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Abstrakt 
Den gångna säsongen i fotbollsallsvenskan har varit väldigt turbulent. En hel del 

supporterrelaterade oroligheter skedde vid flera olika tillfällen. Därför har vi valt att ta reda på 

uppfattningar om hur en elitfotbollsklubb drabbas och vad som eventuellt skulle gå att förbättra. 

Den kvalitativa metod som använts i studien är grundad teori och har utgått ifrån intervjuer som 

genomförts med personer kopplade till en svensk elitfotbollsklubb. De som ställt upp har varit 

både tjänstemän samt spelare inifrån klubben, supporterpolis, risksupporter samt icke 

risksupporter. Det framkom intressanta resultat efter det att intervjuerna hade analyserats. Det 

visade sig att både supportrarna och klubben tyckte att det var en bristfällig dialog dem emellan. 

Det framkom även att läget var detsamma gällande dialogen mellan polisen och klubben samt 

polis och supportrar. Att makten spelar in blir tydligt utav resultatet då supportarna vill en sak, 

polisen en annan, förbundet en och klubben en. Det fanns tendenser till missnöje med hur 

ledningen inom klubben sköter sig. Det fanns även tendenser till hur polisen sköter sig vid 

matchevenemang. Genom dessa olika resultat har det arbetats fram en modell som vi valt att 

kalla ’’diamantmodellen’’. Tanken är att modellen skall kunna vara ett hjälpmedel för att 

underlätta det framtida arbetet hos idrottsliga verksamheter gällande dialogen och kontakten 

mellan de inblandade parterna. 

Abstract 
This past season in the Swedish football league has been very turbulent. A lot of fan-related 

disturbances occurred on several different occasions. Therefore we have decided to find out 

views on how an elite footballclub is affected and what is possible to improve. The qualitative 

methodology used in this study is grounded theory and has been based on interviews conducted 

with people connected to a Swedish elite football club. Those who participated has been both 

officials and players from within the club, supporterpolice, risk supporters and non-risk 

supporters. We had very interesting results that came out of these interviews once we had 

analyzed them. It turned out that both the supporters and the club thought it was a deficient 

dialogue between both sides. There was also a lack of dialogue between the police and the club, 

and also a lack of dialogue between police and supporters. That power was of great meaning 

become clear in the results as the supporters wants one thing, the police one thing, the 

footballassociation wants one thing and the footballclub wants something else. There were signs 

of dissatisfaction with how the leadership in the footballclub are doing and also signs of how the 

police are doing in game events. Through these results, a model called ''the diamond model'' has 

been created. The idea is that the model should be a tool to facilitate the future work of the 

sporting activities of existing dialogue and contact between the parties involved. 
 



 

 

Förord 
När vi valde detta område att skriva om så var det utav eget intresse och att försöka få en inblick 

i hur det fungerar kring supporterfrågor och hur supportrar kan påverka en klubbs anseende. 

Eftersom det är ett relativt aktuellt ämne inom dagens idrotter och framförallt inom fotbollen så 

passade det oss bra att skriva om detta område när vi har ett sådant stort intresse för området. 

 

Vi vill även passa på att tacka alla personer som ställt upp för intervjuerna, utan er hade arbetet 

inte gått att genomföra. Ett stort tack även till vår handledare Jan Karlsson som har stöttat oss 

och kommit med kreativa tips under uppsatsens formande. Ett tack till examinator Vaike Fors 

likaså.  

 

Vi hoppas att det blir en god läsning och att ni finner arbetet intressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
Introduktion _________________________________________________________________ 1 

Syfte _______________________________________________________________________ 2 

Frågeställningar ___________________________________________________________________ 2 

Begreppsdefinitioner _______________________________________________________________ 3 

Icke-risksupportrar _________________________________________________________________________ 3 

Risksupportrar ____________________________________________________________________________ 3 

Tidigare forskning ____________________________________________________________ 3 

Teoretisk referensram _________________________________________________________ 6 

Sociokulturella perspektivet _________________________________________________________ 6 

Våld & Konflikt ____________________________________________________________________ 7 

Makt ____________________________________________________________________________ 8 

Metod ______________________________________________________________________ 8 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt ____________________________________________________ 8 

Urval ____________________________________________________________________________ 8 

Datainsamlingsmetod ______________________________________________________________ 9 

Etiska åtaganden vid datainsamling ___________________________________________________ 9 

Dataanalys ______________________________________________________________________ 10 

Transkribering vid intervjuer __________________________________ Error! Bookmark not defined. 

Metoddiskussion _________________________________________________________________ 11 

Resultat ____________________________________________________________________ 12 

Kommunikation __________________________________________________________________ 12 

Dialogens betydelse _______________________________________________________________________ 12 

Dialog mellan polis-klubb-supportrar _________________________________________________________ 13 

Maktfaktorer kopplat till den idrottsliga verksamheten __________________________________ 14 

Supportermakt ___________________________________________________________________________ 14 

Ekonomiska styrmedel _____________________________________________________________________ 14 

Supportrarnas påverkan på klubbens anseende och verksamhet ___________________________ 15 

Negativt rykte ____________________________________________________________________________ 15 

Preventiva åtgärder i idrottslig miljö __________________________________________________ 16 

Samverkan för positiv idrottsmiljö ___________________________________________________________ 16 

Förslag kring åtgärder _____________________________________________________________________ 17 

Internationell jämförelse ____________________________________________ Error! Bookmark not defined. 



 

 

Resultatdiskussion __________________________________________________________ 188 

Den oslipade diamantmodellens skapande ____________________________________________ 18 

Dialogens roll ____________________________________________________________________ 19 

Förebyggande åtgärder inom idrottslig miljö ___________________________________________ 20 

Maktfaktorer och påverkan på klubbens varumärke _____________________________________ 21 

Konklusion _________________________________________________________________ 24 

Implikation _________________________________________________________________ 24 

Fortsatt forskning ____________________________________________________________ 25 

Referenslista ________________________________________________________________ 26 

Elektroniska referenser ____________________________________________________________ 27 

Bilaga 1 (Polisiära kostnader) __________________________________________________ 28 

Bilaga 2 (Tävlingsbestämmelser) _______________________________________________ 29 

Bilaga 3 (Intervjuguide) _______________________________________________________ 30 

Bilaga 4 (Trygghetsplan) ______________________________________________________ 31 



1 

 

Introduktion 
I denna uppsats kommer vi som författare ta upp hur supportrarna påverkar en klubbs anseende. 

Målet med uppsatsen är att visa supporterkulturens olika sidor. Ytterligare ett mål med uppsatsen 

är att bidra med potentiella förslag och preventiva åtgärder till den aktuella elitfotbollsklubben 

men även att övriga klubbar kan ta del av de potentiella förslag som framkommer, kopplat till 

oroligheter som är relaterade till supportrar vid matchevenemang. 

 

Persson (1993) anser att den moderna huliganismen kom till Sverige först 1969 och 1970. 

Händelsen 1969 utspelade sig i Jönköping vid en match mellan Jönköping Södra och IFK 

Göteborg. Göteborg kunde vid seger i matchen säkra det allsvenska guldet vilket de även gjorde 

med 3-0. Efter varje mål så invaderades planen av IFK-supportrar vilket gjorde att slagsmål 

mellan polis och supportrar uppstod. Året därpå var IFK Göteborg inblandade igen. Denna gång 

mötte de Örebro SK och var tvungna att vinna för att hänga kvar i högsta serien. Med nio 

minuter kvar av matchen då IFK låg under så invaderade dess supportrar planen och matchen 

fick således avbrytas i 45 minuter och 20 supportrar omhändertogs av polis (ibid). Annan 

forskning av Brännberg (1993) pekar på att denna nya supporterkultur som uppkom var ett led i 

att fotbollskulturen förändrades. Innan var supportern nästan som ’’en del av laget ’’ och väl 

integrerad med klubben. Ju mer fotbollen blev proffessionaliserad och kommersialliserad så gled 

supportrarna längre ifrån att vara en medlem av laget och blev istället mer som en del av 

supportergruppen enbart. 

 

Gällande våld inom svensk fotboll så är det framförallt supportrar kopplade till fyra klubbar som 

varit inblandade. Dessa är AIK, Djurgården, Hammarby och IFK Göteborg, i storstadslagen 

närmare bestämt. AIK:s supporterklubb Black Army är på sätt och vis lite speciell inom 

supporterkulturen. Andersson och Radmann (1998) tar upp att det som framförallt skiljer Black 

Army från andra supporterklubbar är den att många av medlemmarna inte alls är intresserade av 

det idrottsmässiga utan enbart till just supportergruppen eftersom denna är så stor och omtalad 

även utanför idrottsarenan. Hammarbys supportergrupp å andra sidan, Bajen Fans sticker ut på 

ett helt annat sätt. De är kända för att ha stor mångfald bland supportrarna gällande exempelvis 

ålder, yrkestillhörighet men även för deras läktarkultur. Om Black Army förknippas med våld 

och utanförskap så förknippas Bajen Fans med att ha gjort supporterkulturen mer levande. Detta 

genom att under tidigt 70-tal vara klädda i lagets färger och sjunga tillsammans inspirerade av de 

engelska arenorna för att skapa stämning på arenan vilket när det ständigt blev återkommande 

var ett nytt fenomen i Sverige (ibid). 

Att supportrar kan vara allmänt stökiga framkom redan under 20-talet och då framförallt när det 

gällde att följa sitt lag på bortaplan. Andersson och Radmann (1998) tar upp ett fenomen de 

kallar extratåg. Dessa var billiga resor som anordnades för supportrar för att följa med laget till 

viktiga bortamatcher. Detta kunde ofta medföra problem då stora folkmassor följde med och det 
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ofta förekom fylla och andra oroligheter. Extratågen har idag ersatts av anordnade supporterresor 

i större eller mindre grad beroende på vilket motstånd och lag som är inblandade. 

