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Sammanfattning: 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga säkerhetsansvarigas och supporterföreningarnas syn på 

supporterproblematiken i dagens fotbollssverige och se om där går att finna några likheter 

eller skillnader. 

Hur ser de tillfrågade på den egna klubbens problematik? 

Hur ser de tillfrågade på problemen med casualsupportrar? 

Hur ser de tillfrågade på medias inflytande på supporterproblematik? 

Hur ser de tillfrågade på förbundets arbete med supporterproblematik? 

Hur fungerar samarbete och utbyte mellan föreningarna? 

Metod: 

För att kunna besvara vår frågeställning så valde vi ut dom fem största publiklagen inom 

svensk fotboll nämligen Allmänna Idrottsklubben (AIK), Djurgårdens Idrottsförening (DIF), 

Hammarby Idrottsförening (HIF), Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (IFK Göteborg) 

och Malmö Fotbollsförening (MFF). För att hjälpa oss att besvara frågorna intervjuade vi 

supporterordförande och säkerhetsansvarig i dessa klubbar. 

Resultat: 

Läktarkulturen och supporterkulturen har växt väldigt mycket dom senaste åren och med den 

har supporterproblematiken också ökat. Alla tillfrågade är kritiska till Svenska 

Fotbollförbundet och deras inställning till säkerheten på och utanför de allsvenska arenorna. 

Det hörs även kritiska röster om hur media rapporterar och hur det kan bidra till rekryteringen 

av s.k. casulsupportrar. Casualkulturen anses också vara på uppgång i Sverige och många av 

dom tillfrågade klubbarna tycker sig ha problem med detta. De tillfrågade framhåller även 

vikten av ett gott samarbete mellan supporterklubb och idrottsföreningen för att underlätta 

säkerhetsarbetet. 

Slutsats: 

De slutsatser som kan dras efter avslutad studie är att antalet casulassupportrar enligt de 

tillfrågade ser ut att växa den närmaste tiden. Vi drar också slutsatsen att media påverkar 

supporterproblematiken genom svarta rubriker om våld vilket kan bidra till en rekrytering av 

casulas. Beträffande Svenska Fotbollförbundet konstaterar vi att det finns en bit kvar för dem 

att gå, innan de gör allt för att motverka problemen, och att det största steget ligger i att 

förbundet bör heltidsanställa någon som kan ha fokus och kompetens på säkerhetsfrågor. 
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Abstract 
Aim: 

The aim of our paper was to explore and find out how the concerned experience today’s 

problems with fan related trouble in Swedish football. The questions that we have examined: 

How the questioned look at the own clubs problems and how they work with them? 

How the questioned look at the problems with casuals supporters? 

How the questioned consider the effect of mass media on supporter problems? 

How the questioned look at the Swedish football association work with supporter problems? 

How the involved clubs work together? 

Method:  

To answer our questions we choose the clubs with the most supporters and a history of 

supporter problems in Swedish football. The Clubs we chose were Allmänna Idrottsklubben 

(AIK), Djurgårdens Idrottsförening (DIF), Hammarby Idrottsförening (HIF), 

Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg (IFK Göteborg) and Malmö Fotbollsförening (MFF). 

To help answer our questions we tape recorded interviewes with these clubs. We interviewed 

the head of security in each of the clubs and a supporter of the teams chosen.  

Results: 

The result that we received from the clubs we interviewed are that they all are very critical to 

the Swedish football association and their work with supporter problems. We have also 

encountered concerned voices in how newspapers report on supporter problems and many of 

the interviewed seems to believe that this can cause more casuals supporters to appear. We 

also have learned that casual supporters in Sweden are seemingly on the rise and that many 

clubs are expecting increasing problems in the future. The people questioned also pointed out 

the importance of the football club working close together with the supporters. They think that 

if this is done it will be easier to maintain a proper level of security in the stadiums and 

outside them.  

Conclusions:  

In conclusion we would like to point out that according to the interviewed people the number 

of casual supporters seems to continue to rise in the future. We also want to emphasise that 

the media seems to have a big part in the increase of casuals due to their sometimes romantic 

description of supporter related violence. We also conclude that the Swedish football 

association have a lot of work to do in these matters concerning supporter problems. Maybe a 

full time employed person working with security questions at the Swedish FA would be a 

good start.  
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion av problemområde 

 

Under den senaste 15 - 25 åren har den svenska fotbollen upplevt en ökad publiktillströmning 

och en ökad uppmärksamhet. Framförallt den Allsvenska herrfotbollen och Superettan har fått 

ökade publikskaror, men även damfotbollen.  

 

Denna ökade publikmassa har också lett till ökade problem med supportrar och publik. 

Fotbollsföreningarna har fått brottas med olika typer av supporterproblem och tvingats söka 

olika lösningar på dessa. I dagsläget har den problematik som tidigare bara förknippats med 

fotboll och ishockey börjat dyka upp även inom andra sporter, som exempelvis bandy.  

 

Problematiken och åtgärderna emot den har utvecklats. Under det senaste året har vi haft 

exempel på supportrar som skapat så stora problem att man tvingats bryta allsvenska 

fotbollsmatcher, man har fått skydda spelare och ledare med polis.1 Under försäsongen 2005 

när denna uppsats författats har en svensk toppdomare valt att sluta på grund av just 

supporterproblem, även om just dessa supportrar inte var Svenska.2 Den nya satsningen på en 

nordisk mästarserie, Royal League har också kulminerat i en stor sammandrabbning i Malmö 

där både svenska och danska supportrar var inblandade3 och ett stort supporterbråk har 

inträffat under påskhelgen, tillsynes helt utan koppling till någon match.4  

 

Detta visar på ett stort behov av en gemensam och väl genomtäkt åtgärdsplan hos de 

inblandade aktörerna. Därför har vi valt att fokusera detta arbete på den här typen av 

problematik och framförallt på att kartlägga vad som görs i de olika klubbarna och vilka 

eventuella olikheter och likheter som finns. Vi har även intresserat oss för vad man gör från 

centralt håll för att samordna verksamheten och ta del av varandras erfarenheter. Vi har också 

försökt bilda oss en uppfattning av hur säkerhetsarbetet och problematiken med supportrar 

utvecklats under åren som gått och varhän det möjligen kan leda i framtiden.  

                                                 
1 Niklasson, Ulf, Skandal på Råsunda,  Göteborgsposten, 041019, s54, Osmanbegavic, Emir, De tvingades spela 
klart matchen, Aftonbladet, 041019, s 8 
2 Skiöld, Henrik, Frisk slutar omedelbart, Göteborgsposten, 050312, s8 
3 Larsson, Mattias, Här går 170 till attack, Aftonbladet, 050318, s2 
4 Edgar, Johan, Huliganerna anföll polisen, Aftonbladet, 050327, s10 
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Framförallt handlar arbetet alltså om att kartlägga hur man arbetar med säkerhetsfrågor i de 

mest drabbade klubbarna idag och vad som skulle kunna göras för att underlätta och förbättra 

detta arbete.  

 

Av ett antal skäl, som vi kommer att gå in på mer i detalj i metoddelen har vi valt att arbeta 

med de fem svenska klubbar som sett till publiksiffror och historiskt, kan anses ha störst 

erfarenhet av problematiken. Där har vi intervjuat föreningens säkerhetsansvarige och 

supporterföreningens ordförande. Föreningarna är AIK (Allmänna Idrottsklubben) DIF 

(Djurgårdens Idrottsförening) HIF (Hammarby Idrottsförening) IFK Göteborg 

(Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg) och MFF (Malmö Fotbollsförening) och 

supporterföreningarna är Black Army (AIK) , Järnkaminerna (DIF), Bajen Fans (HIF), 

Änglarna (IFK Göteborg) och MFF Support (MFF).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga säkerhetsansvarigas och supporterföreningarnas syn på 

supporterproblematiken i dagens fotbollssverige och se om där går att finna några likheter 

eller skillnader. 

 

För att kartlägga detta har vi använt oss av följande frågeställningar: 

Hur ser de tillfrågade på den egna klubbens problematik? 

Hur ser de tillfrågade på problemen med casualsupportrar? 

Hur ser de tillfrågade på medias inflytande på supporterproblematik? 

Hur ser de tillfrågade på förbundets arbete med supporterproblematik? 

Hur fungerar samarbete och utbyte mellan föreningarna? 

 

1.3 Definitioner 

 

Föreningarna 

Då uppsatsen handlar om två typer av föreningar, dels fotbollsföreningar med 

elitfotbollsevenemang och dels supporterföreningar, har vi valt att särskilja dessa i texten 

genom att kalla fotbollsföreningarna för just fotbollsföreningarna och supporterföreningarna 

för supporterföreningarna. När ordet ”föreningarna” förekommer i texten syftar vi på både 

fotbolls och supporterföreningarna.  

 

Elitfotbollsmanual 

Svenska fotbollförbundet ger varje år ut en elitfotbollsmanual som reglerar hur 

elitfotbollsevenemang ska gå till, hur de ska skötas, och som strävar efter att standardisera 

evenemangen så att de är relativt lika oavsett spelort. Denna manual fungerar som en bibel för 

alla som bedriver eltifotbollsevenemang. Den innehåller allt ifrån övergripande instruktioner 

till detaljerade bilder av hur vissa förbudsskyltar ska se ut och minutprogram för vad som ska 

ske före och efter en match. 

 

Matchdelegat 

På alla svenska elitfotbollsevenemang finns en från Fotbollförbundet utsedd match delegat, 

med uppgift att övervaka så att förbundets direktiv efterlevs.  
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Tifo 

Läktarkoreografi i matchens inledning ofta med flaggor och konfetti, det utförs ofta i 

klacksektionerna på arenan. 

 

Huligan 

En supporter vilken utav en eller flera anledningar är benägen att ta till våld på eller utanför 

läktaren. Läs mer under stycke 1.5.2 

 

Casuals 

Se stycke 1.4.4 

   

Ny lag om tillträdesförbud 

När dom intervjuade nämner den nya lagen så syftar dom på den regeringsproposition som i 

februari i år lämnades över till riksdagen för behandling (Prop2004/05:77) ”Lag om 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang”. Lag förslaget innebär i korthet att man skulle ge 

arrangören rätt att avvisa en person som är avstängd från arenan om han trotsar förbudet och 

besöker arenan ändå. I dagsläget har arrangören bara rätt att neka en avstängd person entré vid 

insläpp till arenan, är personen väl inne, och uppför sig oklanderligt är arrangören maktlös. 

Om personen är avstängd från arenan i laga ordning och trotsar detta, kan han i och med det 

nya lagförslaget också tilldömas böter eller upp till 6 månaders fängelse. 

  

1.4 Bakgrund 

 

1.4.1 Supporterkulturen 

 

Fotbollssupportrar har alltid funnits i Sverige men fenomenet med organiserade 

supporterklubbar är relativt nytt. Den första supporterklubben som bildades i Sverige var 

Black Army vars supportrar följer AIK. Detta skede under året 1981. Samma år bildade 

Hammarbys supportrar sin supporterklubb: Bajen fans, detta skapade ett eko i 

supportersverige och under de följande åren bildades supporterklubbar till nästan alla svenska 

lag.5 Idag är Black Army, Bajen Fans, Järnkaminerna (Djurgårdens supporterklubb) MFF 

                                                 
5 Andersson Torbjörn & Radmann Aage, Från Gentleman till huligan (Eslöv: Brutus Östlings, 1998) s. 122 
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Support (Malmö FF:s supporter klubb) och Änglarna (IFK Göteborgs supporter klubb) de 

största supporterklubbarna i Sverige och ledande inom läktarkultur men även när det gäller 

supporterproblematik på och utanför arenan.  

 

Under början av 1990-talet togs krafttag mot supporterproblemen i Sverige. Man startade 

under 1990 en samverkansgrupp som skulle jobba för bättre läktarkultur. Under samma veva 

infördes även systemet med att de allsvenska lagen värvade publikvärdar ur dom egna 

supporterleden. Inom polisen skedde också omstruktureringar. Man började under tidigt 

nittiotal jobba med särskilda så kallade supporterpoliser, vilka följde lagen och supportrarna. 

Tanken med supporterpoliser är att de ska ha den särskilda kompetens och erfarenhet som 

krävs för att jobba med supportrar i läktarmiljö. De flesta supporterpoliserna är redan från 

grunden mycket idrottserfarna och väl medvetna om hur det fungerar på och kring en 

fotbollsläktare. På detta sätt säkrar man att den rätta kompetensen finns under polisarbetet i 

samband med match.6

 

Arbetet med att göra de allsvenska arenorna säkrare pågår än idag. Under 2005 har ett nätverk 

bland Sveriges största klubbar bildats. Nätverket består utav AIK, Djurgården, Hammarby, 

IFK Göteborg, Malmö FF och Helsingborg. Tanken är att klubbarna ska agera med gemensam 

kraft mot problemen. Man kommer även att utforma en handlingsplan för hur man ska föra 

upp vissa frågor på en högre politisk nivå. Anledningen till detta är att klubbarna vill ha ett 

större politiskt stöd i form av lagstiftningar vilka stävjar förseelser i samband med 

fotbollsevenemang.7

 

1.4.2 Den moderna huliganismen i Sverige 

 

Fotboll har alltid väckt starka känslor och därmed medfört publikoroligheter av olika former. 

Startskottet för publikoroligheter i Sverige kom i samband med IFK Göteborgs bortamatch 

mot Jönköpings södra under hösten 1969 och mot Örebro SK året därpå8.  

 

De bråk som uppstod i Jönköping och i Örebro var av ett slag som man ser väldigt sällan idag. 

Det som skedde var att planen i samband med match stormades av fans och bråk utbröt polis 
                                                 
6 Andersson & Radmann, s. 132-137 
7 Petra Thorén, Skärpta krav på säkrare fotboll, Aftonbladet – sportbladet, 050320, s. 14. 
8 Andersson & Radmann, s. 114 -116 
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och supportrar emellan. Som sagt var dessa två händelser startskottet för huliganism i Sverige. 

Händelserna bidrog till att fler incidenter inträffade på de svenska fotbollsarenorna. Några 

viktiga händelser är 1979 när IFK Göteborg gästade Elfsborg i Borås. Där utbröt ett så stort 

bråk mellan lagens supportrar att staketen som skilde supportrarna åt knäcktes och vilt 

slagsmål utbröt med konsekvensen att tio personer fick föras till sjukhus9. 

 

Det var inte förrän på 1980-talet som termen huliganism började användas. Det var efter en 

match mellan Landskrona BOIS och Hammarby IF som en åskådare träffades med en ölflaska 

i huvudet och fick föras till sjukhus.10  

 

Man kan säga att den svenska huliganismen tog fart på allvar under 1980-talet. Detta ledde till 

att läktarvåldet ständigt hamnade i fokus mycket tack vare massmedias bevakning. 

Läktarvåldet fortsatte sedan på 1990-talet med en berömd händelse när man i TV 1993 kunde 

se bilder från matchen mellan Hammarby IF och Djurgårdens IF. TV tittarna fick bevittna ett 

gigantiskt publikbråk med ett hundratal inblandade, vilket fick huliganrädslan bland svenska 

fotbollspublik att stiga.11         

 

1.4.3 Media 

 

Massmedia har en viktig roll när det gäller att bevaka allt som rör sig i samhället. Idag skriver 

media mycket om fotboll och även mycket om supporterproblemen och har genom åren 

kritiserats mycket för detta. Många menar att media kan bidra till ett ökat problem om man 

skriver mycket om rivaliteten mellan två lag och detta kan orsaka oroligheter under och efter 

match. Det går att diskutera mycket om hur media ska rapportera olika händelser som sker när 

det uppstår bråk eller till och med hot mot spelare, ledare och domare. Ett exempel på när 

media har valt att förstora upp enskilda händelser var 1997 då några AIK anhängare valde att 

skicka hotbrev till alla 32 elitdomare vilket ledde till stor debatt och avskräckte många från att 

gå på fotboll.12

 

                                                 
9 Andersson & Radmann, s. 117 
10 Ibid., s. 117 
11 Ibid., s. 117-118 
12 Ibid., s. 131-132 
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Det är uppenbart att media har lika mycket förväntningar på supportrarnas beteende som 

själva matchen i fråga. Ett exempel på detta är när AIK mötte Trelleborgs FF 1997. Med sig 

till Skåne hade AIK drygt 150 supportrar. Stämningen på arenan var lugn och god, men media 

hade ständigt en kamera riktad mot AIK supportrarna för att bevaka dem istället för matchen, 

detta ledde till att mynt kastades mot fotografer och dålig stämning utbröt. Idag skrivs det som 

sagt väldigt mycket om allt som rör fotbollen och det är både positivt och negativt för sporten. 

Men man kan dock fråga sig varför inte media kan få den festskapande rollen som de hade 

under mellankrigstiden och berömma den enorma publikutvecklingen som har skett i Sverige 

eller om man bör fortsätta att belysa de negativa händelser som har med fotbollen att göra.13        

  

1.4.4 Casualkulturen 

 

Huliganer och huliganism har som tidigare skrivits existerat i många årtionden. Under tidigt 

åttiotal skedde dock en viss förändring inom huligan och supporterkulturen då begreppet 

”casual” myntades. Casualkulturen innebär ingen egentlig förändring i huliganernas beteende 

utan är främst ett smeknamn för huliganer som klär sig på ett visst sätt.14  

 

Under slutet av sjuttiotalet växte de så kallade firmorna fram på Englands ståplatsläktare. 

Firmorna var grupperingar i klackarna vilka bildats utav lagens mer hårdföra fans. De 

utgjorde ofta klackens kärna och drog sig inte för att ta till våld om så krävdes. Medlemmarna 

i dessa firmor var av varierande ålder och kom från olika samhällsklasser vilket ledde till att 

man klädde och betedde sig olika. I början av åttiotalet skedde sedan en likriktning bland 

huliganerna då dessa gick från att vara vanliga huliganer till att kallas för casuals. Det som 

utmärker casualsupportrarna är deras klädstil. En casualsupporter skiljer sig från den vanliga 

”svensson-supportern” genom att undvika att klä sig i favoritlagets souvenirer, denne klär sig 

istället i dyra designerkläder utav vissa noga utvalda märken. Exempel på märken kan vara: 

Henri Lloyd, Burberry, Lacoste och Stone Island.15 Vad som också kännetecknar 

casualsupportern är att denne ofta klär sig i rutig keps och har trainers – även kallade sneakers 

                                                 
13 Andersson & Radmann, s. 131-132 
14 Sverigescenen, sverigescenen@hushmail.com, Casuals, 2004-07-24, http://www.sverigescenen.com (2005-03-
18)  
15 Terrace Retro <mail@terraceretro.com> The look, <http:\\www.terraceretro.com\look.html> (2005-03-19) 
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- på fötterna. Exempel på populära trainermodeller genom åren är: Adidas Stan Smith och 

Samba, Puma Argentina och Menotti.16  

 

Från början gick dessa välklädda huliganer under olika smeknamn beroende på vilken stad de 

kom ifrån. I Liverpool användes uttrycket Scallies i Manchester kallades de för Perries medan 

man i London benämnde dessa som Casuals vilket sedan blev det slutgiltiga smeknamnet.17  

 

I Sverige har casualkulturen ännu inte slagit igenom på bred front. De största firmorna i landet 

har dock under senare år börjat anamma trenden allt mer och den är på väg att nå ett 

erkännande även inom svenska huligankretsar.18

 

1.5 Tidigare forskning 

 

1.5.1 Det aktuella forskningsläget 

 

Som läget ser ut idag, finns det ytterst lite forskning kring just svensk supporter problematik. 

