
När rekordpubliken fyller Sveriges arenor sprider en ny 
våldstrend oro och förvirring över Fotbollseuropa



2022 var året svensk fotboll äntligen kunde komma 
tillbaka till läktarna under en hel säsong. Det var året 
Hammarby slog rekordet för högst publiksnitt någonsin 
för en klubb i Allsvenskan. AIK och Djurgården slog sina 
publikrekord. Fler såg IFK Göteborg än sedan de vann 
SM-guld 2007. Det var till och med året Allsvenskans 
publikrekord från 2015 var på väg att petas ner från 
tronen. Men bredvid den glädjande statistiken finns det 
en desto dystrare:

Smällare har flugit in på familjeläktare. 

Barnfamiljer har hamnat i kläm för kravaller. 

Uppemot hundratals våldsutövare frihetsberövades – 
för att de ville boxa på en med Hammarby-tröja istället 
för sin gulsvarta AIK-mundering och tvärtom. 

Det är ovärdigt vår supporterkultur. 

Jag har själv stått på sektioner där det stås och sjungs 
istället för att sitta ner. Det har inte för en sekund hand-
lat om att slåss. Jag har inte för en sekund varit nära ett 
slagsmål eller känt mig osäker för den delen heller. Sam-
tidigt har jag full förståelse för att man känner så – och i 
stor grad är det – när olika typer av pyrotekniska-pjäser 
flyger ovanför en i luften. 

Istället har jag känt mig som en mer aktiv del av något 
större. Det går inte att komma närmare duellerna på 
planen, som utomstående, än när man själv sjung-
er fram de som krigar på den. Inte heller är det en 

plats för politik, vardagsproblem eller bekymmer. Man 
tänker på hur det går för laget. Vinner det är man glad. 
Förlorar det fick man åtminstone känna sig fri för en 
stund. Precis som de som sitter på långsidan. Skillnaden 
är att man vill stå upp och låta sina stämband vibrera en 
större del under de 90 minuterna. 

Normen om ståplatskulturen är en annan. Den 
berättar en oberättigad historia om snudd på anarkister, 
som inte gör något annat än att bedriva vanvett genom 
våld. Jag vet att de finns, jag tycker det är den största 
utmaningen att tackla för svensk fotboll i nuläget. Däre-
mot är de en mikroskopisk del av de som befinner sig på 
våra arenor. 

Ta kravallen under Stockholmsderbyt mellan Hammar-
by och AIK tidigare i höstas till exempel. När ett hund-
ratal personer valde att visa upp sina kompetensbrister 
genom att, på ett fullkomligt oförsvarsbart vis, först 
slåss vilt inne på arenan och sedan omhändertas av poli-
sen när de tänkte göra det igen i huvudstadens utkant. 

Det var sannerligen inga fredsbevarare eller framtida 
nobelpristagare som visade upp sig den dagen – men de 
var 97 personer av de cirka 45 000 åskådarna som var 
på Friends Arena, vilket är ungefär två tusendelar av 
de som befann sig på nationalarenan. Det är naturligt 
och helt rätt att debatten efter handlar om upploppet, 
det var länge sedan något liknande hände på en svensk 
läktare, men att dra hela supporterkulturen över samma 
kam för det är att fara med direkt osanning. 

Samtidigt är det de som slåss och kastar bengaler 
på de svenska läktarna som möjliggör att se ner på det 
finaste vi har i svensk fotboll. Det är knappast överpri-
sade korvar, innehållande lika mycket kemikalier som 
konstgräset, som lockar miljontals åskådare till plaststo-
larna när oktober blir allt mörkare och kyligare.  

Det är en stämning och inramning i världsklass, och 
stark tillhörighet till ens lag, som får svenskarna att fylla 
arenorna år efter år. Flera ligor, bland annat Norge, 
Danmark och Cyperns (!), har en högre ranking. I vissa 
av dem strömmar dessutom oljepengar in från alla tänk-
bara icke-demokratiska håll och kanter. Än så länge är 
den svenska fotbollen världsunik med sin föreningsde-
mokrati, samtidigt som vi har lyckats behålla känslorna 
inom sporten. Att förpesta det med våld är det absolut 
sista vi behöver.

Trevlig läsning! 

Viktor Fridén

Det finaste vår fotboll 
har dras ner i skiten

Nya våldsamma falanger 
sprider oro över Europa
Samtidigt som allsvenskan och superettan nästan 
slagit publikrekord har läktarvåldet ökat både i 
Sverige och i Europa. Svensk Elitfotbolls generalse-
kreterare Mats Enquist berättar om hur de arbetar 
för att lösa problemet. 

Forskaren förklarar: ”En 
protest mot samhället”
De samlas i grupper för att slåss mot varandra. 
Men varför? Och vilka psykologiska fenomen ligger 
bakom läktarvåldet? Niklas Fransson, från psyko-
logiska institutionen vid Göteborgs Universitet, för-
klarar vad som kan göra en människa till huligan.  

Mats Enquist. Foto: Sef

Mycket snack och lite 
villkorstrappa
När det riktades som mest kritik mot polisen och 
villkorstrappan kunde Göteborgspolisen dra ner på 
matchpersonalen. Supporterpolisen Anders Halle-
sjö berättar om hur de arbetar, varför villkorstrap-
pan inte fungerade och mer därtill. 

Därför saknar supportrar 
förtroende för polisen
AIK:s sportsliga misslyckande har kantats av en 
av de största läktarkravallerna på lång tid inom 
svensk fotboll. SLO:n John Skärlund berättar om 
hur supportrarna arbetar mot ordningsstörning-
ar och varför de saknar förtroende för polisen. 

