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Sammanfattning 

 

Titel:  Konsumentbeteende: En studie om en subkulturs adopterande av 

varumärken 

 

Författare: Marcus Karlsson, Anis Kheder and Zahir Muqurai 

 

Handledare: Jon Bertilsson 

 

Examinator: Annette Cerne 

 

Examinations datum: 2011-01-14 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur subkulturer värderar och tar 

sig an varumärken samt förstå hur dess konsumtion kan förhålla sig till 

adoptionsprocessen. 

 

Frågeställningar: Vilka är de bakomliggande faktorerna till att en subkultur 

adopterar varumärken? Hur kan adoptionsprocessen förhålla sig i en subkultur 

som casualkulturen? 

 

Metod: Netnografisk undersökning genomfördes för att lyfta fram de 

värderingar som finns inom en subkultur som huliganismen.  

 

Resultat: Individer ansluter sig till subkulturer och tar till deras värderingar 

eftersom de försöker finna sin identitet. Inom subkulturer har varumärken fått 

stor betydelse och präglar gruppens symbolik och konsumtion. Varumärken för 

inte bara med sig yttre faktorer utan har även en påverkan på individen och dess 

identitet. 

 

Nyckelord:  konsumentbeteende, huliganism, det sociala systemet, diffusion, 

  varumärkeskapning, adoptionprocess. 
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Abstract 

 

Title:  Consumer Behavior: A study of a subculture adoptees of brands 

 

Authors: Marcus Karlsson, Anis Kheder and Zahir Muqurai 

 

Mentor: Jon Bertilsson 

 

Examiner: Annette Cerne 

 

Exam. Date: 2011-01-14 

 

Purpose: The purpose of this study is to understand how subcultures evaluate 

and adopt brands and understand how its use can relate to the adoption process. 

 

Formulation of questions: What are the underlying factors that a subculture 

adopts brands? How can the adoption process behave in a subculture like 

casualculture? 

 

Methodology: A netnographic study was conducted to highlight the values that 

exist in a subculture as hooliganism.  

 

Results: Individuals joining the subcultures and using its values because they 

are trying to find his own identity. In subcultures brands has become something 

very important and characterizes the group's symbolism and consumption. 

Brands are not only about the external factors but has also an impact on the 

individual and its identity.  

 

Keywords: consumer behavior, hooliganism, the social system, diffusion, brand 

hijack, adoption process. 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras en kort bakgrund kring ämnet. 

Bakgrunden följs av en problemdiskussion som redogör valet av forskningsområde 

samt vår problemformulering. Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte, 

avgränsningar samt tidigare forskning och en övergripande disposition.  

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett samhälle där utvecklingen under de senaste decennierna förändrats 

ofantligt. Vi har det ekonomiskt bättre, företagen är fler och konkurrensen är allt 

tuffare. Studier pekar på att vårt samhälle präglas av en hyperkonsumtion, där 

identitet och grupptillhörighet skapas genom konsumtion (Belk, 1988; Thor, 

2005; Chaney, 1996). Genom att äga saker ska ett symboliskt budskap svara för 

vem en individ är till sin omgivning. Utseende, beteende och språk blir en 

symbolisk ensemble som tillsammans bygger upp och skapar en livsstil, och när 

en livsstil imiteras och delas av andra individer formas en subkultur. 

 

Huliganismen associeras ofta med det supportervåld som inträffar på olika 

sportevenemang världen över (www.wikipedia.org). Huliganismen anhängare har 

bildat en slags subkultur, där grupper av individer som känner samhörighet 

samlas och delar med sig av sina gemensamma värderingar (McAlexander & 

Schouten, 1995). Det symboliska värdet inom denna subkultur har tagit sig an att 

ursprungligen bära supporterlagets utstyrsel men med tiden som växte har en 

mer "vanlig" klädstil tagits till för att uppfattas som mer undanskymd på läktare. 

Den "vanliga" utstyrseln växte fram på brittiska fotbollsläktare och har tilldelats 

namnet casual (www.wikipedia.org). Denna klädstil illustrerar varumärken som 

Burberry, Stone Island, Fred Perry, Ben Sherman, La Coste m. fl. och har format 

huliganismens image. Det har skapat ett signum som enligt spridda utlåtanden, 

att bär man inte casual kläder, kan man heller inte kalla sig huligan. 

 

 Casualstilen har blivit ett invävt beteende som markerar för hur huliganer 

konsumerar kläder. Konsumentbeteendet är enligt Kotler & Keller (2009) vad 
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individer bygger upp genom sociala, personliga och kulturella faktorer och det är 

framförallt de kulturella faktorerna som har starkast inverkan på människor. En 

huligan kan i viss mån behöva ändra sin klädsel för att ens få tillhöra gruppens 

gemenskap. I ett modernt samhälle menar Belk (1988) att de ting vi omger oss av 

är det som skapar mening för våra liv. Det som då utmärker dessa huliganer, är 

att de ting, som kläder, formar deras image och valet av varumärken får därmed 

ett oerhört högt symbolisk värde för gruppen. Aaker D. & Aaker J. (1996; 1997) 

menar att varumärken inte bara är en representation för en vara eller tjänst, 

utan har fått en funktion som skapar en attityd och kommunikation som 

påverkar individers image och livsstil. Varumärken blir därför genuint att 

applicera i en subkultur, eftersom det stärker den symboliska identiteten som 

finns inom gruppen. 

 

I takt med att samhällets utveckling går mot att bli en slags jakt mellan 

samhörighet och identitet, får varumärkens en väldigare betydelse bland 

konsumenterna. Kulturer är den bredaste och djupaste inspirationskällan när 

det kommer till konsumenters beteende (Kotler & Keller, 2009) och därför är 

subkulturers konsumtion i hög grad ett intressant område att belysa. I takt med 

att marknaden blir mer heterogen och att individers personliga val blir allt 

viktigare (Thor, 2005) blir varumärkens roll enorm på en konkurrensutsatt 

marknad. Att stärka en identitet genom klädsel kan tolkas som en 

subkommunikation som ska ge uttryck för vilka individer i ett modernt samhälle 

är. Redan på 70-talet belyste Hebdige hur klädstilar, som punkrocken, 

utvecklades och lades som grund för en livsstil (Hebdige, 1979). Precis som de 

unga människorna i Sverige idag,, ville punkarna stärka sin identitet genom sina 

personliga val, och formade en egen subkultur som skapade mening för dem. 

Subkultur och konsumenters värderingar av varumärken blir därför ett 

intressant område att undersöka.  

1.2 Problemdiskussion 

Subkulturer har blivit en slags samlingsplats där människor samlas för att dela 

med sig av sina gemensamma värderingar. Den här samhörigheten kan anses ha 
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bidragit med att det finns grupperingar i samhället då människor värderar ting 

olika. Många subkulturer har format och stärkt sin gruppidentitet med hjälp av 

varumärken. Enligt McAlexander & Schouten (1995) är subkulturers legitima 

adopterande av varumärken en stark fördel för företagen eftersom dessa 

konsumenter utmärker en hög grad av lojalitet. Exempelvis har en del av Harley 

Davidsons konsumenter blivit så pass benägna av varumärket, att det inte längre 

handlar om att ebart köra motorcykel, utan snarare att personen lever upp till en 

livsstil som formats utefter ett varumärke (McAlexander & Schouten, 1995). Det 

skapar en kännedom och kan påverka andra individer som ännu ej tagit del av 

ett varumärkes innehåll.  

 

Varumärkets identitet och personlighet bygger på en unik uppsättning av 

associationer som skapar en stark relation till sin målgrupp och påverkar 

konsumenters beteende (Aaker J. L., 1997; Aaker D. A., 1996). Ett starkt 

varumärke kan vara en utav de bidragande orsakerna till att en vara eller tjänst 

adopterats av en subkulturs medlemmar. Men när varumärkets riktade 

målgrupper inte reagerar, och en för företaget överraskande och oönskad grupp 

konsumenter, i stor omfattning börjar adoptera varumärket utbryter företagets 

image. Enligt Wipperfürth (2005) kallas detta fenomen för varumärkes kapning, 

brand hijack, och det innebär att det snarare är konsumenterna som styr 

varumärkets symbolik än marknadsavdelningen. 

 

Ett aktuellt företag som för några år sedan drabbades av detta fenomen är 

Burberry. Burberry är ett brittiskt lyxvarumärke, som lyckats sälja jackor i 

trettiotusenkronors klassen (www.burberry.com). De har sedan länge varit ett 

exklusivt varumärke i premium klassen, med konsumenter som är villiga att 

erlägga en extra slant för att få en mer unik klädstil. Av oförklarlig anledning 

började individer från en oönskad subkulturell grupp, så kallade "chavs", att 

anamma varumärket och använda det som deras signum (Hayward & Majid, 

2006). ”Chavs” är en nedsättande term som används för att beskriva stökiga 

brittiska tonåringar från den vita arbetarklassen som engagerar sig i 

samhällstörande aktiviteter (Hayward & Majid, 2006). I och med att 

användningen inskränkte på Burberrys tänkta och önskade målgrupp, tog 
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företagets varumärke skada. I ett sådant fall går det inte längre att agera 

rationellt eftersom varumärkets betydelse fått andra innebörder som lett till en 

konsekvens som missvisande kännedom hos en oönskad målgrupp.  

 

Rogers (1995) utvecklade en modell där fem olika typer av identiteter kunde 

karaktäriseras från det att en innovation går igenom en adoptionsprocess. Dessa 

delades in i innovators, early adopters, early majority, late majority och laggards. 

Rogers (1995) menade att hur effektivt en adoptering sprids, handlar till stor del 

om vem eller vilka det är som sprider den. Dock kräver det att skaparen av 

produkten, samt hans underordnade agenter som är engagerade inom fältet, kan 

överföra det till andra människor (Bourdieu, 1993; Rogers, 1995) . Opinionsledare 

som har hög social status har lätt för att inspirera människor i sin omgivning 

(Valente & Davis, 1999). Men det är framförallt när kommunikation sker mellan 

individer som påminner sig om varandra, som känner en samhörighet 

sinsemellan, spridningen av nya idéer blir som effektivast (Rogers, 1995). Rogers 

(1995) kallar detta för interpersonell kommunikation och tillkännager att 

diffusionen har en emotionell karaktär. Spridningen byggs tydligare på 

subjektiva kriterier en förenad medmänniska kommunicerar än ur de objektiva, 

faktabaserade, perspektiv som presenteras från vad ett varumärke själv säger sig 

stå bakom. 

 

Spridningen av varor och tjänster inom subkulturer och dess anammande av 

varumärken har av erkännande inte enbart negativa följder. Stacey Cartwright, 

VD för Burberry, menade att "chavs" aldrig var ett problem för Burberrys 

varumärket eftersom denna grupp aldrig täckte mer än tio procent av deras 

totala intäkter och gällde bara Storbritannien, därför kunde inte effekten ge 

någon större skada på dess varumärke (www.thesun.co.uk, 2005).  

 

Utifrån detta perspektiv kan företag istället dra nytta av brand hijack-fenomenet 

eftersom det skapar en viss kännedom bland konsumenter. Men vad som kan 

anses angeläget är hur en subkultur tar till och sprider denna konsumtion inom 

sin grupp. Adoption kan vara ett krav, och därmed enda vägen in till exempelvis 

en huliganfirma. Att identifiera huliganer i en adoptionsprocess kan vara svårt 
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att belysa av den orsak att samtliga medlemmar inom en och samma subkultur 

erhåller olika status och roller. Vilket gör att den rationella synen, om fem 

identiteter enligt adoptionsprocessen, kan anses vara irrelevant i de fall när en 

ny otänkt målgrupp adopterat en vara. Effekten utav brand hijack kan snarare 

bidrar med en "double loop" där istället för att produkten mjölkas ur, får den ett 

nytt uppsving och får en förlängd livscykel trots att den blivit stämplad att vara i 

ett "late majority"-stadie. Samtidigt kan även subkulturers adopterande lamslå 

varumärket och därmed avstannar spridningen i ett betydligt tidigare stadie. 

1.3 Problemställning 

 Vilka är de bakomliggande faktorerna till att en subkultur adopterar 

varumärken? 

 Hur kan adoptionsprocessen förhålla sig i en subkultur som 

huliganismen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur subkulturer värderar och tar sig an 

varumärken samt förstå hur dess konsumtion kan förhålla sig till 

adoptionsprocessen. 