 

Anledningen till varför vi valt att göra en undersökning av detta område är de senaste årens 

oroligheter som förekommit i anslutning till matcher där supportrar både kastat in föremål på och 

även hoppat in på planen, hotat och krävt tränares/styrelsers avgång etc. Svenska 

Fotbollsförbundet har tävlingsbestämmelser när det kommer till sådana här oroligheter samt hur 

klubbarna blir bestraffade om någonting händer (Se bilaga 2). I oktober 2011 togs även ett beslut 

om att alla idrottsföreningar som blivit aktiebolag i Stockholmsområdet själva skall stå för de 

polisiära kostnaderna när polisen närvarar vid idrottsevenemang och detta kanske kan bli ett 

fenomen som sprider sig vidare över landet ( Se bilaga 1). Med detta i åtanke vill vi undersöka 

en meriterad allsvensk elitfotbollsklubb och höra hur olika parter kopplade till föreningen ser på 

just detta och hur de anser att klubben påverkas när oroligheter inträffar.  

Syfte 

 

Vårt syfte är att undersöka risksupportrar och icke-risksupportrars inverkan på en 

elitfotbollsklubbs anseende och makt över den egna verksamheten. 

Frågeställningar 
 

- Hur påverkar olika beteenden hos de egna supportrarna klubbens anseende? 

 

- Vad har det sociala lärandet mellan individer och deras kommunikation i respektive 

supportergrupp gentemot klubbverksamheten för inverkan på den idrottsliga föreningen? 

 

- Vilka preventiva åtgärder kan en fotbollsklubb och dess verksamhet bidra med för att i 

en positiv riktning påverka supportrarna? 

 

Till studien hör också fotbollssupporterkulturen och de två sorters supportergrupper som är 

definierade och vad dessa grupper har för inverkan på en klubbs verksamhet. 

Studien är avgränsad till att undersöka på svensk elitfotbollsnivå. Den pedagogiska relevansen 

som finns inom detta område är det sociala lärandet och den interaktion som uppstår inom 

supportergrupperna och dess inverkan på individerna i gruppen samt den inverkan som sker på 

idrottsföreningen de försöker representera (Wenger, 1998). Den omkringliggande miljön som 

personer  inom dessa olika grupper agerar inom är av betydelse för deras uppträdande vid 

supporterrelaterade situationer vid exempelvis matcher eller i anslutning till matcharenan (ibid).  

Det samhällsperspektiv vi har med oss är att det är ett problem för klubbarna och samhället 

ekonomiskt att utstå dessa stökiga läktarsituationer samt att klubben och fotbollens rykte får sig 
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en törn när vissa individer brukar våld i samband med matcher. Det har nu även kommit förslag 

på och redan sats i bruk i Stockholms län att bolagiserade idrottsföreningar själva får betala för 

polissäkerheten, vilket belastar klubbarnas ekonomi än mer (Se Bilaga 1).  

 

Begreppsdefinitioner 

Icke-risksupportrar 

Supportrar som är gediget fotbollsintresserade och stöttar sitt lag. Dessa ingår oftast i 

hejarklacken samt är väldigt viktiga för att ge stöd för de positiva beteenden som ges utåt. 

(www.polisen.se) 

Risksupportrar 

Aggressiva och i många fall kriminella supporters som mer ofta än sällan använder sig utav 

matchevenemang för att starta bråk mot ordningsvakter, polis eller andra supportergrupper. I 

denna grupp så träffas det på supporters som ses som bråkmakare och ofta blir lättpåverkade av 

de som sätter igång bråk samt styr dem. Åldern för individerna inom denna grupp är allt mellan 

18-25 år men det finns även äldre så kallade risksupportrar men dessa dyker enbart upp vid 

viktigare matcher. Dock har det på senare år utvecklats grupperingar även för de yngre 

supportrarna, det vill säga de som är under 18 år. Risksupportrar omnämns ofta som huliganer. 

(www.polisen.se) 

 

Tidigare forskning 
Den svenska organiserade supporterkulturen växte sig stark under 70-talet och har genom åren 

påverkats starkt av andra länder och kulturer däribland Italien och England. Detta speglar inte 

minst namnen på många av de svenska supporterklubbarna då de har engelskinspirerade namn 

såsom ex. Black Army men även att de använder sig av uttryck som ”tifo” och ”ultras”. Tifo 

betyder fanatisk anhängare och används i koppling till supporterarrangemang såsom banderoller, 

flaggor etc. som förekommer på läktaren. Ordet ultras har snarare en koppling till vad som i 

Sverige beskrivs som huliganism (Jönsson & Kuick, 2004). 

 

Rapporten Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar från Brottsförebyggande rådet 

(2008) tar upp olika strategier och förslag för att optimera och göra ett idrottsevenemang så pass 

stillsamt och säkert som möjligt. De menar att alla arenor runt om i landet där elitfotboll utövas 

skall ses över med målet att öka både säkerheten och bekvämligheten. Dessutom menar de att 

säkerhetspersonal och liknande ska vara med från början av arbetet när nya arenor byggs för att 

öka säkerheten. De tar även upp att personal som jobbar i anslutning till lagen i de högsta 

http://www.polisen.se/
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serierna ska utbildas genom så kallade modelleringsövningar för att på så vis tränas på 

potentiella situationer som kan uppstå vid matchevenemang. 

  

BRÅ (2008) tar även upp att klubbar kan jobba med att skapa kringarrangemang i anslutning till 

matcher etc. för att försöka få åskådare att komma tidigare till matcherna och på så vis minska att 

det ska upplevas vara en aggressiv stämning. Dessutom pekar de på att om åskådare lockas 

tidigare till arenan skulle detta medföra minskade köer och möjligheter till att kunna göra 

noggrannare visiteringar. 

 

Ytterligare information taget från rapporten BRÅ (2008) påvisar tre olika kategorier för åtgärder 

som tagits fram när de kommer till supportrar. Dessa åtgärder är bland annat kategoriserade som 

sociala, situationella samt repressiva åtgärder. Kategorin sociala åtgärder menas med att den 

positiva bilden av supporterkulturen skall stärkas och denna åtgärd skall riktas mot unga. 

Situationella åtgärder menas med att de situationer som kan bidra till stökiga situationer skall 

förändras, t.ex. att klubbarna sätter upp nät framför klacksektionerna. Repressiva åtgärder 

betyder de regler, lagar och liknande som finns uppsatta för att förhindra bråk. 

 

Vidare menar Magnus Engstrand (2003) att det finns fem stycken olika typer av fans; 1- De 

trofasta som har tillägnat sitt liv till klubben och följer dem i vått i torrt. 2- Experterna som tror 

sig veta allt om lagets spelare, tränare och spelidé. 3- De missnöjda som aldrig blir nöjda med 

vad laget presterar och klagar ständigt på lagets egna spelare och på domaren. 4- Fansen är dem 

som vi ser i medier och i andra sammanhang, de står i klacken och sjunger samt bär lagets färger 

i halsdukar och tröjor. 5- De normala. Här placeras de yngre åskådarna, de studerar matchen från 

den centrala massan av folk. Människorna i massan visar sin uppskattning genom glädje och 

klappningar och sköter sig under matcher.  

 

I en rapport skriven av Jönsson och Kuick (2005) tar de upp att ”normalpubliken” oftast befinner 

sig på sittplats och är män i varierande ålder allt från unga till äldre. Kvinnor och barn är i 

minoritet. Det förekommer även någon form av klacksektion för hemma respektive 

bortasupportrar där de sjungande supportrarna framförallt befinner sig. Till skillnad mot 

sittplatspubliken så tenderar alkoholkonsumtionen vara mer framträdande hos de som befinner 

sig vid klacksektionerna, vilket gör att dessa oftare har större bevakning på sig. Kuick (2003) 

menar dock att det nu finns många äldre uppväxta inom klacksupporterkulturen som indirekt fört 

detta beteende vidare till andra sektioner, vilket gör att det kan vara svårt att urskilja specifikt 

vart ”bråkstakarna” finns. 
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Enligt Kuick (2003) menar han att det historiskt sett funnits två grenar av supporterklubbar som 

han beskriver i sin rapport, dessa har benämnts som följer: 

Traditionella supporterklubbar – förening som stödjer föreningen ekonomiskt eller jobbar 

ideellt. 

Klacksupporterklubb – med syfte inriktat mot själva hejaklacksverksamheten. 

Kuick har även varit i kontakt med ett 70-tal supporterklubbar i sin rapport som klassas som 

klacksupporterföreningar inom de högsta serierna inom svensk bandy och hockey och de två 

högsta divisionerna i fotbollen. Merparten av alla klubbar inom elitidrotten har nu för tiden 

någon form av supporterklack. Eftersom klacksupporters funnits närmare fem decennier menar 

Kuick att det har blivit svårt att dra en gräns mellan vad som är en klacksupporterklubb och 

traditionell supporterklubb då dessa båda dragit alltmer åt samma håll (ibid). 

 

Avslutningsvis finns det olika former av huliganism som Brännberg (1997) tar upp och dessa är 

bland annat: 

Resultatrelaterad huligansim – Brännberg menar här att detta är ett beteende som uppstår till 

följd av ett visst resultat. Här skulle vi kunna placera in de båda händelserna med IFK Göteborgs 

supportrar ovan. 

Vanmaktshuliganism – Detta är den form av huliganism som är riktad mot det egna laget och 

dess styrelse. Brännberg menar att denna form kan ges utlopp för vid uteblivna resultat eller när 

klubben tar beslut som inte gemene man kan påverka. 

Revirhuliganism – Här handlar det om huliganism kopplat till människors identitet och 

grupptillhörighet. Här kan som exempel tas sammandrabbningar mellan olika lags supportrar där 

det kan ligga mer än bara klubbarnas rivalitet bakom, ex städer. 

Frustrationshuliganism – Grunden i denna huliganismform är att man som supporter ofta på 

bortaplan blir hårdare bemött av exempelvis ordningsvakter eller polis. Brännberg nämner bland 

annat situationer som att supporterbussar ofta får eskort av polis till arenan när man närmar sig 

staden och att det ofta är dåliga förhållanden på bortasektionen. ”Blir jag bemött som ett djur 

uppträder jag som ett djur”(Våldet och glädjen, 1997 s.21) 

Psykopathuliganism – De fem tidigare formerna har alla varit kollektiva, det vill säga att de 

utförs i grupp så att säga. Psykopathuliganismen är däremot betäckningen på när en enskild 

individ gör något. Inom svensk fotboll är det mest klassiska fallet ”Terror Tommy” som i mitten 

av 90-talet hoppade in på Stockholms Stadion och utdelade en karatespark på domaren Anders 

Frisk. 
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Teoretisk referensram 

Sociokulturella perspektivet 
Sociokulturella perspektivet innebär att miljön påverkar individerna i gruppen och bidrar även 

till det sociala lärandet som sker mellan individer i supportergruppen. Här finns en hel del 

begrepp som artefakter och mediering som kan bidra till att analysera resultatet. Artefakter 

innebär sådana verktyg som finns runt omkring individerna, det finns både fysiska och även 

språkliga verktyg. Med hjälp av dessa så sker interaktioner med andra medmänniskor. Mediering 

innebär att individer tolkar omgivningen och sedan lär sig anpassa sig till den omgivning den 

befinner sig inom och i den mån omgivningen tillåter individen att agera i (Säljö, 2008). Det går 

även att förklara mediering på följande vis: 

‘’ Mediering innebär således att det bildligt uttryckt finns ett slags raster mellan oss och världen 

utanför, ett raster som hjälper oss att konstituera företeelser och varseblir världen enligt 

specifika kriterier’’(ibid. s.100.) 