Andes Hallesjö. Foto: Privat
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”Jag är inte huligan för 
att jag står i klacken”
Federico Medina har följt Djurgården från 
botten till toppen. Under tiden har han varit 
med om ”regelrätta kravaller”, sett fler och 
fler personer komma till Sofialäktaren och 
bemött normer om Sveriges supporterkultur. Federico. Foto: Privat



Först fick Villkorstrappan stora delar av den svenska fotbollen att rasa. 
Sedan har publiken strömmat in på arenorna efter att pandemirestrik-
tionerna försvunnit – samtidigt som en ny våldstrend skapar oro över 
Fotbollseuropa. 
Men hur ska det ökade läktarvåldet upphöra? Och vad ligger bakom det?
– En känsla några lyfter upp är att man tror det är av samma anledning 
som att man dras för att kasta sten på blåljuspersonal, säger Svensk Elit-
fotbolls generalsekreterare Mats Enquist. 

Nya våldsamma falanger 
sprider oro över Europa



– Den löste inga problem utan istället 
retade man upp folk som inte hade 
gjort något innan. Det har inte sett ut 
så i år, utan nu har man lagt energi 
för att försöka ta de som begår brott. 
Det tror jag är en bra nivå. Nu står 
det inte folk och skanderar “polisen – 
fotbollsmördare” på läktarna. 

För att publikökningen inte ska mins-
ka som konsekvens av det ökade vål-
det säger Mats Enquist att det gäller 
att ha två tankar i huvudet samtidigt. 

– På tre miljoner besökare är det en 
otroligt hög andel som inte ägnar sig 
åt de här dumheterna. Då behöver vi 
våga vara positiva mot den gruppen. 
Men den lilla, lilla klick som inte 
beter sig måste vi lägga alla energi 
på att komma åt. De måste verkli-
gen känna att det inte är okej att gå 
på fotboll när man beter sig på det 
sättet. 

Mats Enquist poängterar att 
supporterkollektivet inte är en, stor 
monoton grupp, utan uppemot 30 
000 till 50 000 personer, med olika 
grund och värderingar, som råkar gå 
på fotboll samma dag. Därför måste 
man tänka som i resten av samhället 
för att råda bukt på problemet. 

– När Stockholmarna går ut är det 
ett fåtal av dem som kommer bete 
sig illa på krogen. Då kan du inte dra 
alla Stockholmare över en kam, du 
måste hitta de som faktiskt har begått 
brotten. Det är inte annorlunda på 
fotbollsläktare.

Mycket av kritken mot polisen 
handlade om villkoren mot tifon 
och “overhead-flaggor”, det vill säga 
läktarkoreografi som ofta täcker 
hela klacksektionen. Dels använder 
supportrar som bryter mot ord-
ningslagen sig av det för att försvåra 
identifieringen av dem. Dels är det en 
betydande del av den svenska sup-
porterkulturen. 

Hur ska man komma åt perso-
nerna som missköter sig utan 
att skada kulturen på läktarna? 

– Du är inne på extremt svåra frågor 
hela Europa brottas med. Jag ska 
inte säga att jag har det enkla svaret, 
men jag kan säga en del saker man 
inte ska göra. Man ska absolut inte 
börja med att reta upp hela suppor-
terkulturen och förbjuda alla typer 
av flaggor, alla typer av banderoller. 
Man ska inte säga att alla som står 
på en klackläktare, oavsett ålder, ska 
könsvisiteras. Det är ungefär lika 
effektfullt som att stoppa ner en pin-
ne i ett jordgetingbo och veva runt. 
Chansen att man hittar någon typ av 
framsteg är lika med noll. Vi kommer 
aldrig ha möjligheten att stoppa gre-
jerna på läktaren om vi är i krig med 
våra supportrar, eller ännu värre om 
supportrarna är i krig med polisen. 

Istället betonar Mats Enquist 
vikten av en gemensam dialog om 
vad som ska tillåtas på en fotbollsare-
na. Sef har också graderat in ord-
ningsstörningarna i olika områden, 
beroende på hur allvarliga de är. 

I den vita zonen finns vanliga tifon, 
som Mats Enquist menar är helt ofar-
liga i sin enkelhet. 

I den gula zonen finns ordningsstör-
ningar, brott mot ordningslagen, som 
att tända bengaler eller maskera sig. 

Sedan finns den röda zonen. I den 
placeras handlingar som kan leda till 
direkta skador, som våld, utskjutande 
av fyrverkeripjäser och kastande av 
bengaler. 

– Går man till frontalattack mot den 
gula zonen får du alla mot dig på 
arenan. Då är det hemskt svårt att 
komma åt den röda zonen. Just nu 
lägger vi resurser på att komma åt 
den röda zonen. Och gudarna ska 
veta att vi och andra ligor har haft lite 
utmaningar i år. Jag hoppas vi kan 
hitta lite lösningar under vintern som 
gör att vi stoppar upp det hela. 

Om det fortsätter som under säsong-
en 2022, och hösten 2021, befarar 
Mats Enquist att röster högre upp 
kommer kräva ett tuffare arbetssätt 
igen. Därför menar han att det ligger 
mycket i supportrarnas intresse att 
fundera över var gränserna går. Att 
villkorstrappan kommer appliceras 
som den gjorts tidigare menar han 

inte är särskilt troligt däremot. 