1.5 Avgränsningar 

Studien låter oss följa hur individers val av märkeskläder påverkas inom ett givet 

socialt system, i bemärkelsen en subkultur. Detta eftersom casualkulturen 

utvecklats mot att bli vad som symboliserar dagens huliganism. Vi kommer även 

att avgränsa oss till de yngre generationerna i samhället då det är denna grupp 

som påverkas mest och har lättare för att ta till sig de kulturella värderingar som 

finns inom subkulturer och ansluter sig därför till olika sociala grupper och 

grupptillhörigheter. Likaså är det i Sverige studien har sitt fäste och därmed 

kommer svenska huliganer bli de som belyses. 
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1.6 Tidigare forskning 

”Impossible is nothing - En studie av symboliskt värdeskapande i Adidas 

varumärkes-kommunikation och samspelet med hip-hopkulturen" är en 

magisteruppsats som belyst hur varumärket Adidas reagerade när 

hiphopkulturen började använda ett varumärke som var inriktad mot en helt 

annan målgrupp, idrottare. Denna undersökning visar bland annat på att en 

subkultur kan påverka det symboliska värdet på ett varumärke genom att inte enbart ta 

till sig de symboliska karaktärer varumärket står för, utan även överföra subkulturens 

värderingar på varumärkets image. I detta fall öppnades möjligheterna upp för Adidas 

när ett helt nytt segment började intressera sig för deras varumärke. Varumärket 

profilerade sig då att rikta budskap till flera olika typer av konsumenter och kunde dra 

fördel av utvecklingen istället för att försumma den otänkta målgruppen.  

 

"Hur subkulturer konstruerar mening med hjälp av varumärken, en studie av en 

fitnesskultur" är en magisteruppsats som undersökt vad för funktion varumärken 

fyller hos en subkultur som fitnesskulturen. Enligt författarna har fitnesskulturen 

bidragit med att ett nytt kroppsligt ideal ändrat våra värderingar om vad som är en 

sund livsstil och att subkulturer annekterar varumärken för att skapa stilar i ett 

modernt samhälle. Slutsatserna i uppsatsen är att träningen blivit en stor del av 

medlemmarnas liv, och de tar träning på stort allvar. Rätt kläder och skor i rätt 

sammanhang är avgörande för självkänslan i träningslokalen och för att få 

tillhöra gruppen. Medlemmarna utövar en livsstil som manifesterar sig i 

särskilda sammansättningar av varumärken. Varumärkena i sig har betydelse så 

länge det anses ha betydelse för identiteten. Dessa sammansättningar definierar 

subkulturen fitness och berättar dels för omvärlden och dels för dem själva vilka 

de är och vad de står för.  

 

Dessa uppsatser har givit oss påbyggande information om hur dels varumärke tacklar 

situationen när det blir utsatt för en "kapning" och dels vad ett varumärke fyller för 

funktioner för en subkultur. Det har givit oss en förståelse för hur företaget agerar och 

likaså vad som driver individer till att ta till varumärken och ansluta sig till olika 

subkulturer. 
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1.7 Disposition 

 

•Här presenteras vad som gjort grunden till våran studie, 
vad för problem vi konkretiserat ,vad syftet är och hur vi 
avgränsat oss.

1 Inledning

•Här ges en historisk bakgrund på hur huliganismen 
uppstått och vad som kännetecknar denna subkultur.2 Huliganismen

•Här presenterar den valda metod samt hur vi gått tillväga 
med att hitta information och vad för motiv vi har för val 
av undersökningsmetod.

3 Metod

•Här presenteras de underbyggande teoretiska 
referenserna vi använt oss utav.

4 Teoretisk 
referensram

•Här presenteras vilka typer av människor som ansluter sig 
till huliganismen och visar hur verklighetens värderingar 
ser ut idag för casuals/huliganer i Sverige. 

5 Empiri

•Här presenteras vad vi kommit fram till genom vår 
empiriska datainsamling och hur detta förhåller sig till 
våra teorier.

6 Analys

•Vilka slutsatser vi kan göra utifrån vår studie presenteras 
här. 7 Slutdiskussion

•I kapitlet ges en sammanställning på tryckta, digital källor 
och podcasts vi tagit del av.8 Referenslista

•Här angivs urklipp från olika trådar på forum samt 
begreppsförklaringar.9 Bilagor
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2 Huliganismen och casualkulturen 

Nedan presenteras ett avsnitt för hur huliganismen uppstod och vad det är som 

utmärker denna subkultur. Ur huliganismen har det sedan växt fram casual-

kulturen som vi kommer att ta fäste vid eftersom det är här huliganers konsumtion 

och värderingar byggts upp. Detta kapitel är enbart en introduktion till 

huliganismen, och subkulturen som växt fram ur, och det kommer ges en mer 

detaljerad vy i kapitel 5 som behandlar den empiriska datan. 

2.1 Huliganism 

Huliganism är något de flesta människor associerar med det gängvåld som 

förekommer på framförallt fotbollsläktare världen över. Oftast sker detta i ett 

lands högre divisioner i en lagsport och den individ som utövar detta våld, i en 

sportklubbs namn, kallas för huligan (www.wikipedia.org). I debatter anser 

många att huliganism är något som växt fram på grund av en fanatism för det 

egna laget, att de "brinner" så mycket för sitt lag och att de gör vad som helst för 

det. Medan andra menar att huliganer är ointresserade av sport och deltar i 

matcher enbart för att söka bråk (www.wikipedia.org). Huliganerna anser sig 

själva gilla fotbollen och älskar stämningen som byggs upp inför och under 

matcher, att det leder till bråk emellanåt är något som tycks uppstå "i hetluften" 

och det är då vissa såkallade "övertramp" leder till våldsamheter 

(www.sverigescenen.se) . 

 

Huliganfirmor är det samlade namnet på de grupper som sysslar med våld i en 

sportklubbs namn  (www.wikipedia.org). I Sverige finns det ett flertal olika firmor 

och Stockholmslaget AIK tillhör landets största. AIKs supporter grupp kallas för 

Firman Boys och deras handlingar har rubricerats i media otaliga gånger sedan 

början av 90-talet (www.sverigescenen.se). Att bli delaktig i en firma är vad firman 

själva inte anser är vilket medlemskap som helst, utan det handlar i stora hela 

om ett brödraskap där en person måste kvalificera sig in, genom att vara lojal 

mot sina vänner och ställa upp samt aldrig backa ur vid våldsamheter för att 

göra sig förtjänt av ett medlemskap (www.sverigescenen.se). Det är påtagligt att 
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individerna inom dessa firmor har en mentalitet som finner ett starkt driv för sitt 

lag och gruppgemenskapen. De känner en stark kärlek till det egna laget som 

samtidigt tycks skapa en stark tillhörighet till gruppen och dess "extrem 

supportrar". 

2.2 Casualkulturen 

Casualkulturen är en subkultur som växte fram på fotbollsläktaren i England i 

slutet av 70-talet(www.wikipedia.org). Engelska fotbollsfans var kända för att sitt 

stökiga och aggressiva beteende vilket gjorde att de tvingades anpassa sig för att 

bli accepterade av sin omgivning. Casualstilen kom att innebära en klädsel som ej 

stack ut för att istället klä sig vanligt och avstå från att klä sig i klubbens färger. 

Denna stil växte sig starkare med tiden och fick en allt större betydelse. 

Huliganerna blev svårare att känna igen vid sammandrabbningar samtidigt som 

de blev mer välkomnade då exempelvis krogägare gärna nekade misstänkta 

huliganer inträde(www.letsgofuckingmental.se) .  

 

Det var på 80-talet casualkulturen tog fart och huliganerna började lägga väldigt 

stor vikt vid modeplagg och nya trender. Det var här donkey jackets bytes bort, 

som för övrigt ofta kunde ses bland skinheads(www.wikipedia.org), mot trendiga 

golfjackor av exempelvis märken som Burberry, Lyle & Scott, La Coste, Stone 

Island, Barbour(www.countrylads.com). Idag är en stereotypisk bild av 

casualstilen bland huliganer att de bär Burberry halsduk, vita sneakers, jeans och 

en jacka med en Stone Island logga på vänsterarm(www.wikipedia.org). 

Casualstilen går hand i hand med huliganismen då det blivit ett sätt att klä sig 

och växt ut som en subkultur(www.sverigescenen.se). 

 

Idag är casualstilen mer utbredd och har inte enbart en stark anknytning till 

fotboll. Utan något som också har symboliserat kulturen är att det har varit 

populärt inom musikgenres som pop, indie och rock. Därför är långt ifrån alla 

som klär sig casual huliganer, och en huligan behöver inte nödvändigtvis klä sig 

casual för att få kallas huligan(www.wikipedia.org). Utan det är en stil som 

applicerats och skapat ett generellt symboliskt uttryck för huliganismen. 
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3 Metod 

I det följande kapitlet presenterar vi en redogörelse av de metoder och begrepp 

som vi har valt, samt en motivering varför vi valt den metod framför en annan.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

De två grundläggande metodansatserna är deduktion och induktion. En deduktiv 

ansats har enligt Bryman & Bell (2005) sitt ursprung ifrån relationen mellan teori 

och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser o ch idéer som 

härleds från teorier. Utifrån vad man vet om ett visst område, gör man alltså 

teoretiska överväganden som rör detta. Forskaren härleder och deducerar en 

eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. En induktiv  

ansats är dess raka motsats enligt Bryman & Bell (2005) då synsättet mellan teori 

och forskning genereras utifrån praktiken.   

 

I vår studie har vi valt en deduktiv ansats. Detta eftersom studiens frågeställning  

till stor del redan kan besvaras med valda teoretiska begrepp. Men genom den 

empiriska data om hur huliganismens medlemmar beter sig och konsumerar, 

ökar vi förståelsen om vad egentligen konsumtionen inom subkulturen ska bidra 

med. 

3.2 Val av metod och motiv till varför 

Vi vill lägga fokus på en kvalitativ metod eftersom det handlar om att förstå det 

sociala systemet på grund val av hur deltagarna beter sig i en viss miljö (Bryman 

& Bellman, 2005). Syften är att förstå hur subkulturers värderingar tar sig an 

varumärken samt hur varumärkeskapning kan förhålla sig till 

adoptionsprocessen. Därför kommer information samlas in med ett 

ostrukturerat förhållningssätt så att vi kan gå djupare in på de bakomliggande 

beteendefaktorerna, och samtidigt skapa förståelse för de förutsättningar som 

spridningen av adoptioner får med sig i en verklig kontext. Vi kommer att 

använda oss utav observationer, men dock bara på Internet, då det i vårt fall 
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skulle kräva otroligt mycket tid och resurser för att få fram användbar 

information. Subkulturen vi undersöker är i sig inte så exploaterad i Sverige som 

den exempelvis blivit i Storbritannien, därför är observationer på internet en 

smart och effektiv lösning. Men det ska tilläggas att det är svenska huliganer vi 

undersöker, därför kommer de brittiska huliganerna bara generera en visuell 

bild och en tolkning över hur en huligan beter och klär sig i Storbrittannien för 

att kunna stärka bilden av hur casualstilen framkommit inom huliganismen.  

 

Vår fokus ligger på netnografiska undersökningar, det vill säga en 

Internetbaserad version av etnografi med samma holistiska uppfattning om att 

olika aspekter inte kan förstås och analyseras oberoende av varandra (Kozinets, 

2002). Netnografi använder tillgänglig information i Internetforum i syfte att 

förstå beteendet hos medlemmarna samt hur medlemmarna influerar varandra i 

exempelvis beslutsfattande. Robert Kozinets menar att netnografi som metod 

har klara fördelar gentemot sin föregångare, etnografi. Den främsta styrkan hos 

netnografiska studier är att det möjliggör diskret observation av interaktionen 

mellan medlemmarna i forum, till skillnad från etnografiska studier där 

personerna i studien ofta placeras i ett visst sammanhang vilket kan påverka 

deras beteende och därmed resultatet av studien (Kozinets, 2002). I netnografi är 

sammanhanget inte skapat av observatören utan av deltagarna själva, och 

studien kan utföras genom ett slags fönster ut mot konsumenterna som 

observeras.  

   

Kvalitativ metod känns ganska självklart för oss att använda då vi är intresserade 

av att få en ingående förståelse om hur medlemmar inom en subkultur påverkas 

och styrs, istället för att direkt pröva någon hypotes. Detta gör det svårt för oss 

att i ett tidigt stadium formulera bestämda frågor att ställa. Istället behöver vi 

omformulera och testa nya vägar beroende på vad vi stöter på för att hålla fokus 

under arbetets gång.  
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3.3 Internetforum som observation 

Vid val av internetforum finns där en del kriterier en undersökare bör ta till sig. 

Detta eftersom mycket information som finns på internet kan vara utesluten och 

behöver inte nödvändigtvis tillföra något till studien. Kozinets(2002) menar att 

det finns några centrala aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett 

internetforum. De delades in i att det behövde finnas, 1) en relevant tråd, 

segment eller grupp som ska kunna identifieras med undersökningens 

frågeställningar, 2) hög frekvens bland inläggen, 3) stor andel av deltagarna 

uttrycker sig med anonymitet, 4) detaljrika och väldigt utförliga inlägg och 5) 

mycket "mellan-medlemmar"-interaktion som stimulerar ens undersöknings 

frågor. Denna bedömning medför en viktig övergång av etnografins användning i 

ett sammanhang som internet och dess forum. 