 

Kommunikation är en stor del utav det sociokulturella perspektivet då det är genom den som 

sociokulturella resurser både skapas och skickas vidare (ibid). Med detta i åtanke så är det 

intressant för undersökaren att se hur kommunikationen även sker mellan den individ i gruppen 

som är ledande och de individer som följer i dennes fotspår eller ledarens order. Sen även vilken 

roll kommunikationen spelar för lärandet inom de olika verksamheterna.  

 

Dysthe (2003) menar att det sociokulturella perspektivet bygger på att människor lär och 

utvecklas genom att kommunicera på olika sätt så som att lyssna, prata, efterlikna och umgås 

med andra människor. Detta menar hon genomsyrar hela livet. Hon menar vidare att många 

situationer som människor är inblandade i både är kommunikativa och fysiska på samma gång, 

exempelvis barns lekar som kan innehålla både fysiska moment och olika former av regler vilket 

gör att de måste behärska en kombination av språklig och praktisk interaktion. 

 

För att koppla det vidare så görs detta genom Wenger (1998) som menar att lärande framförallt 

sker genom individers sociala deltagande. För att kunna diskutera socialt deltagande menar 

Wenger vidare att man måste beröra de delar som är kopplat dit vilket han menar är ”meaning”, 

”practise”, ”community” och ”identity”. För att förtydliga detta kan man säga lärande genom 

upplevelser, lärande genom deltagande inom en praktik, lärande genom gemenskap/tillhörighet 

och lärande genom den identitet som skapas inom en gemenskap. Wenger lutar sig även mot 

uttrycket communities of practise till stor del vilket kan översättas med lärpraktik. En lärpraktik 

kan uttryckas som en grupp människor med delat intresse och passion för ett visst område där de 

tillsammans samspelar. Han menar även att en person kan vara deltagare i flera olika 

gemenskaper. I den ena kan en individ ikläda sig en framträdande roll, samma person kan sedan 

ha en mer perifer roll i anslutning till en annan gemenskap (ibid). 
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En annan undersökning gjord av Lave och Wenger (1991) som man kan knyta an till 

communities of practise är när de skriver om situerat lärande vilket kan ses som en del av 

communities of practise. Här menas att kunskap måste påvisas inom dess riktiga sammanhang, 

alltså de miljöer och situationer som kräver den aktuella kunskapen. Två viktiga punkter som 

situerat lärande bygger på är social interaktion och samarbete mellan människor. Personer blir en 

del av en community of practise som i sig har vissa föreställningar om hur någonting är och hur 

man skall bete sig. Med tiden får deltagare mer erfarenhet vilket gör att de flyttar från att vara i 

utkanten en gemenskap till att bli mer och mer aktiva. Ju mer aktiv inom en viss gemenskap 

personer är och hamnar i centrum desto mer får de en roll som förebilder för personer som 

befinner sig i utkanten. 

Våld & Konflikt 
Teorin konflikttrappan som tas upp i en rapport av Det kriminalpraeventive råd (2003) består av 

åtta steg varav det första steget, oenighet, vilket skall vara det steg då allt uppstår kring. Nästa 

steg blir så personifiering som menas med att individer hittar syndabockar, beskyllningar och 

personangrepp uppstår med flera. Steg tre är samtalet upphör där grupperingar och allianser 

uppstår. Steg fyra blir sedan fiendebilder som innebär att individer har förutfattade meningar, 

förvrängningar med flera. Nästa steg blir öppen fientlighet som består utav just fientliga 

handlingar som folk märker av. Nästsista steget blir således polarisering som betyder att både 

individer och grupper isolerar sig, minns tillbaka vad som skett och gärna hämndaktioner utförs. 

Så kommer det sista steget som innebär kris som i sin tur ofta kan leda till väpnade konflikter, 

individer slutar sina jobb, skilsmässa osv. 

 

Det finns olika faktorer som bidrar till eller förhindrar våld. Jay Coakley (2001) nämner att det 

finns nio stycken olika faktorer som bidrar eller hindrar våldet som finns på idrottsarenor runt 

om i världen. Dessa faktorer är bland annat hur många människor som finns inne på arenan och 

om de är stående eller sittandes. Ålder på publiken som är där och tittar, vilken social klass de 

befinner sig inom samt hur den etniska mixen bland de som är där och tittar ser ut. En annan 

faktor är vilken mening matchen har, det vill säga vilken innebörd och betydelse matchen har för 

publiken och de inblandade. Även vilken historia de båda deltagande klubbarna och åskådarna 

har. Den polisiära faktorn spelar även roll då den handlar om folkkontroll det vill säga vilken 

insats polisen bidrar med vid evenemangen eller alla övriga säkerhetsinsatser. Alkoholförsäljning 

på plats är även det en bidragande orsak till vad som kan ske vid matchevenemang. Var matchen 

spelas spelar även en roll, om det är neutral mark eller borta samt hemmamatch. Sist men inte 

minst faktorer som till exempel är engagemanget från publiken att just se en viss speciell match 

och vilken betydelse laget har för de deltagande individernas identiteter och det kan vara allt från 

etnisk identitet till grupp identitet. 
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Makt 
Vidare menar Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2011) att makt är ett centralt begrepp 

när det handlar om att förstå ett samhälles eller en verksamhets sätt att fungera. De tar i sin bok 

upp ett antal olika dimensioner inom maktbegreppet, dessa är: direkt makt, indirekt makt, makt 

över uppfattningar och intressen, makt i en soptunnesituation, relationell makt och institutionell 

makt. Med direkt makt menar de den makt som används i direkt anslutning till arenan där 

besluten tas baserat på antingen en majoritets åsikter eller en enskild ledares auktoritet. Indirekt 

makt innebär här att beslut tas i förväg i anslutning till själva arenan men inte i denna. Den tredje 

dimensionen är kopplad till att en aktör påverkar en annan för att på så vis lyfta fram vissa frågor 

och avstyra andra. Relationell makt utgår ifrån att makten utvecklas utifrån aktörernas sociala 

samspel sinsemellan, alltså genom deras egna intressen och verklighetsuppfattningar. Tillsist så 

tar de även upp den institutionella makten vilken är kopplad till vad för regler och normer som är 

allmänt accepterade. Dessa regler och normer har de olika aktörerna själva varit med att skapa 

och det är bara dem som kan förändra dessa (Christensen et.al, 2011). 

Metod  
Här finns studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, vilka tillvägagångssätt som har valts att 

användas, urval, datainsamlingsmetod, etiska åtaganden samt dataanalys. 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Vi har använt oss utav grundad teori som metodansats eftersom denna passar bra i de fall 

forskaren vill utgå ifrån ett empiriskt material (Thornberg & Forslund Frykedal, 2011). Grundad 

teori passar speciellt bra in på områden som rör sociala interaktioner och ger även möjligheten 

till att utifrån den insamlade empirin skapa egna teorier och modeller vilket skiljer sig lite mot 

andra kvalitativa ansatser. De eventuella modeller som framkommer grundar sig i antaganden 

som uppstått ur den empiriska data som samlats in (Guvå & Hylander, 2003). Glaser (2010) 

menar att när forskaren använder grundad teori går han in i sitt forskningsprojekt som 

“ovetandes” men ju längre tiden går och materialet bearbetas övergår forskaren till att bli en 

“expert” inom de områden som valts att studera.  

Urval 

Det urval som gjordes var medvetet utav oss både gällande elitfotbollsklubb och intervjupersoner 

då vi själva valde vilken klubb studien skulle handla om. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

menar att urvalet som görs skall vara väl kopplat till den miljö man vill undersöka. Därför blev 

just den aktuella klubben vald för att den passade bra in på vårt syfte då klubben i fråga gångna 

säsongen varit inblandad i oroligheter kring matcharrangemang. De personer som valdes ut var 

en spelare i A-laget, en risksupporter, en icke-risksupporter, en supporterpolis, en 
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evenemangsansvarig samt en supporterdialogsansvarig samtliga hade koppling till den valda 

elitfotbollsklubben. Anledningen till att personer med olika roller valdes ut för intervju var för att 

få så många perspektiv som möjligt kopplat till studiens område vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) menar är ett bra tillvägagångssätt. Den teoretiska urvalsmetoden som oftast 

används till grundad teori bygger på att forskaren genom sitt medvetna urval samlar så mycket 

information som möjligt kring det valda området. Från början sker ett öppet urval för att sedan 

bli mer strategiskt för att på så vis skapa variation och till sist bli selektivt då ett område 

specificeras. Syftet med det teoretiska urvalet är inte att studera individer i sig utan att istället se 

till sociala händelser som är kopplade till studiens problemområde (Guvå & Hylander, 2003). 

När kontaktnätet skulle knytas så inledde vi med att först kontakta klubben i fråga och då deras 

VD. Genom honom fick vi sedan kontaktuppgifter till personer som ansågs kunna besvara våra 

frågor på bästa sätt, supporterdialogen och evenemangsansvarige. De båda supportrarna och 

supporterpolisen kontaktades enbart via mejl. Spelaren kontaktades direkt via telefon då en av 

författarna känner denna sedan tidigare. Fördelen med detta tillvägagångssätt urvalsmässigt var 

att kontakten blev väldigt smidig och gick fort att upprätta med de som jobbade för klubben 

medan mejlkontakterna med övriga tog rätt lång tid och var något ovissa vilket medförde att 

arbetet kring intervjuerna blev något utdraget. 