– Då kanske man funderar på andra 
åtgärder som mer kameraövervak-
ning, annan typ av visitation, bättre 
uppföljning, fler supporterpoliser på 
läktarna…

Avslutningsvis lyfter Mats 
Enquist upp ett exempel på hur stor 
inverkan ett fåtal supportrar kan ha 
på ett evanemang. Det handlar om 
ett Stockholmsderby, för några år 
sedan, där en bengal kastades in på 
familjeläktaren och en fotograf fick 
en stolsrygg i huvudet. 

– Det var för jävligt. Vi hade ett 
uppföljningsmöte där vi diskuterade 
vad vi kunde lära och göra annorlun-
da och så vidare. Det var både polis, 
klubbar, SLO:er och andra. Alla var 
både skärrade och förbannade. 

Till slut kom Mats med den retoriska 
frågan: “Om de två åskådarna som 
kastade bengalen och stolsryggen 
inte hade gått på evanemanget, hur 
hade ni bedömt det då?”. 

Då svarade en av polischeferna att 
det hade varit ett succéevanemang. 

– Där ser man hur tunn linjen är. 
Ett par supportrar kan förändra ett 
evanemang från succé till att bli det 
sämsta vi har haft på flera år, säger 
Mats Enquist. 

Polisen och Riksidrottsförbundet har 
sökts utan resultat. 

De svenska läktarna har utmärkt sig på två olika sätt 
efter att pandemirestriktionerna försvann i september 
2021. Dels har det strömmat in publik i snudd på re-
kordfart i allsvenskan och superettan. Dels har en ny, 
oigenkännbar våldstrend skapat oro över hela Europa – 
och även drabbat Sverige i form av bengaler som kastats 
mellan sektioner och en av de största läktarkravallerna 
som skådats inom svensk fotboll på länge. 

Mats Enquist är generalsekreterare för Svensk Elitfotboll, 
Sef. Samtidigt som han är glad över det ökade antalet 
som går på fotboll i Sverige är han orolig över det ökade 
läktarvåldet. Vid intervjutillfället har Sef inte samlat in 
alla uppgifter de behöver för att kunna säg vad trenden 
beror på med säkerhet. Däremot har de noterat att det 
verkar vara nya grupper och yngre människor som ligger 
bakom ökningen, som varken polis eller klubbar över 
Europa känner igen. Framför allt sticker de ut genom sitt 
våldsamma beteende. 

– Vi har nästan inte sett några våldsinslag överhuvudta-
get på läktarna på väldigt lång tid. Vi måste försöka förstå 
varför det blivit så här. En känsla några lyfter upp är att 
man tror det är av samma anledning som att man dras 
för att kasta sten på blåljuspersonal, eller söker sig till de-
monstrationer. Man vill helt enkelt vara med om stöket, 
säger Mats Enquist. 

Under årens gång har Sveriges arbetssätt för att mins-
ka läktarvåldet varierat. 2019 kom däremot en vändning, 
som fick stora delar av Fotbollssverige att rasa unisont, 
när polisen införde villkorstrappan tillsammans med 

Riksidrottsförbundet, RF. Mats Enquist och Sef var emot 
den nya strategin från början och menade att det skulle 
leda till “förskräckelse”. Mats Enquist berättar också att 
Sverige hade fått beröm för sitt arbete med problemet 
innan villkorstrappan presenterades. 

Efter en utvärdering inför årets säsong ersattes villkor-
strappan med exkluderingsstrategin. 

– Den är vi ganska överens om både från supporterhåll, 
klubbarna, polis och oss, Sef. Vi ska försöka identifiera de 
som har begått något på läktarna och ta de individuellt. 
Sammanställningen är inte klar, men jag törs säga att så 
här pass många åtal och tillträdesförbud var det länge 
sedan vi hade. Det visar att vi har fått en mer aktiv polis- 
och åklagarverksamhet inom fotbollen. 

Samtidigt tar det tid att se effekten av den nya metoden 
då det kan ta uppemot ett år att tilldela straff till de som 
missköter sig på läktarna. I nuläget är polisen också över-
ens med Sef att villkorstrappan inte var en bra metod. 

– Det är som att polisen skulle ta ditt körkort för att 
någon annan har kört för fort. Då tror jag stämningen 
bland bilförare snabbt hade blivit lite ganska tråkig, milt 
uttryckt, säger Mats Enquist. 

Sefs generelsekreterare tycker villkorstrappan var 
kontraproduktiv och straffade de som inte hade begått 
brott, som klubbarna som inte kunde sälja ut sina sek-
tioner, eller oskyldiga supportrar som inte längre kunde 
använda sitt årskort, på grund av polisens restriktioner. 

Villkorstrappan
Villkorstrappan är ett arbetssätt polisen införde inför den allsvenska säsongen 2019. Den går ut på att införa olika 
restriktioner på arenan efter hur supportrarna beter sig. Det kan till exempel vara att förbjuda flaggor över en viss 
storlek eller dra ner på publikskapaciteten på en sektion. Efter säsongen 2021 finns den fortfarande kvar i svensk 
lagstiftning men tillämpas inte längre på samma sätt. 

Exkluderingsstrategin
Exkluderingsstrategin är det nya arbetssättet som presenterades inför årets upplaga av Allsvenskan. Den går ut på 
att identifera individerna som begår brott på läktaren och lagföra dem. 

Till våren lämnar Mats Enquist Svensk Elitfotboll efter elva år. Foto: Sef. Högst upp på villkorstrappan fanns hotet om tomma läktare. Genrebild. Foto: Pixabay



“Jag är inte huligan för 
att jag står i klacken”

2009 började Federico Medina gå på 
Djurgårdens matcher. Han gjorde det 
trots att han var ointresserad av spor-
ten till sin början. Och tur var kanske 
det, för sportsligt gick det inte så bra 
heller. Blåränderna tvingades kvala 
sig kvar i allsvenskan mot Assyriska. 

