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abstract  

 

Are icehockey supporters a big problem in todays society? Is security required 

during icehockey events, and how is it implemented? This study was aimed to 

investigate the people at security positions and their view on fan behavior and it’s 

impact on icehockey events. It was a qualitative study were six interviews were 

made with people in charge of the security at different hockey clubs. The results 

showed that security managers overall saw a good fan culture, and that it created a 

wonderful atmosphere. Security managers worked a lot with dialogue with the 

supporters and they thought it had a good effect. The security managers drew the 

line for unacceptable behavior regarding hate, brawls and riots. Associations has 

sometimes succeeded in changing a destructive behavior in fan groups. The 

managers worked after a specific rule book from a hockey association in Sweden. 

The people working with security had a positive view regarding the future of fan 

culture in the country.  
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1 INLEDNING     

 

När individer får frågan om att beskriva en typisk supporter är utfallet av detta oftast olika. Vissa 

supportrar beskrivs som psykologiskt stabila och glada personer som deltar på idrottsevenemang som 

ett tidsfördriv. Vidare föreställer dem sig ofta människor med stark social anknytning till varandra 

genom sitt supporterskap. Personerna ser framför sig supportrar som ytterligare stärker sina 

familjeband på grund av idrottsevenemang och människor som rusar in på spelplanerna för att 

gratulera sina idoler (Melnick, Pease, Russell & Wann, 2001). Idrott är en engagerande social kontext 

med många intressenter som berör människor över hela världen (Amiot, Louis, & Sansfaçon, 2012) 

och på gruppnivå fungerar idrottslag som en viktig social identitet för dess medlemmar (Branscombe 

& Wann, 1991; Wann, 2006). 

Det finns även andra individer som har en negativ syn angående supportrar. De ser dessa som 

öldrickande soffpotatisar med en alldeles för stor besatthet kring idrotten de följer. De upplever 

supportrar som våldsamma, att de har en ansträngd familjesituation på grund av deras besatthet, att 

liv har förstörts med anledning av spel relaterade till idrott och att fascinationen av sport överlag tar 

bort uppmärksamheten från viktigare saker i livet såsom politik, religion, utbildning och så vidare. 

Det kan ställas många frågor angående supporterskap. Är sport bra eller dåligt för samhället och dess 

invånare? Är supportrar friska eller rent ut sagt galna (Melnick, Pease, Russell & Wann, 2001)?  

 

Sveriges Television började i slutet av 60-talet sända Tipsextra. Från de sändningarna blev 

stämningen och de engelska hejarklackarna förebilder för svenska supportrar i början av 70-talet. I 

Göteborg bildades den första supporterföreningen Änglarna 1973, och i mitten av 70-talet kunde de 

första hejarklackarna i Stockholm ses (Ds 1998:38). 

 

Flertalet klubbar har idag supporterföreningar. Dessa är aktiva på ett sådant sätt att de bland annat 

organiserar resor till bortamatcher, har egna hemsidor, ger ut tidningar, bedriver souvenirförsäljning 

och så vidare. De är viktiga för klubbarna då det är supportrarna som köper matchtröjor, årskort och 

som även bidragit till den allmänna publikökningen under senare år (Green, 2006).  

 

Vid sidan av sporten erbjuder läktarkulturen och i synnerhet klacken även samhörighet, bekräftelse 

och känslan av delaktighet i något som är större än en själv. Klackarna fyller därför en funktion i 

samhället, eftersom det ger människor, framför allt män, möjligheter till utlevelse, identitetsbygge 

och hjälp att bemästra problem som det västerländska samhället anses ha bidragit med (Lalander, 

1997). 
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Det viktiga med det fysiska samt den sociala miljön när individer besöker idrottsevent är väl igenkänt 

(Tombs & McColl-Kennedy, 2003; Wakefield & Blodgett, 1999; Wakefield & Sloan, 1995; 

Westerbeek & Shilbury, 1999). Enligt litteratur om idrottsmarknadsföring är den speciella atmosfären 

i idrottsarenor en av de mest viktiga orsakerna till varför människor väljer att besöka idrottsevent 

(Bauer, Sauer, & Exler, 2005; Holt, 1995; Pfaff, 2002; Wochnowski, 1996).  