Datainsamlingsmetod 
Vår datainsamling bestod av intervjuer. Intervjuerna var löst strukturerade och med detta menas 

att frågorna inte följde en strikt uppsatt linje utan att de frågor som ställdes anpassades utefter 

situationen som uppstod under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vid 

intervjutillfällena fanns en redan färdig intervjuguide att gå efter, dock tillkom en del frågor allt 

eftersom då nya tankar framkom mellan att de olika intervjuerna genomfördes. Detta helt i linje 

med vårt arbete utifrån grundad teori då denna förespråkar att jobba parallellt med insamling och 

analys av datamaterialet för att kunna få idéer och andra tankar inför den fortsatta 

datainsamlingen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2011). Till denna studie genomfördes sex 

stycken intervjuer vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) anser vara ett tillräckligt antal 

för att fått representativt material att utgå ifrån. Inom kvalitativa studier och framförallt vid 

användning av grundad teori söks material fram tills att en mättnad uppstår, alltså att man samlar 

in data fram tills dess att ny data inte tillför något (Guvå & Hylander, 2003). Efter de sex 

intervjuer som genomfördes upplevde vi att denna mättnadskänsla infann sig. 

Etiska åtaganden vid datainsamling  
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra etiska kategorier som forskare bör ta hänsyn till. Det första 

är informationskravet som innebär att de medverkande informanterna skall vara medvetna om 

vad det är de ställer upp på och vad syftet med studien är. Detta klargjordes redan vid första 

kontakten som togs så att de redan tidigt visste vad som gällde. Det andra är samtyckeskravet 

som innebär att informanterna själva får bestämma om de vill ställa upp i studien eller ej. Även 
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detta försäkrade vi oss om i ett tidigt stadie innan intervjuerna genomfördes. Det tredje är 

konfidentialitetskravet som betyder att alla personuppgifter och all information som deltagare 

uppger  skall förbli anonyma. Detta pekar även Denscombe (2004) på när han nämner en punkt 

han valt att kalla skydd av identitet. Detta gör vi i studien genom att i den mån det går låta 

informanterna vara anonyma på så vis att inte elitfotbollsklubbens namn framkommer. Däremot 

är informanternas positioner av betydelse i studien, därför nämns de i uppsatsen. Sista punkten 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp är nyttjandekravet som innebär att den information som 

framkommer under intervjuerna endast får användas till det studien avser och inte 

vidarebefordras till andra sammanhang. Vilket i detta fall blir fotbollssupportrars påverkan på en 

allsvensk elitfotbollsklubb i Sverige. 

 

Dataanalys 
Inom grundad teori pratar man om ett begrepp som bör ageras utefter när analysarbetet 

genomförs, detta begrepp är main concern och innebär att man som undersökare skall sätta sig in 

i intervjupersonernas sätt att se på saker och ting samt hur de agerar men utan att för den delen ta 

deras ställning eller att anse deras sätt att tycka samt agera är det rätta (Frykedal Forslund & 

Thornberg, 2011). Detta är något som vi eftersträvat vid alla genomförda intervjuer. 

 

Allteftersom intervjuerna genomförts har dessa transkriberats från ljudform rakt av till textform 

för att på så vis lättare kunna finna de kategorier och koder som framkommit. Från början har 

analysprocessen utgått ifrån en öppen kodning där i stort sett allting kodats av för att senare 

smalnats ner för att på så vis finna de begrepp och kategorier som passat mot vårt område och de 

slutliga frågeställningarna (Guvå & Hylander, 2003).  

  

Inom grundad teori jobbas det utifrån två olika kodningssätt som växlas emellan. Dessa är 

substantiv kodning och teoretisk kodning (Glaser, 2010). Substantiv kodning kallas just den biten 

när koder upptäcks i den empiriska data genom den öppna och selektiva kodningsfasen. Genom 

den selektiva fasen fann vi det som var genomgående viktigaste och återkommande ur 

dataempirin och utvann här de begrepp och kärnkategorier som resultatet byggs kring (Frykedal 

Forslund & Thornberg, 2011). Den teoretiska kodningen innebär att samband hittas mellan de 

centrala begreppen som framkommit och det var genom denna del som vår modell började växa 

fram (Guvå & Hylander, 2003). En annan viktig del i analysprocessen inom grundad teori är att 

ständigt jämföra sitt material med varandra genom så kallad komparation. Detta har vi gjort 

genom att hela tiden jämföra de intervjuer som slutförts och dess koder som framkommit med 

varandra för att ha god koll på den empiriska data och utifrån det arbeta fram passande 

kategorier. Kategorierna har sedan utmynnat i ett par större huvudkategorier och ett antal mindre 

kategorier som ansetts vara passande och som utgör grunden till studiens huvudområde (ibid). 
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Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra sex stycken intervjuer. Tre utav dessa blev på plats och två genom 

telefonintervjuer samt en genom mejlkontakt då denna kontaktpersons intervju inte gick att lösa 

på annat sätt på grund av anonymitet. Detta kan ju givetvis ses som en svaghet då det är viss 

skillnad eftersom det inte blir samma personliga kontakt med intervjupersonerna via telefon och 

mejl som ges öga mot öga. Dock anser vi att de svar som framkom ur både telefonintervjuerna 

och mejlkontakten ändå var  relevanta i förhållande till studiens syfte. När vi intervjuade utgick 

vi ifrån samma intervjuguide dock med ett antal anpassade frågor för varje intervjuperson 

speciellt kopplat till den personens position samt att idéer tillkom allt vartefter som intervjuerna 

genomfördes (Thornberg & Forslund Frykedal, 2011). En annan sak som kan diskuteras är hur 

vida studien blir lidande av att det inte genomfördes någon observation, men med tanke på att 

den Allsvenska säsongen var slut när studien påbörjades så fanns det ingen match att observera. 

En tanke som fanns var att en av författarna skulle observerat vid sin resa till London där han såg 

en match i premier league, men det blev inte aktuellt då vi fokuserar på Sverige och att hans 

upplevelser i sånna fall inte skulle gått att applicera då skillnaden är alltför stort. 

Urvalet var medvetet eftersom vi själva valde ut vilka personer som skulle intervjuas. 

Anledningen till detta var att vi ville ha så många olika synsätt som möjligt från personer med 

olika roller som på ett eller annat sätt har koppling till klubben ifråga (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011).  

 

Metoden och tillvägagångssättet har enligt oss fungerat bra med eventuellt den missräkningen att 

alla intervjuer inte blev ansikte mot ansikte. Dock har vi trots det fått bra svar och de svaren som 

har givits känns tillförlitliga och relevanta till arbetet. Visst hade vi kunnat göra annorlunda 

metoder så som fokusgruppsintervjuer men då tror vi inte att vissa saker som nu blev sagt hade 

kommit fram. 
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Resultat 
Här kommer vi lyfta de resultat som vi har fått fram och genom resultatet kommer vi att använda 

oss utav olika kategoriseringar för att få en bra struktur. De sex personer vi har intervjuat 

kommer att nämnas som intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. 

Här kommer även en kort sammanfattning på de olika intervjupersonernas roller: IP1 är 

supporterdialogsansvarig, IP2 är evenemangsansvarig, IP3 är icke-risksupporter, IP4 är spelare i 

klubbens A-laget, IP5 är supporterpolis och IP6 är risksupporter. 

 

De kategorierna som framkom av analysarbetet genom vår grundade teoretiska ansats var 

Dialogens betydelse och Dialog mellan-polis-klubb-supporter. Dessa två kategorier framkom 

under kommunikationsdelen genom att resultatet under denna del kan kopplas ihop med de 

bildade kategorierna.  

På samma sätt har vi utarbetat de övriga kategorierna som är Supportermakt och Ekonomiska 

styrmedel som ligger under maktfaktorer kopplat till den idrottsliga verksamheten. 

Därefter har vi kategorin Negativt rykte som går att finna under supportrarnas påverkan på 

klubbens anseende och verksamhet.  

Vidare har vi sista kategorierna Samverkan för positiv idrottsmiljö och Förslag kring 

åtgärder under delen preventiva åtgärder i idrottslig miljö. 

Kommunikation  

Dialogens betydelse 

Kommunikation mellan olika parter kopplat till supporterrelaterade ärenden är något som 

framkommit väldigt starkt under intervjuerna och att detta är något som klubben jobbar med hela 

tiden och vill utveckla.  

 

Intervjuperson 1 talar om att hans roll är att vara dörröppnare eller en väg in till de olika 

supportergrupperna för att föra en dialog med dessa.  

‘’Jag jobbar med det informativa och det förebyggande och som dörröppnare så att man hela 

tiden skall känna till att vad gäller om man tänder en bengal, vad gäller om man kastar in en 

smällare, vad gäller om man bär sig illa åt på ett torg i en annan stad eller här hemma och så 

vidare, vilka konsekvenser kan det få.’’ (Ip 1) 

 

Intervjuperson 1 berättar även vidare att dialogen mellan klubbarna i Allsvenskan och speciellt 

storklubbarna är viktig samt att kommunikation med Fotbollsförbundet kring de supporterfrågor 

som finns i dagens fotbollssamhälle måste bli bättre, speciellt frågor gällande risksupportrar. 

“Jag tycker att på riksnivå, klubbnivå och Svenska Fotbollsförbundet så har alla inblandade 

varit på tok för lata i detta fall. De skyller jämt på varandra att det är den personens fel med 

mera och då har firmorna runt om i landet kunnat jobba rätt ostört med sina verksamheter och 
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sakta men säkert blivit större och samtidigt så har straffen inte varit tillräckliga för de som ställt 

till med bråk” (Ip 1) 

 

Det framkommer från flera olika håll att dialogen mellan de olika supportergrupperna samt 

klubben måste finnas och att de tillsammans ska jobba för att få en bättre läktarkultur.  

“Många av ultrasgrupperingarna är väldigt aktiva och väldigt hängivna och bidrar till stämning 

men ibland så ställer de till problem. Det är därför som både vi som officiell supporterförening 

och klubben i sig försöker jobba och ha en dialog med dem så mycket som möjligt för att försöka 

vända deras beteende menar” (Ip 3) 

 

Att klubbarna bör samverka med sina supportrar tar även IP6 upp. 