Men Djurgården vann kvalet. Käns-

lan efter segern, och gemenskapen på 
Sofialäktaren, fick Federico att köpa 
säsongskort till året efter. Sedan dess 
har han varit en konstant i Djurgår-
dens klack. Och i takt med att han 
skaffat sig vänner för livet på läkta-
ren har Djurgården tagit allt större 
sportsliga kliv. 2018 vann de svenska 
cupen, 2019 vann de SM-guld och i år 
har de tagit fler poäng i ett europeiskt 
gruppspel än vad något svenskt lag 
gjort någonsin, visserligen i ny-
startade UEFA Conference League. 
Framgångarna har gjort den blåran-
diga plånboken till den näststörsta i 
Sverige och Federico är optimistisk 
för framtiden. Annat var det för tio år 
sedan…

– Man trodde inte det var här man 
skulle vara när man härjade med 
Pelle Olsson och tråkigt 4-4-2-tjonga-
”Långa bollar på Bengt”. Nu är det 
skönspel och man känner att vi kan 
bli oslagbara om vi får det här att 
funka. Framtiden kan verkligen till-
höra oss, både i Europa och i Sverige. 
Det är jävligt häftigt, säger han. 

I oktober var han på sin första 

bortamatch i Europa när Djurgården 
vann med 1–0 borta mot belgiska 
Gent. Schemat som sjuksköterska 
är anpassat efter lagets hemmamat-
cher i högsta möjliga grad, samtidigt 
som Federico försöker hinna med så 
många matcher på bortaplan som 
möjligt. Totalt blir det mellan 15-20 
matcher per år, men en bortamatch 
med Djurgården i Europa trodde han 
inte han skulle få uppleva. 

I takt med framgången slog Djur-
gården sitt publikrekord i år. Federi-
co tror det är en kombination av de 
sportsliga resultaten och bytet från 
Stockholm Stadion till Tele2Arena. 

– Jag kan älska “Stadion” hur mycket 
som helst, av rent sentimentala skäl, 
men någonstans behöver det vara 
bekvämt att gå på fotboll. Träläktare 
i all sin ära, men Tele2 är en bekväm 
arena och det är klart det drar folk av 
sina skäl. En bra dag på stadion var 
7000 pers, och nu är en dålig dag 10 
000-12 000.

Dessutom har klacksektionen Sofi-
aläktaren blivit bättre på att dra folk, 

Han har följt Djurgården 
från botten till toppen. 
Under tiden har Federico 
Medina skaffat sig vänner 
för livet, sett hur fler och 
fler personer kommit till 
läktarna och bemött orätt-
visa, kollektiva fördomar. 
– Vi har haft Lollapaloo-
za och Bråvallafestivalen 
där det var sexuellt våld 
mot kvinnor. Inte säger 
man då att alla festival-
människor är avskum, 
men vi fotbollssupportrar 
får alltid ta skiten kollek-
tivt, säger han. 

Federico med kompisar i 
Gent. Foto: Privat. 

Federico, längst till höger, laddar upp inför derby mot AIK i Humlegården. Foto: 
Privat.

samtidigt som fler personer fått upp 
ögonen för svensk supporterkultur. 

– Vi kommer aldrig bli Barcelona, 
vi kommer aldrig spela så vacker 
fotboll. Svensk fotboll kommer aldrig 
ha de pengarna för att tävla med de 
lagen. Men vi har vår publik, och det 
skapar också en genuin publik i Sve-
rige på ett sätt man inte ser i Premier 
League eller La Liga. Det är det som 
drar folk, och det gör det på ett bättre 
sätt än att vi spelar vacker fotboll 
eller att massa pengar är i rörelse. 

Men efter pandemin har det också 
blivit våldsammare igen på de svens-
ka arenorna. Framför allt märkte 
Federico av det i början på säsong-
en. Då hade Sofialäktaren problem 
med inkastade förmål, vilket de varit 
dukiga på att städa bort innan genom 
självrannsakan och tydliga marke-
ringar mot de som kastade in. 

– Vi var duktiga på att rensa bort 
det där. Var det stök var det sällan 
inne på arenorna. Nu har det varit 
bengaltennis (att pjäserna kastas 
mellan sektioner) här och där. Och 
det är förjävligt. Det ska bara inte 
ske, punkt. 

Anledningen bakom stöket tror 
Federico till största del är att sup-
portrarna var borta från arenorna 
när pandemirestriktionerna gällde. 
Nu när de fyllts igen har det dels lett 
till att nytt folk kommit till arenorna. 
Dels har de som tidigare städat och 
markerat på läktarna glömt bort att 
göra det – då adrenalinet och käns-
lorna över att äntligen vara tillbaka 
tagit över. När det gamla betendet 
satt sig igen blev det däremot lugnare 
igen, mot slutet av säsongen, menar 
Federico. 

Mats Enquist sa att det var en 
ny våldsam grupp som går på 
fotboll efter pandemin vars be-
teende man inte riktigt känner 
igen, har du märkt av det också? 

– Nej, det skulle jag inte påstå. Inte 
att på något sätt att medelklassen har 
gått på fotboll och nu har knegarna 
kommit dit, det skulle jag absolut 
inte påstå. Jag tror bara det har 
blivit en uppsvängning rent publikt, 
och det drar med sig alla sorter av 
människor. Allt från de som drick-
er kaffe och käkar mazariner vid 
mittlinjen, och tycker det är perfekt, 

till de som står i klacken och tycker 
det är “kul” när det blir våldsamt. Om 
hundra nya människor kommer är 
det ju hundra nya personligheter. Jag 
skulle inte säga att en ny subkultur 
har kommit till fotbollen, utan det 
handlar mer om att det har kommit 
fler antal människor, och då kommer 
det vara ounvidkligt att man får med 
sig folk som har ett våldskapital. 

