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1. Sammanfattning 

 

Denna uppsats beskriver den verklighet fotbollssupportrar lever i. Fem supportrar ger sina 

syner på deras omgivning och jämförandet mellan att vara ett fotbollsfan och en huligan. 

Fotbollssupportrarna har fått ge sina åsikter på det allmänna inom läktarkulturen och 

supporterskapet. Främst har ämnen som supporterskap, huliganism, deras egen betydelse samt 

den svenska läktarkulturen diskuterats och förvandlats till spännande svar. Med hjälp av 

Grundad teori har jag samlat det empiriska in materialet och bearbetat dessa intervjuer samt 

analyserat dessa steg för steg. Slutligen har det gett mig en uppsats som berättar varför 

supportrarna bråkar, om säkerheten på arenorna och även deras uppfattning om att vara en 

supporter. 

 

Syftet har varit att få en insikt i supporterskapet och jag förväntar mig att uppsatsen skall ge 

supporterkritiker och andra intresserade utomstående andra perspektiv och ökad förståelse. 

Vidare kan även uppsatsen fungera som ett komplement eller en bas för framtida nationell 

forskning kring ämnet 

 

Viktiga sökord 

Supportrar 

Huliganism 

Ultras 
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2. Inledning 

Huliganism är något som på senare tid uppmärksammats allt mer inom media. Oftast handlar 

det då om det negativa som förknippas med supporterkulturen. Det handlar om skandaler och 

våld som begås i namnet av en klubb. Detta arbete ger en bild av hur fotbollssupportrar ser sin 

egen värld. Den beskriver hur man som supporter bland annat uppfattar de händelser som 

skett som enligt t.ex. media är en skandal. Jag vill dock betona att media är inbäddat i detta 

arbete men inget som ges något speciellt fokus till. Fokus ligger på supportrars syn och hur 

man uppfattar sig själva helt enkelt. Media är bara en av flera aktörer som påverkar 

allmänhetens syn på supporterkulturen. Supporterkulturen som ska analyseras är endast 

fotbollsinriktad. Tillsammans med tidigare forskning samt dess innehåll jämför jag mina 

resultat med vad som redan finns på området. Det ges även utrymme för egna reflektioner och 

kommentarer i analysen för vad som jag själv anser är mer betydelsefullt än annat. Arbetet är 

främst riktat mot fotbollsintresserade och publikintresserade personer som genom all 

diskussion faller offer när övriga samhället smutskastar den svenska supporterkulturen som i 

sin tur leder till förakt mot fans i allmänhet. Svensk fotboll är under bevakning och många 

människor undrar nog huruvida utvecklingen ser ut och vad som kommer att hända på 

supporterområdet inom en snar framtid.  
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2.1. Diskussion om undersökningsområde 

Supportrar är ett område med många olika delar att fokusera sig på. Utan tvekan även det 

ämne som varit hett diskuterat i olika medier det senaste året med tanke på flera olika 

händelser som speglat svensk fotboll den senaste säsongen. Själva ämnet och arbetet grundar 

sig i empiri och Grundad teori och har sin utgångspunkt i erfarenheter. Det är omöjligt att 

presentera ämnet supportrar och huliganism samt att undersöka dessa utan att i slutändan 

grunda sig i erfarenhet. Det är av stor vikt att orden som beskriver uppfattningar hos 

supportrar får betraktas som äkta och gällande. Supporterkulturen och huliganism i övrigt är 

inte något som endast kan presenteras via statistik och händelserapportering. 

 

Genom att som utgångspunkt utgå från individers erfarenhet är fakta så kan man dessutom 

reflektera kring frågor som uppstår längs vägen. Naturligtvis bör man ta i akt att händelser 

kan förstoras eller slätas över av supportrar som har en viss inställning till ämnet. Det är också 

så att från början bör inställningen vara kritiskt till att både supportrars självbild och 

omvärldens bild är representativa för målgrupperna. En supporters ord om att händelserna inte 

var så farliga kan lätt spelas ut mot att medierna rapporterar om fullständigt kaos. Det hade 

vart mitt stora problem om jag skulle studera det generella kring supporterkulturen. Men 

eftersom mitt arbete lägger sin fokus kring supportrarna själva så är inställningen att 

supportrar kan säkert överdriva, men att deras ord måste vara korrekta eftersom det speglas 

utifrån enskilda supportrars egna ögon. Därför är det också svårt att generalisera hela 

supporterskalan utifrån relativt få enskilda erfarenheter. Men att man måste kunna se att en 

övervägande del faktiskt ser lika på samma saker. 
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2.2. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram supporterfrågorna och presentera deras syn på de olika 

frågor och aspekter som finns inom fotbollen. Syftet är också att visa på en skillnad mellan att 

vara supporter och att vara huligan, med det menar jag att det finns ett intresse från 

supportrarna själva att slå ifrån sig stämpeln som huligan och istället fokusera på det goda 

som supporterkulturen visar. Syftet är att öka förståelsen för fotbollssupportrar genom att de 

själva får komma till tals. 

 

2.3. Frågeställning 

Hur ser de svenska fotbollssupportrarna på sig själva och sin omgivning? 

 

Supportrar eller huliganer? 

Vad är per definition supportrar och vad är huliganism. Hur väljer supportrarna själva om de 

fick dela in sig mellan de två definitionerna. 

 

2.4. Avgränsningar 

 

Jag har valt att avgränsa mig till synen på supportrar av supportrarna själva. Jag har även valt 

att inte gå in på hur huliganism uttrycker sig som fenomen. Utan jag väljer att definiera ordet 

huliganism genom att beskriva fenomenet i sin helhet och vilka som definieras huliganer. 

Vidare gör jag en skildring på vad supportrar, eller s.k. Ultrassupportrar är per definition och 

huliganismen är. Genom att endast avgränsa mig till supportrar så får jag en sida av myntet i 

princip, bortsett från en allsvensk fotbollsspelare. Anledningen till det framgår redan i syftet, 

men det ger mig bättre förutsättningar att kunna få en rättvisare bild av vad dessa supportrar 

själva anser. Skulle jag försöka mig på relationen mellan spelare, supportrar och andra aktörer 

(media, polis, politik) och den generella synen så skulle det krävas avsevärt mycket mer tid att 

genomföra. Därför vill jag rikta kritik mot de som försöker förstå sig på helheten via alla 

aktörer men som inte lägger ned den faktiska tid som krävs. Jag håller mig även i 

avgränsningen till Sverige och framförallt Stockholm-Västerås. Jag sticker inte heller under 

stol med att det rör sig om en form av bekvämlighetsurval men jag vill påpeka och motivera 
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detta med att just de större supporterskarorna finns i Stockholm. Även om bland annat 

Göteborg har stora supporterskaror fördelat på lika många allsvenska lag så går det inte 

antalsmässigt att jämföra t.ex. Häcken, Gais och IFK Göteborg med AIK, Hammarby och 

Djurgården.  Det är endast IFK Göteborg som kan mäta sig med de stora 

Stockholmsklubbarna och om man ska göra en större nationell undersökning likt upplägget 

jag själv har valt så bör det omfatta mer tid och mer resurser än en kandidatuppsats. 

 

3. Metod 

Jag har valt att ha Grundad teori som metod i uppsatsen eftersom jag anser att det är ett smart 

tillvägagångssätt när det handlar om kvalitativa undersökningar inom området sociologi. 

Grundad teori har som utgångspunkt att generera ytterligare teorier på ett systematiskt och 

effektivt sätt. Huvudregeln med grundad teori är att man inte skall utgå från någon annan teori 

utan med hjälp av insamlad data, själv analysera och bepröva datan till dess att den är 

säkerställd
1
. Eftersom den då passar bäst i outforskade områden så valde jag denna metod 

inom just den svenska läktarkulturen då jag anser att den är outforskad i förhållande till 

exempelvis den engelska läktarkulturen. Grundstenen inom denna metod är att teorin skall 

helt och hållet vara grundad i data och då inte bestå av redan förutsatta frågeställningar eller 

teorier
2
. Därför har min frågeställning blivit genererad av data och inte tvärtom.  Jag började 

ställa mig frågan inom vilket område jag vill skriva om och valet föll på supportrar.  

De exakta frågorna fanns inte då det skulle bryta mot grundad teoris regler om att datan skall 

generera frågeställningarna och inte tvärtom.
3
 I valet av den första intervjuade skedde det 

genom att det var en offentlig person som jag fick reda på var en supporter. Därefter 

transkriberade jag intervjuerna efter varandra. Varje intervju var fristående från den andra, 

dvs. Jag tog en intervju i taget och efter första intervjun kodade jag och analyserade jag 

intervjun. Därefter bestämde jag mig för ytterligare personer och i enlighet med den grundade 

teorins regler analyserade och kategoriserade jag all insamlat material efter varje intervju
4
. 

