som Sara såg som ett varningstecken. Allt 

eftersom började Sara och hennes man uppmärksamma att sonen inte kom hem direkt efter 

matcherna som han tidigare brukade göra och vid något tillfälle blev föräldrarna uppringda av 

Söderortspolisen som hade omhändertagit deras son. De åkte och hämtade honom men eftersom 

polisen vid dessa evenemang kan omhänderta flera supportrar samtidigt så trodde de på sonen när 

han nekade; ”Vi åkte och hämtade honom och han sa; nämen jag har inte gjort något. Men det hade 

ju han såklart men det fattade inte vi, vi trodde väl för mycket på vad han sa där. Man vill ju tro att 

det skall vara som de säger på något vis”. 

När detta mönster upprepades flera gånger insåg föräldrarna att det var något som inte stod rätt 

till. Det var en speciell händelse, som Sara berättar om, där sonen blivit häktad efter en match på 

Råsunda vilket blev som ett uppvaknade för föräldrarna. 
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... det var en match på Råsunda när hans pappa stod med honom, eller de var på olika ställen. Pappan var där 
med sina kompisar och Jonas skulle stå med sina kompisar. Efter matchen skulle de mötas för att åka hem  
tillsammans men de fick ingen kontakt, pappan ringer mig; Har du hört något för jag får ingen kontakt? 
Klockan blir två och vi har fortfarande ingen kontakt och man har ingen aning men vi anade att något hade 
hänt, vi var sjuka av oro. Då ringer de från Sollentuna eller Vallentuna och då var han ju häktad för att ha 
deltagit i något våldsamt upplopp. Och då började vi förstå att det här är ju allvar, den gången på något sätt. 
Han var inte stor när vi kom och hämtade honom, dels så var han fortfarande full och sedan även avklädd, den 
situationen var ju inte rolig. Efter det blev vi mer uppmärksamma på vad han gjorde vilket gjorde att vi blev 
mer på, när vi fattade att han var illa ute” 

 

Helene började ana att inte allting stod rätt till när hennes äldste son var 15 år gammal. Hon 

beskriver det inte som ett moment utan att det var som små pusselbitar som successivt föll på plats. 

Helene berättar att det först och främst var personlighetsförändringen hos sonen som hon reagerade 

på. Från att ha varit en kille som själv spelade fotboll och med en respekt för både andra lagets 

spelare och domaren, till en fanatisk syn på det egna supporterlaget och dess betydelse. Vidare 

berättar Helene om att sonen började klä sig annorlunda men sammantaget så var det 

aggressiviteten och det fanatiska intresset som hon reagerade på, vilket fick varningsklockorna att 

ringa. Hon tog kontakt med en person inom fotbollsalliansen som kunde bekräfta att hennes son 

befann sig i riskzonen samt gav henne rådet att ha extra koll på honom.  

För Elisabeth tog det lång tid innan hon insåg att sonen ägnade sig åt huliganism och att han var 

involverad i babyfirma tillhörande AIK. I efterhand har hon fått reda på av sin son att han både har 

blivit handfängslad och ”bussad” ut från stan av polisen flera gånger, utan att det kommit till 

hennes kännedom. När Elisabeth berättar detta så blir hon irriterad och förstår inte varför varken 

polisen eller någon annan myndighet tog kontakt med henne under de här åren. När väl Elisabeth 

började inse problematiken var sonen var runt 17-18 år och hade vid den tidpunkten ägnat sig åt 

huliganism sedan han var 15 år. När Elisabeth var medveten om problematiken upplevde hon att det 

var för stort för att hon skulle klara det på egen hand och kontaktade en fältassistent. 

Till skillnad från de övriga tre föräldrarna vars söner som inte längre är aktiva så har Madelene 

två tvillingsöner som fortfarande är aktiva i huligankretsar. Hon berättar att sönerna tidigt kom i 

kontakt med fotbollskulturen genom att de själva spelade fotboll och hade en pappa som var tränare 

med stort intresse för fotboll. Madelene fick vetskap om att sönerna var med i en yngre gruppering 

tillhörande Hammarby för två år sedan. Då hade de redan varit aktiva i ett år. Madelene berättar att 

hon inte la märket till några tecken att hennes barn var i kretsar som skulle kunna vara 

ohälsosamma för dem. Hon har aldrig sett dem komma hem med varken skitiga kläder eller 

blåmärken. Trots detta är hon övertygad om att de är med och slåss även om hon inte sett några 

bevis för det. Det som uppdagade problematiken var att hennes söner upprepande gånger har blivit 

hemskjutsade av polisen och fått brev där det står att barnen befinner sig i riskzonen.  
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6.2 Strategier för att hantera situationen  
Sara sökte hjälp hos socialtjänsten för fem år sedan. Hon berättar att efter stora påtryckningar på 

socialtjänsten fick sonen gå på samtal, men eftersom den personen som höll i samtalen slutade så 

blev det bara två samtal, vilket sedan aldrig ersattes. Hon upplevde det som ”jävligt svårt att inte få 

hjälp i det förebyggande skedet när jag skulle behövt aktiv hjälp”. 

Innan Råsunda incidenten hade hon och hennes man haft en rejäl uppgörelse med sin son där de 

förklarade att om han ska bo kvar med dem så måste han följa vissa regler för att hemmet skall 

fungera, och för att de skall kunna lita på varandra. Sara berättar att de gjorde avtal och skrev 

kontrakt med sonen, i den situationen hade de en utomstående person som hjälp. Det var flera 

gånger som Sara, efter att polisen hade hört av sig, ”släpade upp sonen till Mariapol” vilket hon 

tror kan ha avhållit honom från att använda andra droger än alkohol.  