Samtidigt har Federico aldrig känt 
sig osäker på en fotbollsarena – och 
tror inte han kommer göra det heller. 
Anledningen är en konsensus mellan 
fotbollssupportrarna, där Federico 
menar att det syns vilka som vill slåss 
eller inte. 

– Det gick ganska fort innan man 
märkte att en situation var på väg att 
eskalera. Och då går man därifrån. 
Jag har varit på många matcher och 
derbyn, i början på 2010-talet var det  
regelrätta kravaller utanför Råsunda 
(AIK:s dåvarande hemmaarena, reds. 
anm.), men jag har fortfarande inte 
känt mig osäker. Jag har aldrig känt 
mig otrygg för jag är inte ett dugg 
intresserad av att slåss – och då kom-
mer jag inte hamna där heller. 

En annan tänkbar anledning till 
det ökade våldet är den sportsliga 
prestigen som står på spel i hu-
vudstaden. På de senaste åren har 
Hammarby, AIK och Djurgården 
varit konstanter i allsvenskans topp 
när säsongens ska summeras, och i 
snudd på varje derby, åtminstone i 
slutet av säsongen, kan SM-guldet 
mycket väl avgöras. 

Federico berättar att det alltid varit 
AIK som varit den stora rivalen för 
honom. Hammarby brydde han 
sig knappt om tills de gick upp till 
allsvenskan 2015 – och Djurgården 
tvingades dela arena med dem. I 
fjol vann även Bajen sin andra titel 
någonsin – och numera är de, utöver 
AIK som värvade John Guidetti i 
sommar, att räkna med inom svensk 
fotboll. 

– Hammarby har börjat komma upp 
nu som en rival och någon man vill 
klå. När ett tredje lag kommer in i 
kampen om att vara bäst i stan är det 
klart att du får en hårdare rivalitet. 
“A new player has entered the game” 
liksom. Det blir en annan grej. Det 
finns ju en faktor som gör rivaliteten 
mellan Hammarby och Djurgården 

hård, just att vi tvingas dela arena. 
Det tror jag inte vi hade sett om vi 
hade sluppit dela på Tele2, då hade 
det nog fortsatt med AIK och Djur-
gården, så får Hammarby vara på sitt 
hörn. 

Mats Enquist har också nämnt 
vikten av att belöna de som beter sig 
på arenorna. Samtidigt ska man gå 
hårt åt de som begår ordningsstör-
ningar. Federico tycker man lyckas 
med det i nuläget och att det är vägen 
att gå. Samtidigt menar han att fot-
bollssupportrar är den enda gruppen 
i samhället som dras över en kollektiv 
kam, när det är ett fåtal individer 
som inte sköter sig. 

– Jag har behövt argumentera för att 
jag inte är huligan för att jag står i 
klacken x antal gånger på mitt jobb. 
Då säger de “men du vet väl vilka det 
är som kastar bengaler”. Jag har inte 
någon aning om vem det är som kas-
tar bengaler, jag känner inte dem. De 
säger inte så om konsertbesökare om 
det blir kaos. Vi har haft Lollapalooza 
och Bråvallafestivalen där det var 
sexuellt våld mot kvinnor. Inte säger 
man då att alla festivalmänniskor är 
avskum, men vi fotbollssupportrar 
får alltid ta skiten kollektivt.

Han utvecklar:

– Vi är väldigt många där som aldrig 
hållit en bengal eller slagits eller gjort 
någonting. Vi är där för att gå på fot-
bollen och för att sjunga för vårat lag. 
Vi är individer allihopa, det är inte en 
enda person som står där, säger han. 

Federico har också pratat med 
personer som varit oroliga för att 
släppa iväg sina barn på matcher. 
Han menar att det är en självklarhet 
att barnen ska gå på match, trots 
utvecklingen efter pandemin. 

– Det är aboslut säkert att gå på fot-
boll, det är farligare att gå på krogen 
kan jag tycka, säger han. 

Ska man prata om den våldsamma 
utvecklingen efter pandemin tycker 
Federico det är viktigt att lyfta upp de 
positiva aspekterna av supporterkul-
turen. 

– Jag har fått vänner för livet på läk-
taren. Det finns inte en chans att våra 
vägar hade korsats om det inte var 
för att vi håller på Djurgården.  



Forskaren förklarar: ”En 
protest mot samhället”

Niklas Fransson är lektor på den psykologiska institu-
tionen vid Göteborgs Universitet. Han tror att deindi-
viduations-teorin, det vill säga att individer känner sig 
mer anonyma och därigenom känner mindre ansvar 
när de ingår i ett större kollektiv – som en fotbollsläk-
tare – kan vara en möjlig förklaring till läktarvåldet. 
Han poängterar också att man hamnar i ett tillstånd av 
deindividuation när man befinner sig i en miljö där det 
händer mycket saker. 

– Det är något som är typiskt för en läktare. Det är 
mycket folk runt omkring en som skriker och gapar och 
kastar en smällare eventuellt, säger han. 

Att individen känner mindre ansvar när den är en del 
av ett kollektiv är naturligt, menar Niklas Fransson. 