Atmosfären vilken omgärdar en idrottsarena bidrar med ett extra värde till huvudprodukten, (idrotten) 

men det skapar även ett unikt upplevelsevärde. Atmosfären i sig kan stå för den dominerande delen 

av hela upplevelsen när man befinner sig på ett evenemang (Kotler, 1973). 

 

Ishockeyintresset i Sverige är stort, med ett snitt på 6393 stycken  åskådare per match  i Elitserien 

och 2607 stycken  i Hockeyallsvenskan säsongen 2011/2012 (Svenska Ishockeyförbundet, 2012, s. 

57). Den positiva supporterkulturen har en stor betydelse för föreningarna, individerna själva och för 

samhället i stort. Dels skapar den positiva supporterkulturen en god atmosfär på arenorna vilket gör 

att fler människor vill gå dit (Green, 2006). Dels skapar supporterskapet en känsla av samhörighet, 

bekräftelse och känslan av delaktighet för den enskilde individen. Ligachefen för hockeyallsvenskan 

nämner att hela grunden för ligans existensberättigande är supportrarna vilket belyser hur viktiga 

dessa är för ett lyckat ishockeyevenemang. För samhället i stort bidrar det goda beteendet på 

arenorna att fler människor kan gå på idrott (Lalander,1997).  

 

Utifrån perspektivet på säkerhet och att ishockeyn är en idrott med stort publikintresse, samt 

supporterkulturen och atmosfärens betydelse för arrangemanget, har vi utformat denna studie.  

Säkerhetsansvariga i Elitserien och Hockeyallsvenskan säsongen 2012/2013 får här ge sin syn på 

supportrars beteende, supporterkultur och hur de arbetar med supportrarna för att skapa ett positivt 

evenemang.   
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel ger en ökad förståelse för val av uppsatsämne. Därefter följer ett stycke om den tidigare 

forskningen. 

 

2.1 Supportrar och idrott 

Olika idrotter har utvecklat olika traditioner kring deras supportrar. En diskret samt tyst publik är 

förknippad med idrotter som golf och tennis. Andra idrotter såsom ishockey och fotboll är kända för 

en mer högljudd publik som ropar, skriker och klappar under matchens gång, till skillnad mot 

exempelvis golf där publiken är tyst under vissa moment i spelet. En orsak angående dessa skillnader 

kan vara att golf och tennis är individuella idrotter där inslag av hög koncentration förekommer, 

medan ishockey och fotboll vilka är lagsporter innehåller samarbete samt fysiska inslag (Farred, 

2007). 

 

För att förstå kollektivt beteende i relation till ishockey- och fotbollsmatcher är det nödvändigt att 

tänka på dynamiken som kan uppstå i stora supportergrupper. Det är enkelt att lista fotboll och 

hockeymatcher vilka har slutat i upplopp, iallafall enligt pressens rapporter, (Crabbe, 2003) medan 

det i golf och tennis är väldigt ovanligt. Fotboll- samt ishockeysupportrar har en tendens att vara mer 

aggressiva vilket leder till inblandning i upplopp och slagsmål. Däremot har Russel et al. (1999) 

funnit att det bara är 2 procent av en ishockeysupporter-falang som känt ett behov att delta i ett 

pågående slagsmål. Så många som 25 % menade på att de skulle agera för att avbryta ett bråk medan 

majoriteten skulle agera passivt eller lämna platsen. Detta mönster bekräftades åter igen i en 

uppföljningsstudie vilken gjordes några år senare (Russel & Arms, 2001). En annan förklaring är att 

fotboll- samt ishockeysupportrars kraftiga dryckesintag kan spela en roll i det destruktiva beteendet. 

Det är dock viktigt att påpeka att relationen mellan berusning och upplopp inte riktigt är bevisat 

(Giulianotti, 1995). Det har vidare framkommit att det existerar fler inslag av våld på läktarna när det 

kommer till lagidrott.  