 

Vi har valt att studera subkulturers adopterande av varumärken via observation 

av Internet då vår tolkning pekar på att Internet blivit en central samlingsplats 

för individer som söker sig till olika subkulturer. Vårt val av studie, om 

subkulturers adopterande av varumärken, fann vi extra intressant eftersom de  

kulturella faktorerna har det starkaste inflytandet på en individs 

köpbeteende(Kotler & Keller, 2009). Därför finner vi det vara ytterst angeläget 

att belysa denna studie med tanke på dagens konkurrensutsatta marknad.  

 

Med det i åtanke har vi studerat en hel del olika internetforum både i Sverige och 

Storbritannien. Deltagarna på forumen har en tendens att vara väldigt 

engagerade inom sina ämnen, bara inom loppet av ett dygn hade vi fått 11 

gensvar på en startad tråd. Medlemmarna väljer själva graden av anonymitet, de 

har ett visst smeknamn och ofta utgör inte profilernas bilder, personerna själv i 

fråga. Alla inlägg som publicerats sparas automatiskt till profilens egna och det 

anges ofta direkt, när personen publicerar något i en tråd och hur många inlägg 

den tillfört med.  

 

Det forum vi valt att ta fäste vid är http://www.flashback.org/. Detta eftersom 

Flashback är ett utav Sveriges största internetforum som inledningsvis gav oss 

värdefulla insikter om hur huliganismen och casualkulturen fungerar. De forum 
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vi fann från Storbritannien gav oss inte  den information vi hoppats på och det 

tycktes krävas specifika inbjudningar från en "firma" för att ens ta del av dess 

innehåll. Till följd av Kozinets fem kriterier vad ett bra undersökningsforum ska 

innefatta blev Flashback med sitt breda forum, nära 500 000 medlemmar och 27 

miljoner inlägg(www.flashback.org), ett givet val eftersom svarsfrekvensen var 

hög och antalet aktiva deltagare i huligan/casual-trådarna var väldigt hög. Här 

fanns både många och stora trådar gällande casualkulturen och huliganismen, 

samt var dessa inte äldre än max 5 år tillbaka i tiden, vilket stärkte att flashback 

skulle bli vårat val. 

3.4 Utförande av netnografiska studier  

När man valt ett forum att undersöka, är det först då man kan förbereda hur 

datainsamlingen ska inhämtas. Kozinets (2002) menar att det finns åtminstone 

två viktiga element att följa när man ska inhämta datan till en netnografisk 

studie. Dels den data forskaren kopierar direkt från interaktionen mellan 

forummedlemmarna och dels den information forskaren själv skapar från sina 

observationer (Kozinets, 2002). Ser vi till vår studie har vi själva startat upp olika 

medlemskap på diverse forum. Inte för att det var ett krav att få ta del av 

innehållet, i alla fall inte bland de flesta forumen, men eftersom vi stundtals vill 

dyka in med frågor och delta i diskussionen blev det ett krav vi ställde på oss 

själva.  

 

Observationerna har främst skett på de trådar som innehåller hög andel 

delaktiga medlemmar, många inlägg som uppdateras frekvent med nya. Utefter 

våra observationer har vi kunnat ta fäste på den grupp Kozinets kallar insiders. 

Insiders är de som har starka band till onlinegemenskapen och 

konsumtionsaktiviteten och tenderar att vara långvariga på forumen och blir 

ofta refererad av andra forumdeltagare (Kozinets, 2002). Dessa har vi lyckats 

kunna identifiera på basis av de inlägg de skriver och det verbala skrivspråket 

dessa för med sig i diskussionerna. Ofta har individer som deltar i trådarna en 

stark anknytning till vad som diskuteras, och uppskattningsvis delar man gärna 
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med sig av sina tankar. Men det är framförallt insiders som bidrar med den mest 

värdefulla informationen som kommer få betydelse för våran studie. 

 

Eftersom vi själva varit delaktiga bland trådarna har vi själva kunnat få ut 

information och i viss mån kunnat styra diskussionerna vart vi vill ha dem. Detta 

eftersom vi velat maximera innehållet i den data vi velat få ut av trådarna och 

öppna upp för diskussion bland medlemmarna. Vi har frågat exempelvis om 

varför ett par valda varumärken blivit associerat med huliganismen och 

casualkulturen samt hur en ledare väljs ut. Ett utav svaren är det som vägt tyngst 

i hela studien, så även ifall svarsfrekvensen och innehållet varierar kraftigt, har 

det ändå hjälpt oss att förstå subkulturen och vad som ger mening åt individerna 

som verkar i den. 

3.5 Tillförlitlighet 

Empirin till vår studie är relativt ny och inläggen vi funnit på Internet sträcker 

sig inte mer än till max ett par år tillbaka och eftersom det är en beteendeprocess 

vi belyser är tillförlitligheten en viktig komponent. De trådar vi undersöker och 

tagit del av har undersökts extra noggrant. Det genom att förstå vilka på forumen 

som har störst förtroende bland medlemmarna. Insiders är de som enligt 

Kozinets (2002) medför högst tillförlitlighet, och anses ha en högre status på 

forumen. Därför kommer deras inlägg ge en högre relevans även ifall alla 

medlemmars inlägg är värdefulla, speciellt i de fall andra får medhåll i sina 

utlåtanden ifrån de vi klassificerar som insiders. En ny medlem kan ha god 

erfarenhet kring huliganismen och casualkulturens verklighet och därmed ge 

betydelsefull information till vår studie som är värt att belysa. 

 

Genom att följa denna tillförlitlighets-struktur, följer vi Kozinets (2002) metodik 

och får ut tillförlitligt material som kommer stärka innehållet i den empiriska 

insamlingen.  
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3.6 Användning av tidigare kunskap 

Eftersom vi har tagit del av en tidigare studie om hur hiphop-kulturen 

adopterade varumärket Adidas, har vi redan skapat en förståelse för vad som 

sker när ett varumärke börjar användas av en slumpartad målgrupp. I Adidas fall 

var resultatet positivt eftersom det då öppnade upp marknaden för ett nytt och 

oberäkneligt segment. Men eftersom vår studie tagit sitt fäste vid hur en 

subkultur som casualkulturen adopterar varumärken, har boken Diffusion of 

Innovations och artiklar om subkulturer och deras konsumtion, samt 

varumärkens symboliska betydelse blivit kärnan i vår teoretiska förhållning till 

undersökningen. Dessa har sedan kompletterats med artiklar via google scholar 

och givit oss en mer djupgående och ny forskning kring ämnena.  

 

Accelerating the Diffusion of Innovations Using Opinion Leaders är en artikel som 

vi använt oss utav och skapat en mer ingående förståelse hur denna  adopterings 

process spridning skiljer sig åt beroende på vad för typ av individ det är som 

sprider adoptionen. Även sekundära artiklar om hur individers handlingar 

påverkas och identiteter formas har stärkt det teoretiska avsnittet och givit oss 

argument som kommer kunna anknytas till vår analys.  

3.7 Teoretisk metodanalys 

En vanlig kritik mot att använda kvalitativa metoder är enligt Bryman & Bell 

(2005) att forskningen oftast sker väldigt ostrukturerat. Intervjuer kan då göra 

att de tillfrågade påverkas av intervjusituationen och svarar reaktivt, vilket kan 

innebära att svaren inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Detta är 

dock inget problem som direkt kan lösas med att istället använda kvantitativa 

metoder, eftersom det även då finns risk för att respondenterna svarar 

annorlunda än hur de faktiskt agerar. Observation är den metod som enligt 

Bryman & Bell (2005) kommer närmast verkligheten i den mån att observeraren 

går in i en grupp och sätter sig in i dess beteende och sociala miljö. Dock finns det 

även då en liten risk att observatören påverkar de observerade samt att det, som 

tidigare nämnts, är en mycket resurskrävande metod.  
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Anledningen till att den här kritiken mot ostrukturerade intervjuer blivit så 

omdiskuterat är för att kvalitativ metod enligt Bryman & Bell (2005) vilar på ett 

starkt starkt intresse att förstå den sociala verkligheten på grundval av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Studien blir därmed 

verklighetsnära och borde värdesättas som tillförlitliga.  

 

Det bör dock hållas i åtanke att ostrukturerade intervjuer inte ger några 

definitiva svar. Detta är anledningen till varför vårt fokus har varit att observera 

medlemmarna i forumen istället för att genomföra några djupare intervjuer med 

dem. Anonymiteten som kommer med netnografiska studier kan även ses som 

en nackdel då det ibland innebär att människor slänger ur sig ogenomtänkta 

åsikter vilka kan vara missvisande i en studie. Det kan även försvåra djupgående 

undersökningar om det inte går att analysera vem personen bakom inlägget är. 

Reliabiliteten kan med andra ord vara betydligt svårare vid netnografiska 

studier. 

 

Ur en validitetssynpunkt kan det sägas att det finns ett visst problem med att 

teorierna vi studerar är skapade ur ett etnografiskt tillvägagångssätt medan våra 

empiriska studier ska tas fram genom främst netnografiska studier. Relevansen 

på appliceringen av teorierna mot empirin kan diskuteras då dessa inte är 

framtagna för netnografiska studier. Vi tror dock att tillvägagångssätten är nära 

besläktade och att det därför är rimligt att dra paralleller däremellan.  
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4 Teoretisk referensram 

I denna del av uppsatsen presenteras de teorier som ligger till grund för vår analys 

och kommer att ge stöd till den empiriska datan. Nedan följer en teorikarta samt 

en beskrivning för hur kapitlet är uppdelat och har en logisk följd med sig.  

 

 

 

 

Studien har sitt fäste vid hur subkulturer konsumerar samt varför de använder 

och tar till varumärken. Därför kommer vår teoretiska referensram först belysa 

vad som är de bakomliggande orsakerna till hur människan styr sitt val av 

konsumtion samtidigt som vi delar med oss av mer ingående faktorer gällande 

det mänskliga beteendet. Därefter sätts konsumtionen och beteendet in i ett 

sammanhang som hur subkulturer värderar symbolismen och vad som driver 

medlemmar inom subkulturer att ansluta sig. Diffusionsteorin tar i akt hur 

innovationer sprider sig i ett samhälle och denna teori har vi plockat med för att 

främst bearbeta hur en subkulturs konsumtion artat sig och vilka typer inom ett 

nätverk som styr medlemmarnas val. Sist presenteras varför varumärken har 

betydelse för konsumenter och används för att förstå varför subkulturer och 

deras konsumtion adopterar, ibland kapar, varumärken och integrerar dessa 

som en slags symbolisk värdeladdning bland sina medlemmar. 

Konsumentbeteendets ursprung

Konsumentkulturen och subkulturers symboliska 
värden

Diffusionsteorin

Varumärkets betydelse
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4.1 Konsumentbeteendets ursprung 

Konsumentbeteende är den studie som har sitt ursprung i hur individer, grupper 

och organisationer väljer, köper, använder och nyttjar varor, tjänster, idéer eller 

upplevelser för att tillfredställa sina behov och viljor. En konsuments 

köpbeteende speglas i personliga, sociala och kulturella faktorer. Enligt Kotler & 

Keller (2009) är det de kulturella faktorerna som vilar på den bredaste och 

djupaste inspirationskällan och har därför blivit en stödjepelare till de personliga 

och sociala faktorerna när vi studerar konsumentbeteende. 

4.1.1 De kulturella faktorerna 

”En kultur är socialt konstruerad, dvs. den är i grunden en mänsklig skapelse och 

bärs upp av en grupp människor, vilken fungerar som ett kollektiv. Olika grupper 

skapar olika kulturer och det är således inte den mänskliga naturen som avgör 

kulturen." 

 

Detta uttryckte Hofstede (1990) och han menade att kulturen bör inte enbart stå 

för sociala strukturer, beteende och sedvanor utan också för mentala fenomen, 

hur individer i ett visst samhälle tänker och värderar verkligheten. Det är inte 

bara beteendet i sig det handlar om, utan vad som ligger bakom, språket och 

handlingen, som vägleder det (Hofstede, 1990; Alvesson & Sveningsson, 2007) . 

Språket fungerar som ett verktyg för mänsklig kommunikation, v ilka ord, och 

hur de används har stor betydelse. Vissa språkbruk är väldigt starkt laddade och 

fungerar för att klargöra föreställningar och värderingar. Ibland pratar man om 

känslor, idéer, förnimmelser och ibland är det faktan, analysen och 

informationen som väger tyngre. Vilket det än är som används, skapas både 

positiv och negativ värdeladdning som bidrar till skapa eller återskapa kultur er. 

Språkbruket är någorlunda historiskt bestämt och något som vuxit fram över 

tiden och förmedlats via traditioner och vanor (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

 

Handlingar kan vara avgörande för att beskriva en viss typ av kultur. Bourdieu 

(1993) menade att i ett samhälle där folk med gemensamma intressen samlas för 

att de tror på något som har värde för dem, kallas för "det kulturella fältet". I 

samband med ritualer kan den fysiska sidan utpräglas i form av klädsel, stil och 
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beteende (Wolven, 2000). Olika ritualer skapas därmed för att ge uttryck för 

kulturens gemensamma stämning, värderingar och förhållningssätt till andra.  