– Du blir mer anonym och ses inte lika mycket. Sen gör 
de sitt för att de ska bli mer anonyma genom att mas-
kera och gömma sig på olika sätt. Det är väldigt mycket 
stimuli i en sådan här situation. Det händer saker och 
ting hela tiden. 

En av Sefs teorier är att de som kastar sten på polisen 
är samma typ av personer som orsakat det ökade läk-
tarvåldet över Europa. Skulle så vara fallet tror Niklas 
Fransson att motivet är att bryta mot regler och ställa 
till med “bråk och liv”. Detta på grund av att man kän-
ner ett missnöje med sin situation i samhället.

– Det är en protest mot samhället, men jag tror inte att 
man ska glömma faktumet att det finns ett väldigt stort 
tryck i de här grupperna. 

När flera personer söker sig till samma grupp av 
samma orsak förstärks deras beteende ännu mer. Med 
andra ord: om personer söker sig till samma grupp 
för att bruka våld kommer de trigga varandra att begå 
våldsamma handlingar.  

–Det finns huligangrupper, firmor, som är det sto-
ra problemet. Och där finns det en norm att de ska 
bete sig väldigt våldsamt. Det förstärks av att man är 
tillsammans med andra. De här enskilda personerna 
skulle inte bete sig på det sättet om de var ute och gick 
med sin familj eller själva. Men när de är med sina ”fir-
man-kamrater” beter de sig betydligt mer våldsamt. 

Våldsamma normer och en avskärm-
ning från sitt individuella ansvar. Det 
menar Niklas Fransson, lektor på den 
psykologiska institutionen vid Göte-
borgs Universitet, är en stor bakomlig-
gande orsak till läktarvåldet. 
– De skulle inte bete sig på det sättet 
om de var ute och gick med sin familj, 
säger han. 

Med en femteplacering, och missad 
Europaplats, menar AIK:s SLO John 
Skärlund att 2022 blev ett sportsligt 
misslyckande för Solnaklubben. Sam-
tidigt har Gnaget varit inblandad i en 
av de större läktarkravallerna i närtid 
på en svensk läktare, där 97 personer 
frihetsberövades enligt polisen. Dess-
utom blev det stökigt mellan AIK- och 
Djurgårdssupportrar i höstas när det 
kastades in bengaler på familjeläkta-
ren. 

John Skärlund säger att det har varit 
få ordningsstörningar på Friends Are-
na i år, där han tycker AIK-support-
rarna, som slått föreningens publikre-
kord, skött sig bra. 

– Sedan kommer vi alltid få se bak-
slag i våra arrangemang när det gäller 
ordningstörningar. Där handlar det 
om att vi måste fortsätta jobba med 
dialogen med supportrarna, vilket vi 
redan gör, för att inte få en likadan 
situation (som bråket efter derbyt 
mot Hammarby, reds. anm.) igen. Sen 
kommer det hända, vi får bara hoppas 
att det tar längre tid mellan gångerna 
det händer, säger han. 

Samtidigt som han tycker dialogen 
är rätt väg att gå tycker han exklude-
ringsstrategin är ett exempel på hur 
ett rättssamhälle ska fungera. 

Mats Enquist kände en ganska 
stor lättnad när polisen bytte 

strategi från villkorstrappan till 
exkluderingsstrategin, hur kän-
de ni i AIK?

– Det kändes jättebra. Vi som klubb, 
och våra supportrar, har jobbat hårt 
tillsammans med andra klubbar, 
SFSU (Svenska Fotbollssupporteru-
nionen), och Sef för att få bort det 
sättet man ser på villkorstrappan och 
det sättet man har jobbat på. När de 
ändrade det var det jättebra.

Hur såg det samarbetet ut? 

– Det har skett på olika nivåer. Allt 
från chefsnivån med Sef och Mats 
Enquist och våra chefer i klubbarna. 
SFSU har suttit med i diskussionen 
som paraplyorganisation för suppor-
terorganisationerna runt om i landet. 
Diskussionen har hela tiden förts och 
man har jobbat framåt med den, även 
med suppoorteroganisationerna, i hur 
det har gått och vad som händer och 
vad man kan förvänta sig av diskus-
sionen. 

Samarbetet med Sef fungerar bra 
berättar John Skärlund. Med polisen 
har det däremot varit både bra och 
dåligt. 

Vad är det som inte har fungerat 
så bra?

– Man behöver se hur det faktiskt ser 
ut och hur det fungerar där ute under 
en match. Sen måste man också förstå 
att polisen är en myndighet som mås-
te förhålla sig till lagar och regler. Det 
är inte alltid helt lätt att få det här att 
fungera från två olika håll, med hur 
man tänker och hur man tolkar saker 
och ting, säger John Skärlund. 

Samtidigt har de kommit framåt i ar-
betet. Dessutom säger John Skärlund 
att AIK och polisen har en förståelse 
för varandra när de arbetar operativt. 

– Vi kan föra ut varandras olika bud-

skap. För min del för jag ut budska-
pen till supportergrupperna, så de 
vet vad de har att förhålla sig till från 
polismyndigheten. De har en förståel-
se för hur supportergrupperna tycker 
och tänker i olika frågor. 

Att supporterarnas förtroende för 
polisen skulle skadats på grund av 
villkorstrappan tror inte AIK:s SLO. 
Anledning är att grupperingarna 
redan hade ett så pass lågt förtroende 
för polisen som myndighet. 

– Är det inte det här kommer det nå-
got annat efter ett tag. Vi hade ju po-
lisnotorna förut som vi jobbade med. 
Sedan togs det bort så kom villkor-
strappan. Man är hela tiden skeptisk 
till vad det är som ska komma här-
näst, och när det kommer, förklarar 
John Skärlund. 