Datainsamlingen skedde således systematiskt och urvalet av personerna som skulle delta i 

undersökningen skedde kontinuerligt ju längre undersökningen led. Urvalet skedde efter 

ändamålsenligt och enligt relevans för uppsatsen. D.v.s. att de insamlade material jag hade 
                                                           
1
 Jan Hartman 2001. Grundad teori – teorigenerering på empirisk grund. Studentlitteratur AB, Lund 

s72 
2
Ibid. s 11 

3
 Ibid. s 58 

4
 Ibid. s 63 
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analyserat och tolkat ledde mig till nästa intervjuperson. Kodningen av den insamlade datan 

har gått till så att jag skiljt på faktiska kodningen som innebär kategorier som visar sig i form 

av olika ämnen inom supporterskapet samt den teoretiska kodningen
5
 som i mitt fall handlade 

om olika fraser och ord som de intervjuade personerna tillämpar under intervjun. Kategorierna 

är många men kärnkategorin blev just supportrar eller huliganer, sedan sållades några 

kategorier bort och resultatet av de kvarvarande kategorierna finns under kapitlet Resultat 

(Bakgrunder, supportrarnas betydelse etc.). I själva kodningen har jag med hjälp av 

minnesanteckningar av kodningen genererat teorin. Minnesanteckningarna är något 

oumbärligt viktigt som bör följa med i processen från start till mål. Det är av stor vikt att 

resultatet av kodningen och analysen grundar sig i den insamlade datan, och ingen tidigare 

teoretisk linje eller tidigare forskning. Utan att det är datan som genom mig visat sig i 

resultatet, i enlighet med grundad teori. 

Personerna som blev intervjuade har ett åldersspann på 22-38 år med blandade bakgrunder 

och den gemensamma nämnaren är att dessa är män och fotbollssupportrar. Det har att göra 

med som tidigare nämnt, urvalet. D.v.s. Löpande har de intervjuade blivit valda utifrån den 

mättnad jag tyckte att min uppsats nått.  De etiska aspekterna är viktiga inom detta ämne, dels 

för att det ska göras på rätt sätt med utgivningen av de intervjuades svar och dels för att jag 

som intervjuar dessa personer ska kunna vara diskret kring de inblandade personernas 

personliga integritet
6
. Jag har utgått från fyra stycken punkter gällande de etiska aspekterna: 

Informationskravet som innebär att jag har informerat de intervjuade personerna angående 

syftet med intervjuerna, som också innebär att varje individ haft möjlighet att inte delta i 

uppsatsen. Samtyckeskravet är den andra punkten och det innebär också att varje deltagande 

person har helt enkelt rätt att bestämma över sin medverkan och om det hade varit så att 

personerna varit under 18 år så hade målsmans godkännande kunnat krävas. 

Konfidentialitetskravet är den tredje punkten och betyder att alla uppgifter om de aktuella 

personerna ska behandlas diskret och på ett bra sätt där obehöriga personer inte ska kunna 

komma åt personuppgifter. Den fjärde och sista punkten behandlar nyttjandekravet som 

innebär att data och uppgifter som samlats in endast får användas för forskningsändamålet.
7
 

  

                                                           
5
 Ibid. s 80 

6
 Bryman, Alan. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Oxford University Press: Liber AB s 440-451 

7
 Bryman, 2002  s 440-441 
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3.1. Intervjuer 

 

Dessa intervjuer har skett via personliga möten. Vissa individer pratade mer och brett än 

andra och jag har därefter gett dem motsvarande utrymme i resultatet. Intervjuerna varade 

som längst till 1h 20min och som kortast 30min.  Tiden var jag inte så väldigt noga med 

eftersom olika faktorer vägde in, faktorer som dröjsmålet efter att jag ställt frågan till dess att 

jag får svaret samt miljöerna. Hemmamiljö gjorde intervjuerna snabbare än miljön på ett kafé 

t.ex. Fyra av dem fem intervjuerna skedde med diktafon och finns transkriberade. Den 

sistnämnda skedde med hjälp av en mobiltelefon med en tveksam ljudupptagning men där jag 

stämde av med den intervjuade personen i efterhand. 

3.3. Tidigare forskning 

 

Jag anser att den tidigare forskningen inom den svenska läktarkulturen är svag och inte 

tillfredsställande. Då detta fenomen har blivit mer uppmärksammat så har det blivit allt mer 

naturligt att forska inom ämnet huliganism. De flesta publikationer som finns sätter dock 

huliganismen som huvudämne och fokuset ligger oftast på det formella via huliganism som så 

många andra redan skrivit det t.ex. Det blir lite som att uppfinna hjulet igen och jag kan tycka 

att det är lite tråkigt att man fortsätter att försöka visa huliganism som det största hotet mot 

svensk fotboll osv. Personer som Anders Green och Tore Brännberg som figurerar i ett antal 

böcker, bland annat Fotboll och huliganism i Skandinavien får betraktas som de svenska 

experterna på något sätt. Dels eftersom personerna har bidragit med relevant forskning och 

publicerat texter som är tillförlitliga men också för deras kontakter med det internationella. 

Som exempel är boken Fotboll och huliganism i Skandinavien(2010) en bok där flera 

författare från de olika länderna i Skandinavien samarbetar och framställer sina syner på 

huliganism i egna kapitel. 

I boken så sammanställer Havelund, Joern och Rasmussen ledande experters redovisningar av 

kortare slag. Där både Green och Brännberg har resonerat kring huliganismen som ett 

fenomen och försökt även definiera olika typer av huliganism. Brännbergs teorier kommer jag 

närmare i kontakt med när jag diskuterar begreppet huliganism. 
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Anders Greens rapport om fotboll och huliganism
8
 visar på att det krävs åtgärder från polisens 

håll och andra makthavare samtidigt som det krävs en ändring på synen kring fotbollens 

läktare. Rapporten i sig hänvisar till både engelska och skandinaviska huliganismen och dess 

metoder samt regionernas åtgärder för att bekämpa huliganism. Huliganismens födelse är 

England och precis som Sveriges nuvarande situation så har England redan varit där och 

kommit förbi dessa problem. För att jämföra länderna emellan så har England en hårdare 

lagstiftning på området. Ska man dock vara kritiskt till att Sverige följer efter Englands 

åtgärder så kan man se att upplopp och bråk som skett i stora England har inte skett i samma 

skala i Sverige. När det gäller huliganismen och huliganer i synnerlighet så visar han att dessa 

går från att vara utpräglade slagskämpar på läktarna men en uttalad klädstil till att byta helt 

och istället gå i dyrare märkeskläder och vara lugnare på matcherna. Slagsmålen sker således 

mellan huliganerna utanför arenan och även på platser som inte har någon anknytning till 

idrott. Vilket är en fingervisning att samma sak sker i Sverige och därför bör man inte heller 

kasta ut fördomar om huliganer bland fotbollsfans utan att sakligt veta att egentligen sker 

dessa huliganers upptåg inte på arenorna utan vid en avlägsen plats där man möter sina krafter 

mot varandra. 

 

I Va för jävla pack e ni?
9
 Beskrivs Stockholms tre stora fotbollsklubbar och deras klackar 

under ett historiskt perspektiv. Då är fokuset speciellt på uppkomsten och hur det var vid olika 

årtionden. Det blev som en subkultur och man beskriver individerna i klackarna som ville 

vara en del av en gemenskap och det utvecklade sig som så att klubbarnas fans blev som en 

familj. Men samtidigt fanns det just en dragningskraft till klubben man följde i vått och torrt.  

Olika händelser tas upp samt slagsmål. Det råder därför ingen tvivel att personer som var 

stökiga kring 70- och 80-talet kom sedan att bli en del av huligankulturen. Men vid just den 

tiden var inte huliganproblemet något man kunde sätta fingret på och ingen hade någon 

uttalad strategi om att just utöva våld kring matcher, man ville helt enkelt busa till det lite. 

Det är ännu en punkt som man kan använda i samband med definitionerna om vad som är 

supportrar och vad som är huliganer. De gamla definitionerna stämmer säkerligen med tanke 

på vad som var då, att personer utövade våld men inte i form av en uttalad grupp som skulle 

utmana huliganerna från de andra lagen. Idag är det mer av att huliganer utövar sina 

                                                           
8
 Green, Anders. 2009:2 Fotboll och huliganism. Utveckling, problem och åtgärdsarbete i England 

och Skandinavien. Universitetsservice US-AB: Stockholms universitet. 
9
 Jurell, Hagström och Johannson. 2010. Va för jävla pack e ni? Berättelsen om Stockholms 

fotbollsklackar. Imperial Publishing. 
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kraftmätningar i form av uppgjorda slagsmål med likasinnade. Det sker inte huliganattacker 

på fotbollsarenor längre. Inte på flera år har renodlade huliganattacker skett på en allsvensk 

fotbollsmatch. 