Klubbarna bör verka tillsammans med sina supportrar, det är trots allt oss det handlar om. Vi 

vill agera självsanerande och själva sålla ut de element som förstör. (Ip 6) 

Dialog mellan polis-klubb-supportrar 

Ett par av intervjupersonerna menar på att det måste bli en bättre dialog mellan polisen och 

föreningar för att rätt folk ska kunna plockas bort från arenan och därmed bidra till ett lugnare 

klimat men även att dialogen mellan polis och supportrar där det verkar finnas klara brister bör 

bättras. ”polisen måste bli bättre på att identifiera problemmakare innan matcherna drar igång 

och där tror jag klubben har en viktig del i arbetet också” (Ip 4) 

 

Det framkom även ur IP3:s egna synpunkt att polisen måste utbildas på ett bättre sätt för att 

exempelvis nå en bättre dialog.  

“det handlar mycket om att utbilda polisen bättre, för de har inte riktigt hängt med. Ex. ur en 

grupp med 200 man skulle jag utan att kunna några namn kunna se 20-25 som jag vet vad de 

håller på med utifrån hur de ser ut, märken etc.” (Ip 3) 

 

Utifrån intervjuerna framkom det att den officiella supporterföreningen har möten som kallas 

läktarmöten cirka en gång per månad som är öppna för alla grupperingar och där även 

representanter från klubben kan dyka upp och förklara hur de ser på saker och ting vid olika 

tillfällen.  

“Jag tror stenhårt på en ständig dialog mellan alla inblandade och sedan hitta en gemensam 

väg att gå...//...läktarmötena är en bidragande del i detta” (Ip 3) 

 

Genom intervjuerna kom det fram att under dessa läktarmöten att det togs fram en slags 

uppförandekod där de flesta grupperingar skrev under. Intervjuperson 1 berättar:  

“  .. ge supportrarna medbestämmande på rätt nivå...//... det ledde bland annat till att de själva 

inom de här grupperingarna även då ultras skrev på ett dokument som i princip innehöll tre 

stycken punkter. Vi ska inte kasta in saker på planen, Vi ska inte slåss, Vi ska inte diskriminera i 

någon form...//...om något sker kan man i sådana fall gå tillbaka till dokumentet och på så vis 

peka på varför olika händelser fått vissa följder” (Ip 1) 
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Dock Ifrån supporterhåll och då framförallt från risk-supporters så verkar det inte som att det 

finns ett fullt förtroende för nuvarande ledningen inom föreningen speciellt efter en incident som 

hände den gångna säsongen då en aktiv läktargruppering blev portad. “I nuläget finns ett visst 

misstroende mot de styrande från supporterhåll”(Ip 6) 

Maktfaktorer kopplat till den idrottsliga verksamheten 

Supportermakt 

Några av intervjupersonerna anser att supportrarna med dagens regelverk har alldeles för stor 

chans att kunna påverka utgången av matcher genom att exempelvis få till avbrott och där av 

kunna få till ett eventuellt omspel.  

“ .. så som jag ser det har supportrarna alldeles för stor chans att kunna ha inverkan på 

matcherna med nuvarande regelverk...//...en del matcher avbryts och tas upp igen, andra startas 

om helt”(Ip 4) 

 

’’Klubbarna bör verka tillsammans med sina supportrar, det är trots allt oss det handlar om. Vi 

vill agera självsanerande och själva sålla ut de element som förstör.’’ (Ip 6) 

 

IP1 menar också att om klubben skulle vara på väg ur Allsvenskan så kan de egna supportrarna 

se till att matchen bryts så att matchen spelas om och att de får ett nytt försök. Han menar då att 

huliganerna spelas rätt i handen och att makten ligger hos dem för att  lösa klubbens problem. 

“föregående säsong var helt bisarr. Skulle en match vara HELT OMÖJLIG att genomföra så får man 

väl ta och återuppta den utan publik vid samma resultat...//...Fotboll ska avgöras på planen, inte på 

läktaren eller på ett kontor uppe i Solna.” (Ip 6) 

  

En maktfaktor är att hejarklacksledaren kommer ifrån en ultrasgruppering. Den positionen är 

verkligen framträdande vilket gör att han får en stor maktroll. “folk lägger ju märke till honom 

och varken vi i supporterklubben eller föreningen kan ju styra riktigt hur han beter sig.” (Ip 3)  

Ekonomiska styrmedel 

Samtliga intervjupersoner menar på att det inte är rätt väg att gå att ta efter England genom att 

höja biljettpriserna och att ta bort ståplats för att få ett bättre klimat på arenorna. Detta beroende 

på att Allsvenskan inte har samma stjärnor och inte kan erbjuda en lika stark produkt som 

exempelvis Premier League och där av inte drar åt sig samma intresse.  

 “ att höja biljettpriserna tycker jag inte, det förlorar ju svensk fotboll på enormt mycket. Redan 

nu när priserna inte är så höga så är det inte det här jätteintresset och genom att höja priserna 

tror jag att vi tappar jättemycket på det.” (Ip5)  
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Beslutet som kommit hos länspolisen i Stockholm att bolagiserade klubbar själva ska få stå för 

poliskostnaderna i samband med matchevenemang anser flera av intervjupersonerna vara fel väg 

att gå dels för att de inte tror oroligheterna kommer minska på grund av det men även för att den 

klubben i sig kommer bli tvungen att dra in pengarna på något sätt. Antingen genom att låta höja 

biljettpriserna vilket riskerar att medföra ett minskat intresse eller att tvingas skära ner på redan 

befintliga projekt såsom preventivt arbete mot risk-supportrar. 

“Jag tror inte att oroligheterna skulle minska, folk som skapar oroligheter tror jag inte bryr sig 

om omständigheterna...//...klubben måste ju få in pengarna någonstans ifrån och det leder säkert 

till höjda priser och därigenom eventuellt minskat intresse” (Ip4) 

 

“Jag tror det är helt fel väg...//...bättre att lägga pengarna på nånting kreativt såsom vår skola, 

ungdomsakademi, vår nystartade gren om samhällsutveckling där vi går ut i skolor och föreläser 

med mera...//...skulle beslutet bli aktuellt här blir vi antagligen tvungna att lägga pengarna på 

det istället för dessa samhällsinsatser.” (Ip 1) 

 

En av de intervjuade tar upp ett helt annat perspektiv i ämnet då han tror att om klubben ska 

betala så kanske de tar in en för liten polisstyrka än vad som egentligen krävs på grund av 

ekonomiska skäl och att säkerheten kan bli bristfällig och således ge oönskad effekt. 

“.. egentligen skulle de kunna bestämma vilka poliser de vill ha på sina matcher så i slutändan 

kommer det inte att fungera bra. Man kommer att brista i säkerheten. Det är klart att klubbarna 

vill ha så lite kostnad som möjligt då kanske de tar in tio poliser istället för att vi skulle ha varit 

tvåhundra poliser på den matchen” (Ip 5) 

Supportrarnas påverkan på klubbens anseende och 
verksamhet 

Negativt rykte 

Alla intervjupersoner är överens om att supportrarnas beteenden påverkar klubbens anseende och 

vad utomstående personer får för uppfattning både inom Sverige men även på internationell nivå. 

Detta handlar inte bara om beteenden på arenan utan även situationer utanför där man kan finna 

kopplingar till klubben. Exempelvis att någon bär klubbens färger eller märke privat och något 

sker. Några av de intervjuade menar att man är en ambassadör för klubben vart man än befinner 

sig. ‘’de ska förstå att slåss ni på torget när motståndarsupporters kommer ner till 

Centralstationen och kastar saker där så skapar det givetvis rubriker i tidningarna som skrapar 

på vårt emblem och ger det negativa sidor.’’ (Ip 1) 

 

Klubben gick under en av matcherna gångna säsongen ut i sitt matchprogram tillsammans med 

sina sponsorer med följande budskap “ Vi är emot huliganism, bengaler och banger”. Detta i sin 

tur möttes med en väldig kritik från olika supportergrupperingar. 
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“Några av kringgrupperingarna menar ju att bara för att jag tänder en bengal så är det långt till 

att jag kastar en banger och ännu längre till att jag är huligan...//...Jag tror att den stora 

skillnaden är att vissa vill vara huliganer, vissa blir huliganer vid enstaka tillfällen och vissa tar 

definitivt avstånd. Lite alkohol eller andra droger på det så kan mycket hända.” (Ip 3) 

 

Det går att utläsa den positiva effekten av supportrarnas närvaro vid matcher genom att det 

skapas god stämning etc. och det är väldigt omtyckt och uppskattat. Däremot så kommer den 

snabbt i skymundan om oroligheter uppstår vid matchevenemang då detta lämnar avtryck som 

sitter kvar längre och är svårare för en förening att sudda bort. En stor anledning som 

framkommer är medias vinklingar av olika händelser då deras rubriker och tolkningar kan få en 

väldigt stor inverkan på den uppfattning utomstående får av klubben vilket kan medföra problem 

med sponsorer och locka publik etc. men även synen på klubbens stora massa av supportrar.  

“Säg att vi supportrar bränner av tio stämningshöjande och för spelarna peppande bengaler på 

läktaren så kan media vända det till en huliganattack. Således försvagas klubbens varumärke 

trots att vi gjort en positiv manifestation av supporterkulturen.” (Ip 6) 

 

“stökar vi så får ju kanske klubben problem med sponsorer etc. som vill hoppa av. Det i sin tur 

påverkar ju vad klubben behöver lägga energi på vilket i slutändan påverkar resultaten både på 

och vid sidan av planen” (Ip 3) 

Preventiva åtgärder i idrottslig miljö 

Samverkan för positiv idrottsmiljö 

Intervjuperson 1 berättar att klubben i och med de supporterskandaler som inträffat gångna 

säsongen har tagit fram ett dokument som de kallar sin trygghetsplan (se bilaga 4). Lite kortfattat 

om vad detta innebär är att de förbättrade övervakningssystemet, de arbetar annorlunda mot 

publik och ordningsvakter, de har civilpolis som går runt på läktarna och en starkare dialog med 

de positiva krafterna inom supporterverksamheten och i synnerhet en godare dialog med den 

officiella supporterklubben. 

Dock råder det delade meningar bland supportrarna kring just den nämnda trygghetsplanen. 