Om man ser utanför Sveriges gränser finns en hel del litteratur. Eftersom vår studie är inriktad 

på Svensk problematik har vi ansett att den utländska litteraturen ligger lite för långt ifrån 

studien. Det är i stort sett bara lektor Tore Brännbergs bok ”Våldet - och glädjen” som 

behandlar den moderna problematiken ur ett svenskt perspektiv.  

 

1.5.2 Olika typer av huliganism 

 

Huliganismen kan enligt Tore Brännberg – Lektor vid Göteborgs universitet – delas in i minst 

sex olika faser. Dessa faser är: 

 

Asynkron huliganism: 

Med asynkron huligansim menas att fotbollspubliken är ”outbildad” och inte förstår sig på 

motståndarnas spelsätt etcetera. Denna typ av huliganism förekommer numer väldig sällan om 

                                                 
16 Terrace Retro 
17 Sverigescenen 
18 Ibid. 
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än alls, detta då fotbollen på senare år blivit allt mer globaliserad genom att man kan se 

matcher från olika ligor och världsdelar i nästan alla länder. Kulturkrockar där publiken retar 

sig på att motståndarna spelar fotboll på ett ”felaktigt” sätt är därför väldigt ovanlig.19

 

Resultatrelaterad huliganism: 

Med resultatrelaterad huliganism menas incidenter vilka inträffar på grund av att det egna 

laget går dåligt i ligan eller i en pågående match. Bråk eller andra stökigheter kan då 

iscensättas för att påverka ett resultat eller genom att fansen helt sonika försöker få en match 

uppskjuten eller avbruten.20

 

Vanmakts-huliganism: 

Vanmakts-huliganism är ofta riktat mot det egna laget. Den kan uppstå då supportern känner 

sig maktlös i de beslut som tas i exempelvis styrelserummen. Om en klubb beslutar sig för att 

sälja lagets stjärna, tillika fansens kelgris, är det mycket vanligt att supportrarna känner 

vanmakt. Det kan då leda till att de försöker visa sina känslor kring besluten som tagits av 

klubben genom vålds eller sabotage handlingar. Det blir supportrarnas sätt att visa missnöje 

gentemot den egna klubben.21

 

Revir-huliganism: 

Revir-huliganism är den kanske vanligaste och mest uppmärksammade formen av huliganism. 

Man identifierar sig med personer i sin egen klack och vill samtidigt markera revir gentemot 

motståndarfansen. Ofta spelar religiösa och kulturella aspekter in. Ett exempel på detta är i 

Glasgow, Skottland där katolikerna hejar på Celtic och protestanterna på sitt Rangers.22

 

Frustrations-huliganism: 

Frustrations-huliganismen uppstår ofta i onödan. Den kan ofta bero på att fotbollssupportrarna 

vid exempelvis bortamatcher blir bemötta på ett fientligt sätt av den lokala ordningsmakten 

eller invånare i staden. Supportrarna kan då känna sig frustrerade över att alla dras ”över 

                                                 
19 Brännberg Tore, Våldet – och glädjen, red. Inrikesdepartementet & författarna (SISU idrottsböcker 1997) S. 
12-15 
20 Ibid., s. 15-16 
21 Ibid., s. 17-18 
22 Ibid., s. 18-19 
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samma kam” och bedöms som en pöbelsamling. Om supportrarna bemöts som djur så 

kommer de förr eller senare också att uppträda som djur.23

 

Psykopat-huliganism: 

På senare år har en ny typ av huliganism visat sig på de Svenska fotbollsarenorna. Skillnaden 

mellan de vanliga huliganerna och psykopat-huliganerna är att medan den vanliga 

huliganismen bedrivs i grupp så handlar den psykotiske huliganen alldeles ensam. Ett 

exempel på detta är den inom fotbollskretsar numera välkände ”Terror-Tommy” som 1995 i 

samband med en allsvensk fotbollsmatch beträdde planen och sparkade ner domaren Anders 

Frisk.24

 

Denna indelning av huliganerna kan vara användbar när man försöker kartlägga 

problematiken, eftersom en del av lösningen i problemen kan vara de bakomliggande 

orsakerna. Exempelvis kan man föreställa sig att problemen med frustrationssupportrarna 

skulle gå att förebygga genom att lära den lokala ordningsmakten att bemöta supportrarna på 

ett lämpligt sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Brännberg Tore, s. 19-21 
24 Ibid., s. 22-23 
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2 Metod 
 

2.1 Process och urval 

 

Inledningsvis kunde vi konstatera att vi helst såg att våra frågeställningar besvarades utav 

personer med ansvar för denna typ av problematik. Intressanta för studien ansåg vi var 

personer inom polismyndigheten, personer på Svenska Fotbollförbundet (SvFF), och personer 

med säkerhetsansvar inom fotbollsklubbarna. Vårt första steg blev att begränsa oss, genom att 

konstatera att vi framförallt var intresserade av klubbarnas egna åsikter. Tidigt konstaterades 

också att fokus för rapporten låg på herrfotboll och i högsta serien, det kändes alltså naturligt 

att rikta blickarna mot Allsvenskan. Vi beslutade därför att intervju fem säkerhetsansvariga, 

och valde då att intervjua de fem klubbar som vi spontant ansåg ha störst erfarenhet av 

supportrar och supporterproblematik. Valet föll då på Allmänna Idrottsklubben (AIK), 

Djurgårdens Idrottsförening (DIF), Hammarby Idrottsförening (HIF), Idrottsföreningen 

Kamraterna Göteborg (IFK Göteborg) och Malmö Fotbollsförening (MFF). 

Alla ovan nämnda klubbar har under 2004 haft bland de högsta publiksiffrorna i Allsvenskan, 

och samtliga har under året drabbats av någon typ av supporterproblematik.  

 

Beträffande AIK kan nämnas att i valet mellan att lagen skulle tillhöra den högsta serien och 

en önskan om att de skulle ha erfarenhet av supportrar och supporterproblematik, konstaterade 

vi omedelbart att vi inte kunde välja bort att intervjua en förening som AIK, med den stora 

erfarenhet och kunskap i området som de har, trots att de under 2005 inte kommer att spela i 

Allsvenskan. Föreningen har många år av Allsvenskt spel bakom sig, och en stor 

säkerhetsapparat, och är absolut relevanta för studien. 

 

Nästa steg för valet av vilka som borde intervjuas blev att konstatera att bilden som de 

säkerhetsansvariga lämnar, kan speglas av vad publiken på läktarna upplever av 

arrangemanget. Därmed föll det sig naturligt att intervjua personer med stor erfarenhet av att 

vara publik på allsvenska arrangemang. Samtidigt ville vi att dessa personer skulle vara väl 

insatta i den problematik som finns kring fotbollsarenorna idag. Därför blev det naturligt att 

tala med de största supporterföreningarna till respektive fotbollsförening. För att begränsa oss 

ytterligare, samt öka standardiseringen, valde vi att söka kontakt med ordförande i var och en 

av dessa fem supporterföreningar, Black Army ( tillhör AIK), Järnkaminerna (tillhör 
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Djurgården) Bajen Fans (tillhör Hammarby) Änglarna (tillhör IFK Göteborg) och MFF 

Support (tillhör Malmö FF).  

 

Vi tog sedan kontakt med dessa, via officiella telefonnummer, eller via de olika föreningarna. 

Vi frågade då efter fotbollsföreningens säkerhetsansvarige, och efter supporterföreningens 

ordförande. 

 

2.2 Metodval 

 

Intervjuns frågor25 formulerades sedan utefter ett antal teman: 

Bakgrund, den intervjuades bakgrund inom området och föreningen. 

Säkerhetsarbetet, hur arbetar man med säkerhetsarbete i den här klubben, vilka problem anser 

man sig ha, och hur ser man på problemen i stort.  

Läktarkulturen och supportrarna, hur ser föreningarna på läktarkulturen och supportrarna, hur 

tycker man att det har utvecklats och så vidare.  

Myndigheterna, vad anser man om myndigheter och Svenska Fotbollförbundets agerande i 

frågorna, hur kunde de agera annorlunda?  

Massmedia, vad anser man om medias roll och betydelse för problematiken 

Ansvarsfrågan, hur tycker man att ansvaret ligger, vad är föreningarnas ansvar, var kommer 

samhället in, polisen och så vidare. 

 

Utifrån dessa olika områden skapade vi sedan de specifika frågorna. Tratttekniken befanns 

vara den bäst lämpade, då det inte fanns några tydliga svarsalternativ, och syftet var att 

kartlägga de här aktörernas olika åsikter.  

Samtliga områden fick därför ett par övergripande frågor och en rad mer detaljerade 

följdfrågor.  

 

Intervjun inleds med generella bakgrundsfrågor, och avslutas med frågan om den intervjuade 

vill komplettera intervjun med något mer än det som sagts.  

 

Ingen pilotintervju gjordes då tiden var knapp och det ingick en hel del resande i denna studie. 

Därför blev de två första intervjuerna, med MFF Support, och MFF Säkerhetsansvarig något 
                                                 
25 Intervjufrågorna finns i sin helhet I bilaga 1 & 2 
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av en pilotstudie. Där kunde vi konstatera att vi inte formulerat några frågor kring Internet och 

Casualsupportrar, och efter dessa två intervjuer lade vi därför till dessa som två ”teman” utan 

några specifika frågeställningar i slutet av varje intervju. Om den intervjuade själv inte 

berörde områdena fick de mot slutet exempelvis frågan ”kan du berätta lite om ni har problem 

med så kallade Casual Supportrar” eller ”vilken betydelse anser du att Internet har för 

supportrarnas verksamhet”.  

 

För att ytterligare öka standardiseringen lät vi samma person genomföra samtliga intervjuer 

med den ena av de två grupperna. Alla intervjuer med säkerhetsansvariga har därför letts utav 

Helena Carlsson, och kompletterats av de två andra. Medan intervjuerna med 

supporterordföranden letts utav Carl Florin, och de övriga två har bara ställt kompletterande 

frågor. Detta med ett undantag, och det är intervjun med Hammarbys säkerhetsansvarige, där 

det ansågs lämpligt att intervjun istället ledds utav Erik Dahlbom, då Helena själv arbetar 

inom säkerhetsorganisationen.  

 

Samtliga intervjuade kontaktades över telefon eller e-mail, tidsbokningen skedde dock i 

samtliga fall över telefon. I möjligaste mån intervjuades personerna i sin ”egen” miljö, vi 

besökte de säkerhetsansvariga på deras arbetsplatser, med undantag för IFK Göteborg, som vi 

mötte på arenan, Nya Ullevi, då det saknades tid att resa ut till deras kansli, Kamratgården, 

som är belägen något utanför de mest centrala delarna av Göteborg. Malmö FF 

säkerhetsansvarig intervjuades på Malmös flygplats Sturup, på grund av tidsbrist.  

Supportrarna har intervjuats antingen på sina arbetsplatser eller i supporterföreningens 

lokaler, med undantag för Bajen Fans, där intervjun ägde rum på ett café.  

 

Vårt mål var att genomföra fem intervjuer med av fotbollsföreningen utsedd 

säkerhetsansvarig, och fem intervjuer med supporterföreningarnas ordförande. De 

säkerhetsansvariga hade inga problem att deltaga, medan det av naturliga skäl var något 

svårare för de ideella supporterordförandena. Intervjun med Black Army gjordes med 

tillträdande ordförande, då sittande hade svårt att finna tid. Bajen Fans ordförande tackade nej 

till intervjun, och hade inte möjlighet att hänvisa oss till någon annan inom organisationen. 

Via Hammarby Fotboll fick vi då kontakt med tidigare Bajen Fans ordförande Anders 

Jutterström.  
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Vad gäller intervjuernas standardisering och strukturering kan man konstatera att vi arbetat 

med väldigt öppna frågeställningar, och öppnat upp för väldigt varierande typer av svar, dock 

ställdes samma öppningsfrågor till samtliga intervjuade. Vi har också varit måna om att alla i 

förväg uttänkta följdfrågor skall besvaras i så stor utsträckning som möjligt. Men frågorna har 

trots allt formulerats något olika beroende många orsaker, varav vilka svar som redan 

framkommit under intervjun är en av de främsta. 

 

Vi har valt att spela in samtliga intervjuer på band, och har därefter renskrivit dessa. Samtliga 

intervjuade har tillfrågats om bandupptagning, och ingen har invänt, de har också erbjudits 

möjlighet att låta bli att svara eller att stänga av bandaren.  

 

Samtliga tio intervjuade har intervjuats i sin roll som offentlig person, därför har frågan om 

anonymitet eller konfidentiell hantering av materialet aldrig aktualiserats av de intervjuade. 

Det kan också konstateras att det ligger i studiens natur att det är väldigt svårt att bevara de 

intervjuades anonymitet, då exempel de väljer och saker de säger ofta speglar vilken 

organisation de representerar.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

 

Begreppen validitet och reliabilitet blir svårdefinierade i en kvalitativ studie. Vi har valt att 

arbeta utifrån begreppen kongruens som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta 

samma sak, precision som handlar om intervjuarens sätt att registrera svaren, objektivitet som 

har att göra med hur olika intervjuare registrerat svaren olika och konstans som handlar om 

ifall vi skulle få samma svar vid en annan tidpunkt.26

 

Vad gäller kongruensen anser vi att vi ställt samma frågor till alla och därmed har relativt god 

kongruens. Precisionen handlar om att vi bandat alla intervjuer och sedan skrivit ut dem 

ordagrant, det enda som eventuellt kan störa här är att vissa delar av ljudupptagningarna 

ibland inte gått att höra efteråt, men med tanke på att vi har över 100 sidor utskrivna 

intervjuer är mängden missad information försvinnande liten.  

Objektiviteten är god i det avseendet att vi registrerat alla intervjuer likadant via 

bandupptagningar. Vad gäller de olika intervjuerna finns naturligtvis små skillnader, men 
                                                 
26 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer (Studentlitteratur, 1992) s 99  

 19



eftersom alla tre av oss deltagit vid samtliga intervjuer (utom vid intervjun med DIFs 

säkerhetschef Albert Törsleff  9/3 då Carl Florin saknades) anser vi att de andras närvaro och 

möjlighet att komplettera vid frågor gör att intervjuerna är i stort sett helt likvärdiga. 

Konstansen är svår att kommentera med annat än att vi ser det här säkerhetsarbetet och 

situationen med supporterproblematik som en ständigt pågående process, och därför är vi 

tveksamma till att vi skulle få identiska svar om vi genomförde intervjuerna igen efter en viss 

tid.  

 

Vad gäller frågan om vi frågat dem vi avsett att fråga, anser vi att svaret är ja i alla fall utom 

två. Vi hade som avsikt att kartlägga åsikterna hos supporterordförandena och 

säkerhetscheferna, vi har fått tala med fem säkerhetschefer och tre supporterordföranden. I 

Black Armys fall talade vi med en tillträdande ordförande, som kan anses ha mycket god 

inblick i verksamheten, och i fallet med Bajen Fans talade vi med en ordförande som avgick 

för flera år sedan och därmed kan anses ha något sämre inblick i den nuvarande 

verksamheten. Detta har vi haft med i beräkningarna när vi valt hur mycket vikt vi lägger vid 

de givna svaren.  
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3. Resultat 
 

3.1 Hur ser du tillfrågade på den egna klubbens problematik och hur arbetar de? 

 

3.1.1 Supporteransvarigas svar 

 

Vi frågade supporterordförandena vilka problem som fanns på de allsvenska arenorna idag 

och vilka av dessa som var mest aktuella för just deras klubb.  

 

Änglarnas Andreas Toll sa så här angående problemen på arenorna: 

 
På arenorna finns det inte så mycket problem anser jag. Det har blivit mindre och 

mindre ju bättre säkerheten har blivit och ju mer man har arbetat med det. Sen finns 

ju alltid aspekterna utanför och runtom arenorna. Där är ju den svåra biten då, men 

där, ja det är ju som sagt svårt att kontrollera. Men det är ju där problemen ligger 

också, på grund av att säkerheten har blivit så pass mycket bättre inne på arenan.27

 

Han fortsätter med att konstatera att det även inom Änglarna och IFK Göteborg finns en del 

supportrar som inte sköter sig korrekt och ibland ställer till med stökigheter. Toll säger också 

att just bråken och slagsmålen utanför arenan är det största problemet för dom men att man 

har problem även inne på arenan. De problemen är enligt honom främst inkastning av föremål 

på planen.28

 

Änglarna har inget eget regelverk för att komma till bukt med problemen. Utan det är IFK 

Göteborg som får ta tag i biten med avstängningar och liknande. Änglarna har ingen 

befogenhet att göra så speciellt mycket utan kan enligt Andreas Toll bara jobba med att 

påverka attityder och fördöma sådant som inte hör hemma inom fotbollen. Vilket man också 

gör så ofta det behövs och är möjligt.29

 

                                                 
27 Intervju med Andreas Toll, ordförande i Änglarna, 050301, i författarnas ägo 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Mats Johnsson från Järnkaminerna anser att de problem som är störst inom svensk fotboll 

idag är att publiken ofta sitter mixade på läktaren under matcherna. Att det kan sitta 

supportrar till de olika lagen på samma sektion under vissa matcher. Ett exempel på detta var 

när Djurgården mötte Norrköping i Svenska Cupen under 2004 då bråk uppstod på läktaren. 