4.1.2 Identiteten och dess livsstil 

Vi människor skiljer oss från varandra genom att klä och bete oss på olika sätt. Vi 

intar olika roller som chefen på jobbet, dottern till fadern och studenten i plugget 

osv. Goffman (1959) poängterar att det sociala livet är en slags dramatisk 

prestige, där individer antar roller i sitt dagliga liv för att representera sig själva 

och skapa ett intryck bland andra individer i den sociala världen. Andra menar 

att det framförallt är i de sociala interaktionerna, förståelse och kännedom 

skapas (Winther Jorgensen & Phillips, 1999) och formar vår subjektiva verklighet 

(Berger & Luckmann, 1966). Detta rollspel kan tolkas vara det som formar en 

individs identitet och att det är identiteten som till stor del bidrar med ett 

rolldeltagande vars handlingar skapar en individs verklighet, och utifrån en 

individs sociala tolkning bildas en förmåga att kunna identifiera och verifiera 

olika typer av identiteter i vardagslivet(Berger & Luckmann, 1966) .  

 

Livsstil och identitet är två begrepp som ligger intimt nära varandra. Identiteten 

är ett fenomen som växt fram ur det dialektiska förhållandet mellan individen 

och samhället (Berger & Luckmann, 1966) samtidigt som ens livsstil är det 

mönster av handlingar som differentierar oss människor (Chaney, 1996). 

Människor använder livsstilar i sitt dagliga liv för att identifiera och förklara den 

komplexa anknytningen till sin identitet och utsida(Chaney, 1996; Belk, 1988) .  

Hur man exempelvis går klädd, spelar stor roll hur personen kommer uppfattas 

och bli bemött av sin omgivning. 

4.1.3 Subkulturer och sociala grupper 

När vi ser till kulturer och människans identiteter och livsstilar, är det något som 

ofta skapats utefter hur andra grupper av individer format och skapat någonting. 

Chaney (1996) menade att ens livsstil är ett mönster av handlingar som länkar 

samman en person till en social grupp i det moderna samhället, och att det är det 

sociala livets konstruktion som summeras till att vara ens kultur. 
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Varje kultur består av mindre subkulturer, som är den samling av individer med 

bestämda uppfattningar och beteenden och skiljer sig från en större kultur 

genom att framhäva en unik socialisering bland sina medlemmar (Kotler & 

Keller, 2009). Medlemmar i subkulturer kan utmärka sig genom att ha en viss 

ålder, etnisk tillhörighet, kön och att de delar vissa gemensamma värderingar 

som kan vara av religiösa uppfattningar eller sexuell läggning. Att ungdomar 

söker sig till subkulturer kan ses som en reaktion på det moderna samhället vi 

lever i. Moderniseringen har gjort att dessa ungdomar inte längre är bundna till 

det gamla traditionella sättet att leva, utan strävar efter att bli tolkade som en 

unik och stark människa som många försöker ta efter. 

4.1.3.1 4 dimensioner av äktheten i en subkulturs klädstil  

När det kommer till hierarkin inom subkulturer så finns det vanligtvis en 

ledargestalt. Fox är en utav de forskare som undersökt och analyserat 

subkulturen för punkare. Punkarna kategoriserades I 4 olika grader som delades 

in som hardcore, softcore, preppies och spectators (Fox, 1987). Hardcore 

medlemmarna var kärnan i kulturen och inspirationen för de andra. Medan 

softcore var insatta i sin subkultur men följde inte livsstilen lika hårt som den 

föregående typen. Preppies bestod av den grupp oönskade wannabes och 

spectators var bara vanligt folk som uppskattade kulturen utifrån. ”The 

hardcores expressed the greatest loyalty to the punkscene as whole” (Fox, 1987) 

och utan hardcore medlemmar tappar subkulturen snabbt sin prestigefyllda bild 

man skapat kring sin omvärld. Denna tolkning om hardcore-medlemmar bland 

punkarna är något man kan applicera på flera subkulturer, exempelvis 

huliganismen. 

4.2 Konsumentkulturen och subkulturers symboliska värden 

Konsumentkulturen kan ses som en modern form av status grupperingar  i 

samhället. Chaney(1996) menade att konsumtion har en central roll för våra liv 

och har förändrat våra kulturella värderingar, på så vis att den blivit en stor del 

av vår sociala identitet och livsstil. Kotler & Keller (2009) antyder att kulturer 

består av en uppsamling av underliggande subkulturer där en unik socialisering i 
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bemärkelsen av språket och en viss känsla sinsemellan medlemmarna äger rum. 

Inom dessa subkulturer, har konsumtionen blivit något som ska identifiera och 

visualisera en grupp genom vissa objekt, aktiviteter och symboler(McAlexander 

& Schouten, 1995). Varumärken är något som ofta tas till och används för att 

symbolisera subkulturens tillhörighet och gemenskap. Denna typ av konsumtion 

kan anses vara oerhört komplex, och bestäms av kulturens grundläggande 

värderingar som är accepterade i olika grad av dess anhängare (Fox, 1987; 

McAlexander & Schouten, 1995) . I vår konsumentkultur definierar inte 

människor sig själva till att tillhöra en viss social grupp, utan gör snarare uttryck 

för sin identitet genom aktiviteter, objekt och relationer som skapar mening för 

dem. Det är genom dessa objekt som gör att de kan relatera till andra människor 

och dömma om deras delade värden och intressen. 

 

Att bli medlem i en subkultur innebär generellt att man börjar i de nedre delarna 

av gruppens hierarki(McAlexander & Schouten, 1995) . Det handlar till stor del om 

att man måste förtjäna sig till en högre plats om man är så präglad och frälst av 

en subkultur. McAlexander & Schouten (1995) menar att individer som 

investerar sin energi i en konsumerande subkultur kommer förr eller senare 

internalisera dess värderingar och forma sin identitet utefter. De medlemmar 

som blir så pass benägna och engagerade inom gruppen, tolkas vara "hardcore"-

medlemmar och har en dominerande roll inom subkulturen (Hopper & Moore, 

1983; McAlexander & Schouten, 1995).  Att subkulturer anammar varumärken 

och deklarerar dem som sina egna gör att varumärket förknippas med 

subkulturen i fråga. Det har även gett uppståndelse till något som Hebdige (1979) 

kallar ”symbolic plundering”. Om det finns en grupp som symboliskt kan äga ett 

varumärke så kan denna även förlora denna association om en annan grupp 

inkräktar på varumärket, tar över och förändrar bilden. 

4.2.1 Det symboliska värdet i klädstilar 

Paul Willis forskade kring hur unga människor använde symboler i sin vardag 

för att ge uttryck för sin identitet. Willis (1990) menade att unga människor är de 

mest sofistikerade läsarna av bilder och media av alla typer av grupper i 

samhället. Vid konsumtion av kläder har unga en tendens att utveckla en slags 
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mening av sina köp. Willis (1990) menade att unga människor kombinerar olika 

stilar för att skapa något eget. I en del fall blir stilen så pass unik att den går helt 

emot de normativa definitionerna om vad som anses propert och välklätt. Detta 

är ett sätt för unga att ge uttryck för sin sociala identitet, då deras konsumtion 

blir väldigt individualiserad. Enligt Willis (1990) så lär sig unga människor, 

delvis, mer om sitt "inre jag" genom att utveckla en image genom en klädstil. 

Kläderna gör att människor känner sig annorlunda i olika sammanhang. Willis 

(1990) menade att vad för kläder en person bär, har stor inverkan på individens 

sätt att tala, hur den beter sig och representerar sig till sin omvärld. Kläder blir 

manipulativa och för att producera rätt effekt och för att få rätt känsla, och 

komma i rätt stämning, är det bra att involvera ett diskret val av färger och stil 

(Willis, 1990). 

4.3 Diffusionsteorin 

I grund och botten handlar diffusionsteorin om hur en person sprider en ny idé 

till en eller flera andra individer och hur denna idé, i takt med att den accepteras 

av omvärlden, blir till en innovation. En idé kan tidigare ha existerat i en annan 

form eller miljö, men så länge idén uppfattas som ny i en grupp eller ett 

sammanhang, kan den anses vara en innovation (Rogers, 1995).  Diffusion är den 

process när en innovation blir kommunicerad genom vissa kanaler över tid 

bland medlemmar av ett socialt system (Rogers, 1995) och tar i akt hur olika 

aktörer inom det sociala systemet adopterar innovationer, samt varför de inte 

gör det.  

4.3.1 Adoptionsprocessen 

Alla individer i ett socialt system kan vare sig klassas som innovatörer eller 

opinionsledare. Därför möts innovationer ofta av motstånd genom 

konsumenters ovilja att förändra och tar lång tid, ofta flera år, innan idén 

adopterats av "den stora massan". Rogers(1995) identifierade fem olika typer av 

identiteter från det att en adoption går igenom sin livscykel. I figur 4.1 finner vi 

var dessa identiteter befinner sig i en tidslivscykel för adopterande av en 

innovation. Rogers (1995) kategoriserade dessa identiteter som: 
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Innovators är den grupp individer som klassas som de teknologiska 

entusiasterna. De agerar med ett öppet sinne när det kommer till nya komplexa 

idéer och är glada att utforska produkter och tjänster för att sedan ge feedback 

om vad de tycker om idén. 

 

Early adopters är opinionsledare som försiktigt letar efter nya idéer som kan 

skapa drastiska konkurrensfördelar. Denna grupp av människor kännetecknas 

av att vara mindre priskänsliga och är villiga att adoptera en produkt om det ger 

personliga fördelar. 

 

Early majority stämplas som funderarna som adopterar en innovation när dess 

fördelar är bevisade. Denna grupp adopterare benämns tillhöra "mainstream 

marknaden" och är försiktiga av sig när det kommer till nya idéer. 

 

Late majority har en stark ovilja att förändra sig och är väldigt skeptiska till nya 

påfund. Denna grupp har en oerhört konservativ syn på innovationer. 

 

Laggards är traditionsbundna och insisterar förändringar tills deras status quo 

inte längre är en försvarbar mekanism. 

 

Figur 4.1. Rogers Adoptionscykel (Rogers, 1995). 
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4.3.2 Diffusionens effektivitet 

Kommunikation kan definieras som den process av sammanfallanden, eller 

skillnader, när två eller flera individer utbyter information för att stärka, eller 

försvaga, banden sinsemellan, i den mening de ger till vissa uppkomna händelser 

(Rogers, 1995). För att nå potentiella adopterare krävs det ett effektivt 

kommunikationsflöde mellan utvecklaren av innovationen och adopteraren. 

Traditionellt kommuniceras innovationer via massmediala eller interpersonella 

kanaler(Rogers, 1995). Interpersonell kommunikation är speciellt effektiv i de fall 

då det involverar en interaktion mellan individer som erhåller liknande 

socioekonomisk status och utbildning. Detta eftersom de flesta individer oftast 

tar till sig innovationer utifrån en subjektiv bedömning snarare än en objektiv 

(Rogers, 1995). Detta gör att adoptionsprocessen får en väldigt emotionell 

karaktär, då en person, i en valfri situation mellan två olika individer, har en 

stark tendens att välja den person som har den identitet som påminner mest om 

sin egen (Rogers, 1995; Valente & Davis, 1999).   

4.3.2.1 Effektivisera spridningen via Opinionsledare  

Även om många faktorer påverkar spridningen av innovationer, har forskare 

genomgående funnit att interpersonella kontakter inom, och mellan, grupper har 

väldigt starkt inflytande på beteendet (Valente, 1995; Rogers, 1995).  Valente 

(1999) menade att strukturen av samhället och organisationer kan ses som ett 

nätverk av sammankopplade individer som bör användas, snarare än ignoreras, 

när en diffusion skapas. Det Valente insåg (1999) var att det var ytterst få studier 

som lyckats identifiera en innovation genom hela dess livscykel eftersom det var 

svårt att spåra hur den spridit sig i det sociala systemet. Studierna vilade då på 

formella metoder om vem det var som pratade med vilken inom ett nätverk, ett 

community. Nätverksanalys kallas denna metod som lokaliserar vilka som är 

centrala i ett community, vilka som är inspirerarna till medlemmarna (Valente & 

Davis, 1999). Det är här opinionsledarnas påverkan skiljer sig åt gentemot en 

vanlig adopterare, och Valente (1999) menade att man kan utnyttja denna grupp 

för att accelerera hastigheten på en diffusion eftersom det är dessa som lär ut till 

andra kamrater och kan påverka beteenden.  
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Interpersonell kommunikation kan ofta relateras till peers, dvs kamrater, där 

man inom ett community antar att en eller flera individer kommer agera som 

role models och bli en grupps opinionsledare. Valente (1999) menade att den 

relativa och absoluta effekten av peer-networks genom massmedia insatser inte 

kunde anses vara enhetlig eftersom en del av denna inkonsekvens härrör från 

skillnader av definitioner. Inställningen inom dessa communitys kan anses vara 

så präglad och intern att många troligtvis inte skulle kunna förstå dess 

beteenden och hade därför varit svårt att sprida innovationer via massmediala 

kanaler (Valente & Davis, 1999). Att utse en opinionsledare kunde därför få 

konsekvenser som utvecklade spridningens effektivitet avsevärt inom olika 

nätverk.  