 

2.2  Supportrar och supportergruppers beteende 

Nyligen har Wakefield & Wann (2006) identifierat en del åskådarfans som de valt att definiera som 

dysfunktionella fans. Dessa åskådare är i samband med idrottsevent aggressiva mot motståndarlag, 

andra fans och domare, och även typiskt störande, konfronterande, klagofulla och missbrukar 

alkohol. En studie av Wakefield & Wann (2006) visar ett samband mellan de vuxna dysfunktionella 

supportrarna och personer som mobbat andra barn under sin barndom. Då individers personlighet ofta 

beskrivs som ett bestående mönster av beteende, kan detta betyda att en individ fortsätter att agera 

konfronterande i olika domäner genom livet. Studien visar att män har en större tendens än kvinnor 

att vara dysfunktionella supportrar (Wakefield & Wann, 2006).    
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Gruppsolidariteten mellan supportrar kan sträcka sig till miljöer som inte innefattar direkta 

känslomässiga ritualer som ett idrottsevenemang innebär; till exempel att titta på sport i barer. Till 

och med hängivna supportrar som inte närvarat på ett evenemang kan dras till andra miljöer. 

Symboler och ritualer som associeras med supporterkultur kan även sträcka sig utanför arenorna 

(Cottingham, 2012). 

 

Svedberg (1997) talar i sin bok Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap om vi-

grupp och dom-grupp. (in-group favouritism - out-group discrimination) Dom-gruppen anses viktig 

då den hjälper att sätta en etikett på vi-gruppen eftersom den andra gruppens medlemmar uppfattas 

som annorlunda eller osympatiska. Tonårsspråket är oftast rikt på sådana markörer; ord som töntar, 

nördar, invalid-barn och så vidare är vanligt förekommande. Motsättningarna mellan dessa typer av 

gruppkonstellationer leder till att solidariteten inom den egna vi-gruppen stärks. För att öka 

splittringen till den andra gruppen kan man sprida falska budskap och ha fördomar för att på så vis 

öka samhörigheten till den egna gruppen. Detta fenomen är vanligt inom supporterkulturen där det 

ibland förekommer läktarbråk mellan rivaliserande hejarklackar (Svedberg, 1997). 

 

2.2.1 Positiv supporterkultur 

Björn Eriksson (2013) menar på att en positiv supporterkultur kan vara svår att definiera. Detta visar 

sig väldigt tydligt. En ordförande för en supporterförening säger följande om saken i Björn Erikssons 

(2013) utredning; 

 

“En positiv supporterkultur är den som är högljudd och levande, som på samma gång 

hyllar och stöttar laget och skapar en gemenskap bland de egna supportrarna. En positiv 

supporterkultur innebär också att alltid ha den egna föreningens bästa för ögonen, vilket 

dock ibland blir lite av en plattityd, eftersom det som för någon är positivt är för någon 

annan negativt. Därför är det svårt att vara konkret i exakt vad som ryms i termen 

”positiv supporterkultur”, men vi tycker nog att det vi levererar på läktaren i princip 

alltid är en positiv supporterkultur. Vi vill också poängtera att även ramsor som 

exempelvis hånar motståndaren inryms i vår bild av den positiva supporterkulturen. Det 

är inte per definition så att känsloyttringar och sånger måste vara positiva i sin karaktär, 

utan vi tror att den bästa supporterkulturen är en bra blandning av glädje och rivalitet, 

humor och allvar.” (Eriksson, 2013, s. 266-267) 

 

Karin Mattson Weijber, ordförande vid Svenska Riksidrottsförbundet (RF) har denna syn på ett 

positivt supporterskap; 
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“För mig är positiv supporterkultur att ge sitt lag eller sin favoritidrottare ett kraftfullt 

stöd, och samtidigt uppskatta en bra prestation och njuta av fantastiska idrottskonster 

även om de inte görs av ”de egna”. Det är ju det som är så häftigt med idrotten – att så 

ofta bjudas på och få fascineras av den totala kroppskontrollen, artisteriet, modet och 

känslan som kännetecknar våra elitidrottsmän och -kvinnor. Positiv supporterkultur är 

för mig också familjerna som trotsar kyla och hejar fram åkarna i skidspåren under 

vintersäsongen. Den manifesteras också av alla fantastiska tifomakare som bidrar till de 

mäktiga skådespel vi får ta del av på framför allt ishockey- och fotbollsmatcher. Och 

förstås alla tusentals personer, varav många unga tjejer, som fyller läktarna på 

ridsporttävlingar i Sverige med sitt engagemang – och som gjort den svenska publiken 

internationellt känd för sin kunskap och sitt sportsmanship.” (Eriksson, 2013, s. 267-268) 

 

2.2.2 Huliganism 

En sak som är central inom supporterkulturen är den så kallade huliganismen vilken kan vara svår att 

definiera enligt Radmann, (2013) då huvudanledningen är att begreppet kan innefatta många olika 

händelser. Huliganismen har internationellt varit ett problem inom herrfotbollen, men i Sverige är 

den även knuten till ishockey och även en liten del till bandyn. Inom idrottens kontext som i många 

fall innehåller en hög konkurrensnivå, existerar det idrottsfans som använder sig av ett nedsättande 

beteende som involverar att nedvärdera en annan grupps lag (Scheepers, Spears, Doosje, & 

Manstead, 2003, 2006). 