Helene beskriver en rad åtgärder som hon gjorde när hon fick reda på att äldste sonen befann sig 

i riskzonen 
Då börjar en slags föräldrakamp; du får inte gå på det här derbyt. Jag började ha mera koll, allmän koll på vilka 
han träffade. Eftersom jag är hans ekonomiska livlina så försökte jag strypa, alltså han fick inga pengar av mig 
så att han kan köpa biljett. Jag sätter upp... jag hittar på saker som krockar med derbytillfällena 

 

Vidare berättar Helene om hur hon själv började gå på matcher för att få sig en uppfattning vad det 

handlade om, vilket även de andra intervjuade föräldrarna har använt som strategi. 

Efter en bortamatch som båda Helenes söner varit på förbjöd hon sina söner att åka på 

bortamatcher, detta är ett beslut som hon är otroligt glad över. De kom hem med såriga knogar 

vilket hon beskriver att de troligtvis har fått från att i tågen dunka knogarna i taket. 
Du vet att de har slagit sönder dom här derbytågen gång på gång, och där tror jag inte att det är de äldre som gör 
det utan det är de här unga grabbarna som blir helt liksom, indragna i den här aggressiva pulsen som finns inom 
det här 

 

Liknande strategier som Helene är även något som Madelene och Elisabeth lyfter fram. Elisabeth 

berättar att hon försökte planera in saker som krockade med matchdagar men hon tilläger att det är 

svårt eftersom uppgörelserna mellan grupperingarna inte behöver vara i anslutning till matchdagar.  
Jag kunde skicka honom... köpa en resa och åka utomlands, alltså en massa saker. Jag vet inte hur mycket tid  
och pengar som jag har lagt ned på honom... I och med att de inte bara träffas på matcher... de kan ju träffas 
ändå, som sagt var. Fighterna behövde inte vara på matchdagar utan på andra dagar också så det fanns vissa 
helger, som påsklov då alla dem där huliganerna har lov. 

 

Madelene försöker på olika sätt att avstyra sina tvillingsöner från att gå på matcher men hon menar 

att det näst intill omöjligt. Hon tar ett exempel när hon försökt att hålla dem hemma för att de inte 

skulle gå på en match där den ena sonen hoppade ut från balkongen och den andra smög ut; ”Vi bor 

i hus, det finns massvis av ställen att gå ut. Nä de stack, låsa in dem går inte... De kan ju gå upp 
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halv sex på morgonen och bara försvinna och åka på sådana där bussresor, huliganresor till någon 

stad” 

Madelene menar att hon och hennes man försökt med olika strategier som ekonomiska 

sanktioner, förbud, samtal och så vidare men att detta inte verka fungera; ”De skiter fullständigt i 

alla repressalier... Det var innan de fyllde 15 år, då sa vi att åker in på det här så får ni ingen 

moppe. Men de tyckte det var mer värt att åka huliganbussen”. Madelene tycker det är fruktansvärt 

att sönerna fortfarande ägnar sig åt huliganism och beskriver att det är som knark för dem. Sönernas 

pappa har inte gett dem veckopeng på flera år men Madelene berättar att ekonomisk så ordnar det 

sig alltid för barnen ändå. 

Vid intervjun berättar Madelene att nu har hon begärt en utredning av socialtjänsten för att 

markera för sina söner att det är nog nu, men hon är osäker på i vilken utsträckning detta kommer 

att hjälpa. Den enda strategi som hon tror fungerar är helt enkelt att vara en jobbig mamma där hon 

visar att hon bryr sig men ständigt tala om för sönerna att detta med huliganism är fel. Men 

samtidigt som hon ofta diskuterar med barnen vad som är rätt och fel och vad som är moraliskt 

försvarbart ser hon barnen som ”hjärntvättade som om de är med i en sekt. De tycker inte att de gör 

fel, de tycker det här är det roligaste som finns, att det går över. De sköter sig på alla andra sätt.”  

Andra strategier som tre av föräldrarna berättar om är en ökad kontroll av sönerna i form av 

regelbunden telefonkontakt för att veta var de befinner sig och vad de gör. Helene och Elisabeth 

berättar även att de följt med på matcher med kravet att sönerna skall följa med dem hem efteråt. 

Alla mammorna tar upp vikten av att var aktiv och engagerad som en del att försöka få sönerna 

att sluta med att ägna sig åt huliganism. Helene och Elisabeth beskriver detta som ett 24 timmars 

jobb, sju dagar i veckan. Helene berättar och vill förmedla till andra föräldrar i liknande situationer 

att det krävs hårt jobb för att försöka förändra en person som vill någonting helt annat.  

 

6.2.1 Bemötandet som strategi  

En annan aspekt som tre av intervjupersonerna tar upp är vikten av att inte fördöma sönerna 

eftersom de upplever att det finns en risk att situationen förvärras då. Sara och Elisabeth beskriver 

det på ett sätt som kan liknas balansgång där de många gånger fick hålla tillbaka sina känslor för att 

inte riskera att låsa relationen. 
Den brottningsmatchen med mig själv fick jag ta och det var jävligt mycket att bita ihop då, för skulle jag visat 
hur jättearg jag var så skulle han... det skulle bara ha brustit mellan oss. (Sara) 

 
Men jag tror inte på att alltid bli förbannad och upprörd när han kommer, ibland får man knipa hur upprörd 
man än är. Även fast jag har känt för att dra till den jäveln när han kommer och berättar sådana saker, men nej 
då kommer han aldrig mer...Han ville småprata och berätta men har lite svårt för hur han skall göra och hur 
mycket han skall säga.  Han släppte lite ibland och jag tänkte; bra han kan tänka sig att öppna sig, då får jag 
inte vara en sådan där moraltant, utan lyssna först och ställ frågor senare. (Elisabeth) 
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6.2.2 Föräldrars kamp mot gruppens sammanhållning 

Samtliga respondenterna gav uttryck för svårigheten att som förälder stå ensam gentemot den starka 

gemenskap som huligankulturen genererar. Flera av föräldrarna liknar situationen med 

missbruksproblematik. Sara tror att den starka gemenskapen och samhörigheten, som många 

personer får tillgång till genom huliganismen, är svår att bryta sig ur. Hon berättar att hon emellanåt 

tyckte det var skönt att prata med Supporterpolisen för att de förstår hur svårt det kan vara för 

föräldrar att hantera situationen, de är insatta i problematiken och har kunskap om de starka band 

som finns inom dessa grupperingar. Madelene beskriver detsamma då hon refererar till att det känns 

som hennes söner är med i en sekt.  