“Det finns en ständig debatt kring trygghetsplanen som klubben gick ut med för att förbättra 

säkerheten. Vissa tyckte det var jättebra att det exempelvis kom upp ett skyddsnät och hårdare 

visitering men att andra tyckte det var förjävligt och att de kände sig kränkta.” (Ip 3) 

 

En åtgärd som klubben tog till efter att olika incidenter inträffat var att påvisa en positiv bild av 

fotbollen för de yngre supportrarna då många föräldrar upplevde att deras barn var rädda för att 

gå på fotboll så då skapades ett event som var till för barnen. 

“Vi bjöd in alla som ville komma som har barn att se en träning där vi hade liverapportering där 

en person förklarade vad som hände på planen. Efter det gick vi upp till restaurangen som finns 
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här på arenan där vi hade olika stationer där barnen fick vara med att måla tifo, göra egna 

flaggor, träffa alla spelare, fick saft och bullar och så vidare.’’ (Ip 1) 

 

Det poängterades under intervjuerna att samhället bör ta större ansvar när det gäller ungdomar 

för att på så vis jobba mot att de inte slutar som exempelvis fotbollshuliganer. Klubben har 

tillsammans med den officiella supporterföreningen arbetat fram en speciell sektion på arenan 

där barn mellan 9-14 år kan kolla matcherna utan föräldrar men där supporterklubben har värdar 

som tar hand om dem. Detta för att ha chansen att ge ungdomarna en positiv bild av 

supporterkulturen och fotbollen i sig från tidig ålder.  

“ Jag kan känna att kommunen behöver ta ett större ansvar, exempelvis driva projekt där 

socialsekreterare och idrottsföreningar samarbetar...//...Det är ju rätt låga åldrar där det 

händer mycket skit nu, samlar man upp dem i tidig ålder kanske man slipper att de springer in 

på planen som 18-åringar” (Ip3) 

Förslag kring åtgärder 

En åtgärd som betonas av IP1 är att låta supportrarna få friheten att arbeta med sina positiva 

saker så att framtidens supportrar ser att det är såhär de arbetar. 

“en annan väldigt viktig åtgärd är att låta supportrarna få friheten, förmånen och möjligheten 

att kunna jobba ytterligare med sina positiva saker så att framtidens supportrar ser att det är 

såhär vi arbetar och samtidigt minimera de negativa krafterna och på så sätt stänga av dessa 

och få bort dem från arenan.” (Ip 1) 

 

Intervjuperson 4 som själv spelar i klubben anser att det måste till hårdare visitationer innan 

match på de sektioner där saker ofta sker och att samma system ska användas på alla arenor över 

hela landet. Han menar även på att straffen måste bli hårdare på de som missköter sig vilket fler 

av intervjupersonerna instämmer i. Dessutom påpekas att det krävs mycket mer för att bli dömd 

för ett brott som begås inne på en matcharena än vad som krävs ute i övriga samhället. 

“Jag har själv varit på matcher där de till och med kollat i snusdosan, är alla lika noggranna så 

tror jag mycket av problemen försvinner...//...straffen måste bli hårdare ifall någon missköter sig 

om inte annat för att avskräcka”. (Ip 4) 

 

“Det är rätt konstigt att man kan göra en sak på stan som ger en viss påföljd, men så gör man 

det inne på arenan och då hamnar det i ett annat spektrum” (ip 3) 
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Resultatdiskussion 
Vårt syfte är att undersöka risksupportrar och icke-risksupportrars inverkan på en 

elitfotbollsklubbs anseende och makt över den egna verksamheten. Med grundad teori som 

ansats skapades ett resultat utifrån kodningar och kategorier. Efter att sedan kommit fram till ett 

resultat skapades således en modell utifrån resultatet som stöd för diskussion, praktikanvändning 

och framtida studier. 

Sen har det även genom resultatet skapats komponenter som format en modell och dessa 

komponenter är Polisen, Svenska Fotbollsförbundet, Elitfotbollsklubben, Dialog, Samverkan, 

Vision samt Supportrar där supporterkomponenten innefattar både definitionen risksupporter och 

icke-risksupporter.  

 

 Diamantmodellen  

 

                                                    Polis 

 

              
    Förbund                       Dialog                      Supportrar     

 
                                              Klubb 

 

                                          Samverkan 

 

(Fig.1)                                       Vision 

Diamantmodellen 
Utifrån studiens resultat visar det att det saknas en tydlig och strikt dialog mellan de olika 

huvudkomponenterna (Polis, Supportrar, Klubb och Förbund). I resultatet framkom det att makt 

var ett centralt begrepp därför ingår makten under alla huvudkomponenterna. Förförståelsen är 

att varje huvudkomponent besitter en viss del makt. Med hjälp av en bra dialog mellan 

komponenterna fördelas makten och vår tanke är att det ska leda till en samverkan mellan dem.  

Den samverkan som sedan skapas utifrån uppdelningen av makten med hjälp av dialogen leder 

då till en vision om t.ex. förebyggande åtgärder för fotbollsrelaterat våld.   
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Vi valde att namnge modellen utifrån en diamant eftersom vi anser den vara ett värdefullt 

verktyg för studiens syfte. Då modellen är nykomponerad har den aldrig tidigare använts i 

praktiken och därför kan man se modellen som något ”oslipad”. 

 

Dysthe (2003) nämner att det sociokulturella perspektivet bygger på att människor lär sig av att 

mötas och kommunicera. Det vill säga att genom en bra dialog så förbättras och effektiviseras 

t.ex. arbetet kring oroligheter vid fotbollsmatcher. Förbundets makt och inflytande på svensk 

fotboll är stort därför medkommer också ett stort ansvar. Utifrån resultatet kunde vi se att 

klubbens missnöje på hur svenska fotbollsförbundet jobbade tillsammans med klubben var för 

dåligt, därför finns det ett behov av dialog och samverkan. Det framkommer också i resultatet att 

polisens arbete gentemot klubben och klubbens arbete gentemot polisen inte fungerar som båda 

parterna egentligen vill att det ska. Genom detta upplever vi att det saknas en dialog som kan 

förbättra den samverkan parterna mellan parterna, se Fig 1. 

 

Att makten blir påtaglig framkommer också i resultatet, supportrarna vill en sak, klubben en, 

förbundet en och polisen en annan. Detta skapar en osämja och olika vinklingar där det blir en 

oense om vem som har makten. Christensen, Daugaard Jensen och Lindqvist (2011) nämner att 

det finns centrala begrepp för att förstå samhällets och verksamhetens sätt att fungera. Som det 

också framkommer i resultatet så finns det i nuläget från vissa håll bristande förtroende för 

styrelsen i klubben vilket vi anser är ett tecken på bristande dialog och samtycke. Genom 

dialogen som finns i modellen skapas ett lärande för samverkan det vill säga att parterna lär sig 

utav varandras idéer och kunskaper. En teori kring detta beskriver Wenger (1998) genom 

communities of practise som innebär att en grupp människor med delat intresse och passion för 

samma område samspelar och lär utav varandra. Genom modellen menar vi att det skapas en 

samverkan som i sin tur skapar en god dialog mellan alla inblandade. Detta kan leda till en 

framtida vision samt till olika praktiska förslag kring åtgärder. 

 

Dialogens roll 
En god kommunikation anser vi vara nyckeln till ett bra samarbete och att alla får komma till tals 

vilket även diamantmodellen påvisar. Detta verkar även klubben lägga en stor vikt vid då det har 

genomsyrat alla intervjuer att det främsta vapnet för att lösa diverse konflikter är att föra en god 

dialog med alla parter som är inblandade. Men frågan är om verkligen alla får säga sitt i alla 

forum eller lämnas några utanför?  Och hur ser lärandet ut genom kommunikationen mellan alla 

verksamheter som är inblandade?  

 

Som Dysthe (2003) tar upp genom sociokulturella perspektivet lär sig människor utav varandra 

och utvecklas genom att kommunicera på olika sätt och ett sätt kan vara att umgås med andra 

människor. Ett sätt att återspegla detta gentemot klubben och kommunikationsdelen är att från 

klubben sida kunna involvera de grupperingar som klassas som risksupportrar. Ett sätt att 
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involvera dem skulle kunna vara att bjuda in dem inför matcher för att resonera och konversera 

för att få dem att känna sig mer involverade i klubben och inte uppmärksammade för enbart risk 

relaterade handlingar. På så vis skulle båda parter kunna utbyta lärdomar av varandra och en 

kontakt för lärande och kommunikation skulle kunna uppstå. Vi anser att klubben agerat smart 

när de anlitade en tidigare supporterordförande och skapade en tjänst som supporterdialog. Han 

anser sig vara en ”dörröppnare” som skall fungera som en kontakt mellan klubb och supportrar. 

För att koppla detta till modellen så anser vi att klubben på detta sätt skapat goda förutsättningar 

för en dialog mellan klubben till supportrarna och supportrarna till klubben. Genom denna 

samverkan finns det förutsättningar för framtida visioner och förbättringar.   

Förebyggande åtgärder inom idrottslig miljö 
I rapporten Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar från BRÅ (2008) tar de upp ett 

intressant förslag för att motarbeta våldet som finns på de svenska fotbollsarenorna. Vidare 

skriver de att “Skapa arrangemang utanför och inne på arenan i syfte att minska den aggressiva 

stämningen samt att få åskådare att komma tidigare till arenan i syfte att undvika långa köer 

samt göra en noggrannare visitering” (s.9).  Att skapa ett arrangemang kan betyda att man låter 

exempelvis artister underhålla i anslutning till matcher. Detta kan leda till att klubben lockar till 

sig en annan målgrupp i publiken som annars inte går på så mycket fotboll. Detta kan också leda 

till att det inte bildas sådana köer precis innan avspark så att allt folk kommer in i tid. Spelaren 

berättar i intervjuerna att han varit med om både god och bristfällig visitation vid ingång till 

matcher som åskådare vid olika tillfällen och menar på att det borde vara lika strängt överallt i 

landet. Kan det här vara något för svenska fotbollsförbundet att se över med tanke på det som 

spelaren säger eller krävs det som vanligt nuförtiden alldeles för mycket pengar för att lösa också 

det här problemet som verkar finnas. För att regler och straff skall vara samma runt om i landet 

krävs det att förbund och klubbar kommer överens och att dialogen mellan parterna fungerar. 

Fungerar denna samverkan kan det leda till visioner och förbättringar vilket modellen visar. 