 

I en centraliserad organisation flyter informationen snabbt mellan de olika 

medlemmarna. Men när man har ett decentraliserat nätverk tyder det på att man 

inte har en stark opinionsledare (Valente & Davis, 1999). Det man då kan göra är 

att: 

 

1. Identifiera de 10 procenten bland medlemmarna som får flest nomineringar 

och göra dessa till opinionsledare. 

 

2. Matcha opinionsledarna med de medlemmar som har närmast anknytning till 

varandra så informationsutbytet blir effektivt. Medlemmen själv bör ha 

nominerat opinionsledaren han står bak för att få en effektiv diffusion. 

 

3. De medlemmar inom ett community som inte nominerade någon ska slumpvis 

delas in bland opinionsledarna och får anpassa sig utefter. 

 

Effektiviteten i denna process blir klart inte optimal och har barriärer att tampas 

med. I de fallen kan det enligt valente (1999) vara smart att välja ut en eller få 

ledare som har bra stöd bland de andra medlemmarna. Detta kan dock bli ganska 

opraktiskt eftersom det då bara finns en expert som ska förse en hel organisation 

och länka samman alla. Valente (1999) utvecklade därför simulations of opinion 

leader-modellen, som visas i figur 4.2, och här utgår man ifrån att varje nätverk 
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representerar 100 personer. Ett antagande som åtas är att alla kommer adoptera 

en innovation så snart nätverket nått en så kallat threeshold, dvs 15 utav de 100 

har införskaffat sig innovationen. Detta ansågs vara oberoende om man var en 

opinionsledare som fått flest nomineringar eller en random som fått 

medelmåttligt med röster (Valente & Davis, 1999). 

 

 

Figur 4.2 Diffusion network simulation (Valente & Davis, 1999). 

 

Ser vi till denna modell är det tydligt att opinionsledare har en snabbare och 

effektivare spridning av innovationen än vad övriga har. Redan i den tredje 

tidsperioden har en 100 procentig spridning skett, samtidigt som en random har 

30 och en margin har en 15 procentig spridning. Vem som påverkar mest inom 

ett community får här en mycket tydlig förklaring. Då det påvisas att 

opinionsledare har lättare att påverka sin omgivning och effektivisera 

spridningen avsevärt. 

4.4 Varumärkets betydelse för konsumenten 

Varumärket har en rad olika funktioner, med den självklara målsättningen är att 

bygga ett starkt varumärke, och som företagets ansikte utåt är det viktigt att 

förmedla en rättvis och tilltalande bild. Starka varumärken skapar lojala kunder 

som leder till att konsumenter är villiga att erlägga mer pengar eftersom 
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varumärkets produkter och tjänster tilltalar dem(Kotler & Keller, 2009). På en 

konkurrensutsatt marknad med brett utbud så är det viktigt för företag bygger 

upp varumärken. Det skapar kännedom hos konsumenter och gör potentiella 

inköp lättare för såväl företagare som enstaka konsumenter. Att generera en 

"top-of-mind"-medvetenhet hos en konsument är bland de starkaste 

incitamenten ett varumärke kan föra med sig och är speciellt bra med tanke på 

den tuffa konkurrensen som äger rum idag(Elliott & Percy, 2007). 

 

Men konsumentens tankebanor förs knappast med fokus på vad för varumärke 

den ska konsumera. Konsumenten i fråga kan snarare vara ute efter något som 

hjälper denne att komplettera sin image och identitet, vilket ett varumärke till 

viss utsträckning kan medverka till. Det en individ konsumerar är ett sätt att 

uttrycka sig själv och är en del av "det utvidgade jaget"(Belk, 1988). Allt som 

konsumeras bär med sig antingen en medveten, undermedveten eller en 

omedveten symbolisk mening. Konsumtionen avbildar till viss utsträckning 

konsumentens individualitet, som talar om för allmänheten vem den är, men 

hjälper även till att förmedla dennes förhållande med andra människor. Det är en 

metod som kommunicerar ut och reflekterar konsumentens förhållande till 

individer i sin omgivning, ett sätt att visa sin omgivning hur man vill bli 

uppfattad(Elliott & Percy, 2007). 

 

Konsumtion kan även vara en påföljd av osäkerhet och avsaknad av egen 

personlighet, ett sätt att fylla ut och dölja självupplevda brister genom 

konsumtion. Detta är något som varumärket istället kommunicerar ut och 

fungerar som en hjälpande hand genom att tillföra den bild som får en att 

framstå som något en individ vill förknippas med(Elliott & Percy, 2007).  

 

Marknadsföringskampanjer brukar ha som syfte att öka kännedomen och 

försäljning för varumärket. Människor är överlag inga risktagare och föredrar att 

konsumera produkter och tjänster som de har en viss kännedom om. Det handlar 

inte enbart om vem som är billigast, eller vad som är enklast, utan kunden sätter 

värde i fokus. Därför räcker det inte enbart med att ha ett inarbetat och starkt 

varumärke som frontfigur, utan det måste bidra med ett kundöverskott så att 
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nöjdheten överstiger priset så att kunden är nöjd och känner att han gjort en god 

affär(Besanko, Dranove, Shanley, & Schaefer, 2007). 

 

 När företag genom sina marknadsföringskampanjer sprider ut kännedom om 

varumärket så gör man det på ett sätt som förmedlar en bild av hur företag vill 

att varumärket skall uppfattas, något som kan refereras som "brand image". 

Brand Image blir konsumenternas allmänna bild av varumärket, dvs hur det 

uppfattas av den totala målgruppen. Detta kan sammankopplas med något som 

benämns "brand personality" och är något som definieras som den personliga 

karaktären som associeras med varumärket(Aaker J. L., 1997; De Pelsmacker, 

Geuens, & Van den Bergh, 2010). Brand personality växer sig även starkare över 

tid om en image är konsistent. Ett varumärkes personlighet kan även få 

användare att skapa intryck bland andra, eftersom det uppfattas som exklusivt 

och ger användaren en självförtroendeboost och ökar självkänslan(Aaker J. L., 

1997). Detta är något som uppmärksammas inom många subkulturer. Gällande 

brand personality så kan Hells Angels exemplifieras eftersom denna grupp har 

adopterat Harley Davidsson och format en image och allmän bild av varumärket 

(McAlexander & Schouten, 1995). Likaså har huliganer anammat Stone Island och 

skapat en stark image om vad detta varumärke ska associeras med.  

 

Strävan efter att bli igenkänd är självklar inom många subkulturer. Gruppen vill 

skilja sig från "den gråa massan" och tar till klädsel, musik och varumärken som 

sticker ut(Elliott & Percy, 2007). Detta för att profilera sig och skapa en symbolik 

som märker den egna kulturen som finns inom en subkultur. 

4.4.1 Brand Hijacking 

Brand hijack fenomenet är enligt Whipperfürth "the consumer's act of 

commandeering a brand from the marketing professionals and driving its evolution" 

(Wipperfürth, 2005). Det kan ses som en slags extrem form av adoptionsprocessen 

när en oönskad typ av konsument tar till ett varumärke. Detta fenomen finns det 

flertalet exempel på, och får en effekt som leder till att ett varumärkes image går i 

splittrad riktning. Ordet brand hijack har en väldigt negativ ton då kapning associeras 

som nedvärderande och innebär ett oönskat intrång på varumärket, därav hijack 

(Wipperfürth, 2005).  
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Trots denna negativa ton på ordet så är brand hijack något som även kan föra med sig 

positiva effekter. För att dra en parallell så anser Wipperfürth (2005) att dagens 

konsumenter är väldigt streetsmarta men även ”media-savvy”. Det innebär att de ser 

igenom marknadsföringen, och den traditionella vägen att marknadsföra sig biter sig 

inte bland konsumenterna. Istället för att se denna grupp kapare som ett hot, kan detta 

fenomen snarare öppna sig för nya möjligheter då denna grupp utgör en outforskad 

marknad för företaget.  

 

Det finns en rapportstudie på att den bästa information kommer från word of mouth 

och att det är här brand hijack artar sig(Wipperfürth, 2005). Andra studier visar även 

på att subkulturella grupper som är anti marketing även är mest lojala mot sitt 

varumärke (McAlexander & Schouten, 1995). De genereras en hel del positiva 

effekter av brand hijack eftersom det eliminerar kostnader för fokusgrupper, 

marknadsundersökningar och andra marknadsföringskostnader. Men för ett företag 

som får oönskade användare som kapar varumärket är det svårt att inte se situationen 

annat än negativ. Varumärkets smutskastas och det leder till att den befintliga 

kundgruppen väljer, i värsta fall, att överge varumärket då det tappar i 

värde(Wipperfürth, 2005). Företaget hamnar i en position där de måste agera snabbt 

för att sudda ut den missvisande bilden som förmedlas och övertyga sin riktade 

kundgrupp att de kommer fortsätta att bygga sitt varumärke utefter denna grupp. 
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5 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi den empiriska datan och vad för individer som är 

delaktiga inom en subkultur som huliganismen. Vi gör tolkningar och drar 

parallella slutsatser varför individer ansluter sig till dessa firmor och vad som gör 

att personer stannar kvar inom dessa. De citat som presenteras är utlåtande från 

huliganer vid de trådar vi undersökt och följs av kortare diskussioner som senare 

lyfts fram i analysen. 

5.1 Identifieringen av en typisk huligan/casual 

Kläder är det skal en individ sänder ut som budskap till allmänheten. Att gå 

casual klädd är idag ett trendigt sätt att klä sig och används av många icke-

huliganer, även fast det förknippas med huliganismen så kan man långt ifrån 

göra det synonymt med subkulturen i fråga. Genom observation av forum så 

förmedlas en tydligare bild av hur det faktiskt ser ut, dels kläder men även en 

inblick i kulturen presenteras. 

 

"En del kallar dem för hormonstinna fjortisar, nån säger att kärnan består av 

gamla skinheads i 40-årsåldern. Ibland är det invandrarkids och ibland killar i 

svindyra märkeskläder. Vissa huligaren har tydligen bra jobb och familjer. Slåss de 

i andra sammanhang? 

- Du gör nog en relativt rättvis sammanfattning av "den typiske huliganen" just 

där, 

 

Är uppväxt och fostrad i/kring min klubb och när jag började komma upp i ålder 

och introducerades för de mer extrema supportrarna så måste jag ärligt säga att 

jag blev väldigt förvånad över vilka som faktiskt är de riktiga grabbarna. Folk jag 

hela livet sett som vanliga svenska familjefäder med fru, småbarn och 

säsongsplåtar var helt plötsligt "hardcore" firmagrabbar - folk jag alltid sett som 

"de coola kat-c"-killarna [personer som aktivt söker uppgörelser]  i casual-stil och 

med hetsigt temperament visade sig i själva verket bara vara "wannabes" på 

ståplatsläktarna... 
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Man kan helt enkelt aldrig se på en person om han är grabb eller inte. Precis som 

man brukar säga så handlar det inte om åsikter, stil, utseende eller något sådant - 

sverigescenen.se skriver att Firman Boys består utav alla typer av människor, med 

vitt skilda politiska åsikter etc. och det kan jag utan några som helst tvivel skriva 

under på att så är det. 

 

Att stil och klass skulle vara särskilt prioriterat är väll däremot lite överdrivet, det 

kanske var "bättre" förr men i dagsläget är det faktiskt ganska få som på något vis 

utmärker sig med exklusivare märken eller stilar - ingen i våra led klär sig på 

något vis dåligt men många, särskilt på den yngre scenen, är ganska mainstream. 

 

Den yngre scenen är väll för övrigt den enda man egentligen kan sätta fingret på, 

där är det faktiskt ganska stereotypt och de flesta ser mer eller mindre likadana ut; 

betongbarn från övre tonåren till 25 bast någonting, de flesta med intresse för 

träning, många med intresse för diverse kampsporter och/eller ishockey/fotbolls -

bakgrund. Dock fortfarande svårt (om inte omöjligt) att se vilka som egentligen är 

grabbar, vilka som är ultras [supportrar som sjunger ramsor och tänder bengaler 

vid matcher] och vilka som är vanliga supporters. Meningen med casualstilen var 

ursprungligen att "smälta" in och det gör man minst lika bra idag som för 20 år 

sedan." - Lars 

 

Att göra en generell tolkning av hur en huligan ser ut verkar oerhört komplicerat 

att ta fäste vid. Stilen hos huliganer är utifrån Lars beskrivning långt ifrån bara 

en skildring av casuals. Utan de som klär sig fina märkes-kläder tycks snarare 

vara de yngre medlemmarna som genom sin klädstil försöker nå en ökad status 

inom firman. Äldre medlemmar tenderar inte att ha någon högre fokus på hur de 

går klädda utan är på matcher för att iaktta en sport och umgås med sina vänner. 