 

En annan intressant bok med fokus på huliganerna är Ingrid Jacobssons Sporten eller livet
10

. 

En bok som är likt Havelund, Joern och Rasmussen gjord på experters resonemang om deras 

områden inom huliganism. Visserligen anspelas mycket på huliganernas roll och visst är 

Black Army
11

 omskriven som en organisation som var omskriven som en 

huliganorganisation
12

. Samtidigt påtalas det att alla i Black Army inte var ute för att slåss utan 

istället hade mer av gängkänslan. Det som hände skedde p.g.a. alkohol och individer som fick 

med resten i slagsmål och allmänt stök. Samtidigt hade organisationen redan då blivit 

svartmålade som rånare och ligister. Fokus ligger också mycket på historia och boken som är 

15 år gammal och huliganismen har utvecklats. Men fokuset på de kroppsliga idealen samt 

droger är något som lever kvar idag.  Det är således viktigt att se bakomliggande orsaker för 

dessa individer som ställer sig mot varandra för att slåss. Droger och kroppsfixering tror jag 

själv är en av anledningarna till att just dessa möten sker. 

 

Det finns dessutom en engelsk bok som dock inte är akademiskt erkänd utan det är en bok 

som handlar om insidan av en huliganorganisation, en firma och där man skildrar t.ex. en av 

ledarna och hans erfarenheter som ledare av ett gäng grabbar. The men in black
13

 är byggd på 

erfarenheter och det är dessutom inom England som är fotbollshuliganismens födelseland.  

Att denna bok är kommersiell är ett problem, speciellt inom trovärdigheten där olika 

händelser kan få större proportioner än vad de borde för att sälja, men som ändå är trovärdig 

eftersom det bygger på verkliga händelser och verklig handling som jag tror kan speglas i 

liknande svenska organisationer. Jag har inte valt att fokusera på England och andra större 

fotbollsländer med samma dilemma som Sverige har eftersom det hade blivit för brett och jag 

är dessutom inte intresserad av att veta den internationella ståndpunkten då jag har lagt mitt 

fokus på Sverige. Det skulle däremot vara intressant vid senare forskning, att göra en stor 

jämförelse.  

                                                           
10

 Jacobsson, Ingrid. 1996. Sporten eller livet. En antologi om huliganism, kroppsfixering och 

idrottsliga ideal. Stockholm: Heatwave Förlag AB 
11

 AIK:s supportergruppering ”Black army” www.blackarmy.se (hämtad 2012-09-05) 
12

 Ingrid Jacobsson. 1996. S 41. 
13

 O’Neill, Tony. 2006. The men in black. Inside Manchester United’s football hooligan firm. 

Reading: Cox & Wyman Ltd. 

http://www.blackarmy.se/
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 4. Centrala begrepp 

 

Huliganism 

 

Supportrar 

 

Ultrassupportrar 

 

4.1. Skillnaderna mellan begreppen 

Det jag vill förmedla i detta avsnitt är att försöka definiera de olika begreppen genom att göra 

en kortare beskrivning av vad som är vad. Genom att framföra begreppen var för sig så kan 

man lättare förstå skillnaderna mellan dem och även kunna relatera till beskrivningarna. 

 

 

4.2. Begreppet Huliganism 

Tore Brännberg diskuterar i boken ”Fotboll och huliganism i Skandinavien”
14

 huruvida 

huliganism betecknas ibland som ett samlingsbegrepp. Ett samlingsbegrepp för våldsutövande 

och förstörelse i samband med idrottsevenemang. Oftast i media kan vi läsa hur ”Huliganerna 

går till angrepp” egentligen oavsett handling och oavsett situation utan en tanke på vad 

huliganism och huliganer verkligen är. Tore Brännberg menar på att om vi utgår från medias 

användande av begreppet så kan vi konstatera att huliganism är ett samlingsbegrepp för 

egentligen all användning av våld i samband med idrottsliga evenemang. Tore Brännberg är 

inne på ett väldigt intressant spår där han egentligen menar att om vi endast avgränsar vår 

bedömning om huliganism till ett samlingsbegrepp så kan vi inte förstå skillnaderna mellan 

olika typer av våld som begås utav åskådare eller supportrar. Det är ungefär också vad 

Nationalencyklopedin beskriver huliganism: 

det att hänsynslöst sätta sig över alla (ordnings)normer vilket vanl. yttrar sig i bråk och 

vandalisering: ~en i samband med fotbollsderbyt
15

 

                                                           
14

 Havelund, Joern och Rasmussen. 2010. Fotboll och huliganism i Skandinavien. Lund: MediaTryck s 

55-72 
15

 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/sve/huliganism?i_h_word=huliganism 
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Men felet Tore Brännberg diskuterar är nämligen att han själv generaliserar supportrar som 

huliganer i och med hans beskrivning av resultatrelaterad huliganism. Han beskriver det först 

som huliganer som stormar en plan vid ställningen 1-0 till Örebro mot IFK Göteborg 1969, 

och att IFK huliganerna ville helt enkelt få till ett omspel. Men när han sedan diskuterar 

åtgärder mot detta så föreslår han att moderföreningar bör ta avstånd från detta och ha en 

dialog med supportrarna för att minska riskerna. Indirekt så menar han alltså att antingen är 

supportrarna huliganer, eller så är huliganerna supportrar. Men att man lika gärna kan dra 

slutsatsen att supportrar är huliganer. 

 

Jag ser dock Tore Brännbergs sex olika definitioner av huliganism som väldigt intressent och 

en bra utgångspunkt för mig att få en bredare uppfattning om fenomenet. Även om jag själv 

uppfattar huliganism på ett mer rakare och enklare sätt så lyfter Tore Brännberg verkligen 

fram de olika situationerna som finns och som gör att man förklara enskilda händelser av 

huliganism på ett annat sätt. Jag använder ordet huliganism rätt generellt just nu eftersom jag 

själv hänvisar till Tore Brännbergs teorier om att alla händelser som media förknippar som 

huliganism kan användas av just samlingsbegreppet huliganism. I samma bok så presenterar 

Anders Green sin syn på definitionen om huliganism och han menar på att det finns olika 

sorters huliganism men att väldigt många situationer faller inom ramen för beteckningen
16

. 

 

Man kan därför även dra som slutsats att både Tore Brännberg och Anders Green erkänner 

huliganism som ett fenomen som ter sig i många olika skepnader och som går under 

beteckningen huliganism. Våldshandlingar i samband med idrottsevenemang betecknas som 

huliganism. Det finns också svenska uttalade grupperingar som betecknas som huliganer eller 

ligister som de själva kallar sig
17

. Själva huliganerna på denna sida som utgör sig för att vara 

AIK supportrar sticker inte under stol med att de själva är s.k. huliganer och de olika 

händelser och uppgjorda fighter som de själva skriver om är inte supporterorienterad på så sätt 

att det handlar inte om supportrarna på Råsunda om man är AIK supporter.  

Utan de flesta händelser och situationer som beskrivs handlar om bråk mellan ena lagets 

huliganorganisation och ett annat lags dito eller polisen.  Det är således inte den gemene 

supporter som skall känna sig utmålad vid problematiseringen om dessa händelser. 

                                                           
16

 Havelund, Joern och Rasmussen s 101  
17

 AIK:s huligangruppering ”Firman boys” http://sverigescenen.com/ (hämtad 2012-09-05) 

http://sverigescenen.com/
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Dock tänker jag inte gå in djupare på vad olika firmor gör och själv bedöma moralen i det 

hela. Jag tänker inte heller sitta och beskriva det onda respektive det goda i vad dessa 

individer/grupperingar gör. Det är inte tanken med denna uppsats. Utan tanken är att bilden 

kring supportrar ska bli klarare. Då behövs det bara en kortare beskrivning för att kunna ge ett 

perspektiv om hur det kan se ut och vilka som betecknas som huliganer och vilka som inte gör 

det. 
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4.3. Begreppet supportrar 

Den allmänna definitionen av begreppet supportrar är att vara en åskådare som besöker en 

match i syfte att heja fram det egna laget. Själva ordet supporter är också likt huliganism ett 

samlingsbegrepp som syftar på alltifrån sittplatspublik som stödjer sin klubb genom att ha 

köpt biljett till matchen, till att tillsammans med flera andra stå på ståplats och genom att 

sjunga heja fram sitt lag. Men också en person som påpekar att han är en supporter av ett lag 

utan att ha stöttat detta lag ekonomiskt eller liknande. Det är således relativt lätt att säga vad 

en supporter är och de allra flesta människorna kan utan tvekan säga vad deras uppfattning av 

en supporter är. Då supportrar oftast nämns i samband med våldshändelser så kopplas ofta 

supportrar ihop med våldet och ihop med huliganism på ett generaliserat sätt. Det ska dock 

tilläggas att det som händer inne på fotbollsarenor är alltid kopplat med supportrar. För det är 

supportrarna som stödjer sitt lag inne på arenorna, huliganattacker får således inte kopplas 

ihop med aktivitet från supportrar inne på själva arenan. Nationalencyklopedin beskriver 

supporter enligt följande: Supporter, ivrig anhängare och beundrare (av idrottsklubb e.d.); 

stödjande person
18

. 