Detta anser Johnsson är ett stort problem. Han anser även att polis och myndigheters 

okunnighet är en bidragande faktor till problem i vissa avseenden. Detta då de ofta fokuserar 

på fel saker, vilket går ut över de skötsamma supportrarna. Han säger vidare att de ovan 

nämnda problemen är de som är aktuella för Järnkaminerna och Djurgården. Framförallt 

avsaknaden av fingertoppskänsla från vissa myndighetspersoner, främst när man åker på 

bortamatcher ute i landet. I övrigt säger han att man trots allt inte har så stora problem inom 

Järnkaminerna i dagsläget.30

 

Järnkaminerna försöker att inte fokusera på problemen som finns utan arbetar med det 

positiva. Mats Johnsson säger att, om man fokuserar för mycket på det destruktiva och 

negativa så får hela verksamheten lätt en negativ klang. Man försöker istället arbeta offensivt 

och positivt för att göra supporterföreningen attraktiv för de unga supportrarna. Om man kan 

locka till sig dessa med en offensiv markandsföring så tror Johnsson att nyrekryteringen till de 

destruktiva grupperna kommer att minska. Någonting som han även erkänner att man 

misslyckats med då nyrekryteringen till de destruktiva grupperingarna för tillfället är väldigt 

omfattande. Men han påpekar att det är ett långsiktigt arbete man bedriver och att man hoppas 

att det ska ge resultat under de närmaste säsongerna. Man försöker även ha en öppen 

diskussion med myndigheterna och ”köra ett så öppet race” som möjligt för att komma till 

bukt med dessa problem.31

 

Michael Nordstrand i Black Army tycker inte att det finns så mycket problem på arenorna 

idag. Han säger att det var bra mycket värre under början på nittiotalet. De problem som är 

mest påtagliga i hans lag är enligt honom att man blandat in politik i läktarkulturen.32 Han 

säger: 

                                                 
30 Intervju med Mats Johnsson, ordförande i Järnkaminerna, 050308, i författarnas ägo 
31 Ibid. 
32 Intervju med Michael Nordstrand, ordförande i Black Army, 050309, i författarnas ägo 
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Problemet som jag ser idag är att det finns vissa grupperingar som har dragit in 

politik och annat sattyg på läktaren. Grupperingar som står och hetsar varandra under 

matcherna vilket är helt sjukt… för jag anser att politik och fotboll inte har ett dugg 

med varandra och göra.33

 

Nordstrand fortsätter med att berätta att Black Army som AIKs största supporterfraktion har 

ett ansvar att försöka föra en dialog med de olika grupperingarna som finns på läktaren. Man 

försöker idag få till ett bättre samarbete mellan fraktionerna för att på så vis minska risken för 

oroligheter.34

 

Enligt Jonas Rasmusson i MFF Support är det största problemet inom Svensk fotboll idag 

den växande Casualkulturen. Bengalbränningen är ett annat problem men prioriteten bör 

ligga på att få bukt med Casual-supportrarna säger han. Problembeskrivningen passar bra in 

på MFF också som enskild klubb tycker Rasmusson. Man har problem främst med Casual-

killarna och bengalbränning.35

 

Från MFF Support kan man inte göra så mycket för att få bukt med slagsmålen utanför 

arenan. Det är polisen och Malmö FF:s säkerhetsavdelning som sköter det. Han säger precis 

som Andreas Toll att det man kan göra från MFF Supports sida är att propagera för att inte 

slåss och fördöma. Man kan även stänga av supportrar som missköter sig från medlemskap i 

supporterföreningen. Dessvärre är de flesta Casual-killarna i regel inte medlemmar där.36

 

Anders Jutterström f.d. ordförande i Bajenfans tycker att det är ganska så lugnt på de 

allsvenska arenorna idag. Han anser att ett problem som finns är att vissa ordningsvakter har 

vad han kallar en ”dörrvakts mentalitet”, och bidrar med sin aggressiva inställning till 

problemen på läktarna. I övrigt tycker han att det idag är lugnare än vad det har varit.  För 

Hammarbys egen del har man störst problem med att det ”ploppat upp” en massa 

undergrupperingar som drar åt olika håll. Även Casual-grupperingarna ställer till med en hel 

del problem för klubben. Jutterström säger att de största problemen finns utanför arenan idag 

medan det är lugnare inne på själva arenan.37

                                                 
33 Black Army 
34 Ibid. 
35 Intervju med Jonas Rasmusson, ordförande i MFF Support, 050225, i författarnas ägo 
36 Ibid. 
37 Intervju med Anders Jutterström, tidigare ordförande i Bajen Fans, 050318, i författarnas ägo 
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Bajen Fans försöker att involvera ledande figurer från de olika grupperingarna i sin 

organisation för att man på så sätt ska komma närmare varandra i sitt arbete och nå en bättre 

dialog med grupperingarna.38 Så här sammanfattar Jutterström sitt resonemang: 

 
Det lättaste för att kunna göra någonting tillsammans, eller så, det är väl att ta med 

dom i styrelsen istället för att stänga dom ute för då blir det större problem tror jag. 
39

 

3.1.2 Säkerhetsansvarigas svar 

 

På frågan vilka problem de säkerhetsansvariga i respektive fotbollsförening anser finns på de 

allsvenska arenorna idag får vi många av de tillfrågade som lyfter fram en problematik som 

bottnar i själva arenans konstruktion, men man lyfter även rent beteende mässiga problem. De 

fick i samband med detta också utveckla vilka problem som var mest aktuella för den egna 

klubben, och vad man gör åt dem.  

 

Jan Nilsson, säkerhetsansvarig i IFK Göteborg, säger att man nästan generellt kan säga att 

problemen är ”bengaler eller fyrverkerier”, och att det egentligen är det allvarligaste 

problemet, nära följt utav inkastning av föremål, framförallt emot assisterande domare, som i 

regel befinner sig närmast läktaren.40 Nilsson sammanfattar: 

 
Det tror jag är det stora bekymret. Inkastning av föremål och bengaler va. Det är väl 

det som finns egentligen. Väldigt sällan det är slagsmål de….i alla fall här i 

Göteborg….är det väldigt sällan.41

 

Specifikt för sin egen klubb, anser han att problemen är desamma. Nilsson talar också om 

nyrekrytering av huliganer: 

 
Jaaa…alltså problemen känner vi ifrån IFK:s sida att det ökar…alltså rekryteringen 

av eh…yngre huliganister…eller huliganer….Det ser vi som ett stort bekymmer. 

Dels för […] vad de förorsakar på läktaren och kanske på stan. Men samtidigt så tror 

                                                 
38 Bajen Fans 
39 Ibid. 
40 Intervju med Jan Nilsson, IFK säk., 050301, i författarnas ägo 
41 Ibid. 
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vi också att de skrämmer väck generationer av människor…eh…alltså föräldrar tar 

inte med sig sina barn för att de upplever att det kan vara farligt. Jag säger inte att att 

det är generellt…men det finns säkert sådana och det har en tendens att öka. Vi 

försöker ju att, att motarbeta så gott med den lagstiftning som finns idag42

 

Jan Nilsson förklarar också vilka problem dagens lagstiftning medför, att man känner sig 

handlingförlamd framförallt när det gäller möjligheten att informera hela organisationen med 

publikvärdar vem den avstängde är och hur han/hon faktiskt ser ut.  

 

När vi frågar hur man hanterar problemen lyfter Nilsson fram det ovärderliga arbete de ideella 

publikvärdarna gör för IFK Göteborg, och att man försöker öka antalet publikvärdar. Han 

utvecklar också att man beslutat att personligen underrätta avstängda personer så man säkert 

vet att de fått informationen. Han berättar också att man försöker utöka kameraövervakningen 

till att gälla samtliga matcher, vilket den inte gjort tidigare43. Han talar också om den nya 

lagen44 och om samhället i stort: 
 

….och sen det är klart nu med den nya lagen som kommer så blir det hoppas vi 

bättre. Eh, det blir lite strängare om man går in. Både med böter och till och med upp 

till fängelse. Det, vi, vi tror mycket på att det kommer att förbättra det hela. Det är ett 

steg i rätt riktning i alla fall. Sen är det ett samhällsproblem naturligtvis, att vi ser 

förorter och också i centrala stan, slagsmål och eh och det här, jag är ju lite äldre än 

er. Ordning och reda är ju svårt idag. Om man ser på skolor, mössor inne, telefoner 

inne och […] det är också den publiken vi har.45  

 

DIFs säkerhetsansvarige Albert Törsleff svarar ganska ingående på frågan om vilka problem 

som finns på arenorna idag. Han tycker generellt sett att de allsvenska arenorna är lite 

gammalmodiga46

 
Det är ju bara att titta på Råsunda som är ju, vår nationalarena, den är ju ur tiden. 

[…] 

Så, där hoppas man väl att det blir bättre arenor i framtiden, och dem vi har, att de, så 

att säga modifieras efter en modern fotboll. Eh, både, alltså i ett brett spektra, jag ser 

ju att alla som går på fotbollsmatch är ju supportrar till den föreningen [---]. Kan man 

                                                 
42 IFK säk. 
43 Ibid. 
44 Se definition ”Ny lag om tillsträdesförbud” s9 
45 IFK säk. 
46 Intervju med Albert Törsleff, DIF säk., 050309, i författarens ägo 
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hitta ett, en miljö som passar, eh vip besökare och den vanlige supportern, när det 

gäller service och säkerhet, det är det optimala, men där ligger vi efter idag, riktigt 

mycket efter.47

 

Han utvecklar sedan resonemanget genom att ta exempel från Europa där man byggt arenorna 

med tanke på säkerhet, men utan att försämra servicen. Han talar om att vi i Sverige är dåliga 

på det.48

 

Det är vi dåliga på i Sverige idag tycker jag, vi, på nåt sätt ska bura in supportrarna 

och sen så saknas det toaletter, matchprogram, eh, serveringsmöjligheter, och det är 

klart, sitter man och åker ända ned till Malmö och inte har, nu tar jag bara ett 

exempel, och inte har de förutsättningarna, då blir man irriterad.49

 

Om man lämnar de rent arenatekniska frågorna så anser Törsleff att ett stort problem man från 

DIFs sida kan se är nyrekrytering av supportrar som saknar känslomässig anknytning till 

föreningen. Han jämför dem med ”Reclaim the streets” medlemmar och talar om civil 

olydnad. Bristen på känslomässiga band till föreningen gör det svårt att hantera dessa 

människors beteende eftersom man inte kan vädja för föreningens bästa.50  

 

Djurgårdens strategi för att hantera problemen handlar om att arbeta offensivt, man strävar 

efter att föra en dialog, så gott det går, men när det inte fungerar får man möta upp utanför 

arenan med personal som kan hantera den här typen av supportergrupper. Då arbetar man 

mycket utifrån att neka entré. Skulle de ändå komma in och ställa till något så försöker man i 

så stor utsträckning som möjligt lyfta ut dem.51 Han fortsätter: 

 
Eh, parallellt med det här så gäller det att skapa opinion. Eh, då måste man föra en 

diskussion med de positiva krafterna, dem får man inte glömma i det här, och få dem 

med på banan, att ta ställning52

 

Albert Törsleff nämner också narkotikamissbruk på arenorna som ett problem, och framförallt 

att det kryper ned i åldrarna. 

                                                 
47 DIF säk. 
48 Ibid. 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
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AIK:s säkerhetsansvarig, Henrik Koch, anser följande om problemen på de allsvenska 

arenorna idag. 
 

Ja, problem, det känns som att inne på arenorna har vi nog kommit gan..., ändå 

hyfsat ganska långt bort med problematiken. Med större ordningsproblem och sådana 

här grejer, men sen finns det då självklart en del arenor så som inte är byggda för att 

ta emot mycket publik och såna här grejer och ta emot…, säkerhetsmässigt. […] 

Annars tycker jag nog att vi börjar få ganska bra koll, på hur, vilka som gillar att 

bråka. 53

 

Vad gäller de problem som är mest aktuella för AIK så lyfter Koch framförallt fram 

problematiken med de supportrar som gillar att slåss. Han säger så här: 

 
Ja, det som är problemet för oss med publiken egentligen, visst de gillar att slåss, 

men än så länge har de inte gjort det, höll på att säga, förutom en match mot då 

Hammarby då, det vart lite stökigt. Men innan, dessförinnan, om man bortser från 

den matchen, så eh, har de ju ändå inte gjort någonting inne på arenan, det här är då, 

skött sitt utanför arenan, har slagits utanför arenan. Då har inte vi haft så mycket att 

göra med… utan det är en rent polisiär sak.54  

 

Henrik Koch lyfter sedan fram vad han anser vara en stor frustration bland AIKs supportrar, 

som han tror kan bottna i besvikelse över sportsliga framgångar inom först hockey och sedan 

fotboll. Han konstaterar dock att det inte är en frustration som är specifik för AIK i den 

meningen att den hade uppstått i andra klubbar om de haft motsvarande sportsliga problem.  

 

Koch berättar att AIK upplevt vissa svårigheter med att hantera de här problemen, då det är 

svårt att föra en dialog med de här frustrerade och ofta berusade personerna. 

 
Vi försökte ju prata med dem och inse att för AIK:s bästa och så vidare, i slutändan 

blev det ju så att, då fick man ju ta in fler ordningsvakter istället då, jobba så på det 

sättet, att sköter du dig inte så blir du utkastad och så vidare.55

 

                                                 
53 Intervju med Henrik Koch, AIK säk., 050302, i författarnas ägo 
54 Ibid 
55 Ibid 
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Malmö FF:s Henrik Bergkvist säger direkt att han tycker det finns två generella problem i 

Allsvenskan idag. Det ena är rekryteringen av Casualsupportrar och det andra är att arenorna 

är förlegade, dåligt byggda och gamla. 

 
Två stycken problem, dels rekryteringen då, det verkar ju gå åt det hållet, att man har 

ju olika grupper av de här Casuals, att man har bägge varianterna, att man har så 

kallade normala och sen att man har Oldboys, så att säga, de som är trettio plus, och 

att det kryper längre och längre ned i åldrarna, att rekryteringsbasen vidgas. Vi har, 

Malmö, Göteborg och Stockholm har problem med våld idag. [---] 

Det andra problemet, allsvenska arenor, det är ju rent fysisk. Alltså, det är hur, hur 

skicket är på arenorna. 56

 

Precis som Albert Törsleff i DIF talar Bergkvist i MFF om att man bygger bättre arenor i 

Europa. Henrik Bergkvist nämner som exempel på dåliga arenor Malmö Stadion, Gamla 

Ullevi och Råsunda. Han tycker också att Sverige halkat efter övriga Europa i den här 

frågan.57

 

Bergkvist anser också att båda de här frågorna är mycket aktuella för Malmö FF och 

framförallt då rekryteringen av Casualsupportrar, som man uppskattar stigit från 40-50 

stycken till 140-150. Han talar om hur klubben arbetar mycket hårt för att vända trenden inom 

Casual rekryteringen, men är tveksam till hur stor effekt satsningarna har. Henrik Bergkvist 

ser ett problem i närheten till Europa och Danmark och talar om att man redan kan se att det 

knyts kontakter mellan supporterföreningar vilket han inte ser särskilt positivt.58

 

Hammarby Fotbolls säkerhetsansvarige, Peter Thunell, är precis som Henrik Bergkvist och 

Albert Törsleff först inne på arenornas konstruktion 

 
Ja, det största problemet med våra allsvenska arenor är att de är gamla och omoderna 

och, ja, helt enkelt trista, vilket gör att vi har en massa problem som vi kanske inte 

skulle ha om vi hade moderna arenor [---] och, lite grann som i, man beter sig som 

det ser ut ungefär.  59

 

                                                 
56 Intervju med Henrik Bergqvist, Malmö FF säk., 050225, i författarnas ägo 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Intervju med Peter Thunell, Hammarby säk., 050310, i författarnas ägo 
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Han tycker trots det att man är medveten om problemet, och nämner Sundsvall och Borås där 

man byggt fräscha arenor, och att det finns planer på att bygga om Råsunda och med ett stänk 

av ironi nämner han även att Stockholms stad talat i 20 år om att bygga om Söderstadion.  

Peter Thunell menar också att en del problem bottnar i en så enkel sak som att delar av 

publiken står upp. 60

Bortsett från arenornas materiella standard, lyfter Thunell sedan fram samma problematik 

som Albert Törsleff i DIF. Ungdomar som beter sig illa utan någon särskild orsak.61  

 
Det här med subkultur, med klädesmode, och ja, sparka och slåss och, i stor grupp.   

[…] nio av tio de här skulle ju aldrig våga göra halv sju om de kom ensamma, men i 

den här gruppen så blir de väldigt farliga och väldigt otrevliga, och förstör också för 

oss, på Söderstadion och för Hammarby fotboll, även för Hammarby hockey och 

handboll och var de nu är, svärtar ned vårat namn vilket gör att vi har svårare att få, 

rekrytera nya, intäkter i sponsorintäkter och så vidare. Så att, de är väldigt jobbiga på 

arenan, och det är väldigt svårt för oss att kunna agera. 62

 

Hammarby hanterar frågan genom att man i Arenafallet avvaktat Stockholms stads beslut.63

Vad gäller arenan menar Hammarby att om även Djurgården ställde sig bakom behovet av en 

ny fotbollsarena i globenområdet så skulle det gå att förverkliga snabbare. Beträffande 

nyrekryteringen av ungdomar som ställer till det för fotbollsföreningen ser Peter Thunell att 

man från Hammarbys sida gör vad som står i ens makt, men han uttrycker en viss frustration 

över att problemet bottnar i ett samhällsproblem som samhället inte tycks ta tag i. Han ser att 

rekryteringen till de här grupperna är mycket stor, särskilt under vinterhalvåret då Hammarby 

fotbolls säkerhetsavdelning jobbar lite mindre aktivt eftersom man inte spelar några matcher 

då. Han berättar också att man tidigare arbetat mycket intensivt med att tala supportrar till 

rätta, men att man nu lagt ned det helt då man konstaterat att det kostar mer än det ger 

eftersom de flesta man talar med fortsätter att bete sig illa iallfall.64

 

 

                                                 
60 HIF säk. 
61 Ibid. 
62 Ibid 
63 Stockholms stad har efter att intervjun genomfördes tagit nya beslut i syfte att på sikt förverkliga en ny 
söderstadion 
64 HIF säk. 
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3.1.3 Sammanfattning 

 

I dessa frågor så skiljer sig supporterklubbarna från fotbollsföreningarna i tänkandet kring hur 

deras förening arbetar med problemen. Det som för dem båda samman är att de anser att 

problemet med casulas är ett stort problem. Det påpekas också på att de allsvenska arenorna 

är omoderna och att Sverige ligger långt efter resten av Europa både när det gäller säkerhet 

och service.     

 

3.2 Hur ser de tillfrågade på problemen med casualsupportrar 

 

3.2.1 Supporterordförandenas svar 

 

Supporterordförandena pratar även en del om det grova våld som idag finns inom den 

allsvenska fotbollen. Detta oftast i form utav Casual-grupperingarnas uppgörelser. 

 

Andreas Toll berättar att han har märkt av Casual-supportrarna inom IFK Göteborgs 

falanger.65

Han säger så här: 
 

Ja, alltså, de finns ju hos oss också så det är självklart att vi ser och hör vad som sker. 