Inför framtiden behöver AIK 
framför allt se vilka nya personer som 
kommer till deras läktare. 

– Sen behöver man se vad det finns 
för risker i det och vad vi som klubb 
behöver göra för att vi ska minimera 
dem. Vi behöver prata med suppor-
tergrupper om vad vi ser som klubb 
och hur de ser på det från läktaren. 
Och vad vi kan jobba tillsammans 
med för att minska risken för ord-
ningsstörningar. 

När John Skärlund pratar med AIK:s 
supportergrupperingar säger de att 
de är glada för den nya publiken som 
kommit till Friends Arena. John och 
supportrarna diskuterar också de oli-
ka problemen de ser, där det största 
har varit föremål som kastats in på 
planen. 

Framför allt hjälper supportrarna till 
med att informera de andra på läktar-
na vad som är okej att göra eller inte. 
Till exempel har de markerat mot de 
inkastade föremålen under året. 

– Man står upp som en AIK:are och 
säger åt andra att det inte är okej 
att göra det. Det är mest att vara en 
medmänniska och ha kurage, att våga 
säga till. Det är inte alltid lätt att göra 
det. Även ute i samhället i övrigt om 
någon gör något som inte är okej. 
Känner man att man vågar ska man 
absolut göra det. 
 

AIK:s sportsliga fiasko 
kantades av en läktarskan-
dal där 97 personer frihet-
berövades. Solnaklubbens 
SLO John Skärlund tror 
det är en tidsfråga till nå-
got liknande händer igen 
– och berättar varför sup-
portrarna saknar förtro-
ende för polisen. 

SLO: Supporter Liason officer
En SLO är en person inom klubben vars syfte är att förbättra dialogen och 
samarbetet med allt från supportrar till polis, och andra typer av säkerhets-
ansvariga, och andra klubbar. Det kan till exempel vara att en SLO berättar 
om klubbledningens beslut för supportrarna eller informerar klubben om 
supportrarnas åsikter i olika frågor. SLO:n jobbar även som en länk mellan 
supportrar och polis under matchen för att underlätta säkerhetsarbetet. 

Därför saknar supportrar 
förtoende för polisen



Göteborg, säger Andes Hallesjö skämtsamt. 

När villkorstrappan bytts ut mot exkluderingsstra-
tegin, och fokuset ligger på att identifiera och lagföra de 
som utför brotten, istället för att tillämpa villkor på hela 
läktare baserat på hur vissa supportrar beter sig, är dialo-
gen än mer viktig. 

– Vi utbyter information och erfarenheter så att det blir 
bra. Då är det rätt mycket samarbete med klubbar, oss 
och fotbollsförbundet. Vi har haft nära samarbete med 
klubbarna, eftersom det historiskt sett har varit lite lätt-
are här nere. Vi har alltid haft ett väldigt bra samarbete, 
även fast vi inte alltid är ense. 

När det stormade som mest kring villkorstrappan fort-
satte Göteborgspolisen att använda sig av sin dialog med 
klubbarna. Samtidigt menar Anders Hallesjö att villkor-
strappan kunde straffa de oskyldiga istället för de som 
begått brotten. 

– Det kunde bli så att man skulle dra ner på publikka-
paciteten på en stor klacksektion med 2000 för att det 
hade begåtts brott, till exempel en bengalbränning. De 
här storklubbarnas klacksektioner är ganska hierarkiska, 
och då är det kanske inte de som har begått brotten som 
försvinner. Istället säger de till några andra att de inte får 
köpa biljetter. Den kunde slå väldigt fel. 

Att supportrar från Göteborg också protesterade mot 
villkorstrappan lägger Anders inte stor vikt i. 

– Det har alla supportrar över hela Sverige gjort. Vissa 
klubbar har inte ens haft några villkor, så har de också 
haft banderoller där det står “skippa villkorstrappan”. Det 
var unisont bland supportrarna att de inte gillade den. 
Vissa visste nog inte ens vad det var. 

Vid andra tillfällen har klubbars maskotar fått vifta 
på halsdukar i mittcirkeln istället för flaggor, på grund 
av villkor från polisen som förbjudit flaggor över en viss 
storlek. Anders menar inte att det är ett tillfälle där vill-
korstrappan slog snett. 

– De använder stora overheadflaggor för att kunna gå 
under och maskera sig när de använder pyroteknik. De 
som är duktiga på det går in och klär om eller maskerar 
sig, sen går man ut och bränner och sen går man in igen 
och byter om, med halsdukar och allting, så man ser helt 
annorlunda ut så vi inte kan identifiera dem efteråt. 

Hur ser du på det? Det finns ju uppenbara pro-
blem när det försvårar identifieringen, men 
samtidigt är tifon en väldigt stor del av suppor-
terkulturen.  

– Det (bengaler, reds. anm.) är förbjudet. Många tycker 
det är stämningsfullt och man kan ju alltid säga att sköter 
man det så... Samtidigt är det väldigt varma och farliga 
pjäser man har. Det finns tillfällen när de kastar dem på 
varandra och det spårar ur. 

Vid ett tillfälle ingick Anders i en grupp, med bland annat 
en SLO, Supporter Liason Officer, från Gais som ville 
tillåta viss pyroteknik på lagets matcher. 

– Då ville man bara använda sig av de här nödblossen, 
men räddningstjänsten sa att det skulle vara helt befängt 
att ha dem bland publik. Då går det ju inte, det kan vi 
aldrig säga ja till.