 

En supporter har i grunden inte någon våldsideologi och är inte heller våldsbenägen. 

Supportrar är också enligt de flesta, inklusive mig själv den största tillgången svensk fotboll 

har. Ska man på något sätt försöka sig på att försvara den svenska läktarkulturen och 

supportrar i allmänhet så är den svenska Allsvenskan rankad som den 26e 
19

 bästa 

fotbollsligan i Europa. En klar fingervisning om hur dålig standard Allsvenskan håller när det 

svenska landslaget är 13e bästa landslag i Europa
20

. Dessa siffror är relevanta för att man ska 

förstå standarden på den svenska ligan, medan den svenska supporterkulturen och 

anslutningen på läktarna i förhållandet till ligans status är topp 10-Europa klass enligt många. 

Supportrar är därför per definition den människa som stödjer sin idrottsklubb genom att 

antingen bidra med ekonomi t.ex. vid köp av årskort vid klubbens samtliga hemmamatcher 

eller enstaka lösbiljetter. Det andra exemplet är att genom att t.ex. stödja sitt lag genom sång 

och närvaro stödja sitt lag. Personligen tror jag inte att jag skulle vilja definiera en person som 

                                                           
18

 http://www.ne.se/kort/supporter  
19

 Svenska fotbollsförbundets hemsida http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2005/08/uefa-sverige-26a-

pa-rankingen (hämtad 2012-09-05)  
20

Fédération Internationale de Football Associations hemsida 

http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html (hämtad 2012-09-05) 

http://www.ne.se/kort/supporter
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2005/08/uefa-sverige-26a-pa-rankingen
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2005/08/uefa-sverige-26a-pa-rankingen
http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html
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aldrig har någon koppling till en klubb som supporter. För att förtydliga det vill jag beskriva 

ett exempel som många förmodligen känner igen sig: 

 

En person som aldrig besökt en match eller aldrig köpt en souvenir alternativt aldrig köpt 

medlemskap eller på något sätt aldrig gynnat en klubb ekonomiskt kan inte betrakta sig själv 

som supporter för att personen i fråga sett ett fotbollslag på tv och sedan skrivit om detta 

fotbollslag på ett internetforum. 

 

 

4. 4. Begreppet ultrassupportrar 

Ultrassupportrar eller ultrasorienterade supportrar är något som blivit väldigt vanligt i Sverige 

på senare tid.  Själva begreppet ultras som härstammar från de italienska supportergrupperna 

som använda mycket pyroteknik och som verkade vara lite mer hängivna och högljudda än de 

vanliga supportrarna. Ultras har blivit ett välkänt fenomen i fotbollsvärlden och det finns en 

stor Europeisk internetsida där man lyfter fram olika händelser från olika klubbar och olika 

fansskaror som försöker visa deras egna tolkningar av ultras
21

. Ultras grupperingar är också 

egentligen de som står bakom de olika tifon som bland annat allsvenska klubbar visar upp 

inför matcher
22

. Dessa s.k. tifon är ett sätt för supportergrupperingarna att visa sitt stöd till det 

egna laget eller hatet mot motståndarlaget. Oftast är dessa också motståndare av den moderna 

fotbollen som består av sittplatser och så lite specialeffekter från fansen som möjligt. Det går 

direkt att läsa på ultras-tifo.net samt andra svenska sidor som ultrasgrupperingen som stödjer 

Hammarby
23

.  

 

 

  

                                                           
21

 Europeisk ultrashemsida: http://www.europeanultras.com/ (hämtad 2012-09-05) 
22

Världsomfattande tifohemsida http://www.ultras-tifo.net/ (hämtad 2012-09-05) 
23

 Hammarbys ultrasgrupperings hemsida http://www.ultraboys.se/ (hämtad 2012-09-05) 

http://www.europeanultras.com/
http://www.ultras-tifo.net/
http://www.ultraboys.se/
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5. Resultat 

Dessa intervjuer har genomförts mellan den 15e november och den 10e december 2011 och 

som tidigare nämnt är dessa personer män i åldrarna 19-36år. Jag har delat in svaren i 

kategorier och utifrån vad personerna har svarat så har jag med kodat ner dessa till de 

kategorier som finns presenterade nedan i form av kapitel. 

5.1.1 Bakgrunder 

De fem personerna har alla någon form av bakgrund kopplat till fotbollen. Även om det 

skiljer från person till person angående under vilka år som man började intressera sig för 

fotbollen så finns ändå fotbollen där på ett eller annat sätt. Det handlar då om intresset för en 

favoritklubb redan i yngre dagar samt det engagemang man lägger ned i form utav tid och 

pengar. Dock så märkte jag redan i början att det finns en person som inte lever för just 

fotbollen, utan som lever för klubben. Personen sa kortfattat såhär när frågorna började för att 

klargöra sportintresset i yngre dagar: ”Jag gick i 9an och så brydde jag mig inte det minsta om 

sport.  Jag föll för klacken, satt i 90 minuter och tittade på klacken för att se hur dem såg ut 

och vad dem gjorde helt enkelt. Jag kunde identifiera mig direkt med Black Army”. Denna 

person var egentligen den enda som stack ut på det viset att han inte hade någon som helst 

koppling till fotboll eller sport överhuvudet taget. Resterande personer hade dock klacken som 

förebild och det gemensamma var att man började i tonåren att verkligen engagera sig och 

intressera sig. Alla är dock noga med att poängtera betydelsen från klacken, det var klacken 

man såg upp till och senare ville efterlikna. Hälften av de intervjuade supportrarna är för 

närvarande inte medlem i någon supporterorganisation och att spelaren inte heller har något 

medlemskap i en supporterorganisation känns rätt självklart. 

 

5.1.2 Den svenska läktarkulturen 

Här är de fem personerna otroligt eniga och framhäver gärna och jämför också fotbollen 

kontra läktarkulturen. Man menar på att med tanke på den dåligt rankade fotbollsligan (26 i 

Europa) så är läktarkulturen otroligt stark och jämfört med publiksiffrorna så menar några på 

att vi är bland dom bästa i Europa. En person sticker ut med att säga att överlag är den relativt 

lam och det är egentligen bara de större klubbarna som har något som kan kallas läktarkultur. 

Samma person hävdar dock att ett derby mellan AIK och Djurgården är läktarkonst. En annan 

supporter säger såhär: ” Fotbollen och läktarkulturen hänger ihop. Det som gör att jag 
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verkligen älskar att gå på fotboll är också att man träffar polarna och tar en öl innan och efter, 

det älskar jag. Vad gäller läktarkulturen så är vi sedan 10-15 år tillbaka bland dem bästa i 

Europa. Det är tifon, stämning och sådant generellt. Om man jämför det med publiksiffror så 

är vi definitivt bland dem bästa i Europa. Själva våldet har alltid funnits i viss mån men jag 

tycker att det blir mindre och mindre problem för varje år. Visst det förekommer men det man 

missar i media debatten är att det faktiskt blir bättre och vi i supporterföreningarna är tydliga 

om vad som är okej och vad som inte är det.” 

 

När jag frågan efter frågar om synen på den egna klubbens läktarkultur får jag lite annorlunda 

svar. Där handlar det mer om det historiska, tre av fem personer är eniga att publiksiffrorna 

bland fansen sviktat och att man blivit färre.  Både Djurgårdens och VSK:s fansskara tycks 

svikta och att man är i en nedåtgående spiral. En supporter från AIK pratar gärna det 

historiska och framhäver att man innan SM guldet 1998 och efterföljande Champions League 

spel så var man bara några tusen på läktarna. Inga större siffror och definitivt inte i närheten 

av dagens. Kopplingen han drar är av motståndet man möter, att det kommer fler människor 

när man antingen har en betydelsefull match eller en match mot en gammal rival t.ex. IFK 

Göteborg. Den nuvarande stämningen på läktaren är däremot något positivt menar några.  