De åker på samma matcher som oss och de finns ju på samma läktare på bortaplan 

och så vidare. På hemmaplan så finns dom ju på andra ställen på arenan så att där är 

det väl kanske inte lika synligt, men de finns ju och vi ser ju. Vi läser ju tidningarna, 

vi hör ju vad som sägs också, så det är självklart att det finns ett problem med det 

också. 66

 

Han berättar att man inom Änglarna har en strategi vilken går ut på att försöka locka de unga 

som ligger i zonen att välja sida att komma till Änglarna istället för att gå med i Casual-

grupperingarna. De som varit med en längre tid är svårt att göra någonting åt, tror han.67  

 

                                                 
65 Änglarna 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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Mats Johnsson från Järnkaminerna berättar att man efter framgångarna vilka kulminerade med 

två raka SM-guld 2002-2003 kunde se en ordentlig ökning inom Casualleden. Han menar 

även på att det samma är att vänta i Malmö under den kommande säsongen.68 Johnsson säger: 
 

Jadå, det är precis samma fenomen som vi hade under 2001-2002 eller förlåt, 2002-

2003 efter SM-gulden. Malmö kommer att ha jätteproblem i år. Det vet vi om. Alla 

vet det. Malmö vet det lika så. Och eh katastrof för svensk fotboll vore om Göteborg 

vann SM-guld 2005 därför att då kommer de att drabbas av exakt samma sak. Och då 

är det döden för svensk fotboll. Då kommer de här grupperingarna bli för starka. Det 

bästa vore om Malmö, Djurgården eller Hammarby faktiskt vann SM-guld 2005, och 

det säger jag inte bara för att jag är Stockholmare, utan faktiskt vän av vår fotboll.69

 

Även Michael Nordstrand i Black Army säger sig se en ökning i rekryteringen till Casual-

grupperingarna. Han tror att det är en supportertrend som vuxit fram eftersom fotbollen 

centralt idag är för politiskt korrekt. Det har enligt honom blivit för mycket ”syföreningstuk” 

på läktarna idag vilket har lett till att dom destruktiva gängen växt sig allt starkare. Han tror 

att om man istället hade lyckats bibehålla den lite tuffare attityd som fanns inom 

supporterföreningarna för ett antal år sedan, men samtidigt låtit bli att bråka så hade mycket 

varit vunnet. Precis som i Änglarna så försöker man i Black Army att fånga upp supportrarna 

redan i unga åldrar för att undvika att de söker sig till Casual-grupperingarna.70  

 

MFF Supports Rasmusson berättar att man på senare tid har sett en upptrappning av Casual-

våldet. Än så länge är det dock koncentrerat främst till hemmamatcherna. Jonas Rasmusson i 

MFF support tror att det beror på att man har en större uppslutning hemma i Malmö och att 

det då är lättare att vara kaxig.71 Han säger vidare:  

 
Det är lättare att vara kaxig på hemmaplan. Då är man fler här, än vad man är på 

bortamatcher. Det kanske inte är så kul om man är tjugo där. Åttio man som möter 

upp eller hundra man som möter upp . Så att än så länge är det störst problem här 

nere.72

 

                                                 
68 Järnkaminerna 
69 Ibid. 
70 Black Army 
71 MFF support 
72 Ibid. 
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Rasmusson säger att man från MFF Supports sida inte kan göra så mycket utan att det är 

polisen och myndigheternas sak att ta tag i. Från MFF Supports sida har man dock kört 

kampanjer på skolor mot våldet samt att man under premiären till 2005 års Allsvenska 

kommer att köra något även där mot våld.73

 

Anders Jutterström tror att mobiltelefonin och Internets genomslag på senare år har bidragit 

till den ökade tillväxten på av Casual-grupperingar. Tidigare gick man på arenorna och 

hoppades stöta på likasinnade från motståndarklackarna medan man idag kan göra upp om 

möten med hjälp av mobiler eller på nätet i förväg och sedan träffas på en annan plats än 

själva arenan. Han berättar även att han märkt av den ökning av dessa grupperingar som 

tillkommit sedan han själv var ordförande.74

 

3.2.2 Säkerhetsansvarigas svar 

 

Vi frågade alla de intervjuade om deras syn på fotbollens problem med grovt våld, firmor och 

så kallade Casual supportrar, de säkerhetsansvariga i fotbollsföreningarna sade så här. 

 

Vi bad IFK Göteborgs Jan Nilsson beskriva Casualproblematiken ur ett 

Göteborgspersepektiv: 

 
Nja vi har alltså, de vill inte ha någon kontakt med oss och då har vi ingenting att 

berätta. Alltså polisen kan man säga, våra två supporterpoliser framförallt Östen och 

Lars-Rune de vet ju vilka de är. Men vi har väldigt svårt att veta vilka de är. Ryktet 

säger ju att det är normala människor i samhället, familjefäder med jobb och så 

vidare men tydligen så händer nått när de får på sig sin Wisemenmössa så att eh, det 

är ett bekymmer. Men vi har inga kontakter med dem.75  

 

Vi frågar hur samarbetet mellan polisen och klubben IFK ser ut i Casualfrågan. Nilsson 

förklarar att man talar om det man vet för varandra, på säkerhets möten och träffar. Som svar 

på en direkt fråga konstaterar han att det i IFK Göteborgs fall är så att polisen är de som har 

                                                 
73 MFF support 
74 Bajen fans 
75 IFK säk. 
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koll på Göteborgs Casual supportrar, IFK Göteborg arbetar som vi förstår av intervjun inte 

särskilt aktivt i frågan med Casual problematik.76  

 

Vi berättar att vi läst att IFK Göteborg ska vara en av de klubbar i Sverige som har störst 

problem med Casual supportrar och frågar Nilsson om det ligger något i det eller om man ska 

se det som en mediefluga snarare än en sanning. Nilsson anser att det är en mediafluga: 

 
Det är det ja. Så känner jag inte att det är. Är det någon som har det (Nilsson syftar 

på problem med Casuals . förf. anm.) så är det AIK. Jag menar det som hände på 

Råsunda det…Nej det känner jag inte att vi…. Vad vi har bekymmer med det är 

framförallt myntinkastning och bengaler. Alltså inga ska vi säga slagsmålsgrejer eller 

liknande, det har vi inte va. Vi har ju ett och annat slagsmål på stan, det får vi ju inte 

bortse ifrån men själva arenan är ganska fri från det. 77

 

Djurgårdens säkerhetsansvarige Albert Törsleff anser att det stora problemet med Casual 

supportrar är att de är svåra att få kontakt med, de vill inte veta av föreningen och det enda 

man som fotbollsklubb kan göra då är att ta avstånd, anser han. Törsleff menar också att 

Djurgården absolut har ett problem med den här typen av supportrar.78

 

Vi har ett stort problem, och eh, det är svårt att komma åt, eh, nu tror jag väl i och för 

sig ganska mycket på det här nya lagförslaget, intressant att se vad det, det leder till, 

eh, jag tror att med det så har vi ett, ett bra verktyg, att jobba bort dem. Många av de 

här är ju de är ju helt förlorade, de är ju grovt kriminella…79

 

Törsleff menar också att de här personerna skulle varit grovt kriminella även utan fotbollen, 

men att fotbollsarenorna fungerar som en magnet, som ett forum för dem, där de kan utveckla 

sin kriminalitet. Han ser också den ökade Casual rekryteringen i exempelvis Malmö FF som 

ett växande problem.80  

 

AIKs Henrik Koch säger att han upplever att AIK har problem med C supportrar och att man 

ägnar mycket tid åt att bevaka dem eller att hålla dem i schack. Han upplever också att det 

stora problemet med den här typen av supportrar är utanför arenan. Men han ser det ändå som 

                                                 
76 IFK säk. 
77 Ibid. 
78 DIF säk. 
79 Ibid 
80 Ibid 
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ett problem även inne på arenan då man aldrig vet vad de kan hitta på. Man ägnar tid och 

resurser åt att hålla koll på dem, för man vill inte riskera något inne på arenan heller. AIK för 

inte heller någon formell dialog med de här supportrarna. Henrik Koch talar även han lite om 

Internets betydelse för de här supportrarna, han anser att C- supportrarna via Internet kan 

rekrytera fler, och Koch ser det som deras främsta användning av Internet.81 Om C- 

supportrarnas rekrytering i stort säger han: 

 
Vi har ju haft en, Stockholm då, har haft en nyrekrytering de sista två åren nu, så nu 

ska vi väl, det är väl upp till de här grabbarna nu att visa upp sig, det var väl sådana 

som var nere i Norrköping för Djurgården då, nya sådana, skulle visa upp sig. 

AIKarna hade väl litegranna ny uppsving då, Hammarbymatchen då.  

[…] 

Så jag tror ju att de här kommer att försöka, göra mer saker i år nu, för att bli några, 

bli ett namn. 82

 

Henrik Koch kan tänka sig att problemen kommer öka inom den närmaste framtiden, men 

upplever generellt att det går i vågor. Han talar också lite kring AIK:s nya situation med spel i 

Superettan, där de andra klubbarna inte har särskilt mycket C- supportrar, men mindre arenor 

och mindre säkerhetsapparat än AIK är vana vid. Han anser att det gör situationen 

svårbedömd, men tror att vissa nyrekryterade Casualkillar kommer försöka visa upp sig, även 

om det är i Superettan.83

 

Henrik Bergkvist i Malmö FF ser Casualrekryteringen som ett av de två största problemen 

inom Allsvensk fotboll. Han tycker också att man kan se en tendens till att Casual-trenden 

kryper nedåt i åldrarna, och att det skapar ett gäng ”veteraner” och ett gäng yngre Casuals, där 

de yngre har ett behov av att bevisa något.84 Han beskriver ett skräckscenario med 

galopperande rekryteringssiffor. 

 
Vi har, Malmö, Göteborg och Stockholm har problem med våld idag. Och många 

personer där kanske inte är intresserade av fotboll, men de är intresserade av våld. 

Och kommer de då fram i media mer och mer, så kommer dessa personer att knytas 

                                                 
81 AIK säk. 
82 Ibid. 
83 Ibid 
84 MFF säk 
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till, och då kanske vi har Casuals gäng som är på två tre tusen. Just nu ligger vi på ett 

hundratal. 85

 

Henrik Bergkvist förklarar också utförligt att Casual problematiken är en av de 

frågor man prioriterar högt inom MFF:s säkerhet.86  

 

Hammarbys Peter Thunell anser att det är ett stort problem. Han uttrycker en frustration över 

att inte kunna resonera med de här supportrarna, och beskriver situationen som att för länge 

sedan så var det så att åkte det 200 Hammarbyare till en match, och det blev bråk, så bråkade 

alla 200. För på den tiden fanns inga utstuderade ligor, utan blev en Hammarbyare antastad, 

så antastades hela gruppen. Thunell menar också att här har mobiltelefoni och Internet spelat 

en viss roll i utvecklingen. Om läget idag säger han så här: 

 
Eh, idag är det ju liksom, den stora massan åker ju någonstans för att festa och kolla 

på fotboll, medan den här lilla biten åker dit för det här andra. Men eh, vi ser också 

en tendens nu att det här blir värre och kommer närmare fotbollsarenorna, så att vart 

det slutar i år, det vet jag inte. Vi kan ju titta på hösten nu då, vi hade den här 

incidenten på Råsunda, och även i Norrköping, med Djurgården, och vi är inte långt 

därifrån, det kan hända oss också. Så att det ska vi va, vara medvetna om.  

[---] 

…som det är just nu då så är det ju, eh, alltså vi har ju en ungdomsgeneration nu som 

kommer, och inte verkar ha något hopp om livet efter, ja när de blir myndiga om 

man säger så. Därför att de beter sig som svin och i grupp är de riktigt 

bedrövliga…87  

 

Om rekryteringen säger Thunell: 

 
De växer och har blivit väldigt stora, vi ser det, speciellt i Hammarby då, vi har ju en 

fallang med väldigt mycket ”sämre” supportrar, kanske 25-50 stycken som är 20 

eller uppåt 30 då, sen finns det de som är lite äldre också då, men de kan vi säga, 

dem kan vi inte göra mycket åt, men de här personerna, tack vare Internet, där man 

då kan skriva, precis som vi pratade om innan, man kan lägga ut i vilken alias som 

helst, och skriva vad som helst, så blir det sanning. Vilket gör att alla de här yngre 

förmågorna dras till det här…88  

                                                 
85 MFF säk. 
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Peter nämner också att man arbetar hårt med problemet, även på borta matcherna. 

 
men ofta så är det ju inga problem utan det är ju ett fåtal, och då när våra, våra C- 

supportrar åker i väg om man säger så då, eller kalla dem ligister eller vad du vill, då 

har vi oftast koll på det då, om de är tio, tjugo eller trettio om de har gjort upp, upp 

om något möte eller inte eller så vidare, det har vi koll på. Vi vet om det men vi vet 

inte var, utan det är något för polisen…89

 

 

3.2.3 Sammanfattning 

 

Tre utav de fem tillfrågade supportrarna berättade att de försöker komma åt problemen genom 

att jobba mot yngre supportrar. Kan man knyta till sig dessa i unga åldrar minskar man 

nyrekryteringen till de destruktiva grupperingar, tror man. Fotbollsklubbarna är precis som 

supportrarna rörande överens om att problemen finns samt att nyrekryteringen ökat drastiskt 

de senaste åren. De enda som inte säger sig ha några större problem med detta är IFK 

Göteborgs säkerhetsansvarige. Han hävdar att man har större problem med annat än Casuals.  

 

3.3 Hur ser de tillfrågade på medias inflytande på supporterproblematik? 

 

3.3.1 Supporterordförandenas svar 

 

När de tillfrågade supporterföreningarna svarade på våra frågor om media så fick vi ganska 

likartade svar. Alla var eniga om att media har ett stort ansvar när det gäller säkerhetsfrågor. 

Supportrarna var även överens om att media borde skriva mer om det positiva som rör 

fotbollen och supporterkulturen. 

 

När supporterklubbarna får frågan om vad de anser om massmedias bevakning av supportrar, 

så får vi som svar att det kan bero på vilka tidningar som skriver och att media har ett stort 

ansvar om vad de skriver och att de inte får glorifiera våldet.  

                                                 
89 HIF säk. 
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IFK Göteborgs supporterklubb Änglarnas supporterordförande svarade att massmedias 

bevakning beror mycket på vilken tidning som skriver och vilken journalist som har skrivit 

artikeln. Supporterordförande Andreas Toll menar också att kvällstidningar bara är ute efter 

att sälja tidningar och därmed kan artiklar bli vinklade på olika sätt. 90

 

Järnkaminernas Johnsson svarade på frågan om massmedias bevakning genom att säga att 

massmedia har en stor effekt på vad som händer när det gäller säkerhetsfrågor och det är 

viktigt att man inte glorifierar våldet som sker vilket Mats Johnsson anser att media har en 

tendens att göra. 91

Han säger bland annat så här. 

 
Massmedias bevakning är… […] Den har blivit bättre. Men den är fortfarande, de 

har ett jätteansvar i de här frågorna. Att man inte pushar på, att man inte, att man inte 

har en, man får aldrig glorifiera, vilket jag ibland tycker man gör.92  

 

Michael Nordstrands svar på denna fråga var att han anser att media är väldigt snabba på att 

fördöma händelser som sker utan att vara insatta i problemet. Han tillägger också att media 

har bra reportage om supporterkulturen.93

 

När vi intervjuar MFF supports ordförande Jonas Rasmusson säger han att det beror på vilken 

tidning och journalist som skriver. Han menar också att det är tråkigt när media vrider och 

vänder på saker och ting utan att vara insatta i problemet. 94 Han säger följande:  

 
Ja det beror ju på lite grand vilken journalist du pratar om också va. Men jag ska inte 

säga generellt sett, det är en del som är insatta i det ju. Men en del är långt ifrån 

insatta. Det är rätt så tråkigt när det ringer folk som inte vet vad det handlar om och 

då vrider de vänder det precis som de vill.95

 

                                                 
90 Änglarna 
91 Järnkaminerna 
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93 Black Army 
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Bajen Fans före detta ordförande Anders Jutterström säger att media borde skriva mer om de 

positiva saker som rör supportrarna och läktarkulturen, han menar att det idag skrivs för 

mycket om de negativa händelser som sker vilket skadar fotbollen.96

 

När vi frågar supporterklubbarna om vilken effekt massmedia har på supportrarnas beteende 

så svarade supportrarna att massmedia har en stor effekt. De menar att den bild media målar 

upp när det gäller våld och säkerhet kan skada både fotbollsföreningarna och 

supporterklubbarna.  

 

Andreas Toll i IFK Göteborgs supporterförening svarar på denna fråga genom att säga att den 

inbitna supportern inte påverkas så mycket av vad som skrivs i media. Han tror däremot att 

media, med dåliga rubriker om fotbollen, kan påverka dem som bara går på fotboll ibland.97  

 

Mats Johnsson från DIFs supportrar svarade på samma fråga genom att säga att massmedia 

har ett stort ansvar. Han menar att den bild media målar upp inför en match är den bild som 

gäller. 98 Han säger följande. 

 
Stor effekt. Jätteeffekt. Eh, det massmedia skriver, om massmedia målar upp en bild 

av att det är krig och krigsföring, ja då är det krig och krigsföring. För de har jätte, de 

har ett jätte ansvar.99  

 

Black Armys svar var att media kan ställa till med stora problem för en supporterklubb genom 

att måla upp felaktiga bilder av händelser som sker. Nordstrand anser även att bilden en 

supporterklubb får i media kan skada supporterklubben när dom besöker mindre orter. 100 Han 

säger följande. 

 
Ibland kan man bli så fruktansvärd arg på dem för tack vare vissa grejor de skriver 

så kan de ställa tillbacka klockan flera år för en supportergruppering om de vill 

eller inte. Medelsvensson ute i landet som inte har nån vidare uppfattning vem 

Black Army är eller står för, de ser bara det här som står i tidningarna så när vi 

kommer ut på landet och spelar mot landsortsklubbar då kan det bli riktigt jobbigt i 

form av polisbevakning, skriverier i den lokala pressen och så vidare. Trots att vi 

                                                 
96 Bajen fans 
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alla gånger inte är förtjänta av dålig behandling eller taskig publicitet i 

lokalpressen.101

 

Jonas Rasmusson, ordförande i MFF supports, åsikt i frågan är den att media har en stor 

betydelse på supportrarnas beteende speciellt när det gäller rapportering om bråk kring 

matcherna. Han säger också att det görs försök att tona ned det som media skriver om bråk 

och våld som rör fotbollen. 102 Han säger så här. 
 

Stor betydelse ju...  naturligtvis. Just när det gäller de bitarna när det gäller med bråk 

och sådana grejor… ju mer det skrivs, ännu häftigare är det ju… Vi arbetar faktiskt 

lite grand med det, försöker dem få att tona ned det. Vi har lyckats till viss del, inte 

fullt ut men ibland så låter de bli att skriva om det.103

 

I den här frågan menar Jutterström från Bajen Fans att media har en stor effekt på 

supportrarnas beteende. Han menar också att det media skriver även påverkar de supportrar 

som inte går på alla matcher med tanke på att de påverkas av negativa rubriker mer om man 

jämför med de mest inbitna supportrarna.104    

 

Vi går sedan vidare med frågeställningen om huruvida medias agerande kan ses som ett stöd 

eller om man upplever att det ökar problematiken. 

 

Änglarna svarar på denna fråga med att säga att media fokuserar på det negativa som sker 

kring fotbollen. Toll menar att det finns mycket positivt att skriva om men man gör det inte. 

Han menar att för att läsa om positiva saker måste man göra det i speciella fotbollsmagasin 

eller liknande.105   

 

Mats Johnsson åsikt i frågan om massmedia är ett stöd eller inte är att media bidrar till att 

skapa en huliganprofil. Han menar också att filmbolagen har ett ansvar i och med att de 

producerar huliganfilmer. 106 Mats säger så här. 
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Massmedias rapportering på senare tid har bidragit till den ökade huliganprofil som 

vi faktiskt har börjat få. Samtidigt Hollywood har sitt ansvar där. I och med att man 

tar fram olika huliganfilmer.107

 

Michael Nordstrand svarade att när det händer dåliga saker så förstorar media upp 

händelserna ännu mer och detta anser han kan skada klubben.108  

 

Jonas Rasmusson svarar att det beror på vem som skriver artikeln och om det är en saklig 

artikel samt att journalisten är insatt i problemet. Han menar att det är tråkigt att läsa en artikel 

som inte alls stämmer med verkligheten.109

 

I den här frågan tycker Jutterström att media ibland överdriver olika händelser inte bara när 

det gäller bråk utan media gör allt för att sälja tidningar. När det gäller rapportering av 

stökigheter så anser Jutterström att det bidrar till ett ökat problem och kan skada fotbollen.110    

 

På frågan om media skulle kunna göra något annorlunda i sin rapportering om fotboll och 

supporterkultur svarade supporterföreningarna att media skulle fokusera på dom positiva 

bitarna som sker runt fotbollen och dess supportrar. Vi fick också i svar att media skulle vara 

försiktiga när det gäller att skriva om huliganproblemen då detta kunde bidra till att locka 

unga till de destruktiva grupperingarnas nyrekrytering.  

 

Andreas Toll i Änglarna har uppfattningen i frågan att media borde fokusera på det positiva. 