 

En teori om hur konflikter vanligtvis uppstår heter konflikttrappan som tas upp i rapporten Det 

kriminalpraeventive råd (2003) och där allt startar genom att en oenighet finns om något 

kringliggande i båda parters miljöer. Sett till klubbens situation har en oenighet uppstått genom 

att det finns folk som antagligen vill vara mer involverade i klubben trots att just deras 

supporterskap kanske inte är uppskattat utav alla vilket leder till viss oenighet kring den 

situationen. Vidare kommer andra steget personifiering där det sker beskyllningar och 

syndabockar skall hittas just kopplat till detta fall så är det vissa grupperingar som fått den rollen. 

Dock får tilläggas att det även kan vara individanpassade fall inom grupperingarna så att alla 

grupperingar inte dras över en och samma kant. Det tredje steget blir att samtalet upphör och 

det är väl egentligen det som alla klubbar bör se upp med (ibid). Det är just den biten som 

resurserna skall läggas vid anser vi. När en verksamhet slutar prata med en annan så är det just i 

den situationen som en konflikt verkligen kan blossa upp. Med hjälp av modellen kan klubbarna 

undvika resterande steg på konflikttrappan med hjälp av en bra dialog. Vi anser att det redan vid 
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ett tidigt stadie bör försöka nå en varaktig överenskommelse med de verksamheter som har 

tendenser till att gå över gränsen till öppna konflikter inte bara för sin egen skull som klubb utan 

för att fotbollen i sig skall undvika att ta skada.  

 

För att ytterligare undvika konflikter kan en anknytning göras till det sociokulturella perspektivet 

och dess artefakter. Artefakter är redskap eller verktyg för att underlätta lärande. Det finns både 

språkliga och fysiska artefakter (Säljö, 2008). Tanken att använda sig utav flera artefakter som 

både innebär fysiska och språkliga är i vår mening positivt. Som icke-risksupportern tar upp så 

har de i nästan alla supportergrupperingar kommit överens om en uppförandekod. Ett alternativ 

till en tänkbar artefakt kan vara att ta med denna in på arenan i form av en stor banderoll eller att 

skriva ner det i samarbete med klubben i matchprogrammet för att visa att här ställer vi upp 

bakom varandras beslut. En sådan enkel sak bör i viss mån ge en positiv effekt hos många 

supportrar och om inte så finns uppförandekoden vid matcher samt alltid tillgänglig att läsa för 

att få folk att tänka efter. Dessa två sätt att se på förebyggande åtgärder kan återkopplas till 

diamantmodellen då de kan placeras in inom visioner som går att framarbeta genom en 

samverkan mellan olika verksamheter. Teorin om konflikttrappan bör ses som ett komplement 

till modellen för att påvisa hur konflikter uppstår och genom det påpeka vilka bitar det finns att 

förbättra eller vad de olika verksamheterna skall tänka på för att undvika konflikter för att 

visionerna senare skall kunna genomföras och bedrivas.  

Maktfaktorer och påverkan på klubbens varumärke 
Den supporterdialogsansvarige tar upp att om en supporter bär ett lags matchtröja så blir den 

indirekt en ambassadör för klubben. Detta kan bidra till en slags maktfaktor och som 

Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2011) tar upp så finns det ett antal olika 

dimensioner inom dessa maktbegrepp och för att koppla detta till vad som diskuterades vid 

intervjuerna så blir det en slags indirekt makt som supportern besitter när den agerar iklädd 

klubbens färger. Om supportern i sin tur agerar riskrelaterat i sitt beteende exempelvis på stadens 

gator iförd klubbens matchtröja så kan det skapa en negativ syn på klubbens varumärke och 

emblem. Vi anser att denna sortens makt går att återkoppla till modellen, Fig 1.,  under 

komponenten supportrar. 

 

 Supportern tänker eventuellt inte på den indirekta maktfaktorn som supportern besitter i olika 

situationer den befinner sig i. För en del supportrar som befinner sig i risksupporterzonen 

uppvisar de en annan kärlek gentemot klubben än vad en icke-risksupporter gör. Det vi menar är 

att en risksupporter har en lite annan syn på hur man kan stötta sin klubb där bland annat 

våldsamheter och bengaler kan vara en del i vilket klart skiljer sig från icke-risksupportrar om 

man följer polisens beskrivning. Detta kan liknas vid modellens samverkans komponent eftersom 

inte klubben och supportrarna i detta fall har samma syn på hur du skall uppföra dig bland 

allmänheten och inne på arenan kan det eventuellt resultera i konflikter och dåligt anseende på 

klubben. 
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Jay Coakley (2001) nämner att det finns flera olika påverkande faktorer till varför det finns 

oroligheter vid fotbollsmatcher, en intressant faktor handlar om alkohol försäljningen som bidrar 

till att folk blir berusade och beter sig illa vid fotbollsmatcher. Det borde vara alkoholförbud inne 

på alla idrottsarenor eftersom idrotten i sig inte är kopplat till alkohol utan tar avstånd från den 

typen av dryck till viss del. Det samma gäller de personer som kommer till arenan, är de 

alkoholpåverkade tillräckligt för att anses som berusade borde det vara som på krogen att du inte 

får tillträde. Detta handlar om att dialogen mellan polisen, förbundet och klubben som måste 

komma överrens om samma bestämmelser som gäller runt i landet. Spelaren berättar att det är 

olika regler i landet, att det är stenhård visitering i en stad men i en annan kanske de inte ens bryr 

sig om att visitera. Ett samlat regelverk eller någon form av policy för att undvika konflikter 

kanske vore en lösning? För vem vet om detta får fortsätta kanske det blir ett större problem för 

klubben och kanske skapar problem även utanför arenan. I modellen, Fig 1.,  kan detta förslag 

ses som en vision för framtida åtgärder.    

 

Makten inom fotbollen spelar en stor roll och hur det blir om de nya reglerna med att 

bolagiserade klubbar ska betala för det polisära arbetet vid matcher sprids vidare utanför 

stockholmsområdet återstår att se. Dock finns det en viss tveksam inställning till de reglerna som 

länspolisstyrelsen i Stockholm framtagit (se bilaga 1). Supporterpolisen menar på att om denna 

regel träder i kraft även i övriga landet kommer polisen inte kunna styra över något som ingår i 

polisens säkerhetsarbete kring matcher. De som betalar polisen får då makten att bestämma vilka 

poliser de vill ha på sina matcher. Han berättar vidare att i så fall kan de välja de poliserna som 

kostar minst men kanske är sämst lämpade för jobbet . För att sätta det i perspektiv så skulle det 

kunna innebära att klubben kan i så fall bestämma att de bara vill ha femtio stycken poliser på 

matchen fast polisen i själva verket vet att det minst behövs tvåhundra stycken menar 

supporterpolisen. Med dessa regler får alltså klubbarna indirekt makt som innebär att de i förväg 

kan bestämma vad som skall gälla vid deras matcher (Christensen et. al, 2011). För att knyta an 

diskussionen ytterligare kan modellen, Fig 1., användas för att påvisa vikten av att samverka och 

ha en dialog om ett framtida reglerverk där alla inblandade vet sin del i arbetet och kan samverka 

mot en vision som i detta fall handlar om polisens arbete vid matcher samt hur det skall se ut 

med kostnader och hur många poliser som skall delta.  

 

En påverkande maktfaktor som likväl är ett perspektiv på hur klubbens anseende kan påverkas är 

som icke-risksupportern berättar att hejarklacksledaren inom föreningen är från en 

ultrasgruppering vilket innebär att hans agerande sätts i fokus då han är en person som syns 

mycket vid matchevenemang. Detta behöver givetvis inte vara något negativt men för att ge ett 

synsätt på hur det kan bli om personen står i centrum och utför eventuella riskrelaterade 

handlingar kan det resultera i att andra tar efter. Wenger (1998) menar på att lärande sker genom 

individers sociala deltagande och att det finns speciella delar i lärandet som omnämns. Detta är 

lärande genom upplevelser, lärande genom deltagande i en praktik, lärande genom gemenskap 

samt lärande genom den identitet som skapas inom en gemenskap. För att knyta an detta till 
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hejarklacksledarens perspektiv menar vi att den sociala gemenskap han agerar inom samt hur 

hans beteende i gruppen kan förmedlas ut till andra i gruppen och detta i sin tur styra hur 

gruppen ifråga agerar. Det vill säga den identitet som har skapats i gruppen förs vidare till övriga 

personer i gruppen. Visar sig hejarklacksledare vara en person som exempelvis förespråkar ett 

‘’aggressivt hejande’’ så kommer detta budskap att spridas till de andra i gruppen. En person 

som står i centrum eller som kommer att synas mer än vad andra gör i gruppen kommer i många 

fall bli en person andra väljer att se upp till eller att agera likadant som (Lave & Wenger, 1991). 

Det sociokulturella perspektivets begrepp mediering innebär hur en individ tolkar omgivningen 

och agerar inom sin omgivning (Säljö, 2008). Vad vi menar med denna koppling är att 

hejarklacksledaren blir ett medierande redskap för den övriga omgivningen vid matchsituationer. 

Han står för ett lärande som de övriga individerna kommer att anpassa sig efter och tolka som det 

rätta.  