Helene berättar om en situation som grep henne väldigt stark när hon satt tillsammans med sin 

äldste son satt på tunnelbanan. Hon hade förbjudit honom att gå på en match i Stockholm.  
Jag sa; nej du skall inte åka och när vi kommer till södra station eller medborgarplatsen så sitter min son... det 
är som det är någon... alltså som jag har sett på film när någon måste få droger. Alltså jag ser att han mår så 
psykisk dåligt för att han inte får gå på det här. Det är inte matchen det handlar om då utan då handlar det om 
att han inte fick, inte får vara med om den här upptrappningen innan matchen. Men han följer med mig hem, vi 
ser matchen hemma men det var så jävla obehagligt. 

 

Sara har också en händelse som har påverkat henne mycket och som vittnar om den starka 

gemenskapen som finns inom dessa grupperingar. Hennes son var med om en allvarlig trafikolycka 

i samband med en ”rusning” mot ett annat motståndarlags firma. De olika firmorna befann sig på 

två olika sidor om Nynäsvägen och i ett försökt att nå den rivaliserande firman så sprang hennes 

son över vägen där han blev påkörd av en bilist. Enligt läkarna hade han tur som överlevde och Sara 

säger att ”han kunde ha varit död lika gärna”. På sjukhuset hörde personer från Hammarbys firma 

av sig till sonen och undrade om han ville ha ekonomiskt stöd av dem ifall han inte hade 

försäkringar som skulle täcka. 

 

6.3 Förändrad självbild och föreställningar om omgivningen  
I takt med att föräldrarna försöker hantera situationen med sönerna så växer det fram en bild av att 

de rannsakar sig själva och reflekterar över sina roller som föräldrar. De uttrycker att det är en 

skuldfylld situation där det är svårt att skilja på barnens respektive föräldrarnas ansvar. De 

beskriver även en paradoxal känsla av deras upplevelse av omgivningens krav på föräldraskapet 

gentemot problematiken att hantera situationen. 

Elisabeth berättar att hon flera gånger känt sig som en dålig mamma som misslyckats med sitt 

barn där hon upprepande gånger har känt att hon måste ha gjort något fel. 
... jag började tänka, herregud drack jag när jag var gravid, har jag gjort något fel i skallen på honom? Har jag 
påverkat honom på något sätt? Visst fan har jag tänkt på det. Jag var ensam en period när han var liten och man 
pratar om ”shaking babys”... och jag bara... det har jag gjort två gånger och han kanske fick hjärnskador, det är 
kanske därför han är som han är. Alltså man har tagit på sig när han har gjort något fel och då har jag tänkt, att 
det är därför jag har gjort någonting. 
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Helene talar om att hon kände stor frustration och irritation över att sönerna som varit under hennes 

påverkan inte kunde fatta ett bättre beslut, men hon är ändå medveten om att de är egna individer 

som har ansvar i del val som de gör.  

Sara beskriver som Elisabeth hur svårt det kan vara som förälder att skilja på, ” vem är jag och 

vad står jag för, vem är han och vad står han för”. Vidare berättar Sara att hon och hennes man tog 

på sig skulden för sin sons livsval och upplevde att de hade misslyckats i sitt föräldraskap.  
Vi tog ju på oss skulden för det han gjorde under en ganska lång tid(...) För vi tänkte hela tiden att det måste vara 
vi som har gjort något fel. Man försökte hitta orsaken hela tiden(...) För det är ju så, om ens barn har misslyckats 
så blir det kvittot på hur jag är som mamma. Så känner ju varenda förälder. Hur mycket man än älskar sina barn 
så känner man det också, ens barns misslyckande är ens eget misslyckande någonstans. 

 

Madelene anser att det är förfärligt att både fältassistenter och polisen skall hålla rätt på hennes 

barn, hon tycker att det är hennes ansvar. Hon upplever känslor av både skuld och skam för att hon 

inte kan rå på situationen själv samtidigt som hon förstår problematikens komplexitet.  

Ett annat tema som framkommer under intervjuerna är respondenternas upplevelse och 

erfarenhet av omgivningens reaktioner. Här återkommer föräldrarna till känslan av att ha 

misslyckats som förälder, medias skildring av huliganerna samt hur de upplever andra människors 

åsikter om detta. De beskriver att detta hindrar, eller har hindrat, dem i vissa sammanhang att 

berätta för andra om sin situation i rädsla för vilken reaktion de skall få.  
... jag har barnet som är så engagerad att det har gått över någon sorts anständig nivå och i tidningarna står det 
att de förstör. Vad säger folk då; de där jävla idioterna! Det gör att man inte säger någonting... man vill inte 
säga att... man skäms helt enkelt och lägger locket på. Det blir som någon sorts social skam. (Helene) 

 
I takt med att massmedia belyser; var är föräldrarna och man tycker att man inte gör något annat, man åker på 
nätterna och hämtar på häkten, man försöker så gott man kan men det räcker inte... Det förväntas att man skall 
kunna hantera det själv och så kan man inte det. Man känner sig utsatt på något sätt för det är ju vad all debatt 
handlar om, var är föräldrarna och så där. (Sara) 

 

Helene berättar att det var först när hon träffade andra föräldrar som befann sig i en liknande 

situation som hon började prata om problematiken. 