Han menar att det är lika intressant att läsa om det som om negativa händelser. 111 Toll säger 

så här. 
Eh, absolut, jag skulle vilja se att man fokuserade på det positiva istället, eh, det är 

de viktiga bitarna och det är minst lika intressant att läsa om.112    

 

Mats Johnssons uppfattning är att media ska vara varsamma i deras rapportering om huligan 

problem. Samtidigt menar Johnsson att han förstår journalisterna och att de måste sälja 

tidningar men det gör de ibland på fel sätt genom att överdriva vissa händelser.113
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Black Armys ordförande menar att man också ska fokusera på det positiva runt matcherna och 

supporterkulturen.114

 

Jonas Rasmusson åsikt är den att han vill att media inte ska dra en hel supporterförening över 

en kam när det inträffar något negativt. 115 Jonas säger så här. 

 
Till viss del i alla fall.. att de kan vinkla det annorlunda kanske i vissa fall. Som det 

är nu dras alla över en kam då är det MFF supportrar och jaa.. Det här köret va..116

 

Jutterströms mening i den här frågan är att man kanske skulle ha samma inställning som den 

engelska pressen, i vilken man har en nolltolerans för att skriva om våld som rör fotbollen. 

Annars tycker Jutterström att media borde fokusera på det positiva som rör fotbollen.117    

   

3.3.2 Säkerhetsansvarigas svar 

 

De tillfrågade från fotbollsföreningarna fick också svara på vad de anser om medias roll i 

problematiken. De fick frågan vad de anser om mediabevakning av supporter och 

säkerhetsfrågor samt vilken effekt de upplever att massmedia kan ha på supportrarna och om 

de ser massmedia som ett stöd eller som ett problem. De fick också berätta hur de helst skulle 

vilja att media agerade.  

Jan Nilsson i IFK Göteborg 

Alltså generellt är det så tycker jag med massmedia att man upplever att de skriver 

mycket om sådant man tycker är jäkligt va. Alltså massmedia vinklar som jag tycker 

på det sättet och är det så att man skall göra det så får man väl göra det men på något 

sätt, jag hade hellre sett att man tigit ihjäl allt det här va och även TV skall inte visa 

bilder där det är bengaler. Utan de vill ju synas de här människorna och tystar man 

ihjäl dem så är det bättre. Det tror jag, därmed inte sagt att jag har rätt, men jag tror 

att de söker uppmärksamhet.118  
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Nilsson uttrycker tydligt att massmedia kan ha en effekt på supportrarna eftersom de söker 

medial uppmärksamhet. Han tycker att media i stort sett i alla lägen skapar problem när det 

gäller säkerhetsfrågorna och han skulle helst se att media helt enkelt teg ihjäl problemet, lät 

bli att skriva om det.119  

 

DIFs Albert Törsleff inleder med att tala lite om de stora mediadrev som DIF utsattes för 

hösten 1995 efter incidenten mellan Anders Frisk och den så kallade ”Terror- Tommy”. Han 

tycker man kan se en liknande tendens emot AIK efter derbyt mot Hammarby i höstas och 

börjar sedan tala om media i mer allmänna ordalag. De vill sälja lösnummer och letar efter 

katastrofer och rubriker och vänder på allt som sägs.120

 
Sen eh, medias bild utav de hära firmagrupperingarna skulle jag väl önska att de 

gjorde mer som i England kanske att man eh, man försöker att inte fokusera på de 

här, för det är ju det de vill ha, de vill ju ha den uppmärksamheten, och får de 

publicitet så ökar också nyrekryteringen, och det är ju den vi försöker få stopp på, då 

blir det häftigt, eh, det får de, men det är ju en utopi.121  
 

DIF säkerhetsansvarige är också tydlig med att även om media kan ha negativ effekt på 

supportrarna så kan det också ha positiv effekt om man ger positiv publicitet, i och med 

tillexempel läktarmatcher och bästa TIFO och så vidare. Han nyanserar också frågan om 

media kan vara ett stöd eller ett problem och menar att när media skapar opinion emot de 

sämre supportrarna kan de absolut vara ett stöd, men så fort man glorifierar de sämre så blir 

det en negativ effekt. Albert Törsleff skulle helst se att media fokuserade mera på det positiva, 

och inte så mycket på negativa saker.122  

 

Som DIFs säkerhetsansvarige påpekade har AIK varit extra uppmärksammade i media under 

hösten, mycket med orsak av det turbulenta derbyt emot Hammarby IF. Det är också det som 

ligger närmast till hands när AIK:s säkerhetschef svarar på frågan om hur media hanterar 

supporterproblematiken. 
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Eh, jag tycker att det är bedrövligt höll jag på att säga […] ta det här med Hammarby 

igen då, som exempel, en veckas krigsrubriker, dagen efter, tror jag det var […] hade 

Aftonbladet en hel, HEL svart sida, […]Två dagar efter Thailandskatstrofen, eller 

där nere, Tsunamin, då var inte he, hela sidan svart utan det fanns lite bilder längst 

nere också, på det hela. Alltså var det farligare, det var värre det som skedde där nere 

(nickar in mot Råsunda), än det som skedde i Thailand, om man nu ska följa 

Aftonbladet hur de tycker och tänker.123  
 

Henrik Koch lyfter sedan fram att han tycker man jobbar bättre medialt i England där man 

vänder bort kamerorna och inte skriver om problemen. Koch uttrycker också en viss 

tveksamhet kring sanningshalten i det som presenteras som fakta medialt och menar att man 

ibland kan undra om man varit på samma plats som reportern. Henrik Koch anser även att 

media har en viss effekt på de han kallar för sämre supportrar, då deras nyrekrytering har 

nytta av publicitet. Han menar också att de andra klubbarna vill synas lika mycket. Om en 

klubb gör något och får stor medial uppmärksamhet, så känner de andra klubbarnas supportrar 

sig pressade att också synas i media. Han tycker att media bidrar till problemen och skulle 

helst se att man teg ihjäl dem.124  

 

Henrik Bergkvist i Malmö FF säger så här om medias bevakning av supporter och 

säkerhetsproblem: 

 
Den är rätt så kass. Media är väl ganska okunniga om vad arbetet, och de är 

okunniga de problem som finns, eh, man, man skriver, man skriver bara om spontana 

grejer, är där någon, någon firma som möts, så skriver man det, slår upp det stort, 

med en stor bild av, på en polisbil som står vid sidan av en park, det är väl det man 

gör. 125

 

Henrik Bergkvist anser att media blir som en reklampelare för de han kallar sämre 

grupperingarna och att det hjälper dem i deras rekrytering. Han anser också att media 

framförallt bidrar till de problem man har inom supporterkulturen. Henrik Bergkvist skulle 

helst se att man fokuserade på det positiva med fotboll, som också är den största delen och att 
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media borde anstränga sig på att ta reda på vad klubbarna faktiskt gör för att motverka 

våldet.126  

 

Hammarby IF:s säkerhetsansvarige, Peter Thunell, säger: 

 
Ja, eh, massmedia är, alltså de är ju inte intresserade, de är intresserade av att sälja 

lösnummer, och sen, thats it, händer det någonting så är de på oss överallt, gör vi bra 

saker hör man ingenting, det är det, det är ju massmedia tyvärr.127  

 

Peter Thunell talar också om hur media kan provocera fram beteenden hos de han kallar 

sämre supportrar och uttrycker en stor frustration när media ger supportrar som själva ringer 

in nyheter ohämmad uppmärksamhet, utan att kritiskt granska sin källa, eller söka alternativa 

källor.128

 

Peter Thunell menar också att viss publicitet kan bidra till problemen, men att majoriteten av 

publiciteten, som främst är sportslig, är mycket positiv. Thunell är även han oerhört skeptisk 

till sanningsinnehållet i vissa mediers rapportering och utrycker liksom Henrik Koch i AIK att 

man ibland kan undra om man var på samma match som reportern. Thunell uttrycker också en 

viss skepticism mot att den engelska metoden att tiga ihjäl problemen kanske inte löser allt.  

3.3.3 Sammanfattning 

 

Det som är mest slående när både supporterordförandena och säkerhetsansvariga svarar på 

frågor om media är att de alla är eniga i att media överdriver och inte är insatta i problemet. 

Vad som också är frapperande är att supportrar och säkerhetsansvariga är överens kring att 

massmedias rapportering av våldsamma händelser kan bidra till en nyrekrytering av Casulas 

eller vad de kallar för sämre supportrar.  

 

 

 

                                                 
126 MFF säk. 
127 HIF säk. 
128 Ibid 

 44



3.4 Hur ser de tillfrågade på förbundets arbete med supporterproblematik? 

 

3.4.1 Supporterordförandenas svar 

 

När supporterordförandena får frågan om Svenska Fotbollförbundets arbete och inställning till 

supporterproblematiken får vi en ganska entydig typ av svar. Man anser över lag att förbundet 

som organisation står väldigt långt ifrån den verklighet vilken supportrar och fotbollsklubbar 

ställs inför på läktarna idag. Man tycker att fotbollsförbundet kör stenhårt på sin linje utan att 

vara speciellt lyhörda gentemot fotbollsföreningar och supportrar.  

Andreas Toll, ordförande i IFK Göteborgs supporterförening Änglarna säger bland annat: 
 

Jag tycker att man lyssnar väldigt dåligt. Eh, man tittar helt enkelt på det man själv 

har fått för sig vara problemet och agerar utefter det. Man försöker inte få någon 

dialog, i stort sett. Som supporterklubb så har vi en ytterst liten dialog med Svenska 

Fotbollsförbundet. Man kan ju bara nämna den incident som var i höstas under 

Cupfinalen, med eh säkerhetsvakterna på Råsunda och bemötandet man har fått från 

Svenska Fotbollsförbundet efter det är väl väldigt, ja, det kan ifrågasättas väldigt 

mycket i alla fall.129

 

Järnkaminernas ordförande Mats Johnsson tydliggör att han anser att förbundet har en ganska 

vek inställning till problemen inom svensk supporterkultur. Han anser dessutom att förbundet 

lägger alldeles för mycket ansvar på supporterklubbarna och fotbollsföreningarna. Det enda 

förbundet gör själva, i sitt säkerhetsarbete är att bestraffa klubbarna.130  

Vidare förstärker han det som tidigare sagts om förbundets dåliga lyhördhet: 

 
I övrigt har man absolut ingen koll över huvud taget vad som händer i klubbarna 

och fotbollen.131

 

Michael Nordstrand, tillträdande ordförande i Black Army tycker att förbundet är 

inkonsekventa i sina bestraffningar och därför sänder otydliga signaler till fotbollsklubbar 

och supportrar ute i landet. Han påpekar även att förbundet ofta verkar gå på det media 

skriver och inte verkar ha någon egen vilja överhuvudtaget.132
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Så här säger han om förbundets inkonsekvens och bestraffningspolicy: 

   
Eh jag tror att de gärna överreagerar väldigt ofta på saker som händer på läktaren. 

Jag kan bara ta som exempel incidenten mot Hammarby sista derbyt. Jag vet inte 

hur man i hela världen kan komma på straffet 2 matcher utan publik och hundra 

tusen i böter för att några småkillar står och skakar på ett galler och när dessutom 

ingen kommer till skada och sen att man bara dömer ut 40 000 i böter till en klubb 

som Djurgården som hade gått upp på motståndarläktaren veckan innan och spöat 

upp folk. Det är helt horribelt i min värld. De signaler som förbundet sänder där till 

supportergrupperingar i hela landet är tyvärr: gå gärna upp på läktaren och spöa 

motståndarfans men skaka inte galler för då blir det jobbigt.133

 

Rasmusson från MFF support är tveksam till förbundets inställning. Han anser att de inte 

förstår innebörden av de problem som finns inom fotbollen idag. Rasmusson säger att 

förbundet drar alla över en kam, att man saknar kunskap om vilka det egentligen är som 

bråkar och varför de gör det.134

 

Före detta Bajen Fans ordföranden Anders Jutterström säger att förbundet saknar kompetens i 

supporterproblematiska frågor och att man ibland jobbar lite orealistiskt. Han tar som 

exempel när Sverige spelar landskamp. Förbundet vill då ha en Sverige-klack, men den 

klacken vill man ska sitta ner och bara klappa takten lugnt och fint, vilket han anser är 

orealistiskt.135

 

När de tillfrågade supportrarna sedan bes lyfta fram något de tycker är bra respektive dåligt 

med Svenska Fotbollförbundets arbete i supporterfrågor märks deras kritiska inställning allt 

tydligare.  

 

Andreas Toll från Änglarna påpekar återigen förbundets brist på vilja att föra en dialog med 

supportrarna. Han anser att man borde ta till sig mer utav vad deras kunder, det vill säga 

publiken, tycker om den produkt som fotbollsförbundet faktiskt ansvarar för. Han anser att 

det bör ligga i allas intresse att förbundet lyssnade på folket som besöker matcherna för att 

höra vad de tycker och tänker. Han poängterar att fotbollsförbundet även gör mycket bra 

                                                 
133 Black Army 
134 MFF support 
135 Bajen fans 

 46



saker för fotbollen men att man som sagt skulle tjäna på att bli en mer öppen organisation 

med en heltidsanställd säkerhetsansvarig.136

 

Johnsson från järnkaminerna säger att förbundet gör ett bra jobb med att markera vad som är 

acceptabelt och inte på arenorna. Dessutom tycker han att det är bra att förbundet reglerar 

den lägsta nivå som måste finnas för service och säkerhet för den allsvenska publiken.137  

Han säger vidare: 
Det negativa är ju det att man gör inte ett smack för att komma åt roten till 

problemen. Utan man accepterar att de här problemen finns i eh, klubbar och 

föreningar, men man gör ingenting åt det. Och det tycker jag är för jävligt rent ut 

sagt.138

 

Nordstrand i Black Army är ännu mer kritisk till förbundets insatser. Han hittar inget positivt 

att lyfta fram men säger sig utan problem kunna namnge tio dåliga saker med förbundets 

arbete. Han tycker att de har väldigt konstiga bedömningsnivåer i det mesta. Som exempel tar 

han upp Örebros tvångsnedflyttning där han anser att man ändrat reglerna under ärendets 

gång och på så sätt rört till det ordentligt. Han tar upp detta som ett exempel på att förbundet 

inte lyckats med någonting positivt den senaste tiden 139

Rasmusson från MFF support anser att förbundet borde tänka om när det gäller bötesstraffen 

och istället satsa mer på utbildning hos läktarpersonalen.140 Han svarar bland annat så här på 

frågan om vad förbundet gör bra respektive dåligt: 

 
Säkerhetsarbetet skulle kunna bli mycket bättre tycker jag… i form av mer 

utbildningar och så vidare istället för att gå in och ge böter så fort det blir bengaler 

eller så fort det blir bråk. Försöka stötta klubbarna på annorlunda sätt än vad som 

görs idag. Ehhh där finns mycket att jobba med…. Det är mycket gubbar som 

sitter där uppe som inte är medvetna om det riktigt de vet inte hur det har sett ut de 

sista 30 åren liksom. Det är så det känns emellanåt i alla fall. 141

 

Anders Jutterström från Bajen Fans säger att han har svårt att se någonting bra som förbundet 

gör, men kommenterar sedan matchdelegatens arbete. Han säger att tanken med en 

                                                 
136 Änglarna 
137 Järnkaminerna 
138 Ibid 
139 Black Army 
140 MFF support 
141 Ibid 

 47



matchdelegat för att kontrollera matcherna och supportrarnas uppträdande är god men 

poängterar sedan att han inte tror att matchdelegaten ser speciellt mycket av det som händer. 

Han anser att det delegaten upplever bara är en liten andel av det som verkligen utspelar sig 

på en allsvensk match. Han tror därför att en person som är mer insatt och har bättre insyn i 

klacken skulle utföra jobbet bättre än vad som nu är fallet.142

 

De tillfrågade fick sedan frågan vad de skulle vilja förändra/göra annorlunda i förbundets 

arbete. Svaren var till stor del en förstärkning av det man sagt tidigare.  

 

Andreas Toll från Änglarna påpekade än en gång att man borde närma sig 

supporterföreningarna och lyssna mer på vad de har att säga samt att det skulle behövas en 

heltidsanställd med säkerhetskompetens på förbundet.143

 

Järnkaminernas Johnsson efterlyser en bättre fingertoppskänsla från förbundets sida i de här 

frågorna. Han säger att förbundet borde bli tuffare i vissa frågor medan man kunde bli bra 

mycket mjukare i andra frågor. Han tror att problemen kommer att förvärras drastiskt om inte 

förbundet inser detta snarast och gör skäl för sitt namn.144

 

Black Armys ordförande Michael Nordstrand säger även han att man från förbundshåll borde 

lyssna mer på vad supportrarna har att säga. Han poängterar att det finns en ganska stor 

kompetens inom supporterleden som inte tillvaratas av förbundet. Något som de enligt 

honom inte heller verkar vara ett dugg intresserade av. Han tycker även att förbundet har 

inställningen att man hellre förbjuder ett eventuellt problem istället för att försöka få bukt 

med det.145

 

Jonas Rasmusson från MFF support tycker att man borde lägga mer resurser på att utbilda 

ordningsvakter och annan säkerhetspersonal på arenorna. Han säger även att man borde se till 

att vara mer insatta i problemen innan man uttalar sig eller förbjuder något.146
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Jutterström från Bajen Fans skulle vilja att förbundet blev mer konsekventa i sitt arbete samt 

att samarbetet med regeringen när det gäller lagar och så vidare kan vara bra. Han säger dock 

att det är för tidigt att uttala sig i den frågan.147

 

3.4.2 Säkerhetsansvarigas svar 

 

De tillfrågade säkerhetsansvariga fick också besvara frågor om Svenska Fotbollförbundet. Vi 

frågade vad man ansåg om deras inställning till problemen samt vilket stöd de tillfrågade 

upplever att de får. Vi bad dem också kommentera matchdelegatens insats och berätta hur de 

skulle vilja att förbundet hanterade frågorna annorlunda. 