 

"Som jag ser det är många utav grabbarna (oavsett ålder) intresserade av 

kampsport, allt ifrån riktigt seriösa och stora lirare till de lite degigare som kör lite 

på gymmet. Trotts att boxen som de ser ut idag knappast kan kallas tekniska så är 

man ganska körd om man inte har någon grundläggande kunskap - tyng och kraft 
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är väll vad som har mest betydelse men många mindre personer kompenserar  

förvånansvärt bra med teknik.  

 

Att jämställa firmorna med kickersgängen  [grupp våldsamma killar likt 

huliganismen som växte fram på 80-talet] är inte riktigt rätt, visst finns det en del 

i vissa grupper som tycks brinna mer för själva boxen än klubben och en del ligor 

kan väll kanske rent av ses som sådana -- men majoriteten är mycket fotbolls (och 

ishockey) intresserade och missar mindre gärna en match. För de flesta 

(åtminstone lite äldre) är klubben synonymt med familjen och givetvis är det en 

självklarhet att man alltid ställer upp för klubben, men steget därifrån till att allt 

skulle handla om våldet och boxen är mycket stort.  

 

För många är majoriteten utav boxen att se som defensiva, där man står upp för 

sin sköld, klubb och familj mot individer som på olika sätt hädar/hotar. Medan 

bara några av boxen kan ses som offensiva, så som vid ex. en del derbyn, 

bortmatcher eller som Wisemen - Firman Boys mötet i Skövde. 

 

Givetvis kan jag bara beskriva utefter mina erfarenheter och de är mer eller 

mindre uteslutande (så klart) från min klubb. AIK och Firman Boys kan absolut ses 

som en stor trendsättare för svensk huliganism, men ska inte på något vis tas för 

"stereotypa" för den svenska scenen - alla lags scener är mer eller mindre unika, 

bajen har ligor som ser ut på sitt sätt, precis som Djurgårn och alla andra klubbar. 

Har stött på allt från casual med vita sneakers (likt oss) till kebabbagare med 

träningsoverall och DC-shoes. Till och med 740-raggarna finns representerade 

liksom..."  - Lars 

 

De flesta inom denna subkultur tycks känna en oerhörd kärlek för sporten och 

sitt lag. Precis som Lars beskriver så är ens firma ens familj. De umgås och ställer 

alltid upp för varandra, för det är firman som genererar en åtråvärda mening för 

en huligans liv. Denna skildring stärks genom att illustrera den fan-sida på 

facebook om "Football Casuals" där moderatorn skickade ut en öppen fråga om 

"Club before country, or country before club?", med nästintill uteslutande svar 

att klubben går före landet(www.facebook.com). Huliganer brinner inte bara för 
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att slåss och starta bråk med sina motståndare, utan drivs av de starka band, 

lagandan och gemenskapen gruppen för med sig inuti en firma.  

 

"Är det osäkra killar som är med i dessa firmor,personer som behöver en 

tillhörighet? Vad är din uppfattning? 

- Många osäkra killar med taskig bakgrund, men även en hel del som är trygga i sig 

själva. Finns även många förmögna killar inom huliganismen, det skall man 

komma ihåg." - Christer 

 

"No shit? Fan tror du jetset-Carl ifrån Stureplan drar och vevar medsin rolexklocka 

för 250 000 på armen? 

- Du har fel. Många av huliganerna hade jävligt bra med pengar,  men behövde en 

"tillflykt." " - Christer 

 

Christer som besvarat de två ovanstående frågorna som dök upp bland 

forumtrådarna är en före detta huligan som brutit sig loss från en utav de 

svenska firmorna. Enligt honom finns det ingen tydlig bild av hur medlemmar 

bland firmorna egentligen haft sin uppväxt. Inom firman kan det tolkas som att 

individerna, som är medlemmar i den, använder firman som en tillflykt där de 

träffas för att skåla öl, snacka om sporten och laget de representerar. En 

välkomnadskänsla tycks därför vilja frambringas eftersom personer inte ska 

kategoriseras utifrån sina olika samhällsklasser utan snarare tas för den 

människa den visar sig vara. Vad personerna gör utan för firman verkar ha 

väldigt liten betydelse. 

 

"Personer som har haft taskig uppväxt och har låg självkänsla. Vilsna outbildade 

människor helt enkelt. Det är oftast inte fotbollen som driver dem, utan dessa 

personer använder fotbollen som en grund för att träffas, dricka öl, skrika, vråla, 

bröla, dregla, snacka skit om alla brudar de drar över, slåss lite och det viktigaste: 

känna samhörighet med alla andra likasinnade apor." - Inbo 

 

Men samtidigt finns det andra tolkningar som säger sig att huliganer ofta är 

väldigt osäkra och avviker sig från det sociala livet för att komma närmare dessa 
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miljöer där de känner sig hemma. Men samtidigt återkommer vi till att 

samhörigheten är det som uppfattningsvis verkar vara den största anledningen 

till varför människor finner sig i dessa kretsar. 

 

"Hur är det med tjejer, finns det några som deltar i box? 

- Det fanns en tjej på min tid som gärna ville, men som inte fick." - Christer 

 

En oskriven regel inom firmorna tycks vara att tjejer inte får bli medlemmar. De 

finns fall där tjejer velat vara delaktiga i box, men blivit  nekade av de som styr i 

firman. Därav återkommer ordet "grabbar" frekvent bland inläggen vi beskådar 

på trådarna. 

5.1.1 Vägen in till en firma 

"Hur gick du med i Firman?  

- Jag var på en match och blev frustrerad. Efter matchen blev det bråk och jag 

kunde inte tygla mig själv. Efteråt tyckte jag nog att det var ganska roligt, och på 

så vis fortsatte jag. Till slut lärde man känna folk som kände folk som kände folk. 

Efter ett tag var man med på org. box och så vidare." - Christer 

 

Vad som blivit Christers väg in är likt vad vi presenterade tidigare i kapitel 2. En 

person måste förtjäna sitt medlemskap genom att vara lojal mot sina vänner och 

ställa upp när det behövs (www.sverigescenen.se). Det påvisar sig här även ifall 

det för en normal människa är svårt att förstå varför personer söker sig till 

våldsamma handlingar. Men vad som återspeglar både Christers utlåtande och 

många andras är att denna box genererar ett mentalt värde som ger deltagarna 

en enorm "kick" och energi som tycks vara oerhört svår att sätta fingret på och 

ge beskrivning utav. Andra huliganers synvinkel på boxen var, 

 

"- Jag sökte min identitet och jag fann vad jag sökte, trodde jag. Redan som 15 

åring hade jag fått min första misshandel, jag gick och grubbla på vad j ag kunde 

gjort för att förhindra detta. Jag tyckte jag fick någon form utav kick när slagen 

nuddat min ansikte, när slagen faktist format mitt ansikte utefter 
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gärningsmannens knytnäve. Det var härligt..på ett läskigt sätt. Jag mådde dåligt, 

för jag insett att slagen utgjort min identitet = nolla. Det var här allting började.  

 

............... det är likt en drog. Har man väl gett sig in i scenen är det svårt att hoppa 

av." -Sleverin 

 

Ser vi utifrån Christers och Sleverins skildringar tycks det vara 

sammandrabbningen vid bråk som drivit dessa individer in i firmorna . Det är 

livsstilen i form av box som blivit vägen in i båda dessa två fallen. Båda har 

kommit in i firman när de befunnit sig i den yngre åldern dvs. upp till 25 år. 

Vilket bevisar att det är just unga män som ansluter sig till dessa firmor  och 

internaliserar de kulturella värdena som en firma drar med sig. 

5.1.2 Skillnaden mellan en casual och en huligan 

"Man kan inte sätta likhetstecken mellan casual och huligan. Casual handlar om 

fotboll och att festa med grabbarna. Även en lite mer rå och kaotisk stämning på 

läktarna är vad många casuals föredrar framför "heja Brage klapp-klapp-klapp". 

Men bara för att man diggar på brittisk musik, har ett favoritlag i England, har en 

Fred Perry och ett par bländvita adidas betyder inte det att man är huligan. Det 

behöver faktiskt inte ens betyda att man är casual. Jag är för gammal för att "ha en 

stil" men har alltid klätt mig i kläder som lika gärna skulle kunna v ara casual och 

jag tycker fotboll är känslor, men jag är definitivt inte någon huligan. Och jag 

kallar mig inte casual. Jag är som jag alltid varit." -Slipcarl 

 

Vad Slipcarl uttrycker bör huliganer och casuals särskiljas. Även ifall det i många 

fall är oerhört svårt att tolka vem som är casual eller inte. Men som många 

framtonar så är det framförallt inte klädstilen som avgör om du är en huligan 

eller ej. Utan det är snarare betydligt mer personliga drag än att bära 

märkeskläder såsom Stone Island och Burberry. 

 

5.1.3 Hierarkin inom firman 

"Fanns det lixom en "boss" som styrde och ställde i din firma? eller är det kanske ett 

gäng individer som är högsta hönsen? hur fungerar det? 
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- Tror att det är olika från firma till firma, men vi hade en grupp om 3 personer 

som var top of the line. Komiskt nog alltid dessa som gick längst bak." - Christer 

 

Fördelningen inom firmorna går splittrade i många anseende när vi belyser hur 

medlemmar förklarar kring hur ledarfördelningen inom en firma ser ut. Denna 

information tycks många forum skribenter även vara väldigt restriktiva att dela 

med sig av. En fråga vi ställde var hur en ledare valdes till en firma. Om det var 

den bästa fightern eller ett måste att vara casual för att bli bossen. Svaret som 

följde var, 

 

"man har en valberedning som alla grabbar som är röstberättigade 

(röstberättigad blir man om man deltagit i minst ett box och äger minst en si-

tröja) kan ge sitt förslag på ledare till. sen röstar årsmötet och dess utskott på de 

olika förslagen. den som först får egen majoritet blir följdaktigen vald till ledare. 

helt enligt stagdarna." - Pokerstar 

 

Detta är första utlägget där det påtagligt bevisas att huliganismens firmor blivit 

en konsumerande subkultur eftersom en huligan inte har rösträtt om han ej 

konsumerat ett plagg som Stone Island. 

5.2 Casualstilens symboliska värde  

"Hur "viktigt" är det med Casualkläder i firman, varför har just Stone Island blivit 

en sån symbol? (är inte så påläst när det gäller Huliganism så kanske ställde en 

jätte dum fråga) 

- Jag tror att det blir viktigare och viktigare. På min tid sysslade vi inte med sådant 

på samma sätt. Men visst var vi medvetna om vad vi klädde oss. Man har vissa 

koder som gör att man känner igen någon om man ser den på stan, tex." - Christer 

 

Casualstilen, som till en början stod för en vanlig ledig stil, har fått en helt annan 

innebörd idag. Förr ville casuals inte utmärka sig på något sätt och försökte 

därför smälta in i mängden, detta genom att klä sig vanligt och avstå från att klä 

sig i lagets färger (football-hooligans.info). I casualkulturens fall så är stilrenhet av 
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stor vikt och i dessa kretsar använder man sig av aktuella modeplagg för 

tusentals kronor. Dock glider frågorna i sär om man måste ha casualkläder för att 

bli en hardcore-huligan, 

 

"Kan man bli en riktig firmagrabb även om man inte har märkesplagg som SI, 

burberry osv..? 

- Nej, absolut inte.  

Varför tror alla att det sitter i kläderna? Det är en livsstil, det spelar ingen roll om 

du köper SI eller H&M. 

Är du en casual så är du det, oavsett vilka kläder du bär. (Att du frågar vilka 

märken som är "rätt" bevisar ju rätt tydligt att du inte är det...) 

Detta gäller alla "stilar", inte bara s.k. casuals." - arkimist 

 

vilket även genererades genom tolkningen, 

 

"STIL och KLASS ska ju gå före själva märkena, men en "äkta casual" har väll både 

stil och märkena. Sen om en "äkta casual" och en "äkta huligan" är samma sak, det 

är en helt annan femma." -rocco siffredi 

 

men det framgår att det framförallt är de yngre medlemmarna i de så kallade 

babyfirmorna som tar allvarligare på casualstilen, 

 

"Dom flesta cool huliganer springer runt med stone island och när man är yngre är 

det oftast att krav att man har stone island, burberry och såna märken för att gå 

med i en firma. Det är ju det som är så jävla fjantigt, ni tror att ni är så jävla coola 

och tuffa fighters och samtidigt  verkar ni ha en liten mode klubb på firman också. 