Elisabeth har inte varit orolig för vad folk skall tycka om henne som förälder utan mer hur de skall 

uppfatta hennes son. Hon beskriver att hon inte vill att han skulle uppfattas som ”en stor skithög, 

för egentligen är han inte det. Så man pratade inte med vem som helst”. 

Sara menar att huliganism i likhet med nynazism väcker starka hatkänslor hos människor och 

samtidigt tror hon att kunskapen om huliganism i Sverige är liten, att det är få människor som 

känner till problematiken. Sara drar en parallell till narkotikamissbruk som hon anser det finns 

mycket mer kunskap om och därmed är folk mer förstående och toleranta för denna typen av 

beteende. Hon upplevde en isolering när problematiken uppdagades där hon skämdes och inte ville 

visa andra hur dåligt de hade lyckats som föräldrar. Sara vågade inte prata med sina arbetskamrater 
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om problematiken då hon upplever att det finns en viss jargong bland lärarna som gjorde att hon 

hindrade sig, ”Jag vet precis hur snacket går i lärarrummet, så fort det inte går bra i skolan så 

beror det ju på... för folk som jobbar med ens barn vill själva ha någon att förlägga det på.” 

Madelene berättar om en händelse där hon på sin arbetsplats fick ett telefonsamtal från polisen 

angående hennes söner som gjorde henne orolig. På frågan om hon i det läget kunde prata med sina 

kolleger så svarar hon att det skulle vara alldeles för pinsamt. Madelene kan berätta det mesta om 

sina söner för sina kolleger men inte att de ägnar sig åt att slåss. Hon ser det som en sorts 

beteendestörning hos barnen som hon ogärna vill prata med folk om, förutom sina närmaste vänner.   

 

6.4 Konsekvenser  

6.4.1 Ständig oro 

Tre av respondenterna beskriver att under perioden då sönerna var som mest engagerade upptogs 

den största delen av den vakna tiden åt att vara oroliga över sina barn.  

Helene berättar att det ständigt fanns en oro för hur det skulle gå för sin äldste son. Hon blev 

rädd att hennes barn skulle skadas när hon fick insikt om rivaliteten mellan de olika lagens firmor.  

Helene upplevde känslor av obehag varje gång det blev match även fast hon själv skulle närvara på 

matchen. Sara har liknande erfarenheter Helene:  
Det var en period då bara jag hörde det där sorlet från fotbollsmatcher så stängde jag av tv:n, jag pallade inte  
att höra det. Sådana där fysiska minnen av att man kopplar det så mycket med oron, av att ha den där känslan  
i magen som gör att man både fryser och svettas samtidigt... Det är så obehagliga minnen jag har. 

 

Vidare berättar Sara att så fort det hade varit match så tittade de på tv:n för att se om det hade varit 

bråk. Det var inte förrän sonen var hemma innan för dörren som hon kunde slappna av.  

Elisabeth berättar att hon vissa gånger undrat om sonen skall komma hem levande eller 

hjärnskadad och eftersom slagsmålen inte behöver arrangeras i samband med match så fanns en oro 

konstant. Hon berättar att detta var en väldigt påfrestande period; ”Jag visste inte om det hade gått 

en vecka eller ett år, det var skitjobbigt. Tiden stod stilla samtidigt som den bara rusade för jag 

tyckte att det var så jobbigt med honom och fotbollen”. Elisabeth mådde mycket dåligt under en 

period då hon ständigt hade sömnsvårigheter eftersom hon låg väntade på att sonen skulle komma 

hem. Efter en tid blev det så pass allvarligt att hon sökte hjälp hos en psykolog, hon fick en diagnos 

som innebär att hennes kropp hela tiden var inställd på kris.  

 

6.4.2 Konsekvenser för familjen 

Respondenterna beskriver att oron och rädslan för hur det skulle gå med barnen, samt tankar kring 

deras egen roll som föräldrar, skapade slitningar i familjerelationen. 
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Elisabeth berättar att 90 procent av hennes vakna tid gick åt till att tänka på sonen. Hon beskriver 

att det under denna period var mer som att hon och sonen var tillsammans, istället för maken. 

Elisabeth fick ett “sjukligt” kontrollbehov och som en sista utväg för att både rädda sig själv och sin 

egen relation fick hon sonen att flytta hemifrån. Elisabeths man, som enligt henne själv har varit 

både accepterande och tolerant, sa till slut att det inte skulle fungera mellan dem om hon inte 

slutade att engagera sig så mycket. Vidare berättar Elisabeth att hennes yngste son upprepande 

gånger sagt till henne att hon aldrig har tid för honom och när hon har det så är hon bara sur och 

grining. Elisabeth menar att det fick en påverkan på hela familjen, där alla har fick anpassa sig. 

 Sara upplevde att skammen och oron för sitt barn ledde till spänningar i relation till sin man. 

Hon berättar att det var en svår situation där båda föräldrarna ville hitta orsaker till varför just deras 

son drogs till sådana miljöer.  
Det finns ju barn som går på fotboll, som inte gör det. Det finns de som drar sig undan för att de tycker att det är 
läskigt och jobbigt. Men varför just våran grabb blir fascinerad av det här, det våldsamma, det har vi ältat. Det 
har inte varit några roliga diskussioner mellan mig och min man, det kan man ju inte säga. Vissa stunder tyckte 
jag att det var hans fel och vissa dagar har jag tyckt att det har varit mitt fel och så där.  