En supporter säger: Den nuvarande stämningen är bra, eller har blivit bättre tack vare Positiv 

läktarkultur. Men i början av året var den ganska hätsk. Titta bara på Malmö-Helsingborg när 

han springer in på planen. Det är inte läktarens fel utan individen. Man kan inte 

kollektivbestraffa människor för den enskildes handling. Det är ungefär som att bestraffa en 

festival för att någon blir våldtagen eller för att någon skjuter heroin på Hultsfred. Är alla 

heroinister då? Det funkar inte så. Det finns således en mindre ilska gentemot 

generaliseringen som supportrar oftast får utstå. Samtidigt måste man ha i akt att det är 

individer som är supportrar som göra dessa enskilda handlingar, det tycks samtliga 

intervjuade personer vara överens om. Man menar dessutom på att om det går dåligt för en 

klubb så är det lättare att se om stämningen blir dålig. Därför är det också i sådana situationer 

som individer från supporterskaran till ett lag gör oanade saker. Det handlar om frustration 

och även här är samtliga överens, det är oförsvarbart. 
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5.1.3 Effekter av skandaler 

”Skandaler i sig triggar igång människor, man känner ett hat och dessutom ser man fram emot 

nästa möte med klubben” Så sa en av de intervjuade personerna, en AIK supporter angående 

skandaler som skett och i synnerlighet skandalen i Södertälje den 25e april 2011 då matchen 

avbröts efter oroligheter på läktaren. Personer fortsätter med att poängtera att det är sådana 

matcher som skapar en atmosfär i dessa möten och som folk kan skapa en sorts hatrelation till. 

Det är också därför som fler personer besöker AIK-IFK Göteborg än AIK-Gefle. Några av de 

intervjuade poängterar också förlusten av supportrar efter sådana skandaler, man ser ett 

minskat supporterstöd eftersom folk som kanske följer med på bortamatcher någon enstaka 

gång inte gör detta igen eftersom det händer negativa saker. Barnfamiljer avstår från att 

besöka matcherna eftersom man är rädda för sin säkerhet. Att barnfamiljer blir rädda är 

förståeligt menar några, men att det bör de inte vara egentligen.  Man menar på att ingen 

skulle ge sig på barnfamiljer och det är olyckligt att det blir en effekt av skandaler som media 

målar upp till något som hotar allas säkerhet. Dock så finns det positiva saker som skett efter 

dessa skandaler som 2011 års upplaga av Allsvenskan haft, nämligen Positiv Läktarkultur. 

Två av de intervjuade är väldigt övertygade att Positiv läktarkultur har växt upp ur askan av 

skandalerna för att samla en enad front av supportrar som menar på att supportrarna får ta 

alldeles för mycket skit för saker som knappt skulle vara något att skriva om utanför 

fotbollsarenorna. Att supportrar anses vara smutsigt av samhället pga. skriverierna från 

kvällspressen. De två personerna är glada över att man från supportersidan tagit tag i 

problemet och istället för att alla ska föra sin egen talan har man nu en enad talan som räcker 

längre än var och en för sig. 

 

5.1.4 Supportrarnas betydelse 

Generellt sätt så finns det en stor enighet bland supportrarna inom alla dessa frågor och det 

märks tydligt att man har i princip samma syn på läktarkulturen, svensk fotboll och våld.  

Det är bara klubbtillhörigheten som är annorlunda och som skiljer dessa supportrar och 

spelaren åt. Enigheten speglar sig när jag får svar som dessa, först av en AIK supporter och 

sen av en Djurgårdssupporter: ”Betydelsen av oss supportrar är väldigt stor, då vi är hjärtat i 

en förening. Utan supportrar så fungerar det inte. Det är vi supportrar som betalar spelarnas 

löner, ledarnas löner och drar in pengar till klubben. Det är vi som är AIK. ” 
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”På ett sätt kan man säga att supportrarna är Djurgården. Medlemmarna är klubben och så är 

det ju i alla allsvenska klubbar. Vi på läktarna är de som får matcherna att bli levande och 

utan en levande läktarkultur finns det inte så mycket annat. ”Man pratar gärna om just 

supportrarnas betydelse som nummer ett. Det handlar om alltifrån ekonomin som 

supportrarna inbringar till stämningen och peppandet från läktaren. Även spelaren tycker att 

”supportrarna är sjukt viktiga” och menar dessutom på den extra motivationen man får av ett 

stort publikstöd i ryggen. Samtidigt säger han att det sällan omvänds till något negativt. Han 

menar på att som spelare vill man alltid göra det bästa för sig själv och laget och att publiken 

måste förstå det, vilket även han tycker att hans publik gör. Dock så sa han att när publiken 

börjar bua eftersom man spelat en dålig fotboll efter bara 15 minuter gör det så att man som 

spelare blir irriterad. Även om man förstår passionen från fansens sida. Supportrarna 

framhäver också supporterorganisationens jobb för att skapa stämning. Speciellt det som 

handlar om tifo och presentationen av dessa tifo på läktaren. Tiden som dessa personer lägger 

ner är otroligt mycket. Eftersom några av dem nämnde just klacken som inspiration när de 

själva blev intresserade så måste man förstå betydelsen av de personer som väljer att lägger 

ner tid på att framställa klacken på bästa sätt, oftast genom då tifo och olika arrangemang. Det 

skapar i sin tur intresse från yngre personer som fattar tycke för klubbens klack och sedan för 

fotbollen. Det har lite med rekrytering att göra, men syftet är dock mest för att stötta spelarna 

och skapa en stämning som ska stötta spelarna. Samtidigt som man vill knäppa motståndarnas 

fans på näsan genom ett finare tifo. 

 

 

5.1.5 Definitionen av en huligan 

När frågan kom upp så fick jag svar direkt, det var inget snack av hur dessa supportrar 

definierar huliganer. De fem intervjuade var alla överens och det fanns liksom inga 

tveksamheter i deras svar. Svaren kompletterades i tre av fem fall av medias svartmålning av 

supportrar som huliganer, att media inte har någon koll och bara vill sälja lösnummer genom 

att måla upp en bild som är större än verkligheten. ”Slåss kring idrott!” sa en av de 

intervjuade rakt ut.  ”Jag tänker automatiskt på organiserade firmor” sa en annan och 

vidareutvecklade det hela med att säga att personer som går ut för att slåss och som kan vara 

intresserade av fotbollen men som egentligen har som utgångspunkt att agera tillsammans 

med sin firma mot en annan firma. Sedan menar han på att det är något som förändrats de 

senaste 20åren, förr var det mer att hela klacken hade en våldsbenägen sida och ville bråka. 
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Medan idag är det firmorna som gör upp. Vill man göra upp så går man med i en firma och 

därefter bråkar mot likasinnade och där det finns oskrivna regler. Det är inte lika mycket 

gatustenar som flyger omkring idag som det var förut. 

 

Gemensamt för alla intervjuade är dock att man definierar huliganer som våldsinriktade 

personer som vill slåss för sin klubb. Det handlar inte så mycket om utseende idag heller. 

”Dessa huliganer är också vanliga personer men som gillar att slå någon på käften” sa en av 

de intervjuade. Han menar också på att det inte gör honom till en aggressiv psykopat och en 

som står utanför samhället. Huliganen gör det för att det är kul, man skulle aldrig göra det om 

man inte gillade det på något sätt. En annan fortsätter: Min personliga moral säger väl också 

att om två personer vill slåss så får de göra det.  Medias definition är bredare och om SVFF 

bryter en match pga. bengaler så kan man läsa nästa dag att "huliganerna får stopp på 

matchen". Den förväxlingen är helt sjuk. 

 

5.1.6 Definitionen av en supporter 

Definitionen av en supporter är relativt svår. Den har även varit svårare att beskriva för de 

intervjuade p.g.a. att man inte tolkar frågan: Hur skulle du vilja definiera en huligan? på 

samma sätt och man har även lite annorlunda uppfattningar om vad som ska vara 

känneteckningen för en supporter. En person menar på att man är åker på ett gäng 

bortamatcher per år. Går på majoriteten av hemmamatcherna. En annan person går lite mer in 

på djupet och menar på att en supporter är en person som stödjer sitt lag, och att det på så sätt 

finns olika sätt att göra det på. Som exempel säger han att man kan vara medlem i klubben 

och gå på matcherna, eller köpa souvenirer eller liknande. Det handlar dels om att stödja 

klubben ekonomiskt, alltså genom att köpa souvenirer eller andra saker som klubben 

tillhandhåller och som är till gynnandet för klubben. Men det handlar dels också om närvaron 

på matcher, få upp en hög publiksiffra. Desto mer människor som rör sig runt klubben och 

dess anläggningar, ju mer sponsorer känner sig självklart intresserade då man kan nå en större 

grupp människor. Klubben sitter således i en bättre förhandlingssits om det skulle vara 13000 

personer på läktarna än om det istället skulle vara 6000 personer. Vidare fortsätter en person 

med att beskriva sin uppfattning om en supporter: Man älskar sitt lag, går på matcherna och 

sjunger för sitt lag. Vad personen gör vid sidan om definierar inte han/henne som supporter. 