Märkes bögar som snackar kläder istället för att slåss..." - oldelpaso 

 

vilket ändå bevisar att varumärken och casualstilen har skapat en prägel och 

betydelse för huliganismen. Enligt många har det till största del inte att göra med 

de exakta benämningarna och uttrycken i varumärkena, utan snarare ska det ge 

uttryck för en stil och klass. Vilket gör att varumärkes känsligheten inte är lika 

påtaglig som det tycks ha varit uttalat.  
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5.2.1 Varumärkesassociationer 

""Huliganmärken" - Stone Island (Jackor), Henry Lloyd (Vissa jackor), Pringle, 

Lacoste (Piké, Skor), Burberry (Keps, tröja), Aquascutum (keps, tröja), Rockport 

(Jackor, tröjor), Adidas (Vissa modeller av tröjor) 

 

Varför förknippas dessa märken som Huligan kläder? Det är finna dyra märken tex, 

Stone Island jackor kan kosta upp till 15-20 tusen Kr. Jag köppte nyss en 

Aquascutum keps och enn Stone Island jacka och nu tror polare från skolan att jag 

är någon huligan. Jag tycker inte att " huliganer " kan ta patent på dessa märken." 

- kouyin 

 

Diskussioner på forum tar en klar och tydlig ståndpunkt kring vilka varumärken 

som är casual. Det framgår tydligt att både Stone Island och Burberry är starkt 

förknippat med casuals men även andra märke som Ben Sherman, Paul Smith etc 

är märken som också är vanliga inom casualkulturen. Är man en vanlig svensk 

kille ska man akta sig med att framförallt bära Stone Island en dag ett derby 

spelas eftersom, 

 

"Självklart får man använda SI-kläder även om man inte är huligan, men du får 

ändå förvänta dig att du blir förknippad som en huligan, precis som att folk 

kommer tro att du är hårdrockare om du går omkring i läderbyxor, jeansjacka och 

nitarmband, alla vill identifiera sig med något, och för att visa andra vad man vill 

bli identifierad med så använder man samma kläder, eller något liknande, som 

andra inom samma grupp använder, för att visa att man tillhör gruppen, så 

kommer det alltid vara och det är inget man kan ändra på, det är bara acceptera 

det faktum att du gillar samma kläder som huliganer gör... Men du kan garanterat 

hitta liknande kläder med märken som inte är förknippade med huliganer och 

säkert tre gånger så billiga..." -Lambis 

 

De som trotsar riskerar även att få negativ respons av huliganer som gärna tar 

till våld. Stone Islands kläder kännetecknas av att vara ett resultat av stilrena och 

stryktåliga kläder. Problematik som föreligger hos Burberry upplevs inte på 

samma sätt hos Stone Island. Detta förmodligen för att Stone Island utger sig för 
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att vara ett sportwearsmärke som ska vara stryktåligt (www.stoneisland-

corporate.com). Att huliganer använder varumärken är inte något som är 

omedvetet hos Stone Island men inte heller något som företaget väljer att vidta 

åtgärder för. Till exempel så exponeras varumärket Stone Island kraftigt i 

huliganfilmen Greenstreet Hooligans som är en renodlad fotbollshuligan film. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyserar vi utifrån de valda teorierna för att kunna besvara de två 

frågeställningarna. Då teorierna handlar om subkulturers konsumentbeteende 

kommer vi att börja våra resonemang kring livsstilens betydelse för subkulturers 

image och sedan analysera casualstilens mera specifikt vad kläder spelar för roll 

för individerna i en konsumerande subkultur.  

6.1 Identitetsskapande inom subkulturen 

Varför människor dras till subkulturer har att göra med en rad olika faktorer. 

Den tolkning Hofstede (1990) uttryckte var att kulturen inte enbart bör stå för 

sociala strukturer, beteenden och sedvanor utan också för mentala fenomen, hur 

individer i ett visst samhälle tänker och värderar verkligheten. Precis som inom 

firmorna handlar det inte enbart om att gruppen har olika ledare och gillar att 

slåss, utan det är en stor passion man har för gemenskapen och sporten som 

verkligen är drivkraften till att personer ansluter sig. Gemenskapen kan även 

tolkas som det språk som finns inom subkulturen (Alvesson & Sveningsson, 2007) 

, med språk menar vi hur medlemmarna förhåller sig till varandra inom gruppen 

och bidrar med en samhörighet som många medger finns inom firman. Detta 

stärker även Kotler & Kellers (2009) tes om att det är beteenden och 

uppfattningar som skiljer en subkultur från en större kultur genom att framhäva 

en unik socialisering. Det är svårt att ta fäste vid vad för typ av individer som 

ansluter sig till huliganismen eftersom spridningen mellan de olika 

samhällsklasserna är väldigt bred och oförutsägbar. Men dock kan man slå fast 

vid att det är en tillflykt från verkligheten, en unik socialisering, som många av 

dessa grabbar uppenbarligen behöver för att leva ett satisfierande liv. 

 

Bourdieu (1993) menade att i ett samhälle där folk med gemensamt intresse 

samlas för att de tror på något som har värde för dem, kallas för  "det kulturella 

fältet".  Det kulturella fältet präglar huliganismen i den mån att det skapar 

mening för dem och inbringar en känsla att de tillför något som skapar ens 

identitet. Identiteten är ett fenomen som växt fram ur det dialektiska 
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förhållandet mellan individen och samhället (Berger & Luckmann, 1966) 

samtidigt som ens livsstil är det mönster av handlingar som differentierar oss 

människor (Chaney, 1996). Belyser vi dessa teoretikers antaganden är det våra 

vägval som slutligen bidrar med vad vi kommer bli identifierade med. Hur vi 

uppträder och vad det är som skiljer oss åt är saker som omgivningen väldigt 

snabbt plockar upp och tagit fäste vid. 

6.1.1 Rollen som följer subkulturen 

Utifrån rollens teoretiska tolkning så har Goffman (1959) poängterat, att det 

sociala livet är en slags dramatisk prestige, där individer antar roller i sitt dagliga 

liv för att representera sig själva och skapa ett intryck bland andra individer i 

den sociala världen. Detta rollspel tolkas vara det som formar en individs 

identitet och att det är identiteten som till stor del bidrar med ett rolldeltagande 

vars handlingar skapar en individs verklighet. När en individ anslutit sig till 

huliganismen har han omedvetet antagit en ny roll i sitt liv. En roll som ska 

prägla att slagsmål och brödraskap är det som ger personen mening till livet. 

Denna sociala tolkning gör att individen bildat en förmåga som delvis ska kunna 

identifiera och verifiera sin egen och andras identitet i ett heterogent samhälle. 

 

Inom huliganismen bygger dessa antaganden på att individer som antar en roll 

är våldsbenägen och tenderar att stå upp för det han tror på. En huligans kärlek 

till sitt lag har väldigt starka band och det vill denna individ visa sin omgivning. 

Han låter varken sig själv, eller någon av hans kamrater, hans familj, komma till 

skada under miserabla omständigheter som inte är uppgjorda. Därför blir 

huliganernas verklighet något förvrängd och tvetydig när man belyser detta ur 

ett objektivt perspektiv. Men det är precis som en utav talarna i empirin sa om 

att det är mycket svårt för en utomstående att förstå sig på och sätta sig in i 

denna subkultur när man inte brinner för att ge sin motståndare stryk. 

6.2 Den symboliska konsumtionen 

Hur en tvättäkta casual ska vara råder det delade meningar om. Med ett 

ursprung från den engelska läktarkulturen har casualfenomenet idag mynnat ut 
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till att bli en populär stil och ett sätt att klä sig. Människor använder livsstilar i 

sitt dagliga liv för att identifiera och förklara den komplexa anknytningen till sin 

identitet och utsida(Chaney, 1996; Belk, 1988; Willis, 1990).   Oftast när vi sett till 

huliganismen handlar det, bortsett från det aggressiva beteendet, om att man tar 

till sig en kläd-livsstil och ett konsumtionsbeteende som är varumärkesbetingat. 

Strävan efter att bli igenkänd är självklar inom de flesta subkulturer med tanke 

på att man vill skilja sig från mängden. Därför är det av stor vikt att just 

profilera/identifiera sig genom olika knep (Elliott & Percy, 2007), då r exempelvis 

klädsel (Willis, 1990) och val av varumärken (McAlexander & Schouten, 1995) är 

starka faktorer som påverkar synen utåt. Valet av kläder beror, utöver att de ska 

anses vara stilrena, mycket på vad personen vill kommunicera ut till sin omvärld. 

Men det handlar även om att kunna identifiera och känna en anknytning till 

gruppen genom de varumärken som förknippas med en subkultur.  

 

Mycket av casualkulturens konsumtion verkar handla om att hävda sig, då 

kläderna i sig fyller en mindre funktion eftersom i slutändan är man inte mer 

huligan bara för att man har en garderob full av casual märkeskläder, utan en 

riktig huligan sitter styrkan i ens knytnävar och den kärlek och gemenskap man 

delar med sin firma och sitt lag. Dock ska det även påpekas att de ting vi omger 

oss av, den yttre image vi formar, kommer även att påverka sitt inre jag (Willis, 

1990). Därför ska den effekt kläder har på sig själv och sin omgivning inte 

underskattas. 

 

Osäkra tonåringar som söker efter grupptillhörighet och identitet har ofta ett 

större behov av att hävda sig och visa vilka de är genom sin konsumtion. Av de 

varumärken som anses vara aktuella och respektingivande inom subkulturen 

har det framgått att märkesexponeringen är som tydligast bland de yngre 

medlemmarna i firmorna. Såsom Fox (1987) analyserat i fyra steg om äktheten i 

att vara punkare, så skiljer sig även medlemmarna inom huligankretsen, en del 

anses mer äkta än andra. Fenomenet att fel personer använder ett varumärke, 

kallade Fox (1987) för spectators eller preppies som är synonymt med de mindre 

seriösa medlemmarna utav en subkultur. Dessa två typer leder till att 

varumärken i många fall urholkas och minskar i betydelse för de riktiga 
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huliganerna. Detta framförs speciellt bland huliganismen när yngre osäkra 

babyfirmamedlemmar börjar använda sig av casualmärken som Stone Island. 

Detta är bl.a. en utav anledningarna att det blir vanligare för en ”hardcore 

huligan” att Stone Island patchen plockas bort från ärmen för att bli tagen som 

en mer seriös casual. 

6.2.1  Casualstilens symboliska värde 

Casualstilen är bortsett från huligananknytningarna en väldigt populär stil. Stilen 

är väldigt vanlig och det är därför svårt att peka ut vem som är huligan eller inte. 

Det verkar som att det från början var en gest för att undvika identifiering och 

blev ett sätt att identifiera sig och kommunicera ut vem man är (Chaney, 1996; 

Belk, 1988). Som i många andra subkulturer finns det även inom huliganismen, 

role models (Valente & Davis, 1999). Detta exponeras i filmen Greenstreet 

Hooligans, och genom att studera de dialoger som sker på forumtrådarna, är det 

en del som undrar vart om kan få tag på de specifika plagg som användes i 

filmen. Dessa diskussioner är en faktor som sprider ryktet om stilen och dess 

olika varumärken. Detta verkar vara en oönskad effekt för seriösa huliganer 

eftersom huliganstämpeln får sig en mer vanlig syn ute i samhället. Därför finner 

många medlemmar inom huliganismen att det blir mindre attraktivt att bli 

medlem i en firma, då hardcore medlemmarna (McAlexander & Schouten, 1995; 

Fox, 1987) inom firman ofta inte vill bli associerad med enbart en klädstil. För 

när ett märke börjar tala om för vem som är en grabb, då är det dags att söka 

efter nästa märke som kan göra symboliken bättre än dess föregångare och hålla 

en fortsatt låg profil.  

6.3 Casualkulturens spridning 

Diffusion är den process när en innovation blir kommunicerad genom vissa 

kanaler över tid bland medlemmar av ett socialt system (Rogers, 1995) och tar i 

akt hur olika aktörer inom det sociala systemet adopterar innovationer, samt 

varför de inte gör det. Casualkulturen är något som symboliserar en stil som 

associeras med huliganismen, och har blivit något som framförallt adopterats 

och spridits bland de yngre huliganerna. 
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6.3.1 Casuals som opinionsledare 

För att en stil ska nå och spridas till potentiella adopterare gäller det att 

kommunikationen mellan utvecklaren av innovationen och adopteraren är 

effektiv. Speciellt effektiv ska diffusionen vara när en påverkan sker med en 

direkt kommunikation till den potentiella adopteraren (Rogers, 1995; Valente & 

Davis, 1999). För att få rösträtt inom en firma var man tvungen att äga minst en 

Stone Island tröja och deltagit i minst en box. Detta kan definitivt bli tolkat som 

huliganismens försök att sprida ett varumärke och en stil bland sina medlemmar. 