 
Madelene, som inte längre bor med sin man, menar att det också har påverkat relationen till barnens 

pappa. Hon lägger skulden på honom vilket hon inser inte är bra men säger att det är väldigt enkelt 

att göra så. Madelene menar att de har svårt att enas om strategier för att hantera situationen vilket 

leder till kollisioner mellan dem samt att detta får negativa konsekvenser för barnen. Hon berättar 

att så länge som sönerna fortsätter att ägna sig åt huliganism så tar pappan avstånd från dem.  

 

6.5 Tankar om framtiden 
De tre föräldrar vars barn inte längre är aktiva i huligankretsar beskriver situationen i dag som 

mycket bättre. Även om sönerna har en mer hälsosam relation till fotbollen så finns oron 

fortfarande kvar att de skall återgå till sin tidigare livsstil.  

Sara berättar att hon känner sig lugnare idag över sitt barns situation eftersom han inte kan 

utsätta sig för fara i och med den svåra olyckan som hennes son var med om. Ett slag mot huvudet 

kan få ödesdigra konsekvenser, säger Sara. Hon tror att olyckan fick hennes son att omvärdera sitt 

liv. Men även fast sonen idag verkar klara sig bra så finns det fortfarande en oro med i bilden 
... så är det ju nu när vi sitter och pratar också att jag fortfarande inte känner mig helt säker... hur mycket 
kontakt har han fortfarande med de där och hur mycket har han tagit avstånd och så. Han har slängt sin KGB 
tröja, ja och jag har inte bett honom att göra det.  

 
Elisabeth känner att hon har en bra relation till sin son och att det går åt rätt håll för honom. De kan 

nu prata på ett mer öppet sätt med varandra. Enligt Elisabeth har det tagit ett tag för honom att våga 

prata mer öppet om varför han gjorde det och hur det gick till, vilket hon kan förstå. Dock skulle 

hon helst vilja att sonen inte alls gick på fotboll och nu när AIK har gått upp i elitserien i hockey så 
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blir det ett ytterligare orosmoment för Elisabeth. Hon hoppas att sonen fortsätter på den väg han nu 

befinner sig på och stannar där.  

Madelene vars söner fortfarande är aktiva är mest orolig över att de skall avancera i hierarkin 

som finns inom dessa grupperingar, att de till slut skall bli medlemmar i KGB, och inte kunna ta sig 

ur.  
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7. Analys  
I denna del analyseras och tolkas resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Analysen är 

uppdelad i två delar, den första delen belyser föräldrarnas inifrån och utifrån upplevda krav som de 

upplever att problematiken med deras barn genererar. I den andra delen tittar jag närmare på de 

copingstrategier som föräldrarna har använt sig av för att hantera problemfyllda situationer. De 

teman som presenteras inleds med en kort teoretisk tillbakablick för att erinra läsaren om 

nödvändiga begrepp för att förstå analysen. 

 

7.1 Upplevda inifrån och utifrån kommande krav 
Med upplevda inifrån och utifrån kommande krav menar Lazarus och Folkman (1984) de 

påfrestande krav individen upplever inifrån sig själv eller från omgivningen. 

Föräldrarna beskriver olika faktorer som påverkar dem i deras val av strategier för att hantera 

olika former av påfrestande situationer som huliganproblematiken generar. Berättelserna vittnar om 

en stress förknippat med ångest och oro över hur föräldrarna skall hantera den nya situationen men 

även rädslan för att deras barn skall skada sig. Tre av respondenterna beskriver stressen under vissa 

perioder så påfrestande att de fick psykosomatiska symtom i form av kallsvettningar, 

sömnsvårigheter och ont i magen. Ingen av föräldrarna hade inledningsvis någon djupare kunskap 

om huligansim vilket kan ha bidragit till en ökad känsla av stress och krav då de till en början inte 

visste vilka strategier de skulle använda för att angripa problemet. 

Vidare växer det fram en komplex bild från respondenternas utsagor där de inifrån och utifrån 

kommande kraven växelvis påverkar varandra, därmed valen av strategier och utnyttjandet av de 

inre och yttre resurserna. De inifrån kommande kraven handlar till stor del om respondenternas 

egna föreställningar om hur ett bra föräldraskap bör vara, något som i sin tur påverkas av deras 

föreställningar av omgivningens reaktioner och krav, det vill säga utifrån kommande krav (Lazarus 

& Folkman, 1984).  

Känslor av skuld och skam är återkommande i utsagorna då föräldrarna periodvis upplever att de 

misslyckats i sitt föräldraskap, vilket kan härledas till både inifrån och utifrån kommande krav. 

Exempelvis Madelene upplever det som skamfyllt att polisen och fältassistenter skall behöva hjälpa 

henne med att hantera sina söner när det är hennes ansvar och borde kunna klara situationen själv, 

medan Helene upplever det som jobbigt att sönerna som varit under hennes påverkan inte kunde 

fatta bättre beslut.   

Vidare berättar föräldrarna bland annat om hur de i vissa sammanhang har hindrat sig från att 

prata med andra om sin situation i rädsla för omgivningens reaktioner. Saras upplevelse av isolering 

som dels grundar sig på hennes kollegers attityder, vilket hindrade henne från att berätta om sin 

situation på sin arbetsplats. Men även den mediala debatten om huliganism är en bidragande faktor 
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som hon upplever ifrågasätter föräldrarnas engagemang. Detta kan kopplas till Lazarus och 

Folkmans (1984) resonemang. De menar att en individs val av strategier samt nyttjande av de egna 

resurserna påverkas, i hög grad och kan begränsas, av den sociala kontext som individen blivit in 

socialiserad och befinner sig i (a.a. s.164).  