 

IFK Göteborgs säkerhetsansvarige, Jan Nilsson, säger om förbundets inställning att han 

upplever den som alldeles utmärkt. Han tycker att förbundet arbetar med de problem som 

finns och att de problem fotbollsföreningarna har är även förbundets problem. Han menar 

också att bristerna inte ligger i förbundets vilja utan i lagstiftningen.148

 

Jan Nilsson säger också att han upplever att han i princip får den hjälp han behöver av 

förbundet, vi ber honom ge exempel: 

 
Ja, det är i frågor om avstängningar bland annat som vi kan ta hjälp utav dom och eh 

ja överhuvudtaget. Allt som vi behöver det får vi hjälp med.149

 

Om vad som är bra och dåligt med matchdelegatens insats säger han: 
Ja han kan inte påverka någonting. Han är bara ett ögonvittne vad som sker. Eh han 

gör varken plus eller minus.150

 

På den följdfrågan om man alltså skulle klara sig lika bra utan matchdelegat då, säger IFK 

Göteborg: 

 
Ja problemet var ju då att […] det är ju han som gör en rapport som eh ligger till 

grund för ett eventuellt beslut om böter. Och fanns han inte och det inte fanns något 
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underlag så fick vi inga böter. Så att på så sätt så behövs han ju. Sen kan man bara 

ifrågasätta, ehh vi gör ju, och säkert alla andra klubbar också så mycket vi kan för att 

förhindra, vi visiterar och vi gör allt vi kan tycker vi för att inte…. och då är frågan: 

ska vi ha böter för att det sker saker som vi inte råder över? Alltså på vilken arena 

som helst kan du ta in pyroteknik. Här på Ullevi exempelvis kan du sticka den under 

spärrarna, i Borås där är ett sånt här Gunnebostaket där kan du sticka in det. Och det, 

eh, det är ganska enkelt att ta in pyroteknik. [---] Ingen klubb klarar av att visitera 

bort det och då får vi böter. Är det rimligt, det kan man ju fråga sig? 151

 

IFK Göteborgs Jan Nilsson menar också att han tror förbundet skulle kunna stötta klubbarna i 

deras arbete mot exempelvis pyroteknik på andra sätt än genom att just bötfälla. 152

 

Albert Törsleff från Djurgårdens IF:s säkerhetsorganisation svarade även här tämligen 

ingående. Angående förbundets inställning sade han att den säkert i grunden är god, men att 

det finns brister i hur de bemannar frågan. Törsleff efterfrågar en heltidsanställd sakkunnig 

säkerhetsansvarig från förbundet.153  

 
…det har man idag inte, vilket innebär att vi som hållt på i ganska många år och 

framförallt är skolade i det här, eh, vad ska man säga, genomskådar det material de 

ger ut, det inger, innebär inte, man får inget förtroende när man pratar med en 

människa som egentligen läser innantill på en overhead bild [---] sen är jag också lite 

förundrad över att Sveriges största enskilda förbund inte har en egen 

säkerhetsorganisation, man nyttjar alltså i mångt och mycket Stockholmsklubbarnas 

organisationer, vilket i min värld blir då att då är vi mycket starkare än vårt högsta 

organ, vi har alltså all sakkunskap,  

 

Vi frågar om det är rätt tolkat att han upplever att han tar instruktioner från någon 

som saknar kunskap. 
 

 Ja, och är bättre skolade, jag säger inget om att vi inte ska vara det, men vårt högsta 

organ ska också vara det, och det är man inte, eh så det, det är märkligt154
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Albert Törsleff anser att förbundet med sitt övergripande ansvar också bör delta mer i 

säkerhetsarbetet. Han är skeptiskt till att förbundet till sina egna evenemang tar in 

Stockholmslagens säkerhetsansvariga.  

Törsleffs svar på vilket stöd han anser sig få från förbundet är fundersamt: 

 
(Suck) Nej…(kort paus), (suck), marginellt, men det beror ju på att eh, (kort paus) de 

tre stockholmslagen är starkare än förbundet i den här frågan, vilket innebär att vi 

pratar ju mer med varandra, (ohörbart) och analyserar och håller på, eh, än att prata 

med en ledning som egentligen inte vet vad de pratar om,155  

 

Han säger också att han upplever det positivt att förbundet skapat ett forum för de olika 

klubbarna att mötas via det nätverk förbundet driver, men i rent operativa och kunskaps 

mässiga frågor tillför förbundet ingenting.  

 

Om DIFs säkerhetschef är negativ till förbundets insatser i stort, så är han positiv till 

matchdelegaten och det systemet.  

 
Det är väl alltid bra att det finns en tredje part på plats och tittar hur regelverket 

efterföljs, så att, i derbyn, tillexempel, där de är, fler och är på hugget så är det ju så 

att man är ju väldigt fokuserad på sitt, vilket gör att man kanske inte får in helheten, 

då är det bra med en tredje part som följer någon form av fastställd agenda, som tittar 

på helheten, och det är ju inte bara en säkerhetsfrågor, det är ju mycket servicefråga 

också, så det, det tycker jag är bra, att det finns en sådan enhet som jobbar med de 

frågorna, så det, det har jag ingenting emot156

 

DIFs säkerhetsansvarige kan inte, trots en stunds eftertanke hitta något direkt negativt med 

matchdelegat systemet.157 Däremot skulle han vilja att förbundet tillsatte en egen 

säkerhetsapparat som kan vara ett stöd till alla föreningar och framförallt till de små och nya 

föreningarna, som kanske inte har en heltidsanställd, utan kan behöva stöd. Albert Törsleff 

uttrycker också en önskan om att förbundet kunde ställa lite tuffare krav på arrangerande 

klubb vad gäller ansvaret för gästande sektion.  
 

Vi vill ju ha så här uppe i Stockholm att är vi arrangör så tar vi helheten, vi visiterar 

gästande supportrar, vi tar det ansvaret, de behöver bara skicka med någon 
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representant upp då, som kanske kan vara behjälplig och ta reda på deras stöknissar, 

eller sitta med på mötena och ta till vara på deras intressen, det är ju viktigt, och 

samma sak ska det vara när vi reser ut, vi ska inte behöva skicka en arme utav folk, 

som vi ofta får göra idag. 158

 

Henrik Koch säger om förbundets inställning att han tycker att de förstår problemet och 

försöker hjälpa till, och att de inser att det ligger även i deras intresse att det går bra på 

Svenska fotbollsarenor. Han gillar också förbundets satsning på publikvärdar och 

publikvärdsutbildningarna. Han trycker på att det är ett förbund och att ansvaret för 

arrangemangen måste ligga på arrangören och inte på förbundet. Han menar också att 

klubbproblematiken, med hängivna supporterskaror och rivalitet, inte finns lika tydligt på 

landskamperna.159 På frågan vilket stöd han upplever att han får från förbundet säger han: 
 

Men stöd har ju inte direkt dem egentligen, för de har ju ingen, de har ju en, tankesätt 

att de har ju ingen säkerhetskille så eller, som jobbar specifikt med just 

säkerhetsfrågor, utan där finns det ju, jag får ju inget stöd så får jag ju inte av, råd 

och dåd från förbundet egentligen, visst lagar och lagar och sånt, jag vill veta vad 

som gäller, vad får jag göra och vad får jag inte göra, då har de ju expertis där som 

man kan fråga.  

[---] 
Eh, sen kan man ju alltid dryfta frågor med vissa speciella personer, olika personer 

varje gång egentligen då så, men annars så är det, är det egentligen, har mer nytta av 

utbyte erfarenheter av andra klubbar.160  

 

Om matchdelegaten säger Henrik Koch att han upplever att de flesta av dem gör ett bra jobb.  

Han tycker också att det är en alldeles lagom nivå för hur mycket förbundet kan lägga sig i de 

enskilda klubbarnas evenemang. Han anser att det förbundet skulle kunna göra för att 

underlätta för honom är att anställa någon säkerhetsansvarig.161

 

Ja, jag känner att skulle de anställa någon med en, direkt kompetens som sitter och 

jobbar på förbundet så skulle det kanske vara lättare för klubbarna att föra en dialog, 

hur ska man göra i den här situationen. Inte, det kanske, alla kanske inte vill ringa till 
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en konkurrent och fråga, hur gör ni på läktaren, hur gör ni? Det kanske är lättare att 

ringa till förbundet. Kan tänkas vara.162

 

Malmö FFs Bergkvist säger om förbundets inställning till säkerhet: 

 
Äh, de, de har väl inte hängt med riktigt. De har kanske inte den egentliga 

kunskapen. Man kanske skulle utnyttja respektive säkerhetsansvarig i varje klubb 

och bilda någon slags nätverk som formar fram den här elitmanualen som då styr 

arbetet för det känns inte riktigt som den ligger i linje med verkligheten i, vid alla 

tillfällen. 163

 

Han säger vidare att han inte vet om han har något stöd från förbundet över huvudtaget. Att 

han inte ens reflekterat över det.  
 

Alltså nej, nej. Råd, råd finns, alltså råd, det enda vi har är en elitmanual som är som 

är, som är liksom en bibel då, för hur man genomför en match. Och där står vad som 

ska uppfyllas, sen, nå, några råd har jag inte fått från förbundet personligen, det är 

möjligt att andra klubbar har fått, men det som ger mest som förbundet gör, det är 

våra träffar då, som vi har årligen med säkerhetsansvariga. Även, vi försöker 

genomföra grejer på de här träffarna, som vi inte får igenom alla gånger, men att man 

stöttar varandra där och tipsar varandra om de problem som finns. Men Förbundet 

känner jag inte har den kunskapen att de kan ge oss några råd egentligen.164  

 

Henrik Bergkvist i MFF säger om matchdelegaten att den framförallt är en kontrollant.  

 
som ibland, att man har en känsla av att ibland är den enda uppgiften att anmärka på 

saker och ting och sedan dra upp det i tävlingsutskottet och sen bötfälla klubben. Och 

det gynnar inte vårt arbete, för vi hade ju, vi hade ju motarbetat pyroteknik och våld 

lika mycket med eller utan böter. 165

 

Däremot ser Henrik Bergkvist en vinst i att man har en matchdelegat som säkerställer att alla 

evenemang i Allsvenskan/Superettan lever upp till en viss standard. 
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Bergkvist tycker att förbundet skulle kunna arbeta annorlunda, då man skulle kunna 

effektivisera sin verksamhet genom att samarbeta med klubbarna istället för att toppstyra.166  

 

Hammarbys säkerhetsansvarige säger om förbundets inställning. 

 
Jag tycker att Svenska Fotbollförbundet inte tar problemen, vi kan ju bara hänföra 

till, jag var på konferens i helgen, eller i tisdag onsdag nu, där de står och säger saker 

som är direkt felaktiga. Och där vi får ställa oss upp och rätta dem. Och då sitter vi 

då med 30 stycken elitföreningar då, som vi kan ta Åtvidaberg, Falkenberg och 

Boden, som sitter där och tror givetvis att det han står och säger är sant.167  
 

Hammarby uttrycker även en frustration över att förbundet arbetar hårt för att 

fotbollsföreningarna ska säkerställa kvaliteten på sina egna arenor, medan nationalarenan har 

tydliga brister. Hammarbys Thunell lyfter dock att förbundet visst gör många bra saker, men 

tillägger 
 

 

…jag tycker att de ska, precis som jag sitter som ansvarig för säkerheten på 

Hammarby fotboll så ska fotbollsförbundet anställa en kille som sitter på, som sitter 

på den posten, och har koll på saker och ting. Inte bara för landslaget, och så vidare, 

men framförallt för alla föreningar, som ska ha en person som de kan vända sig till, 

när de inte vet hur de ska bete sig.168  
 

Han motiverar också behovet av en speciell säkerhetanställd på förbundet med att man då kan 

trycka hårdare emot myndigheter, politiker, och andra intressenter, eftersom det väger tyngre 

om påtryckningarna kommer från ett nationellt förbund än ifrån en enskild klubb.169

 

Han upplever att han inte får något som helst stöd från förbundet i sitt arbete: 

 
Eftersom de vet inte, de, de vet inte och kan inte. De tar hjälp av oss.170
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Om matchdelegaten säger Peter Thunell ungefär som Henrik Bergkvist i Malmö FF. Det är 

främst en kontrollfunktion, Thunell har dock ett tillägg: 

 
…det heter delegat, men de är ju där för att kontrollera. Och om de höll, höll sig till 

det så vore det jättebra, men vissa matchdelegater kan ju inte låta bli att ringa till mig 

mitt under match, och det kan… Det brinner och fyrtio man slåss där borta, och då 

har han hittat en flagga på andra sidan som han ringer och vill att jag ska ta ner. Han 

förstår alltså inte sitt arbete, han ska rapportera den där flaggan, men han ska fan inte 

ringa mig, speciellt inte när det är slagsmål där borta, och vi kan ju ha tusen andra 

problem.171  
 

Peter Thunell säger vidare att själva systemet ät jättebra, det är bra med en tredje part, som 

kan medla och tillvarata både gästande och arrangerande lags intressen. Han säger också att 

han förstått att förbundet numera utbildar matchdelegaterna annorlunda, och att risken för att 

de ringer om småsaker därmed borde bli mindre. 

Han anser också att det bästa förbundet kan göra, om de ska förändra något i sitt arbete, är att 

anställa någon som på heltid kan arbeta med säkerhetsfrågorna.  

 

3.4.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla tillfrågade är relativt kritiska till Svenska 

Fotbollförbundets inställning i säkerhetsfrågor, på ett eller annat sätt. Medan de tre 

Stockholmslagens säkerhetspersonal är ganska kritiska i stort till förbundet, lyfter Göteborg 

och Malmö fram vissa detaljer de funderar kring. Supportrarna ger intryck av att ha väldigt 

lågt förtroende för förbundet och de verkar också ha funderat en hel del i frågan.  

 

3.5 Hur fungerar samarbete och utbyte mellan fotbollsförening och supporterförening? 

 

3.5.1 Supporterordförandenas svar 
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Samtliga supportrar har påpekat vikten av ett gott samarbete mellan fotbollsföreningarna och 

supporterklubbarna. Man anser att det är en viktig del i ett gott säkerhetsarbete och att mycket 

kan vara vunnet om man kan hjälpas åt med problemlösningen.  

 

Andreas Toll berättar att IFK Göteborg på senare tid har börjat inse att det faktiskt finns 

problem inom deras supporterled och att man börjar lägga vikt på att få bukt med dessa vilket 

han upplever som positivt. Han känner att man från Änglarnas sida har ett gott samarbete med 

IFK Göteborg. Man har många möten där man diskuterar olika saker, där ibland säkerheten. 

Han upplever att man har en bra dialog föreningarna emellan. Han tycker dock att IFK borde 

visa att man agerar mot de problem som finns på ett tydligare sätt.172 Han säger så här om vad 

IFK kunde förbättra: 

 
…att visa att man agerar, innan kanske man har agerat men man har inte gått ut och 

sagt att man har gjort saker och ting. Vi vill väl att folk utanför faktiskt ska se att det 

händer någonting också. Att man tar tag i det, att man stänger av personer och så 

vidare. Och den punkten kan de väl fortfarande bli bättre på.173  

 

Mats Johnsson från Järnkaminerna tycker att Djurgårdens säkerhetsarbete är väldigt bra. Han 

anser att man är en av de ledande föreningarna i Sverige med sitt arbete kring säkerheten. 

Man har även här en bra dialog mellan fotbollsförening och supporterklubben. Johnsson säger 

att man diskuterar de problem som finns öppet och att man är mycket villiga att lyssna på 

varandras synpunkter. Han poängterar att det är Djurgården som sköter själva säkerhetsarbetet 

men att Järnkaminerna finns behjälpliga och stöttar föreningen i sitt arbete.174  

 

Black Army anser att dom har ett gott samarbete med sin fotbollsklubb, AIK. Nordstrand 

berättar att han under säsong träffar AIK:s säkerhetsansvarig Henrik Koch en till två gånger i 

veckan. Han tycker att AIK:s säkerhetsarbete fungerar bra. Även om han påpekar att klubben 

under de senaste åren har tagit ett antal felbeslut så tycker han att det blivit bättre och bättre. 

Han tycker dock att det räcker med att publikvärdar på läktarna under ”vanliga” matcher, 

medan man under högriskmatcherna kunde ta in ordningsvakter. Så är inte fallet nu då 

ordningsvakter finns i klacken under alla matcher. Han tycker att ordningsvakterna ofta ”letar 
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bråk” samt att publikvärdarna som ofta själv härstammar från klacken har en större respekt 

bland publiken än vad vakterna i fråga har.175 Han säger: 

 
 

Min personliga åsikt när det gäller ordningsvakter på arenan är att de endast ska vara 

inne på klackläktaren när det är högriskmatcher. I vanliga matcher så räcker det med 

publikvärdarna. De är ändå gamla AIK:are allihopa, så man har ju en större respekt 

för dem än vad man har för ordningsvakter som i regel går och letar bråk om det inte 

har hänt nåt på läktaren, det är jobbigt att stå sysslolösa.176

 

 

Jonas Rasmusson från MFF Support säger att han tycker att MFF arbetar lite galet gentemot 

den problematik som finns. Han anser att den stenhårda linje som Malmö har gentemot de 

bråkiga grupperingarna retar och stör många. Det missgynnar relationerna mellan 

fotbollsklubben och supportrar vilket leder till att relationen mellan dessa snarare försämras. 

Han anser att MFF har en del att jobba med där. Han på pekar även senare att mycket av den 

här problematiken är ny nere i Malmö. Både för fansen och för fotbollsföreningen.177  

 

Anders Jutterström tycker att Hammarbys jobb med säkerhet kring matcherna kan kännas lite 

för överdriven ibland. Han säger att han förstår att man från Hammarbys sida är tvungna att 

ha ett visst antal vakter på varje match i och med påtryckningar från förbundet och så vidare. 

Men han påpekar samtidigt att det känns lite överdrivet att i en match mot exempelvis 

Landskrona ha en massa ordningsvakter springande på läktaren. Han säger även att man under 

hans tid som ordförande inte hade någon större säkerhetsapparat kring Hammarby IF. Man 

hade till exempel ingen säkerhetsansvarig då. Han upplever dock att samarbetet och arbetet 

med säkerhetsfrågor fungerar mycket bättre i dagsläget än vad det gjorde då. 178

 

3.5.2 Säkerhetsansvarigas svar 

 

Även de säkerhetsansvariga fick berätta hur de ser på samarbetet mellan fotbollsföreningen 

och supporterföreningen och om de upplever att olika fotbollsföreningar arbetar på olika sätt.  

                                                 
175 Black Army 
176 Ibid 
177 MFF support 
178 Bajen fans 
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IFK Göteborg sade på frågan om betydelsen av samarbete mellan fotbollsförening och 

supporterklubb att IFK har ett gott samarbete med Änglarna och att man träffas emellanåt. 

Fotbollsföreningen har också beslutat att man från och med innevarande år ska ha en 

supporter med på det förmöte som hålls inför matcherna, för att försäkra sig om att 

supportrarnas intressen tillvaratas. Däremot menar han att man har mycket svårt att skapa och 

upprätthålla kontakten med utbrytarföreningar som Ultra Bulldoggs, Wisemen, och Young 

Lions. Han upplever att de inte är intresserade av samarbete eller utbyte med 

fotbollsföreningen.179  

 

Djurgårdens IF upplever att man har en bra relation till sina supportrar, men att det 

naturligtvis kan finnas skilda åsikter, och att det också kan vara utvecklande. Albert Törsleff 

menar också att om man har en trygg och välgrundad relation så vågar man säga emot och 

man kan acceptera att man har olika åsikter, och så upplever han DIFs relation till 

Järnkaminerna.180  

 

Henrik Koch berättar att AIK:s förhållande till supporterföreningen Black Army har gått lite i 

vågor då man tidvis upplevt Black Armys beteende som helt oacceptabelt, men att man just 

nu har en god relation och att Koch själv inte varit med under de perioder då AIK tagit 

avstånd från Black Army181, han säger också: 

 
Så efter händelsen också nere i höstas mot Hammarby, så efter den händelsen har vi 

försökt sätta oss ner och bilda olika grupper som ska jobba med sådana grejer..182  
 

Henrik Koch talar också om att man kan se en viss splittring inom supporterleden, då det 

börjar dyka upp småföreningar. Han berättar också att AIK har ett antimobbingprogram som 

man kallar för ”Vi spelar ihop” och som fått RF:s fair play pris. Efter vad som hände under 

föregående säsong har man nu beslutat att köra detta program även med supportrarna.183  

Om behovet av samarbete mellan supportrar och föreningen säger han: 

 

                                                 
179 IFK säk. 
180 DIF säk. 
181 AIK säk. 
182 Ibid. 
183 Ibid 
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Ja, det måste finnas, det, som jag säger, de kan inte leva ett eget liv där, då blir det vi 

och dem, och då, då blir det, då kommer det säkert sluta med krig på läktarna, det 

kommer inte funka. Det måste, det här måste man göra tillsammans för AIK:s 

bästa184  
Om betydelsen av en god relation till supporterföreningen säger Henrik Bergkvist i MFF så 

här: 
Vi, vi vinner oerhört mycket på att ha bra relationer, vi får in så mycket tips, och 

synpunkter från, från de här smågrupperingarna så det är jätteviktigt att ha bra 

kontakt med dem. Ju väl, ju mer man känner dem, desto svårare är det för dem att 

göra någonting olagligt tillbaka så att säga. 185

 

Henrik Bergkvist talar också om vikten av att skapa relationer, men att ändå vara tydlig i vem 

som bestämmer.186

 

Hammarby säger att man anser sig ha en ganska bra relation till åtminstone Bajen fans som är 

den stora supporterföreningen, bland annat eftersom många tidigare frontfigurer och 

ordförande arbetar för Hammarby i andra frågor nu. Däremot kan Peter Thunell se en viss 

splittring inom Bajen fans, men den är inte relaterad till Hammarby IF. Hammarby har också 

många subgrupperingar och Thunell menar att det inte är lätt att ha kontakt med alla dem, 

men att Hammarby för en dialog med de som är lite större och med dem som vill ha en dialog.  