Oavsett om du är tandläkare eller bidragstagare eller byggarbetare så spelar inte det någon roll 

när det handlar om dig som supporter bortsett från möjligheten att stötta ett lag ekonomiskt, 
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men samtidigt är det baserat på den ekonomi du har. Så nej, en supporter är en supporter 

oavsett vad den personen sysslar med bortom fotbollsarenorna. När man summerar frågan 

finner jag det tydligt att man är överens att en supporter är någon som stöttar klubben. Via de 

två stora punkterna jag precis tagit upp från intervjuerna, alltså närvaro och ekonomiskt. Hur 

stor det ekonomiska bidraget blir är naturligtvis upp till individens plånbok. Men närvaron är 

något som alla de intervjuade håller med om. Det som skiljt dem åt är deras tolkning av 

frågan och några som gått mer på djupet än andra. 

Spelaren bland de intervjuade personerna tycker även att se mycket supportrar som besöker 

matcherna ger mycket mer än bara bra ekonomi för klubben, utan även motivation till 

spelarna. 

 

 

5.1.7 Attityden inom supportrarna 

Det är relativt lätt för enskilda människor som bara läser tidningarna och ser på nyheterna att 

säga att alla supportrar är dumma i huvudet och att alla är bråkstakar. Att supporterkulturen är 

ett skämt och att supportrarna verkar hata allt och alla. Inom detta ämne så förmedlar de 

intervjuade supportrarna en uppfattning som de själva anser att utomstående personer har om 

dem. Det handlar om en enligt dem skev bild av vad supportrarna egentligen gör. Dock så 

finns det några som håller med till viss del, att det inte finns någon eld utan rök. Men att röken 

inte är tillräckligt stor för att skapa eld. 

 

Självklart är det så att man triggar igång varandra inom grupperna. Det skapas en atmosfär 

och en spänning kring matcherna som går att spricka. Men supportrarna menar på att det inte 

är så att supportrarna själva spräcker bubblan av eufori, med det så menar man den euforiska 

känslan av matchdag och att det är dags att se laget i sitt hjärta spela. Några medger också att 

det är klart det förekommer att folk dricker för mycket, även om det handlar om fotboll eller 

någon festival så dricker alltid någon för mycket. Man menar på att det aldrig är riktigt 

rumsrent kring matcherna när det är så pass mycket folk. Man ser utmaningen som väntar 

inför motståndarklacken, helst en viktig match mot t.ex. rivaler så vill man sjunga ut 

motståndarna på andra sidan och se till att ge sitt lag bästa möjliga förutsättningar för att 

vinna matchen.  Man känner hat gentemot motståndarna. Motståndarna är hemma hos dem 

och man vill göra allt man kan för att vinna mot inkräktarna. Man ser det som eget 

territorium, det är ju trots allt sin hemmaplan det handlar om. En person beskriver det såhär: 
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Det varierar beroende på vilken typ av match, men det är en blandning mellan nervositet och 

glädje. Så är det alltid när man ska se sitt lag spela. Det finns en laddad stämning speciellt 

kring derbyn och mot Göteborg men det beror nog inte på att man vill slåss utan mer på att 

man vill sjunga ut motståndarna. Sen är det ju rivaliteten som spelar in. På något sätt är alla 

supportrarna rätt lika men att folk håller helt enkelt på olika lag och det sporrar varandra. 

 

När fokus flyttas från motståndarna till polis och media så blir några av de intervjuade 

irriterade och en besvikelse syns i deras ögon. Man gillar helt enkelt inte media, man anser 

helt enkelt att man får för mycket skit för småsaker i media, allt för att kvällspressen ska 

kunna sälja lösnummer och tjäna pengar på supportrar. En person beskriver det såhär: 

”Förtroendet för media, polis och förbund är lågt. I början av 2000-talet var det mer soft. 

Media fokuserade på de positiva bitarna och förbundet kunde ligga lågt och glida med. 

Men när det börjar gå dåligt skyller dem på supportrarna utan självkritik.” En annan supporter 

tycker att polisen kring matcherna beter sig dåligt och inte tänker på konsekvenser av deras 

handlande. Även om supportrar ibland kan göra något mindre dåligt, som att urinera 

offentligen så måste polisen kunna blunda för det istället för att tränga sig igenom folkmassor 

och gå fram hur som helst. Det irriterar folk och skapar en sämre stämning. Kritiken mot det 

svenska fotbollsförbundet kan beskrivas kortfattat såhär av en supporter: ”Jag tror ärligt talat 

att inte Lagrell förstår vad som händer. Det är bortom hans verklighet. Han kommer från små 

Sverige och förstår inte att AIK och Djurgården finns, det är 100 år av hat, kärlek och passion 

och det är en särskild grej och förbundet och Lagrell förstår det. De tror att det är en konstig 

ungdomskultur som de inte kan sätta sig in i.” Personen menar på att förståelsen för 

storstadsklubbarna och dess rivalitet är ytterst liten bland utomstående. Speciellt kritiken på 

Svenska fotbollsförbundet och Lagrell är påtalig och i princip varenda intervjuad person 

nämner honom i olika bemärkelser. 
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5.1.8 Säkerhet och arenor 

Skillnaden mellan arenorna och dess säkerhet är enorm och ytterligare en aspekt som 

supportrarna gärna tar upp för att kunna rentvå sitt rykte. Genom att bevisa och påpeka stora 

problem på arenor och säkerhetsarbetet så måste man kunna ställa sig frågan om verkligen allt 

skit är supportrarnas fel.  Samtliga intervjuade har större åsikter om detta ämne och beskriver 

gärna olika händelser som skett och hur säkerhetsarbetet funkar gentemot supportrarna. 

En person sa såhär: ” Det är framförallt en stor skillnad mellan arenorna. Jag vet inte vad det 

är för kriterier för säkerheten men som mot Syrianska (Södertälje borta) så hade jag t.ex. med 

mig en kamera och det får man inte ha, en annan hade med sig en blomkruka in och ingen 

brydde sig. En tredje hade en vattenflaska med sig in och man vet ju aldrig, det kan ju vara 

brandfarligt material eller sprit. Jag vart också inskickad på fel läktare. I Gävle gick jag bara 

rakt in med en kamera och sa: Hej jag är från AIK. Jag gjorde det till och med i Norrköping. 

Dem har ingen koll. Men samtidigt har jag varit nere i omklädningsrummet på Råsunda och 

man kan i princip bara kliva ner. Det finns kryphål och brister överallt.” 

 

Det är även stora skillnader på arenorna. Med hänsyn till hur en supporter precis beskrev sina 

erfarenheter så säger en annan att skillnaderna på relativt moderna arenor är också stora. I 

Örebro blev han inte muddrad medan i Norrköping blev han muddrad, gå igenom en 

metalldetektor och under match övervakad av stort antal poliser. Men han påpekar också 

säkerheten som Syrianska har. Samtliga intervjuade är dock av uppfattningen att det handlar 

om hur ekonomin är och hur många personer som normalt sätt besöker arenorna.  

En liten klubb har inte samma behov av att ha så bra säkerhet eftersom det är bara några 

gånger per år som en stor klubb besöker och man är inte alldeles kapabla till att ha en bra 

säkerhet när man inte är vana med mycket folk. 
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5.1.9 Politiken och SvFF 

 

Politik är det inte många som ville diskutera. Jag fick uppfattningen av att samtliga 

intervjuade är emot bland annat anmälningsplikt och polisnotor. Men att diskutera kring det 

politiska är något svårare och så finns det även mer aspekter som man behöver reflektera 

kring. Dock så menar några på att man måste diskutera varför anmälningsplikten kom och hur 

anmälningsplikten avser vara. En intervjuad tycker bland annat att om anmälningsplikten 

fungerar som så att bråkstakar förhindras besöka matcherna, ja då ska det också ske eftersom 

det förhindrar bråk. Syftet ska alltid vara att förhindra bråk och att man ska stoppa 

kriminalitet. Men då ska det också vara personer som ertappats med att ha slagits inne på 

arenorna. Att spekulera i om vem som kommer att bråka och stoppa personer som aldrig 

slagits inne på en arena är endast trakasserier och är förbjudet.  