 

7.2 Föräldrarnas copingstrategier 

Respondenterna beskriver i den empiriska redovisningen deras olika strategier för att hantera sina 

söners problematik. Analysen av materialet kommer att delas upp i två underteman; emotionella  

och problemfokuserade copingstrategier.  I litteraturen om coping så framkommer det att individen 

vanligen använder sig både av problemfokuserade och emotionellt fokuserade strategier (Brattberg 

2008., Lazarus & Folkman, 1984., Sarafino, 2002). Dock har jag valt att presentera utifrån denna 

uppdelning för tydlighetens skull.  

 

7.2.1 Problemfokuserade copingstrategier 

Problemfokuserade strategier är riktade mot orsaken till problemet, där individen använder sig av 

olika sätt för att reducera eller eliminera stressen som detta genererar (Lazaus & Folkman, 1984., 

Sarafino, 2002).  

Föräldrarna beskriver en rad olika strategier, med varierad effekt, som de har använt sig av i sina 

försök att hindra deras barn från att fortsätta att ägna sig åt huliganism, något som jag tolkar som 

problemfokuserade copingstrategier. Alla föräldrarna har som strategi börjat gå på matcher dels för 

att få en uppfattning om vad som pågår före, under och efter matcherna men även för att visa sina 

söner att de finns på plats. Detta är ett sätt att dels skaffa sig information och kunskap om den 

problemfyllda situationen men även en konfrontativ strategi (Brattberg, 2008., Sarafino, 2002). 

Ytterligare exempel på konfrontativa strategier som framkommer av respondenternas beskrivningar 

är bland annat när Sara ”släpade” sin son till Mariapol efter han blivit ertappad av polis eller 

Madelenes återkommande samtal med sina söner om vad som är moralisk försvarbart.  

Respondenterna beskriver strategier för att avstyra sina söner att ägna sig åt huligansim genom 

att exempelvis förbjuda dem att gå på matcher, ekonomiska sanktioner, planera saker som krockar 

med matcher, ökad kontroll och så vidare. Alla dessa strategier är direkt riktade mot problemet som 

syftar till att försöka få sönerna att förändra sitt beteende och därmed reducera oro och stress som 

föräldrarna upplever (Brattberg, 2008., Lazarus & Folkman, 1984, Sarafino, 2002).  

Föräldrarna beskriver hur de på olika sätt har sökt socialt stöd för att kunna hantera 

problematiken med sina söner. Exempel på detta är Saras påtryckningar på Socialtjänsten för att 

erhålla en samtalskontakt till sin son, Elisabeth tog kontakt med en fältassistent när hon upplevde 

att sonens problematik var för stor för att klara av själv, Madelenes begärda utredning från 
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Socialtjänsten av sönerna i förhoppning av att någon förändring skall ske samt Helenes kontakt med 

Fotbollsalliansen. I likhet med litteraturen om coping ser jag dessa strategier som en del i att 

försöka utöka sina resurser för att kunna både kognitivt och beteendemässigt hantera situationen 

(Lazarus & Folkman, 1984., Sarafino, 2002).  

 

7.2.2 Emotionellt fokuserade copingstrategier 

Emotionellt fokuserade strategier syftar till att hantera de känslor inom individen som denne 

upplever i en påfrestande situation (Brattberg 2008, Lazarus & Folkman, 1984., Sarafino, 2002).  

Föräldrarnas utsagor visar på olika emotionella strategier för att hantera de känslor som väcks i 

och med den förändrade livssituation. Att försöka förstå varför barnen började ägna sig åt 

huliganism är något som alla föräldrar funderat över, här tycker jag mig urskilja olika strategier som 

föräldrarna använder. En emotionell problemfokuserad strategi som uppenbarade sig är att förlägga 

skulden på någon annan. Detta ser man i Saras beskrivning hur hon stundtals ansåg att det var 

hennes man som bar skulden till sonens beteende samt Madelene som fortfarande anser att orsaken 

till sönernas problematik beror på hennes man. Dock framför Madelene att hon inte upplever det 

som rättvist mot sin man att göra på det viset (Lazarus & Folkman 1984, Sarafino, 2002).  

Vidare visar det empiriska materialet i studien att samtliga föräldrar under perioder har rannsakat 

sig själva och deras roll som förälder. Jag tolkar detta som en strategi föräldrarna använder sig av 

för att försöka få kontroll över orsaken till deras söners problematik. Insikten om orsaken till 

sönernas beteende kan sin tur kunna öppna upp för andra strategier för att hantera situationen. 

Utsagorna beskriver även hur flera respondenter fått hålla igen och kontrollera sina känslor mot 

sönerna som en strategi, i förhoppning om att kunna vinna förtroende och stärka relationen på sikt. 

Att söka emotionellt stöd är ytterligare ett sätt att hantera sina känslor, detta framkommer från 

föräldrarnas berättelser. Helene berättar att hon först började prata om sin situation när hon träffade 

andra föräldrar i en liknande situation och Elisabeth som uppsökte psykolog under en period då hon 

upplevde sonens problematik som alltför känslomässigt krävande (Brattberg 2008., Lazarus & 

Folkman, 1984., Sarafino, 2002). 

Forskning om coping beskriver att det är vanligt att individer som inte tror sig kunna påverka 

situationen använder sig av emotionellt fokuserade strategier. Analysen av materialet vittnar om att 

föräldrarna använder sig av strategier från båda kategorierna i hanteringen vilket ofta förekommer 

vid hanteringen av påfrestande situationer (Brattberg 2008., Lazarus & Folkman, 1984., Sarafino, 

2002). En tolkning av materialet är att föräldrarna periodvis under processen upplever avsaknad av 

kontroll vilket medför strategier av mer negativ emotionell fokuserad karaktär som exempelvis att 

lägga skulden på partnern eller sig själva för sönernas beteende. 
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8. Slutsatser 
Syftet med studien var att nå ökad kunskap om föräldraskap, gällande föräldrar till barn som är eller 

har varit aktiva huliganer. För att uppnå syftet använde jag mig av följande frågeställningar; vilka 

upplevelser och erfarenheter har föräldrarna, vilka strategier har föräldrarna använt för att hantera 

den förändrade livssituationen samt vilka konsekvenser problemet har inneburit för föräldrarna.  