Thunell berättar också att man tidigare försökt föra dialog även med de så kallade sämre 

grupperingarna men att man lagt ned det då det inte upplevs som att någon lyssnar.187  

 
Bajen ultras support, de är ju, det är ju barn som håller på att växa upp och de vet ju 

inte vart de ska, och så fort vi säger någonting så står de bara och skriker rakt ut då, 

dumma Hammarby, eh, ja, men, och de hade vi ju en dialog med en gång i tiden, 

men det går ju inte, vi kan inte ha en dialog med folk som inte… 

[---]  
Alltså, sanningen då, nej den är, den går inte att skriva, utan allt är, Hammarbyfotboll 

är dumma188

 

En fråga vi ställde var också om man upplever att det finns någon skillnad i hur de olika 

fotbollsklubbarna arbetar. 
                                                 
184 AIK säk. 
185 MFF säk. 
186 Ibid 
187 HIF säk. 
188 Ibid. 
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Jan Nilsson, IFK Göteborg: 

 
Jag tror att en del använder ordningsvakter mer än vad vi har gjort. Vi har förra året 

använt ordningsvakter. Inte i samma utsträckning som kanske AIK och Hammarby. 

Vi kommer att öka den eh bemanningen på ordningsvakter. Det är också en 

kostnadsfråga naturligtvis. Men vi måste ta i tu med det här med hårdhandskarna.189  

 

Albert Törsleff, säkerhetsansvarig DIF: 

 
Ja, absolut, de som jobbar mest likvärdigt, det är Djurgården Hammarby, tycker jag, 

eh, helt klart, eh, sen så ligger väl AIK närmast till hands, mot oss då, nu har ju de 

lite dassiga förutsättningar här, lite turbulent i derbyt mot Hammarby, och de ska 

köra Superettan nästan år då, men... Sen är det ett ganska stort hopp. Kritisk är jag 

till Göteborg och det kommer jag alltid att vara tills de har eh, börjar våga erkänna 

att de har problem. Eh, Malmö… Elfsborg, två föreningar som jag tycker ändå gör 

hyfsat ifrån sig, sen finns det föreningar som Trelleborg och de här, som har lite svårt 

att hänga med, men jag kan inte klandra dem heller, de har inte den problematiken, 

och jag förstår att de får svårt att komma upp i någon tempoväxling när det kommer 

ned flera tusen från Stockholm, och det kan jag förstå faktiskt. Storklubbarna, ska ha 

beredskap, det, det är anmärkningsvärt om man inte har.190

 

Malmö FF:s Henrik Bergkvist: 
 

Ja, det, det finns ju, hrm, det finns ju i och för sig. Alltså Stockholmsklubbarna är ju, 

är ju längre fram. Vi hankar på här nu och kommer säkert upp i samma nivå, men 

annars har de ju legat i en klass för sig. Djurgården, Hammarby, AIK. Det är bara att 

se hur mycket pengar man lägger ned på det. Eh, Så vi, vi är på väg upp där, om vi 

inte är där redan, Göteborg ligger väl snäppet under, där vi har varit, och sen, sen 

kommer en hel klump med klubbar som egentligen inte har något säkerhetsarbete. 

Utan det är väl bara nåt som ligger och flyter kanske, som inte är, ja, som ligger 

kanske på en person med andra arbetsuppgifter egentligen och så vidare.191  

 

 

 

                                                 
189 IFK säk. 
190 DIF säk. 
191 MFF säk. 

 60



AIK:s Henrik Koch jämför först bara Stockholmslagen: 

 
Ja, vi eh, målsättningen är nog samma för alla, tror jag, men vi jobbar nog på olika 

sätt för att komma dit. 

[…] 

Det är jag fullständigt övertygad om, det är bara att se på Stockholmsklubbarna, 

egentligen, vi jobbar på lite olika sätt. Målsättningen är den samma men hur vi 

använder personal är på olika sätt. 192

 

Vi specificerar frågan och undrar om det finns några skillnader i grundinställning eller attityd 

hos klubbarna: 

 
Du tänker inte på Göteborg eller nåt sånt där…? 

[---] 

Det är klart att det finns så, för vi är. Så här, de allra flesta är nog överens om att det 

här är problem, men tyvärr finns det en klubb i Sverige som då, som, IFK Göteborg 

då, som än så länge inte har, tagit sitt fulla ansvar, tycker övriga fotbollssverige.  

[…]  

 Så att, det, vi får väl se, vad som händer där då, men där har de ett, där anser vi i 

övriga fotbollssverige att de inte har tagit sitt ansvar. För det märker vi, i alla fall vi i 

Stockholm, när de kommer hit upp att vi står verkligen långt ifrån varandra i hur vi 

ska, hur vi ska agera på läktarna och sånt. 193

 

Hammarby IF:s Peter Thunell: 

 
Ja, vi kan ju säga så här, då, det som vi har i likhet med Djurgården. Vi jobbar ju 

väldigt likt Djurgården 

[---] 
många klubbar som jobbar efter sina mått mätt, Borås gör ett jättejobb, Malmö gör 

ett jättejobb tycker jag 

[…] 

 Göteborg som inte har någon koll alls. De ser inte på allvaret över huvudtaget. De 

investerar tio miljoner i nya spelare och säger sig inte ha några resurser att satsa på 

säkerheten, vilket är fullständigt vansinnigt […] Men det kanske blir bättre där också 

någon gång, jag vet inte. Sen har du Kalmar, Landskrona, Sundsvall som jobbar efter 

sina, sin förmåga så att säga, och kan hantera sina arrangemang absolut, och som 

                                                 
192 AIK säk. 
193 Ibid 
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också bygger upp ett större evenemang när vi kommer på besök [---] även 

Helsingborg, har ett, tycker jag ett, säkerhetstänkande..194

 

3.5.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att supporterfraktionerna och klubbarna är rörande överens 

om att samarbetet dem emellan är väldigt viktigt för att främja säkerhetsarbetet. De flesta 

säger även att samarbetet fungerar bra, samtidigt som man påpekar att det alltid kan bli bättre. 

Fyra av de säkerhetsansvariga pratar även om problematiken att kommunicera med de mindre 

utbrytargrupperingarna inom respektive supporterled. De säger att detta främst beror på att 

subgrupperingarna är så många till antalet samt att många av dem är ovilliga att föra en dialog 

med klubben.  

 

När klubbarna till sist tillfrågas om de upplever någon skillnad mellan hur olika 

fotbollsklubbar arbetar med problematiken säger alla tre stockolmsklubbar att man är kritiska 

till IFK Göteborgs arbete med säkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 HIF säk. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Hur ser de tillfrågade på den egna klubbens problematik och hur arbetar de? 

 

I intervjuerna låter vi de tillfrågade lyfta fram både allsvenska problem i stort, och det 

enskilda lagets problem. Man kan se vissa gemensamma nämnare i de svar vi fått, och det är 

en återkommande tanke om att problemen med slagsmål och misshandel framförallt finns 

utanför arenorna idag, och åtminstone de stora slagsmålen har den senaste tiden skett utanför 

arenan. Vad detta kan beror på är lite osäkert, men några lyfter fram att man skapat en så stark 

säkerhetsapparat inne på arenan, att våldet helt enkelt tvingats ut därifrån. 

 

Vad gäller problemen inom allsvensk fotboll inne på arenorna idag, så lyfter framförallt 

säkerhetspersonalen fram stora brister i arenornas konstruktion. En bättre byggd arena skulle 

kunna innebära färre personer som tar sig in på planen och färre inkastade föremål. En 

sittande publik skulle innebära mindre möjligheter för de sämre supportrarna att försvinna i 

mängden. Det verkar finnas ett stort behov av arenor som anpassats efter dagens 

säkerhetstänkande, och dagens problematik. Man sneglar mot Europa och talar om att bygga 

bort vissa problem.  

 

Det som dock slår oss allra starkast är att alla utan undantag talar om en nyrekrytering. Många 

nämner en ökande rekrytering av yngre Casual- supportrar, men några, exempelvis Albert 

Törsleff i DIF och Peter Thunell i Hammarby, lyfter fram något som de tycks sakna ett 

samlingsord för. Något som verkar vara en relativt ny företeelse inom fotbollskretsarna. De 

talar om en nyrekrytering av väldigt unga personer, som i citat av Peter Thunell ”saknar hopp 

om livet” eller som Albert Törsleff jämför med Reclaim the Streets. En grupp ungdomar som 

har ett oerhört destruktivt beteende, saknar koppling eller kärlek till laget och är totalt 

ointresserade av att kommunicera med fotbollsföreningarna. Det här har under arbetet med 

uppsatsen blivit allt tydligare för oss. I ett inledningsskede såg vi det som sades om den här 

gruppen som en del av Casualproblematiken. Under arbetet med uppsatsen har dock en del 

saker inträffat som fått oss att undra om detta kan vara ett uttryck för något nytt inom 

supporterkulturen. Vi har börjat betrakta de här grupperingarna som en kanske helt ny 

generation supportrar, som inte följer de gamla supportrarnas beteendemönster, och som inte 

går att förutsäga av den som arbetar som man arbetet mot de tidigare ”generationerna”. Om 
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man gör en återkoppling till Tore Brännbergs olika kategorier av supportrar, så upplever vi att 

den här gruppen inte riktigt passar in i någon av dem. Vi kan även anse att liksom vissa av de 

kategorier Brännberg nämner, exempelvis den asynkrona huliganen har försvunnit, likaså kan 

kanske nya kategorier tillkomma. Ett problem vi funderat kring här är också om de 

säkerhetsapparater som finns kring fotbollslagen idag är anpassade till den här typen av 

supportrar, det är dock något som sannolikt endast tiden kan utvisa.  

 

I intervjuerna med säkerhetsansvariga kan man också tydligt urskilja att det finns en stor 

frustration med vad samhället gör i den här frågan. De säkerhetsansvariga är frustrerade över 

att samhället inte gör mer för att ta hand om sina yngre medborgare, då man exempelvis 

lägger ned fritidsgårdar och har stora ordningsproblem i skolorna. Det tycks också finnas en 

frustration i att man som säkerhetsorganisation inte har lyckats hitta ett sätt att föra en dialog 

med de här supportrarna. Säkerhetsarbetet som det ser ut idag är till stor del baserat på en 

dialog, och det innebär att en avsaknad av dialog blir en käpp i hjulet för 

säkerhetsorganisationerna.  

 

Supporterordförandena å sin sida, lyfter fram ett problem med att en alltför stor 

säkerhetsorganisation ibland kan kännas överdriven och rentav provocerande. Bland annat 

Bajen Fans tidigare ordförande, Anders Jutterström, på pekar att man ibland undrar varför det 

krävs tjugo ordningsvakter i en lågriskmatch. Flera av supportrarna talar också om hur 

framförallt ordningsvakterna ibland kan skapa situationer som annars inte skulle uppkommit, 

ibland genom sin blotta närvaro. Ingen av säkerhetspersonalen tycks dock anse att man 

använder för mycket ordningsvakter, (möjligen med undantag för IFK Göteborgs Jan 

Nilsson). Det är intressant att fundera kring vad denna skillnad i åsikt kan bero på, om det 

händer något mellan åskådare och ordningsvakt som säkerhetspersonalen inte ser, eller om 

ordningsvakternas blotta närvaro skapar en frustration hos supportrarna även när 

ordningsvakterna uppträder oklanderligt. Det är dock en frågeställning som våra intervjuer 

inte besvarar.  
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4.2 Hur ser de tillfrågade på problemen med Casualsupportrar? 

 

På senare år har fenomenet med casualgrupperingar ökat inom den svenska fotbollen. Bara 

under tiden vi gjort intervjuer samt skrivit uppsatsen har det inträffat ett antal Casualrelaterade 

incidenter i Sverige. Detta är i vår mening den mest oroande tendensen inom svensk fotboll. 

Detta då den är fruktansvärt svår att kontrollera, eftersom slagsmålen, som äger rum i 

klubbarnas namn, sällan sker på eller i anslutning till klubbarnas arenor. Vi anser likt några av 

de tillfrågade att det finns ett problem kring ansvarsfördelningen i de här frågorna. Om två 

supportergrupperingar drabbar samman exempelvis dagen innan match på en plats långt ifrån 

arenan så är det mycket svårt för klubben att göra någonting åt detta. Det är i vår mening ett 

samhällsproblem där ansvaret på att ta i tu med dessa grupperingar ligger på polis och 

myndigheter snarare än på fotbollsklubbarna. Vi har under detta arbete stärkts i vår 

övertygelse om att man måste agera från samhällets sida. Där de allra flesta fotbollsklubbarna 

idag alla är överens om att det finns ett problem och där föreningarna, både fotbollsföreningar 

och supporterföreningar, arbetar på toppen av sin förmåga mot problemen, har samhället i 

övrigt knappt fått upp ögonen för problematiken. Här krävs framförallt nya lagstiftningar, där 

man tillsammans med polis, myndigheter, klubbar och i vissa fall kanske även media, måste 

skapa juridiska förutsättningar för arrangörerna att hålla problemen ifrån arenorna. Men en 

sådan lagstiftning kräver också, i vår mening, en beredskap från samhället i stort, där man 

måste kunna möta de sämre supportrar som nekas tillträde till arenorna av arrangören. 

Klubbarna har de senaste åren skärpt till sin säkerhetsorganisation, och detta tycks ha flyttat 

våldsproblematiken utanför arenorna. En ny lagstiftning, som ger arrangören de redskap som 

krävs för att upprätthålla säkerhet på arenan, kommer sannolikt flytta ut problemet utanför 

arenan för gott. En lagstiftning som anpassas efter problemen måste också innebära att det 

juridiska samhället anpassas efter huruvida ett brott begåtts i samband med idrottsevenemang 

och kanske i stora folkmassor. En tänd bengal är ett tydligt exempel på ett brott som i 

samhället i stort inte är särskilt allvarligt, men som på en fullsatt fotbollsarena innebär ett helt 

annat riskmoment. Här måste juridiken bli mer flexibel och handläggningen i brott som sker 

på idrottsarenor måste gå fortare. Här kan man, anser vi, bara kasta blickar mot övriga Europa 

och exempelvis England, men ändå anpassa det efter Svenska förutsättningar.  

 

Supporterklubbarna står i dagsläget relativt maktlösa inför den här typen av problematik. Det 

de kan göra, och delvis redan gör, är – tror vi – att jobba hårt med rekryteringen utav unga för 

att på så sätt hindra ungdomarna från att söka sig till Casualgängen. Majoriteten av de 
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tillfrågade påpekar även de att rekryteringen under senare tid varit stor samt att de tror att den 

kommer att fortsätta öka.  

 

Ökningen kommer främst att märkas i Malmö tror både MFF support och Järnkaminerna. Vi 

tror även att detta påstående kan stämma, då detta är relativt nya områden, där man kan tänka 

sig att det finns många att rekrytera. Problemen i Stockholm och Göteborg kommer även de 

fortsättningsvis att öka, men i Malmö där man haft stor ökning av publiksiffror och samtidigt 

stora framgångar, och det här med Casualsupportrar är ganska nytt kommer ökningen att 

märkas av mer markant, anser vi. Här kan det också finnas en risk för en ny typ av 

problematik, där de sämre supportergrupperingarna allierar sig med ”systerföreningar” i andra 

länder, i Malmös fall framförallt Danmark. Det är dock något som återstår att se.  

 

IFK Göteborg verkar inte ha samma omfattande koll på sina Casualfalanger som de övriga 

fyra fotbollsföreningarna. Deras säkerhetsansvarige säger att det är supporterpoliserna som 

sköter det arbetet. Vi upplever att han inte verkar vara speciellt insatt i de här frågorna då han 

berättar för oss att han stiftade bekantskap med uttrycket C-supporter först veckan innan vår 

intervju. Vilket ter sig lite märkligt med tanke på att han är ansvarig för säkerheten i en av 

Sveriges största fotbollsklubbar. Några av de andra klubbarna ifrågasätter även IFKs 

säkerhetsarbete och anser att de inte tar problemen på allvar. Vi tror att det är viktigt att 

Sveriges största klubbar tillsammans med förbundet står enade och inser de problem som 

finns inom svensk fotboll. Problem som enligt oss verkar vara av omfattande storlek. Endast 

då kan man börja komma till bukt med dessa problem. 

 

4.3 Hur ser de tillfrågade på Medias inflytande på supporterproblematik? 

 

När vi frågar supporterordförandena och säkerhetsansvariga om medias inflytande på 

supporterproblematik får vi till svar att media har ett stort inflytande på supportrarnas 

beteende i en både positiv och negativ bemärkelse. Av de tillfrågade får vi intrycket att 

positiva skriverier tycks uppmuntra till positiva handlingar av supportrarna, och negativa 

skriverier tycks fungera uppmuntrande på de negativa krafterna. Supportrarna vill självklart 

ha positiva rubriker i media och vill att de positiva krafterna i läktarkulturen lyfts fram. 

Säkerhetsansvariga för de tillfrågade klubbarna menar också att medias inflyttande på 

supportrar är stort. De menar att medias kunskap om läktarkultur och livet som supporter är 
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ganska dålig. De tillfrågade säkerhetsansvariga menar att media fungerar som en reklampelare 

för nyrekryteringen av nya Casual-supportrar. En annan slående faktor som de intervjuande 

tar upp är vad de anser vara en bristande kompetens i ämnet hos journalisterna som skriver 

om läktarkulturen och supporterproblematik. De tillfrågade menar att på grund av en bristande 

kompetens om sakfrågan inom mediakåren så kan överdrivna artiklar skrivas, vilket skadar 

fotbollen och framförallt supporterkulturen. Den här typen av direkt felaktig publicitet blir 

också ett problem för dem som arbetar med säkerhetsarbetet anser några av de intervjuade.  

 

Det som har gjort mest intryck på oss när det gäller frågan om medias inflytande på supportrar 

är först och främst medias påstått bristande kompetens i ämnet och hur det som skrivs 

påverkar nyrekryteringen till Casual-grupperingarna och andra sämre grupperingar. Vi menar 

att det mycket väl kan stämma att media är en stor hjälp för nyrekrytering av casual-

supportrar. Det är bara att läsa alla rubriker i kvällstidningarna efter en våldsam händelse. Då 

är det ofta den nyheten som får alla rubriker och själva matchen kommer i andra hand. En 

fråga man kan ställa sig är om det är rätt att våldsamma händelser överskuggar det sportsliga. 