 

En person säger såhär angående anmälningsplikten från politikernas sida: ” Man vill helt 

enkelt försöka plocka billiga poäng efter medias rapportering. Men man har baserad det på ett 

missförstånd om hur det fungerar i England. Där har man anmälningsplikt när England spelar 

EM och VM utomlands. Men också finns det inom England som inte används speciellt 

mycket. Men i Sverige tror man att man får bort huliganerna. Visst tycker man att det är en 

bra lag borde man få köra på anmälningsplikt för alla typer av brott. Har man slagits på 

tunnelbanan ska man inte få åka tunnelbana mer.” En annan person har dock några åsikter om 

beslutsfattare och polis: ” Politiken är fruktansvärt dålig för att beslutsfattarna inte är insatta. 

De vet inte orsak och verkan. Majoriteten av bråken som uppstår är tack vare att polisen 

hetsar fram det, de vet inte hur de ska agera. Dom kan inte tolerera små skit. Hade man haft 

en bra dialog med supportrarna hade det förmodligen inte blivit något större problem. Firmor 

gör inte heller upp på gatan, dem gör upp i en grusgrop. Och vill man slå varandra på käften i 

en grusgrop så är det väl klart att man ska få göra det också.” 

 

Det svenska fotbollsförbundet (SvFF) är också något som varit diskuterat och ett citat från en 

person som beskrev Lars-Åke Lagrell (f.d. Ordförandet) har också presenterats. Känslan är att 

ingen har en speciellt bra relation till SvFF och tycker att gapet mellan fansen och förbundet 

vuxit, sprickan är nu stor. Talesmannen från Positiv Läktarkultur sa såhär: ” Det behövs en 

större dialog mellan fansen och förbundet men jag tycker framförallt att det är klubbarna som 

ska sköta dialogen mellan oss för att sedan uppmärksamma våra frågor.  
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Men problemet blir när klubbarna går till förbundet eller SEF (Svensk elitfotboll) som är 

klubbarnas egen organisation, och tar upp frågorna men det finns bara 7-8 lag som har en 

större läktarkultur. I SEF sitter det 30 klubbar där majoriteten inte har några problem eller inte 

har några större supportergrupper som storstadsklubbarna. Dom blir ju nedröstade varje gång. 

Därför har vi lite att säga till om. Även om vi är fler så är det fortfarande en klubb en röst. Så 

AIK och Djurgården har lika mycket att säga till om som Mjällby, Trelleborg och Häcken.  

Svenska fotbollsförbundet måste ta supporterfrågan på allvar.” 

5.1.10 Framtiden 

Att försöka tyda framtiden och den framtida utvecklingen från en supportersyn och dess 

komponenter är svårt och svaren blev ofta svävande utan något riktigt konkret svar.  

Såklart är själva frågan svår och det är även en utmaning att svara på det. Men några av de 

intervjuade är inte särskilt optimistiska och tror på en dystrare framtid. Men det är också med 

motiveringen: om det fortsätter såhär! Några tar det sportsliga resultatet som nyckeln till ett 

fortsatt engagemang bland supportrar och även som det viktigaste i grunden för att locka nya 

supportrar. Supportrar till AIK tror även på ett uppsving i rent publikantal på matcher i 

samband med den nya nationalarenan Swedbank Arena, som dessutom kommer att vara 

AIK:s nya matcharena vid hemmamatcher. En supporter från Djurgården och en från AIK 

spekulerar också hur det skulle vara om något av lagen åkte ur. Man är överens att om AIK 

skulle åka ur Allsvenskan så skulle det vara positivt för Djurgården i det långa loppet, och 

vice versa. Dels handlar det om kortsiktig förlust av publikintäkter, men dels en långsiktig 

vinst i ökat intresse och sponsormöjligheter om man skulle vara det enda laget i den högsta 

divisionen. 

 

En supporter från Västerås tycker man måste börja forma folk i tonåren, locka till sig barn och 

ungdomar till matcherna för att visa att man ska börja hålla på stadslaget VSK och inte något 

lag från Stockholm eller Göteborg. Han tycker att det är viktigt att man helt enkelt börjar 

lägga tid på ungdomar. Dessutom ser han ett problem i att börja spela fotboll när det 

fortfarande är snö ute.  ”Vem vill kolla på fotboll när det är snö och pisskallt?” Den 

intervjuade spelaren syftar mycket på biljettpriserna och säger att om det ska kosta 300kr för 

en person att se en allsvensk fotbollsmatch från sittplats så kommer det inte hålla till slut.  

Supportern från Djurgården tror att det kan gå hur som helst. Att det beror helt enkelt på vad 

makthavarna bestämmer vilka människor som ska vara på läktaren. Medias roll är viktig 

menar han. Om det fortsätter att bara skrivas negativa saker omkring den svenska fotbollen så 
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kommer den dö ut, då ”kommer vi bara ha de allra hängivnaste på läktarna och då kommer 

det vara as tråkigt att kika på svensk fotboll” Han ger även en pik till beslutsfattarna: ” Man 

måste börja se supportrarna som en tillgång och inte som ett problem. När de fattar ett beslut 

måste dem fråga sig om det kommer gynna publiken. Om svaret är ja på den frågan så 

kommer det mer publik, mer sponsorer, klubbarna kan prestera bättre och komma ut i Europa. 

Om förbundet alltid tänker på publikens bästa så kommer det att löna sig till slut. Sett till 

publiken borde allsvenskan vara bättre än den är.” Kommentaren är väldigt talande för hela 

undersökningen och framförallt för synen på makthavares roll gentemot publiken och hela 

den svenska elitfotbollen. 
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6. Diskussion 

Resultatet visar på en enad supportersida där de flesta svaren stämmer överens med varandra 

och där supportrarna känner sig helt enkelt motarbetade av de andra, som består av 

makthavare och media. Dock tror jag att båda sidor skulle se om sitt eget hus och hellre 

kritisera motståndarna eller den andra sidan istället för att ge sig själv kritik för dåligt 

handlande. Det är dock spekulationer och kan inte på något sätt bekräftas. Men det är enligt 

mig bara rationellt tänkande. Men å andra sidan är jag själv säkert betraktad som enögd av 

andra. Resultatet stöds också utav boken Va för jävla pack e ni? Berättelsen om Stockholms 

fotbollsklackar dock till den grad att det är en bok som också utgår från supportrarnas syn och 

det mesta speglar således innehållet i resultatet. D.v.s. att en bok som bygger på supportrarnas 

historia återspeglas lätt i resultatet.  

 

Det generella är just problemet med läktaren, läktarens dilemma. Det finns klara och tydliga 

definitioner från bland annat supportrarna på vad som är huliganism och vad som inte är det.  

I likhet med den tidigare forskning och de referenser jag har tagit hjälp av så är det relativt 

svårt för dessa texter att ta hänsyn till supportrarna
24

, det är mer fokus på åtgärder och 

förebyggande insatser
25

. Faktum kvartstår dock att tendenserna till att det blir en sådan 

generalisering är att kunnigheten bland media och andra personer som förmedlar svensk 

fotboll tycks vara mycket låg inom just supportergrenen. I mitt resultat visar de intervjuade en 

bild av ett rent ut sagt värdelöst säkerhetsjobb och väldigt dålig säkerhet i övrigt. Förklaringen 

ligger i förmedlingen av bilden och hur media samt andra informatörer vill fokusera frågorna.  

 

De intervjuade menar på att supportrar inte är huliganer. En intervjuad menar på att huliganer 

är något som sker på sidan om och det man gör som en huligan inte kan definiera personen 

som supporter. Det är således viktigt att skilja dessa två aspekter åt. Man definierar huliganer 

som personer som har för avsikt att slå någon på käften, att bråka helt enkelt. Något som 

motbevisar Tore Brännbergs teori om att det finns många olika begrepp inom huliganism, där 

han bland annat nämner att det finns en sorts ”Frustrationshuliganism”
26

 där Brännberg menar 

på att det uppkommer frustrationshuliganism eftersom supportrar upplever att de blir dåligt 

bemötta. Supportrarna säger visserligen att de blir dåligt bemötta av utomstående, men att 

                                                           
24

 Havelund, Joern och Rasmussen 2010 s 56 
25

 Green 2009, s 88 
26

 Havelund, Joern och Rasmussen 2010 s 65-66 
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detta skulle vara innebära ännu mer hat och våld kopplat till frustration är något supportrarna 

inte ställer sig bakom. Supportrarna tycks vara eniga att bråken inte är sammankopplade på 

själva arenan utan det istället är så att det handlar om personer som har bråket som hobby 

utanför fotbollen. Man beskriver det helt enkelt så att om två grupper av personer helt enkelt 

gillar att slå varandra på käften och det verkar vara en enighet att om två grupper vill göra upp 

så får man gärna gå till något avskilt ställe och slå på varandra. Det har inte med 

supporterskapet att göra. Man är eniga att just supportrar är där för sitt lag och sjunger fram 

laget.  