Denna typ av konsumtion kan anses vara oerhört komplex, och bestäms av 

kulturens grundläggandevärderingar som är accepterade i olika grad av dess 

anhängare(Fox, 1987; McAlexander & Schouten, 1995). Detta gör att medlemmar 

som är röstberättigade inom ett community har möjligheten att agera som role 

models (Valente & Davis, 1999) och kan därför styra hur framförallt nya, yngre 

deltagare ska ta till och adoptera olika casual varumärken. Om bara en 

opinionsledare inom ett nätverk adopterat, ett varumärke i denna analys, 

kommer detta innebära att spridningen kommer arta sig till att hälften av alla 

medlemmar så småningom tagit till detta varumärke. Stone Island är ett 

varumärke alla inom en firma, dvs de med rösträtt, konsumerat och blivit något 

som är synonymt med huliganismens symbolik i Sverige. 

6.4 Subkulturers tilltagande av varumärken 

En individ hittar sin grupp som den vill identifiera sig med och försöker därefter 

efterlikna sitt umgänge. Detta är något som leder till  det det visa talspråket att 

"man blir som man umgås". Eftersom unga ofta är ovetande och nyfikna, 

föreligger det ofta en osäkerhet hos individen som är på jakt efter sin identitet 

(Thor, 2005). En påföljd av  denna osäkerhet och avsaknad av en egen 

personlighet, blir konsumtion ett sätt att fylla ut och dölja självupplevda brister. 

Detta är något som varumärken kommunicerar ut och ska därmed fungera som 

en hjälpande hand för att tillföra en bild som får en att framstå som något man 

vill vara (Elliott & Percy, 2007). Inom huliganismen så framgår det att det 

stryktåliga märket Stone Island är något som symboliserar casualkulturen, men 

även att klädseln inte är avgörande för att klassas som en huligan. 
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"Kan man bli en riktig firmagrabb även om man inte har märkesplagg som SI, 

burberry osv..? 

- Nej, absolut inte. 

Varför tror alla att det sitter i kläderna? Det är en livsstil, det spelar ingen roll om 

du köper SI eller H&M. 

Är du en casual så är du det, oavsett vilka kläder du bär. (Att du frågar vilka 

märken som är "rätt" bevisar ju rätt tydligt att du inte är det...) 42 

Detta gäller alla "stilar", inte bara s.k. casuals." - arkimist 

  

 Det är inte avgörande för ens acceptans inom firman att konsumera, så ter det 

sig konstigt att det läggs tusentals kronor på enskilda plagg. Men kläder används 

för att frambringa en viss attityd som ska kommunicera ut ett budskap om vem 

man är och vad som visar dess hängivenheten. Sen kan det diskuteras om det är 

för att personen finner plaggen tilltalande eller om den är extremt stolt över att 

få vara delaktig i en subkultur som huliganismen, eller om man helt enkelt vill få 

uppmärksamheten riktad mot sig (Willis, 1990). Användningen av märkeskläder 

tycks vara vanligare bland yngre firmamedlemmar, något som även ökar 

sannolikheten att det är osäkerhet som föreligger adopterandet av casualstilen. 

  

Ett varumärkes styrka är omfattande både för företag och konsument. Det 

kommer tillsammans med en specifik image som man som konsument skapat 

när man kommit i kontakt med det(Aaker J. L., 1997). Det är den allmänna 

uppfattningen ett varumärke bildat som sedan öppnar upp för målgruppen att 

tolka. Detta kan sammankopplas med något som kallas Brand Personality och är 

något som definieras som personlig karaktär som associeras med varumärket 

(Aaker J. L., 1997; De Pelsmacker, Geuens, & Van den Bergh, 2010). När du 

konsumerar ett plagg så talar du för varumärket och bemöts på ett sätt beroende 

på hur den bemötande personen i fråga tolkar ditt val av varumärke. För att 

belysa Stone Island så är vanliga inlägg på forumen;  
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"jag tycker att stone island har äckligt snygga tröjor, men jag tänker inte slänga 

flera tusenlappar på en sån tröja. Sen får man ju bara stryk om man har den på sig 

ändå" – Bumbo 

 

Hamnar en person bland fel kretsar så är den allmänna bilden att du måste 

kunna stå upp för att du bär ett Stone Island plagg. "The consumer's act of 

commandeering a brand from the marketing professionals and driving its 

evolution" (Wipperfürth, 2005) är något som företaget Stone Island ,vare sig det 

är med eller mot sin vilja, blivit utsatt för. Stone Island hade med största 

sannolikhet inte kunnat förutspå att deras plagg skulle få en såpass stark 

associering utav huliganismen som de lyckats skapa. Det råder delade meningar 

om hur positivt, respektive negativt, brand hijack egentligen är. Burberry är ett 

annat varumärke som blivit utsatt för varumärkeskapning från casualkulturen 

och , till skillnad från Stone Island, vidtog dem drastiska åtgärder i form av att 

stänga ner produktionen av de produkter som förknippades med denna 

subkultur(www.burberry.com). Vad som framgick var den främsta anledningen 

till nedstängningsåtgärden att inkräktandet på varumärket gjorde att den 

befintliga kunden fick avsmak och försäljningen sjönk i Storbritannien. I Stone 

Islands fall verkar kapningen ha banat vägen för en större kundmarknad och 

istället blivit en riktlinje för vilket segment som adopterar och konsumerar deras 

produkter, casuals.  

 

Det är två olika scenarier för de drabbade företagen som visar att en negativt 

associerade kapningen även kan föra med sig positiva effekter beroende på hur 

kapningen artar sig och accepteras av företaget bak varumärket. 

6.5 Summering av huliganismen som livsstil  

Inom subkulturer, har konsumtion blivit något som ska identifiera och 

visualisera en grupp genom vissa objekt, aktiviteter och symboler(McAlexander 

& Schouten, 1995). Konsumtion som har blivit en central roll för människorna i 

ett modernt samhälle och har förändrat dess kulturella värderingar (Chaney, 

1996). Genom att ansluta sig till subkulturer och välja konsumtion visar detta till 
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stor del en individs sociala identitet och livsstil. Allt eftersom även varumärken 

blir mer personliga fann vi det passande att utveckla en egen modell 6.1. för vad 

som skildrar en subkulturs värderingar och hur detta påverkar individens 

formning av sin egen identitet. Modellen visar hur en person i takt med att 

konsumtion av varumärken trappas upp kommer allt närmre och längre in i 

kärnan av subkulturens adopterande och tilltagande av en symbolisk livsstil.  

 

 

Figur 6.1 Modell över hur konsumentbeteendet byggs upp och förändrar ens 

identitet genom att ta till sig en subkulturs värderingar. 

 

Kulturella attityder är en stark inspirationskälla till konsumentbeteendet (Kotler 

& Keller, 2009) därför blir livsstilens attityder och värderingar ett laddat 

incitament om hur man väljer att konsumera. Casualstilen är som sådan att det 

är snarare stilen i sig tillsammans med personliga egenskaper som kommer få 

följden om du blir tillägnad en hög eller låg status inom subkulturen. I takt med 

att man klättrar uppåt i hierarkin kommer man allt närmre ett hardcore-

medlemskap (Fox, 1987; McAlexander & Schouten, 1995) och får därför en större 

betydelse för gruppen och kommer agera som role model och bli subkulturens 

tillhörande opinionsledare (Rogers, 1995; Valente & Davis, 1999). 

Livsstil

Varumärke

Adoption

Konsumtion
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7 Slutdiskussion 

 

Det kan vara svårt i dagens heterogena samhälle att finna sin identitet och känna 

en känsla, att man passar in. Utefter vår undersökning har vi kunnat ta fäste vid 

ett par faktorer som skildrar en subkultur. I många fall söker individer sig till 

olika grupper för att finna sin identitet. Det relateras då till att individen söker en 

samhörighet var den vill kunna jämföra sig med andra individer i ett heterogent, 

socialiserat samhälle. Unga påverkas framförallt av det som händer här och nu, 

och tar därför lättare till sig nya vägar och vyer för att bidra till att utveckla sin 

identitet . I studiens inledande kapitel ställde vi oss frågorna, 

 

 Vilka är de bakomliggande faktorerna till att en subkultur adopterar 

varumärken? 

 Hur kan adoptionsprocessen förhålla sig i en subkultur som 

casualkulturen? 

 

De faktorer som påverkar en subkulturs konsumtion och adoptering av 

varumärken anknyts till att gruppen vill stärka sin identitet. Detta genom att 

skapa en symbolism inom subkulturen för att inbringa en slags respekt och 

status till sin omgivning. Varumärken har blivit så pass präglat av gruppens 

symbolism att det kan är ett krav om man vill nå ökad status. Dock handlar det 

inte bara om vad som ska associeras genom de yttre faktorerna, utan även inre 

attribut, som känslor, ska representera gruppens, och individens, val av 

konsumtion. 

 

Adoptionsprocessen artar sig främst genom en interpersonell kommunikation 

inom en subkultur. Varumärken är något som präglar subkulturen starkt 

eftersom en person som vill bli gruppens ledare måste ha deltagit i adoptionen 

av subkulturens betydande varumärken för att ha rösträtt inom gruppen. Därför 

har spridningen av varumärket blivit vad som starkt präglar den subkultur som 

växt fram ur huliganismen och påverkat människornas livsstil inom gruppen. 
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9 Bilagor 

 

9.1 Appendix 

Forum:  www.flashback.org 

 

trådar: 

Casualmode & kläder [tidigare "Huliganmärken" /mod] 

Varför blir man en fotbollshuligan? 

Fråga huliganen 

Fråga en ultras (kategori B) 

Vem är den typiske fotbollshuliganen?  

Fotbollsfirmor i Sverige [samt info om deras aktiviteter //Mod] 

När huliganerna ska mötas 

Vad gör fotbollshuliganer mellan säsonger? 

Casualtrenden 

Vara casual/huligan UTAN märkeskläder??  

Livet som huligan = minne blott? 

9.2 Begreppsförteckningar 

A-supportrar: "Personer som tillhör A-gruppen definieras av polisen som de som 

inte hamnar i bråk eller våldsamma situationer. Majoriteten av 

idrottsevenemangsbesökare." (www.wikipedia.org) 

 

B-supportrar: "De personer som ingår i kategoriseringen B-supportrar hamnar 

sällan i bråk men man utesluter inte att det kan hända. Olika ultrasgrupperingar 

som sätts i situationer eller på annat sätt hamnar i situationer där våld 

förekekommer men som själva inte aktivt söker situationerna tillhör denna 

gruppering."(www.wikipedia.org) 

 

https://www.flashback.org/t1144720
https://www.flashback.org/t668431
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C-supportrar: "Personer som aktivt söker uppgörelser med andra C-supportrar 

tillhör denna grupp. I Sverige finns ett flertal så kallade huliganfirmor som ägnar 

sig åt att arrangera och möta upp varandra i slagsmål. De mest kända är Wisemen, 

Firman Boys, Djurgårdens fina grabbar och Kompisgänget Bajen YCG." 

(www.wikipedia.org) 

 

D-supportrar: "Dessa personer inom denna gruppering begår olika slags 

kriminella handlingar gentemot klubbar, spelare och supportrar. Tillskillnad från C 

supportrarna som oftast söker bråk med andra olika grupperingar, denfinerar 

polisen D - supportrarna som extremt fanatiska fans som gör allt för att få sin vilja 

igenom." (www.wikipedia.org) 

 

Grabbarna: Är också ett generellt ord för samtliga huliganer inom en firma. Sen 

ska man skilja på de "riktiga grabbarna", som även kallas hardcore-grabbarna, 

och de vanliga grabbarna i firman. 

 

Casuals: Växte fram på fotbollsläktare i Storbritannien i slutet på 1970-talet och 

förknippas med en ledig stil som användes för att smälta in i den stora massan. 

De som klädde sig så här sökte ofta bråk men ville dölja vilket lag de höll på. Har 

en mer diskret roll när de är på match och sjunger inte heja ramsor osv. 

 

Julgranar: Personer med anknytning till ett lag har på sig sitt lags kläder även 

om de slåss. Ofta är dessa inte med i själva firman men "dras med" när det blir 

upplopp på arenan. Står de själva har de inte tendens till att bli aggressiva eller 

våldsbenägna. 

 

Ultras: Den beteendemässiga tendens Ultras grupper utmärker sig med är 

användning av uppblossning (främst i tifo koreografi), sång stöd i stora grupper 

och visning av banners på fotbollsarenor, som alla är utformade för att skapa en 

atmosfär som uppmuntrar deras eget lag och skrämmer motståndarna 

(www.wikipedia.org). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Huliganfirmor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurg%C3%A5rdens_Fina_Grabbar
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Babyfirma: "Det finns en grupp människor som är för unga för att få ansluta sig 

till den vanliga firman. Babyfirmorna fungerar som de vanliga firmorna med den 

skillnaden att man slåss med andra babyfirmor runt om i landet. Många 

babyfirmor har samarbete med de äldre och har ofta samma namn bortsett från 

att babyfirmorna har förleden "yngre-" eller "baby-" med i namnet" 

(www.wikipedia.org). 

 

 