Föräldrarnas upplevelser och erfarenheter vittnar om en omvälvande process som förändrat deras 

livssituation. Samtliga föräldrar skildrar en bild där mestadels av deras tid under processen upptogs 

av deras barns problematik. Flera av respondenterna har upplevt en ständig oro dels över hur de 

skall bemöta och hantera den nya situationen men även över att deras barn skall skadas, i synnerhet 

kopplat till så kallade högriskmatcher. Stressen och oron som föräldrarnas utsagor vittnar om har 

resulterat i konsekvenser i familjerelationerna. Den egna bristande kunskap om huliganism som 

föräldrarna beskriver, gjorde att problemet var svårt att identifiera samt upplevdes svårt att hantera, 

när problematiken uppdagades. Vidare ger föräldrarna en bild av att det krävs ett stort engagemang 

delvis från föräldrarna själva men också behovet av stöd utifrån för att kunna förändra situationen. 

Den gemenskap som ett deltagande i firmakretsar genererar beskriver föräldrarna som svårt att 

konkurrera med, där föräldrarna upplever att sönernas problematik har liknande tendenser som ett 

missbruks- eller sektbeteende.  

De inifrån och utifrån kommande krav som gestaltas utifrån föräldrarnas utsagor skildrar en 

komplex process där deras egna föreställningar om sig själv som förälder relaterat till den upplevda 

bilden av omgivningens syn på föräldraskapet växelvis påverkar varandra. Detta har påverkat 

föräldrarnas val av strategier och nyttjande av resurser. Skam och skuld är återkommande känslor 

hos respondenterna som kan härledas till en upplevelse av att ha misslyckats i sitt föräldraskap, 

vilket sin tur kan kopplas till inifrån och utifrån upplevda krav. 

Vidare visar resultatet, i likhet med tidigare forskning om coping, att föräldrarna använder sig av 

både emotionella och problemfokuserade strategier (Brattberg, 2008., Lazarus & Folkman, 1984., 

Sarafino, 2002). En delförklaring till detta, i denna studie, skulle kunna vara att föräldrarna 

periodvis under processen upplever skilda känslomässiga tillstånd av hopp och förtvivlan, vilket i 

sin tur genererar olika upplevelser av kontroll. 
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9. Diskussion 
Studien visar på att respondenternas val av copingstrategier kan förstås utifrån den tidigare 

forskningen om coping. Forskare menar att det är vanligt förekommande att människor använder 

sig av både emotionellt och problemfokuserade strategier i stressfyllda livssituationer (Brattberg, 

2008., Lazarus & Folkman, 1984., Sarafino, 2002). 

De inifrån och utifrån kommande kraven föräldrarna upplever beror givetvis på flera faktorer. En 

eventuellt bidragande faktor till detta skulle kunna vara medias skildring av huligansim som lyfts 

fram av den tidigare forskningen (Andersson & Radman, 1998., Frosdick & Marsh, 2005, Green, 

2006). Medias bild påverkar med sannolikhet samhällets syn på huliganism vilket, jag anser, i sin 

tur får konsekvenser för föräldrarna till barn som ägnar sig åt detta, dels föräldrarnas egen självbild 

men även deras upplevelser och erfarenheter av omgivningen, vilket framkommer av det empiriska 

materialet i studien. Jag tror även att medias bild kan vara en bidragande orsak till respondenternas 

känslor av skam och skuld där sensationsrubriker framställer huliganerna som vettvilliga galningar. 

Tidigare forskning visar på en mer komplex bild av huliganproblematiken som tydligt skiljer sig 

från den mediala, exempelvis Mendel- Enks (2004) resonemang hur den västerländska kulturen 

formar och underblåser beteenden som exempelvis huliganism. 

Jag anser att resultatet bekräftar Priks (2010) resonemang då han menar att huliganism inte kan 

liknas traditionell gängkriminalitet med dess regler och ramar. Ingen av respondenterna har 

beskrivit att deras söner uppvisat något tecken på kriminella tendenser utöver de brott mot lagen 

som förekommer i huligankretsar. Enligt vad jag har förstått så har flera av föräldrarna inte heller 

uppmärksammat någon problembild, till exempel i form av skolk från skolan, innan eller under 

tiden deras söner ägnat sig åt huliganism vilket jag anser ytterligare skiljer sig ifrån den 

gängrelaterade problematiken. Nyss nämnda resonemang visar att det kan vara svårt för föräldrar, 

även myndighetspersoner exempelvis lärare, skolkuratorer och så vidare, att identifiera 

problematiken i ett tidigt skede.  

Vidare framkommer det utifrån föräldrarnas erfarenheter att sönernas beteende kan liknas vilken 

missbruksproblematik som helst, vilket kan härledas till både Kerrs teori (1994) och Höglunds 

(2005) erfarenheter. Detta tycker jag understryker den svåra situation föräldrarna till barn som 

ägnar sig åt huliganism står inför. Här kan jag se en parallell till spelmissbruk som för inte allt för 

länge sedan uppmärksammades som ett ökande socialt problem där det inte fanns någon utbredd 

information om problematiken eller etablerade behandlingar för att hantera denna. Likt 

spelmissbruket är huliganism ett socialt problem som får konsekvenser dels för den som ägnar sig 

åt det, dels för anhöriga men även för samhället i övrigt. Föräldrarnas utsagor vittnar om oerhört 

påfrestande situationer som pågick under en längre tid, där stress, oro och ångest fanns som en 

ständig följeslagare. Forskning visar att firmor runt om i Sverige tenderar att växa samt att åldern på 
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medlemmarna i dessa både går neråt och uppåt i åldrarna jämfört med tidigare år (Brå, 2008., 

Green, 2006). Detta tyder på en ökad risk för att allt fler föräldrar kommer att befinna sig i liknande 

situationer som mina respondenter har erfarenhet av, vilket ytterligare belyser vikten av att sprida 

och öka kunskapen inom detta forskningsfält. 