 

Supportrarna riktar stor kritik till säkerheten kring arenorna, den bristfälliga säkerheten gör 

det lättare för de som faller ur ramen för vad en supporter är att förstöra för de andra. Man vill 

inte heller se en kollektiv bestraffning. Supportrarna beskriver problemet med 

generaliseringen som att det är ungefär som att bestraffa en festival för att någon blir 

våldtagen eller för att någon skjuter heroin på Hultsfred. Är alla heroinister då? Det funkar 

inte så. Man riktar dock kritik till supportrarna och organisationen, Djurgårdssupportern 

tycker att järnkaminerna måste bli bättre på att få ut en bild av sig själva som är överens med 

verkligheten. Att media är dålig på att skilja på supportrar och huliganer. Man är inte en 

huligan för att man tänder en bengal på läktaren. Dessutom är man överens av att det finns de 

som går över gränsen och vissa som blir överförfriskade. Problemet ligger i att supportrarna 

själva anser att det är sånt som händer och man ser förbi problemet. Samtidigt är det så att 

varje helgdag sker det brott som har samband med fulla personer. Det är inget 

supporterproblem utan kanske mer av ett samhällsproblem där individer har svårt att handskas 

med alkoholen. 

 

Denna undersökning utgår som tidigare nämnt från Grundad teori och med hjälp av denna 

teori så kan man alltså dra det nära samarbetet mellan insamlingen, analysen och resultatet. 

Erfarenheterna varierar från individ till individ och det kan även vara svårt att tolka svaren. 

Det var dock lättare att sammankoppla resultatet med teorin, bland annat så kan man se en 

koppling mellan kommentarerna om att slagsmål sker för att man gillar det, som hobby. Med 

Ingrid Jacobssons bok om antologin om huliganism, kroppsfixering och idrottsliga ideal.  

Det går dock att hitta en sorts sammankoppling om man jämför Ingrid Jacobssons bok med 

Anders Green och Tore Brännbergs texter. Ingen av dessa böcker går in på djupet kring 

dilemmat på läktaren och faktiskt jämför supportrar med huliganer, även om Ingrid Jacobsson 
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inte har för avsikt att definiera just supportrar och huliganer så gör man antagandet att det är 

huliganer som ingår i texterna. Gör man vidare en jämförelse dessa texter med mitt resultat 

kan man också se att Ingrid Jacobsson kan ligga närmare resultatet än de andra, dels för att 

boken innehåller kvalitativa intervjuer som känns trovärdiga men dels också för att 

huliganism handlar om kroppsfixering och slagsmål gentemot liksinnade grupperingar. Tore 

Brännberg förekommer också i denna bok men precis som i Havelund, Joern och Rasmussen 

så pratar Brännberg om huliganism utifrån definitioner som inte stöds utav mitt resultat
27

.  

Resultatet i sig är inte anmärkningsvärt och eftersom supportrarna hade i princip samma 

utgångspunkter och formuleringar måste man ge det trovärdighet och samtidigt kunna anta att 

det speglar många fotbollssupportrar. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27

 Ingrid Jacobsson. 1996 s 31 
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7. Slutsats och Reflektioner 

I den här uppsatsen har jag kommit fram till olika reflektioner. För det gäller det att se 

överblickande över fotbollen för att förstå passionen som finns bland eldsjälar inom 

supporterorganisationerna. Det har varit svårt att pussla ihop bitarna eftersom det är svårt att 

hålla isär det man egentligen skriver eftersom man är så pass insnöad på just supporterskap 

eller huliganism. Som supporter är man även utsatt för samhällets blickar och dess oförmåga 

att separera enskilda individer mot en grupp. Resultatet säger att en supporter inte är någon 

huligan. Vad en supporter gör vid sidan om fotbollen definierar inte individens status som 

supporter. Det har två personer konkret uttalat sig om i uppsatsen och vid närmare eftertanke 

har jag hört samma ord från andra personer som velat uttala sig om supportar. 

 

Givetvis ska man också ta hänsyn till att supportrar kan vara väldigt enögda och blinda. 

Speciellt eftersom det är svårt att vara självkritisk. Men samtidigt måste man försöka jämföra 

resultatet med tidigare forskning och teorin, det enklaste att beskriva detta är att jag inte 

presenterar någon forskning om själva supportrarnas egna synpunkter. Den forskningen är 

definitivt svår att få fram. Utan jag har istället fokuserat på att det finns en annan sida av 

supporterskapet än vad som presenteras i böckerna, böckerna är mest hårdfakta utan någon 

större inblick i supporterskapet, med undantag för Ingrid Jacobssons bok. Jag ha valt att 

presentera en uppsats om supportrar syn, resultatet speglar såväl frågeställningarna som de 

olika begreppen jag diskuterade. Tillsammans med metoden har det gett mig ett resultat som 

jag kan vidareutveckla i framtiden, eller än mer, gett mig en ökad förståelse för de olika 

synpunkter som finns. Tillämpningen av erfarenhetsgrundad metod kan med en tillbakablick 

ses som lyckad och framförallt ytterst viktig för att få fram ett resultat överhuvudtaget. 

Bevisligen är supportrarna viktiga, annars skulle inte ämnet vara så aktuellt vid nuläget. 

 

 En släkting sa dessa ord till mig i samband med ett julfirande: ”Dessa jävla supportrar som är 

så blinda för sitt lag och som skriker och gormar när deras lag fått en solklar utvisning mot 

sig. Dessa förstår jag mig inte på.” Orden han säger skulle egentligen vem som helst kunna 

säga som inte är speciellt insatt. Jag stod på mig och sa att om han hade haft ett favoritlag som 

han stödjer i vått och torrt så skulle han själv bete sig likadant. Naturligtvis förnekade han 

detta och kallade dessa personer mer eller mindre för huliganer. Jag själv kan inte heller 

komma och säga att han har fel osv. Det är hans uppfattning och alla har rätt till en egen tanke 

och uppfattning. Då får man titta på olika bakgrunder till denna uppfattning. Vad jag vet så 
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läser han, det ska tilläggas att han är av den äldre generationen och har några år kvar till 

pension men vad jag vet så läser han ofta tidningen, ser på några hockeymatcher per år och 

har ingen direkt koppling till något enskilt lag. Det är enligt mig en allmän åsikt bland de 

svenska medborgarna, och även också samhället i övrigt.  Bilder som författare och forskare 

samt journalister är viktiga för att öka förståelsen för båda sidor. Med båda sidor så räknar jag 

att supportrar står på ena sidan och resterande samhället på andra. För det är så supportrarna 

ser det. Att de blir motarbetade och bespottade på.  Vidare vill jag gärna belysa det faktum att 

svensk fotboll är beroende av sin publik på ett annat sätt än t.ex. England, som tagit med 

hårdhandskarna för att bekämpa supporterproblem som Anders Green rapporterat om. 

Problemet är dock att England har andra förutsättningar för att ändå locka publik och 

sponsorer, tack vare deras position inom fotbollsvärlden med en högstsaliga i absolut 

världsklass. Sverige har inte samma förutsättningar, dels eftersom man placerar sig på dryga 

26e plats i rankingen men dels också eftersom vi har endast ca 9 miljoner invånare till 

skillnad mot Englands ca 50 miljoner. 

 

Ser man på den svenska supporterkulturen och supportrarna så finner man i resultatet en 

önskan om dialog mellan makthavare och supportrar. Det tyder på en vilja att få det att funka 

med en från supporternas sida aktiv supporterkultur och uppmuntrandet från beslutsfattarna 

inom svensk fotboll, men också riksdagen. Frågeställningarna belyser också skillnaden med 

att vara en huligan och en supporter. Supportrarna själva ser en stor skillnad och som jag 

skrev i resultatet så ser supportrarna att det finns de som vill slåss och de gör det för nöjes 

skull. Visst, man kan hävda att det är helt galet och att det inte står rätt till att vuxna 

människor vill slå varandra. Av att döma så handlar det inte heller om just laget, vilken 

förening det är. Utan det är egentligen bara som så att dessa personer som slåss har en 

förening, ett lag som gemensamt intresse och det finns likasinnade personer som har 

detsamma i någon annan förening som möts och gör upp på en neutral mark bortom arenorna, 

det är att kalla huliganism. Supportrar som sjunger, skriker och tänder bengaler i klacken, 

eller personer som går på matcherna och laddar upp med ett par öl innan. Det är supportrar, 

inte huliganer. 
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