Närmast fotbollsmässigt stundar ett gruppspel i 
svenska cupen under den kommande vintern. I Göteborg 

blir det fullt upp – hela tre lag från staden, IFK Göteborg, 
GAIS och Utsikten, lottades i samma grupp. Framför allt 
är det mötet mellan GAIS och IFK Göteborg som skapar 
huvudbry för polisen. 

– Det kommer nog bli en match som vi får fundera på hur 
vi ska lägga upp det. Det är inte så ofta de möts och de 
gillar inte varandra. Den kommer nog bli lite trixig. 

Senaste gången lagen möttes var för tre år sedan i just 
svenska cupens gruppspel. Då sköt Blåvittklacken in ett 
hav av fyrverkerier över planen, vilket gjorde att matchen 
avbröts innan andra halvlek började. 

Vet ni något om hur de får in pyrotekniken på 
matcherna? 

– Det finns ju alla möjliga sätt. Tjejerna lägger bengalerna 
vid brösten och killarna lägger bengalerna i kalsongerna 
kanske, där du inte får känna vid visiteringen. De kan ha 
kontakter som gör att de får in de dagen innan om de vill. 

I nuläget har Göteborgspolisen inga planer på att ändra 
visiteringen. 

Har det varit aktuellt med detektor eller liknan-
de? 

– Det har varit uppe också, men jag vet inte hur det blir 
med det där. Det är svårt. 

När ordningsstörningarna blivit allt fler i Stockholm 
och Malmö efter pandemi-restriktionerna har Göteborg 
kommit undan för det mesta. 

– Det har väl varit vissa mindre grejer. Det var nog fram-
för allt i Svenska Cupen i våras när Gais mötte Malmö FF 
(i Malmö, reds. anm). Då var det bengalkastning mellan 
grupperna, men annars har det varit lite lugnare här. 

En desto större hotbild fanns det när IFK Göteborg mötte 
BK Häcken i allsvenskans nästsista omgång. Vid vinst 
skulle det gulsvarta bortalaget bärga sin första SM-titel 
någonsin. Då gick tre blåvita grupperingar samman och 
skickade ut ett brev på sociala medier, där de uppmana-
de supportrar att använda alla tänkbara medel för att få 
bort planstormande Häcken-supportrar vid en eventuell 
bortaseger.

När Häcken vann matchen arbetade polisen efter devisen 
att om Häckens supportrar inte sprang in på planen skul-
le Blåvitts dito inte planstorma Gamla Ullevi heller.  

– Man kan aldrig garantera något, men jag har jobbat 
mycket med det och hade en ganska bra uppfattning om 
att de inte tänkte hoppa in. Sen hade vi arrangörer som 
satte upp ett extra staket vid bortaklacken. Vi hade en 
dialog med Häckens supportrar och de förstod nog att för 
sin egen del var det bäst att hålla sig kvar på sin sektion.

Ett annat uppmärksammat fall från Göteborg är från Blå-
vitts möte med Varberg i våras. Då kastade tre tonårspoj-
kar, som var inbjudna med sin skolklass till matchen de i 
slutändan knappt kollade på, in smällare på fotografer. 

– Väldigt ovanligt. Det var några yngre småkillar. Några 
minderåriga till och med. 

Anders tror inte det är ett exempel på de nya grupperna 
som går på fotboll efter pandemin. 

– De sökte lite uppmärksamhet och spänning. 

Göteborgspolisens metod: 
Mycket snack 
...och lite villkorstrappa

Som supporterpolis i Göteborg följer Anders Hallesjö 
supportrarna till Göteborgs olika lag både före, under 
och efter match. Reser de i ett större antal följer han även 
med på bortamatcher. 

– Vi är på samlingsställen innan och följer med vid mar-
scher till arenan. Vi befinner oss i anslutning till sup-
portrarna på läktarna och sen efter avslutad match följer 
vi med dem ifall de skulle gå tillbaka till något av deras 
samlingsställen igen. Vi följer dem, kan man säga, under 
en ganska lång period av en match. 

Det hela bygger på ett långvarigt arbete med supportrar-

na. Det gör både att Anders lättare kan identifiera dem 
när de försöker begå brott anonymt och har större möjlig-
heter att kontrollera olika situationer som kan uppstå. 
En stor del av jobbet består också av en viktiga dialog 
mellan klubbarna i Göteborg, polisen och de olika orga-
nen inom fotbollen. 

När det stormat rejält mellan polis och läktare på sina 
håll i Sverige har polisen i Göteborg kunnat dra ner anta-
let poliser på sina matcher – samtidigt som de fått beröm 
från stadens klubbar för sin dialog. 

– Vi i Göteborg har en väldigt bra och kunskapsbaserad 
dialog med polisen. Jag hoppas de har kraft och förmåga 
att driva tesen upp i sitt system, sa Max Markusson, IFK 
Göteborgs dåvarande klubbdirektör, till GP 2020.

Bortsett från Häckens historiska SM-guld i år har de 
större framgångerna utebilivit för Göteborgslagen. Det är 
inget som förenklat polisen arbete däremot. 

– När IFK Göteborg möter AIK eller Djurgården är det en 
högriskmatch oavsett var de ligger i tabellen. Dessutom 
är de svenska mästarna från Hisingen, men det är ju inte 

När det stormat mellan läktare och ord-
ningsmakt i Sverige, har polisen i Västra 
Götaland kunnat dra ner på matchper-
sonalen. Nu berättar supporterpolisen 
Anders Hallesjö om samarbetet med 
klubbarna, de vilda protesterna mot vill-
korstrappan och varför den inte fungera-
de. 

Anders Hallesjö, mitten, på plats på EM i Frakrike 2016. Foto: Privat