Vi undrar också om rubriker som ”Knäckt av dödshoten”195 eller ”Här går 170 till attack”196 

bidrar till en rekryteringen av Casuals? Vårt svar på den frågan är ja. Vår åsikt är att det är att 

det är oansvarigt av media väljer sådana rubriker som romantiserar våldet. Den åsikten tycks 

ju också vara välförankrad bland dem vi talat med.  

 

När det gäller medias bristande kompetens i området så menar vi att media först och främst 

borde sätta sig in i problemområdet och inte bara fokusera på det negativa som rör 

supporterkulturen. Man borde även skriva om de positiva saker som finns inom 

supporterkulturen med TIFO och publikfester. Vi anser att när media skriver om oroligheter 

så borde media ha i åtanke vad artikeln kan ha för konsekvenser. Naturligtvis har media ett 

ansvar i att uppmärksamma samhället på orättvisor och självklart ska de rapportera saker som 

har ett nyhetsvärde för allmänheten. Under vårt arbete med den här studien har vi stärkts i vår 

uppfattning att media ibland kan förstora upp en incident för att sälja lösnummer, denna 

uppfattning har också stärkts utav de svar vi fått ifrån dem vi intervjuat. Vi anser att media 

skulle kunna uppträda föredömligt och bidra till att skapa en positiv stämning på fotbollen om 

man valde att agera som man gör i exempelvis fallet Hammarby - Assyriska (12/4-05) där en 

incident under södra läktaren blir en notis som rapporterar precis det som är av nyhetsvärde 

                                                 
195 Tynnander Thomas, Knäckt av dödshoten, 050312, Sportbladet, s2. 
196 Larsson Mattias, Här går 170 till attack, 050318, Sportbladet, s2 
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men ingenting annat197 jämfört med exempelvis rubrikerna kring bråket i Malmö 17/3 05.198 

Detta sätt att agera är vad några av de tillfrågade refererar till som den engelska metoden, där 

man försöker att tona ned och inte skönmålar eller vältrar sig i detaljer som kan skapa 

förutsättningar för en nyrekrytering. En förutsättning för att media ska kunna agera på detta 

sätt är dock en god kännedom bland journalisterna om problemen och vilka effekter deras 

skriverier kan få, en kännedom de tillfrågade idag anser att media saknar. Samt naturligtvis en 

pressetik där effekten på supportrarnas beteende kanske ibland går före antalet sålda 

lösnummer. Vi har dock valt att utgå från att journalister i regel har en hög pressetisk känsla.  

 

 

4.4 Hur ser de tillfrågade på Svenska Fotbollsförbundets arbete med 

supporterproblematik? 

 

Vad gäller Svenska Fotbollförbundets arbete med säkerhetsproblemen så anser 

supporterklubbarna uppenbarligen att det finns en hel del övrigt att önska. De menar att 

förbundet inte är med i verkligheten, man saknar förankring och man har ingen känsla för hur 

supportrarna själva upplever matcherna. Förbundet för enligt supportrarna ingen som helst 

dialog med dem och supportrarna upplever inte att förbundet är intresserade av hur de har det 

på arenorna och vad som är viktigt för dem.  

 

Säkerhetspersonalen har också en hel del frågetecken kring förbundets insatser vad gäller 

säkerhetsproblemen. Ingen utrycker att de får något direkt stöd av förbundet. 

Stockholmsklubbarna är direkt kritiska mot att förbundet kan mindre än de som enskilda 

föreningar om säkerhet, och uttrycker en frustration över att förbundet inte satsar på 

säkerheten på samma sätt som de enskilda fotbollsföreningarna. De talar bland annat om att 

man skulle kunna få en större påtryckningsmöjlighet gentemot resten av samhället om 

förbundet arbetade med de frågorna. Vi får återkommande höra ett önskemål om att förbundet 

skulle satsa hårdare på säkerheten och att man behöver en heltidsanställd som kan ta tag i 

frågorna, och som kan stötta framförallt de små fotbollsföreningarna i säkerhetsfrågorna. 

Under arbetet med denna studie har vi häpnat mer och mer över hur lite förbundet tycks 

                                                 
197 Flinck, Johan, Men hammarbys supportrar slogs under läktarna på Råsunda,  
050413, Sportbladet, s8 
198 Larsson Mattias, Här går 170 till attack, 050318, Sportbladet, s2 
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engagera sig i säkerhetsfrågorna på fotbollsföreningsnivå, och det är frapperande att man inte 

har en heltidsanställd med den kunskap som de stora fotbollsklubbarna besitter, när man är ett 

av Sveriges största specialidrottsförbund, och dessutom ett av de förbund som har störst 

problem med just supportrar. Vi är övertygade om att en koordinering från förbundets sida, en 

person som kan sköta kontakt med många föreningar, står för en kontinuerlig kontakt med 

små som stora föreningar och besitter en sakkunskap i likhet med de den fem intervjuade 

säkerhetsansvariga har, skulle kunna lösa många små missförstånd, och en sådan central 

samordning skulle kunna föra mycket av den kunskap som finns vidare även till nykomlingar.  

 

4.5 Hur fungerar samarbete och utbyte mellan föreningarna? 

 

Under våra intervjuer framkommer att de tillfrågade anser samarbetet mellan fotbollsklubb 

och supporterförening som viktigt för ett framgångsrikt säkerhetsarbete. För oss var det svaret 

ganska givet. Vi tror att supporterföreningarna är viktiga i den här typen av frågor då de kan 

nå ut till en mängd människor som annars inte lyssnar till fotbollsklubben. Vi upplever att 

samarbetet verkar fungera relativt bra mellan de flesta klubbar och supportrar. Det faktum att 

de flesta påpekar att samarbetet kunde vara bättre skapar hos oss en känsla att de borde kunna 

ta tillvara på varandras kompetens än bättre än vad som görs idag.  

 

Samarbetet är dock begränsat. Fotbollsföreningarnas dialog är i många fall begränsad till den 

officiella supporterklubben samt möjligen någon utav de större utbrytarfalangerna. Detta 

beror på att de ofta är många till antalet samt att de enligt fotbollsföreningarna visar ovilja att 

föra en dialog med fotbollsföreningen. Detta tror vi är ett stort problem då man inte når dessa 

supportrar med fotbollsföreningens budskap. I många fall tror vi även att det kan bli en del av 

dessa subgrupperingars image att gå sin egen väg. Man försöker därför tydligt visa sitt 

avstånd från fotbollsklubben vilket vi tror leder till att det skapas en orolighet inom 

supporterleden, vilken knappast främjar säkerhetsarbetet. Detta är, anser vi, dock ett mycket 

svårlöst problem. Hur närmar man sig grupperingar som inte vill bli närmade? Vi tror att de 

officiella supporterföreningarna är viktiga här. De kan fungera som medlare mellan 

fotbollsklubb och vissa subgrupperingar. Samtidigt kan fotbollsklubben och den officiella 

supporterklubben inte diskutera in absurdum med en mängd olika falanger där alla drar åt 

olika håll hela tiden.  
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Vi upplever att stockholmsklubbarna har ett relativt likvärdigt säkerhetsarbete medan IFK och 

MFF ligger lite efter i sitt arbete. Detta tror vi dels beror på att problemen funnits under en 

längre tid i huvudstaden, medan de är relativt nya i framförallt Malmö. Varför Göteborg 

ligger efter förstår vi däremot inte. Stockholmsklubbarna har även skördat stora framgångar 

de senaste åren med SM-guld 1998, 2001, 2002, 2003 vilket bidragit till att trycket kring 

fotbollen ökat. Detta kan i sin tur ha bidragit till att fler destruktiva supportrar lockats till 

fotbollsläktarna. Vi tror även att samarbetet mellan de tre stockholmsklubbarna lett till att 

säkerhetsarbetet likriktats då man stöttat varandra genom utbyte av tankar och idéer.  

I Malmö har arbetet snäppts upp ett hack efter SM-guldet 2004 och vi tror att man under de 

närmaste åren kommer att närma sig stockholmsklubbarnas nivå i säkerhetstänkandet. Detta 

kommer förmodligen att krävas då publiktillströmningen i Malmö varit enorm under de 

senaste två åren. Man kan dra paralleller med den tillströmning som var i Stockholm efter 

framgångsvågen där.  

 

Den klubb vars säkerhetsarbete skiljer sig mest från de övriga verkar enligt oss vara IFK 

Göteborg. Detta framgår delvis då IFK under våra intervjuer får kritik från samtliga tre 

Stockholmsklubbar. De hävdar att Göteborg blundar för problemen som faktiskt finns där. Vi 

upplever att det ligger mycket i detta då Göteborg under intervjun bland annat ansåg 

problemen vara en ”mediefluga”, trots att alla de andra klubbarna och även Änglarnas 

ordförande säger att man har stora problem även i Göteborg. Även Malmö aviserar en viss 

skepticism gentemot Göteborgs organisation.  

 

4.6 Slutsatser 

 

Slutsatserna man kan dra av detta är flera. För det första gör vi en koppling som handlar om 

att säkerhetsansvariga, framförallt ifrån stockholmshåll, talar om en vanmanktshuliganism199 

där supportrarna, kanske framförallt i AIK, känner en vanmakt inför lagets sportsliga 

misslyckanden. Medan säkerheten talar om detta, är supporterordförandena snabba på att lyfta 

fram ett problem med frustrationshuliganism200 där man blir irriterad av att man bemöts som 

dåliga människor och av en för stor säkerhetsapparat. Vi drar av dessa ganska olika 

skildringar slutsatsen att det är mycket viktigt för de här två typerna av organisation att hålla 

                                                 
199 Brännberg Tore, s. 12-23 
200 Ibid 
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en löpande kontakt och det är ju något som de själva också lyfter fram som något av det mest 

grundläggande i ett bra säkerhetsarbete.  

 

Vidare konstaterar vi att det tycks finnas en ny typ av problemsupportrar, som inte riktigt är 

förankrad i den kärlek till laget som är en förutsättning för alla de typer av huliganismer som 

Brännberg klassifierar201. Eftersom Brännberg själv lyfter upp att viss typ av huligansim 

försvunnit i och med internationaliseringen av fotbollen, så undrar vi också om en annan typ 

av huliganism kan ha tillkommit.  

 

Vi konstaterar också utifrån intervjuerna att problemen med Casual-supportrar ser ut att växa 

inom den närmaste framtiden.  

 

Vi drar också slutsatsen att media spelar en stor roll för supporterkulturen och att de 

tillfrågade tycks anse att det finns mycket kvar för media att göra innan de faktiskt bidrar till 

att motverka problemen. Vi konstaterar samtidigt att även samhället bör sätta sig in i 

problematiken på allvar och framförallt genom lagstiftning och en smidigare mer väl insatt 

juridik kunna stötta klubbar men även polismyndighet i arbetet mot supporterproblematiken. 

Samtidigt frågar vi oss då, om samhället även skulle kunna ställa högre krav på medias 

beteende och på att media tar sitt ansvar beträffande den här problematiken.  

 

Beträffande Svenska Fotbollförbundet konstaterar vi att det finns en bit kvar för dem att gå, 

innan de gör allt som går att göra för att motverka problemen, och att det största steget ligger i 

att förbundet bör heltidsanställa någon som kan ha fokus och kompetens på säkerhetsfrågor.  

 

Slutligen drar vi också slutsatsen att de fem fotbollsföreningar vi talat med tycks ha ett relativt 

gott samarbete med sina supporterföreningar och både de och supporterföreningarna anser att 

ett sådant samarbete är mycket viktigt.  

 

Vi konstaterar avslutningsvis att utvecklingen inom arbetet med supporterproblematik hela 

tiden utvecklas och att man hela tiden blir bättre, vilket är betryggande.  

 

 

                                                 
201 Brännberg 
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Bilaga 1  
 
Mall för intervjun med säkerhetspersonal: 
  
1.    Bakgrund 
 
a.    Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund i föreningen? 
b.    Är du supporter? 
c.    Hur kom det sig att du började arbeta med säkerhetsfrågor? 
d.    Hur länge har du arbetat med säkerhetsfrågor inom din klubb? 
e.    Är du utbildad i säkerhetsfrågor? 
  
2.    Säkerhetsarbetet 
 
a.    Kan du berätta om det säkerhetsarbete som bedrivs inom din förening i dagsläget? 
b.    Vilka problem finns på de allsvenska arenorna idag? 
c.    Vilka problem är aktuella för just din förening? 
d.    Hur hanterar ni dessa problem? 
e.    Förbereder ni säsonger olika? 
f.    Vad är orsaken till olika föreberedelser? Brukar farhågorna stämma? 
g.    För ni någon statistik över de incidenter som förekommer under matcherna? 
h.    Hur kommer det sig att du valt att arbeta med just de här säkerhetsfrågona? 
i.    Vilka problem kan du uppleva vid era bortamatcher? 
 (Följdfråga: Är det andra problem än vid hemmamatcherna?) 
j.    Kan du se några skillnader i hur olika klubbar arbetar med ”samma” problem?  
k.    Kan du se att säkerhetsarbetet förändrats över den tid du varit verksam? 
l.    Hur har säkerhetsarbetet utvecklats, och vad kan det bero på? 
  
3.    Läktarkulturen och supportrarna 
 
a.    Kan du berätta om föreningens relation till supporterföreningen/-arna och supportrarna? 
b.    Hur ser du på föreningens samarbete/kontakt med supporterföreningarna/supportarna? 
c.    Hur tycker du att läktarkulturen har utvecklats? 
d.    Har supportergruppernas konstellation förändrats? 
e.    Vad tror du utvecklingen kan bero på? 
f.    Vilken betydelse har relationen till supporterföreningen/-arna och supportrarna för 
säkerhetsarbetet? 
g.    Har ni några problem med så kallade casual-supportrar inom era supporterled? 
  
4.    Myndigheterna 
 
a.    Vad anser du om Svenska fotbollsförbundets inställning till problemen?  
b.    Vilket stöd har du fått från förbundet i ditt arbete? 
c.    Vad tycker du är bra respektive dåligt med förbundets insatser? 
d.    Skulle du vilja att de gjorde något annorlunda? 
  
5.    Massmedia 
 
a.    Vad anser du om massmedias bevakning av supporter- och säkerhetsfrågor? 
b.    Vilken effekt har massmedia på supportrarnas beteende? 
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c.    Tycker du att massmedias rapportering är ett stöd eller bidrar de till problemen? 
d.    Skulle du vilja att de hanterade frågan annorlunda? 
 e.   Vilket inflytande tror du att Internet haft på supporterkulturen? 
 
6.    Ansvarsfrågan 
 
a.    Vilket ansvar tycker du att föreningen har för supportrarnas beteende? 
b.    Har föreningen något ansvar för det som händer inne på arenan? 
c.    Har föreningen något ansvar för det som händer utanför arenan? 
d.    Vilket ansvar har samhället? 
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Bilaga 2 
 
Mall för intervjun med supporterföreningarna: 
  
1.    Bakgrund 
 
a.    Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund i föreningen? 
b.    Är du supporter? 
c.    Hur kom det sig att du började engagera dig i supporterföreningen? 
d.    Hur länge har du varit engagerad i supporterföreningen? 
  
2.    Säkerhetsarbetet 
 
a.    Kan du berätta om supporterföreningens arbete med säkerhetsfrågor i dagsläget? 
b.    Vilka problem finns på de allsvenska arenorna idag? 
c.    Vilka problem är aktuella för just din förening? 
d.    Hur hanterar ni dessa problem? 
e.    Förbereder ni säsonger olika? 
f.    Vad är orsaken till olika föreberedelser? Brukar farhågorna stämma? 
g.    För ni någon statistik över de incidenter som förekommer under matcherna? 
h.    Hur ser ni på föreningens arbete med säkerhetsfrågor? 
i.    Vilken kontakt har ni med föreningen i dessa frågor? 
j.    Tycker ni att föreningen borde göra något annorlunda? 
k.    Vilka problem kan du uppleva vid era bortamatcher? 
(Följdfråga: Är det andra problem än vid hemmamatcherna?) 
l.    Kan du se några skillnader i hur olika klubbar arbetar med ”samma” problem?  
m.    Kan du se att säkerhetsarbetet förändrats över den tid du varit supporter? 
n.    Hur har säkerhetsarbetet utvecklats, och vad kan det bero på? 
  
3.    Läktarkulturen och föreningen 
 
a.    Kan du berätta om föreningens relation till supporterföreningen/-arna och supportrarna? 
b.    Hur ser du på föreningens samarbete/kontakt med supporterföreningarna/supportarna? 
c.    Hur tycker du att läktarkulturen har utvecklats? 
d.    Har supportergruppernas konstellation förändrats? 
e.    Vad tror du utvecklingen kan bero på? 
f.    Vilken betydelse har relationen till supporterföreningen/-arna och supportrarna för 
säkerhetsarbetet? 
g.    Har ni några problem med så kallade casual-supportrar inom era supporterled? 
 
4.    Myndigheterna 
 
a.    Vad anser du om Svenska fotbollsförbundets inställning till problemen?  
b.    Vilket stöd har du fått från förbundet i ditt arbete? 
c.    Vad tycker du är bra respektive dåligt med förbundets insatser? 
d.    Skulle du vilja att de gjorde något annorlunda? 
 e.   Vilket inflytande tror du att Internet haft på supporterkulturen? 
 
5.    Massmedia 
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a.    Vad anser du om massmedias bevakning av supporter- och säkerhetsfrågor? 
b.    Vilken effekt har massmedia på supportrarnas beteende? 
c.    Tycker du att massmedias rapportering är ett stöd eller bidrar de till problemen? 
d.    Skulle du vilja att de hanterade frågan annorlunda? 
  
6.    Ansvarsfrågan 
 
a.    Vilket ansvar tycker du att föreningen har för supportrarnas beteende? 
b.    Har föreningen något ansvar för det som händer inne på arenan? 
c.    Har föreningen något ansvar för det som händer utanför arenan? 
d.    Vilket ansvar har samhället? 
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Bilaga 3 
 
Litteratursökning 
 
Dessa ämnesord har vi använt oss av: 
 
Ämnesord Synonymer 
Huligan 
Supporterkultur 
Läktarvåld 
casual 

 

 
 
Varför har vi valt just dessa ämnesord? 
 
Vi valde dessa ämnesord då de är ganska övergripande och öppna. Vi trodde på förhand att 
det fanns relativt lite svenska litteratur på området och ville därför göra en bred sökning för 
att inte missa den litteratur som faktiskt fanns. 

 
 
Hur har vi sökt i de olika databaserna? 
 
Databas Söksträng Antal träffar 
Artikelsök 
Artikelsök 
Artikelsök 
PressText 
PressText 
PressText 
Mikromarc 2 
www.google.se
www.google.se 

Huligan 
Läktarvåld 
Supporterkultur 
Huligan 
Läktarvåld 
Supporterkultur 
Huligan 
Casual 
Casual+history 

21 
78 
2 
418 
140 
43 
47 
19 900 
4800 

 
 
Kommentarer? 
 
Det finns en hel del skrivet om supporterproblematik och huliganproblem. Större delen av de 
studier och den litteratur som finns är dock utländsk, främst engelsk. Vi kände att vi inte 
kunde använda oss av den då den inte är aktuell på de svenska supporterproblemen. Vi 
hittade dock en hel del litteratur och artiklar via sökningarna.  
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