 

Nu vet vi inte hur han agerar som hejarklacksledare och det går även att vända på perspektivet 

och säga att det är bra att det är en person från en ultrasgruppering som är hejarklacksledare för 

att just dessa grupperingar skall känna att de är mer involverade i klubben och att de får utrymme 

för sina medlemmar att göra något som de känner är värdefullt för klubben och i detta fall är det 

att vara just hejarklacksledare. När vi sedan anpassar denna situation mot diamantmodellen så 

kan det leda till att supportern blir en person som kommer att stå för en hel del genomgående 

kommunikation med övriga fans och säkerligen ha en stor del i den dialog som skapas även 

gentemot polis och klubben vilket gör att den är anpassningsbar i den dialogcirkel som går att 

utläsa inom modellen. Det här i sin tur kan kopplas mot vad Wenger (1998) tar upp att en person 

kan ikläda sig en framträdande roll inom en viss gemenskap och sedan ta en tillbakadragen roll 

inom en annan praktik vilket innebär att hejarklackspositionen inte nödvändigtvis är en självklar 

framträdande roll utan att det beror på individen ifråga. För att ytterligare göra en koppling så 

belyser vi ett citat utav icke-risksupportern som lyder följande ‘’Jag tror att den stora skillnaden 

är att vissa vill vara huliganer, vissa blir huliganer vid enstaka tillfällen och vissa tar definitivt 

avstånd. Lite alkohol eller andra droger på det så kan mycket hända.’’  Individer tar alltså olika 

roller beroende på vilken arena de agerar inom om man skall tyda Wenger rätt. Den största 

maktfaktorn här tror vi är som vi nämnde ovan om att de är starka personer som är personligheter 

som känner sig trygga med att leda gruppen och styra människor i den riktning de själva vill så 

tror vi även att möjligheten finns att en icke-risk supporter kan bli en risk supporter och som det 

står så bra i citatet ‘’bli en huligan vid enstaka tillfällen’’. Detta gör supporterfrågan så 

mångfaciterad och komplex att komma underfund med.  
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Konklusion 

Det som framförallt framkommit utifrån studien och som vi pekat på i diskussionen är det att 

dialogen mellan alla inblandade måste bli bättre på att samverka för att komma fram till visioner 

om förebyggande åtgärder och andra potentiella åtgärder något som den framtagna modellen 

också påvisar. Det är vad vi som utomstående ser som det absolut viktigaste verktyget. Klubben i 

fråga jobbar så som vi förstått det aktivt med att försöka bygga upp kommunikationen mellan 

framförallt dem och de olika supportergrupper som finns. Däremot upplever vi att det finns en 

bristande dialog i nuläget mellan polis och klubb bland annat angående säkerhetsaspekten då 

man från polisens håll i vissa fall velat få in folk så fort som möjligt på arenan då det varit 

stökigheter utanför och därigenom skjutit problemen framför sig. En annan aspekt kopplat dit är 

att om beslutet i Stockholm om bolagiserade klubbar ska betala polisavgifterna så kommer 

dialogen mellan polis och klubb bli ännu viktigare.  

 

Dessutom framkommer att alla våra intervjupersoner anser att det måste bli klarare regler 

gällande vad som gäller vid exempelvis supporterrelaterade oroligheter vid matchevenemang. 

Allt från vilken följd en avbruten match får till att vem man är tvungen till att/får släppa in på 

matcharenan. Vi anser att klubben i fråga redan har ett bra forum att diskutera många av frågorna 

i, nämligen de öppna läktarmöten som tidigare tagits upp. Där finns potential att få fram 

lösningar på många av problemen.  

Implikation 
Något som vi anser att klubben skulle kunna göra är att fortsätta jobba och utveckla just 

läktarmötena som vi tidigare pekade på som ett starkt verktyg. Diamantmodellen är också ett 

verktyg som vi anser klubben kan dra nytta av i sin verksamhet och utveckla ytterligare för att 

förbättra t.ex. läktarmöten med supportrarna men också för den idrottsliga verksamheten inom 

klubben och kontakten med övriga förbund och klubbar.  
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Fortsatt forskning 
Ett alternativ för fortsatt forskning skulle kunna vara att en jämförelsestudie görs kring Sveriges 

risk-supportrar och den verksamhet de bedriver idag gentemot den internationella 

risksupporterns framfart i exempelvis Italienska ligan eller den Engelska ligan.  

 

Eftersom vi inte gjorde någon jämförelse med ett internationellt perspektiv hade det också varit 

något intressant att jobba vidare med.  

 

Vidare skulle det kunnas forska om i ett större perspektiv inom Sverige och då en ännu bredare 

undersökning av supporterkulturen skulle kunna genomföras med betoning på det inflytandet 

risk-supportrar kan ha på en fotbollsklubbs verksamhet. 

 

Något som det även kan jobbas vidare på är hur firmorna drivs och hur de förökar sig på 

marknaden vilka metoder som används, samtidigt att försöka få fram syftet med att driva en 

firma och hur den sportsliga sidan är en del av den.  

 

Andra forskare skulle kunna skapa ett projekt eller en studie med utgångspunkt ur 

”diamantmodellen” och över en längre tid se vilka effekter den skulle kunna ha och bidra med. 
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Bilaga 1 (Polisiära kostnader) 
För att förklara vad vi menar med de polisiära åtgärderna och hur mycket det kostar kommer här 

nedan en sammanfattning: 

 

“Den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning ska ersätta polismyndighetens kostnader 

för att hålla ordning vid tillställningen. Om det finns särskilda skäl får också den som i vinstsyfte 

anordnar en allmän sammankomst åläggas motsvarande ersättningsskyldighet. 

Ersättningsskyldigheten gäller inte sådana ideella föreningar som anges i 7 kap. 7 § 1 st. 

inkomstskattelagen (1992:1229). Ersättningsskyldigheten enligt första stycket får sättas ned eller 

efterges, om det finns särskilda skäl.” 

 

Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning till larmanläggningar 

till polisen m.m. 

3 § Avgiften är: 

 

a) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning av en 

värdetransport på uppdrag 

av Riksbanken, 

b) 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning i 

andra fall, 

c) 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil, 

d) 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel, 

e) 320 kronor per påbörjad timme för varje hund, 

f) 390 kronor per påbörjad timme för varje häst, 

g) 1 200 kronor per timme för varje båt, och 

h) 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter. 

 

“Avgiften ska betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen och för väntetid på 

grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen. I andra fall än som 

avses i 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) ska avgiften anses utgöra ersättning för alla 

polisens kostnader för bevakningen.” 

 

Pengarna tillfaller inte Polisen utan endast staten. (Detta gäller idrottsföreningarna AIK, 

Djurgården och Hammarby i Allsvenskan/superettan, AIK och Djurgården i Elitserien i hockey 

samt Hammarby i bandy.)  

 

(http://www.polisen.se. Ordningsstörningar vid idrottsevenemang – ersättning för 

polisbevakning, 2011).  
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Bilaga 2 (Tävlingsbestämmelser) 
 

(SvFF) Svenska fotbollsförbundet (2008): 

Regler och tävlingsbestämmelser för klubbar samt konsekvenser för om dessa bryts för deras 

verksamhet: 

Tävlingsbestämmelser: 

• Arrangerande och gästande förening är ansvarig för sina respektive spelares, ledares och 

supportrars uppförande i samband med och under match. 

 

• Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i 

samband med och under match. Dessutom ska arrangören se till att det råder god ordning bland 

publiken och vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för eventuella övergrepp. 

 

• Föreningarna är skyldiga att identifiera och stänga av sina respektive ordningsstörande 

supportrar genom så kallad arrangörsavstängning och/eller att ansöka om tillträdesförbud22.’ 

 

• Arrangerande och gästande förening är ansvarig för sina respektive spelares, ledares och 

supportrars uppförande i samband med och under match. 

Konsekvenser av regelbrott: 

• en eller flera matcher spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan 

• en eller flera matcher spelas inför tomma läktare 

• en eller flera av föreningens hemma- och/eller bortamatcher ska spelas med en eller flera för 

åskådare stängda läktarsektioner och/eller 

• att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion. 
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Bilaga 3 (Intervjuguide) 
Inledande frågor: 

Ditt namn 

Ålder 

Position/benämning 

Erfarenhet inom fotbollsektorn 

 

Allmänt 

Vad tycker du om att polisen kan börja ta betalt vid allsvenska matcher om klubben är ett 

aktiebolag? 

Hur tror du man kan förebygga mot våldet på dagens fotbollsmatcher? 

Hur tycker du polisen sköter sig vid fotbollsmatcher i Sverige? 

 

Supportergrupper 

Vad har du för relation till supporterkulturen som finns kring fotbollen? 

Vad tror du om att göra som i England? Höja biljettpriset avsevärt och ta bort ståplats för att 

minska våldet? 

Behövs hejaklackar och den typen av supportrar på matcher? 

Varför valde du just det laget du idag stöttar? 

Hur ser rekryteringen ut med nya medlemmar? 

 

Huliganism 

Vad vet du allmänt om huliganismen? 

Hur ser du på dagens fotbollsvåld? 

Vilka åtgärder tycker du klubbar och samhälle kan göra för att förhindra huliganismens framfart 

och påverkan på sporten? 

Känner du dig säker när du går på matcher? Kan det bero på vart man sitter står? 

Varför tror du oroligheterna vid matchevenemang fått en tendens till att öka inom svensk fotboll? 

 

Makt 

Hur är makt positioner uppdelat i klubben mellan supportrar och styrelse? 

Hur mycket inflytande har supportrarna på verksamheten? 

Hur fungerar samspelet mellan supportrar och klubbledning? 

Vad kan klubben göra för att undvika extrema läktarsituationer? 
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Bilaga 4 (Trygghetsplan) 
 

1. Arbetet tillsammans med extern experthjälp påskyndas och blir mycket intensivt den närmaste 

tiden. Vi kommer initialt att fokusera på kortsiktiga åtgärder och därefter gå över till långsiktiga 

åtgärder av strategisk art. 

 

2. Matchorganisationen får omedelbart utökade resurser för att öka mängden personal och 

förbättra arenans utrustning så att säkerheten ökar och åskådarnas trygghet säkerställs. 

 

3. Vi ökar kontrollen i samband med insläpp till arenan. Utökad visitering kommer att ske för att 

undvika att pyroteknik och tillhyggen av olika slag smugglas in. Synligt berusade och 

drogpåverkade personer kommer inte att släppas in på arenan. 

 

4. Vi ska bli tydligare i att markera vilka typer av beteenden som är oacceptabla på en 

fotbollsläktare. De som missköter sig släpps inte in på arenan och kan räkna med långvariga 

avstängningar. 

 

5. Vi ska förbättra samarbetet med polis och åklagare för att stänga av och lagföra de personer 

som bryter mot fotbollens och samhällets lagar och regler. 

 

6. Vi ska stärka och intensifiera samarbetet med de goda supporterkrafterna – vår officiella 

supporterklubb, tifogrupper och andra som hyllar den positiva supporterkulturen – och arbetet 

med de sociala projekt som riktar in sig på normer och värderingar hos ungdomar. 

 

7. Arbetet med säkerhet och trygghet har högsta prioritet. Det innebär att vissa andra uppgifter i 

klubben tillfälligt får läggas åt sidan. 

 

Ingen ska någonsin behöva välja bort en fotbollsmatch för att de känner otrygghet. 