Avslutnings vill jag betona betydelsen av att socialarbetare med flera, som kommer i kontakt 

med dessa föräldrar, är medvetna om denna komplexa problematik för att kunna förstå och bemöta 

föräldrarna på ett adekvat sätt. Detta skulle i sin tur kunna reducera känslor av skam och skuld hos 

föräldrarna och därmed underlätta hanterandet av den förändrade livssituationen.  

Min förhoppning är att denna studie har visat på hur svårt den kan vara för föräldrar att hantera 

en sådan här situation samt vilka konsekvenser det medför. Även om denna studie är av ringa 

omfattning så kan den ge värdefull kunskap både för andra föräldrar i liknande situationer samt 

myndighetspersoner som kommer i kontakt med dessa. I brist på tidigare forskning inom detta 

specifika område är det även en förhoppning att studien har gett ett bidrag till, och ökat kunskapen 

inom, detta fält. 

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning  
Då denna studie delvis begränsas av ett fåtal respondenter samt att fältet inom detta specifika 

område verkar outforskat skulle det vara av vikt med liknande forskning för att kunna erhålla större 

kunskap om föräldrarnas situation. Enbart mammor har valt att ställa upp i min studie där dessutom 

flera är mer eller mindre aktiva och engagerade i det preventiva arbetet med huligansim väcker 

bland annat frågan, hur hanterar föräldrar som inte kan uppbåda samma engagemang som mina 

respondenter situationen? Vidare skulle det vara intressant att belysa pappornas upplevelse och 

erfarenheter av att ha ett barn som ägnar sig åt huliganism. Ett ytterligare förslag till fortsatt 

forskning skulle vara att närmare undersöka föräldrars upplevelse av behovet av stöd eller det stöd 

de erhåller från både myndigheter och organisationer i övrigt.  

Ovan nämnda förslag kan resultera i bättre förståelse för föräldrarnas situation i det sociala 

arbetet samt öppna upp för lämpliga metoder att arbeta utifrån i mötet med dessa människor och 

deras barn.  
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Bilaga 1. Informerat samtyckesdokument 
Mitt namn är Magnus Hedström och jag studerar till socionom på Ersta – Sköndals högskola. Detta 

är min näst sista termin på utbildningen och denna intervjustudie är mitt C – uppsatsarbete. Syftet 

med studien är att erhålla en större kunskap av att vara förälder till barn som befinner sig i 

riskzonen, är eller har ägnat sig åt huliganism. 

 

Intervjun beräknas att pågå i 45 – 60 minuter där jag kommer använda mig av diktafon för att spela 

in intervjun. Det inspelade materialet är till för att jag lättare skall komma ihåg vad som sagts under 

intervjun så att jag på ett så korrekt sätt som möjligt ska kunna återge era tankar och upplevelser. 

Materialet kommer att skrivas ned. Under arbetet med studiens kommer materialet att förvaras på 

ett säkert ställe så att ingen utomstående får tillgång till materialet. När arbetet med studien är 

färdig kommer både inspelningsmaterialet och anteckningar att raderas.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kommer att vara helt anonym i studien. Alla uppgifter om dig 

kommer att fingeras för att garantera din anonymitet. Under intervjutillfälle kan du avbryta 

intervjun när du vill. Du skall inte känna dig tvingad till att svara på frågor, du svarar endast på de 

frågor som du vill. 

 

Vid intervjun kommer du att få min mejladress samt telefonnummer. Detta för att du skall kunna 

kontakta mig efter intervjutillfället om det är något som du vill tillägga eller ta bort.  

 

Uppsatsen är en offentlig handling och kommer att finnas på Ersta – Sköndals högskola. Om du 

önskar ett exemplar av studien så är du välkommen att höra av dig till mig så ordnar jag det. 

 

 

Jag har läst och förstått innehållet och samtycker till att deltaga i denna studie.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Namn & datum 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Var är du bosatt någonstans? 

• Hur ser din familj ut, vilka består de av?  

 

Förförståelse 

• Vad hade du för kunskap/uppfattning om huliganism innan du fick reda på att ditt/ dina barn 

var involverad? 

• Hur var din syn på huliganer/ människor som var aktiva i negativa supporterkretsar? 

• Hade du några tankar om varför barn/ungdomar dras till dessa kretsar? 

 

Upptäckt & hantering  

• Kan du berätta om när du fick reda på att ditt/ dina barn var i riskzonen eller ägnade sig åt 

huliganism? 

• Hur fick du reda på det? 

• Hur gammal var han då? 

• Hur reagerade du? 

• Hur kändes det? 

• Vad gjorde du då? 

• Sökte du någon form av information? 

• Sökte du någon form av stöd? 

 

Förändring  

• Hur påverkades du av det här? 

• Var det något som förändrades? 

• Hur påverkades ditt liv av detta? 

• Påverkades din syn på ditt barn? 

• Upplevde du att din självbild av dig som förälder förändrades? 

 

Avslutande frågor 

• Är det någon fråga som jag i mötet med andra föräldrar bör ta med eller ta bort? 

• Har du något mer som du vill berätta eller tillägga? 

 

 