  

2.3 Vår studie i relation till tidigare forskning 

Det berörda området omfattar forskning om bland annat huliganism och supporterkultur. Det är vida 

känt att fotboll har problem inom supporterkultur och huliganism, där våldet har eskalerat under 

2000-talet, speciellt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Köpenhamn (Radmann, 2005). 

Eriksson (2013) presenterade en studie Mera glädje för pengarna på uppdrag av regeringen gällande 

en nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsevenemang. Eriksson diskuterar där 

bland annat idrottsrörelsens ansvar, arenasäkerhet och hur man ska försöka få fram ett generellt gott 

arrangemangsklimat. 
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3 TIDIGARE FORSKNING  

Detta kapitel innehåller tidigare forskning kring de begrepp och teorier som analyserar en 

supporters beteende. Det kommer att göras en kortare redogörelse för de olika begreppen samt 

teoriernas innebörd. Det kommer även en kort redogörelse för den kritik som finns till de valda 

teorierna, varpå ett ställningsstagande från vår sida kommer att tas gentemot att använda dessa mot 

personers beteende.  

 

3.1 Teorier  

Det finns två vedertagna social-psykologiska teorier, Self-determination theory (SDT) (Deci & Ryan, 

2000, 2002) och Social identity theory (SIT) (Tajfel & Turner, 1986). Dessa delade synvinklar 

integrerades i en studie (Amiot, Louis, & Sansfaçon, 2012) om ishockeysupportrars beteende för att 

undersöka om supportrarnas beteende var av frivillig eller självbestämmande natur. Genom att titta 

närmare på detta ville man fastställa vilken påverkan dessa självbestämmande motiv kunde ha på 

individ samt gruppnivå. 

 

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) kan användas för att få en ökad förståelse angående supportrars 

anledningar till att bete sig nedsättande mot rivaliserande grupper, så kallade ut-grupper. En studie av 

Amiot, Louis & Sansfaçon (2012) gjordes för att undersöka ishockeysupportrars motiv 

(självbestämmande eller icke självbestämmande) att använda sig av nedvärderande beteenden mot 

medlemmar av andra idrottslag. Detta gjordes för att ta reda på om dessa motiv ledde till 

välbefinnande, hur frekvent de använde sig av detta beteende samt hur dessa individers sociala 

identitet var uppbyggd med bakgrund av deras supporterskap till ett idrottslag.  

 

Idag har det gjorts få studier som undersökt motiv bakom att delta i potentiellt farliga beteenden. 

Exempel på studier som gjorts är bland annat Przybylski, Ryan & Rigbys (2009) studie om att spela 

våldsamma tv-spel, Moller & Decis (2010) undersökningar om antisociala beteenden och Duriez, 

Vansteenkiste, Soenens & De Wittes (2007) studier om fördomar. Den ovan nämnda ishockey-

studien har sin bakgrund i att den vill få en bredare förståelse till motiven att delta i potentiellt farliga 

gruppbeteenden, (Amiot, Louis, Sansfaçon & Yelle, 2012) vilket kan vara nedsättande beteenden mot 

andra lags supportrar. 

 

3.2 Self-determination theory (SDT) 

Self-determination theory (SDT) (Deci & Ryan, 2000, 2002) är en humanistisk motivationsteori 

vilken föreslår att människor är inriktade emot att bli mer självbestämmande och självständiga. I rätt 

sammanhang kan de godkänna nya beteenden och sociala sedvänjor av egen vilja. Enligt denna teori 

utgår man från att desto fler som agerar självständigt och engagerar sig i olika saker på grund av den 

fria viljan, ju mer gynnas individerna och detta leder till ett välmående. SDT är drivet av motiv som 



 
 

7 

personer ser som viktiga och utgår från individens egna personliga värderingar. Beteendet är även 

riktat mot människans inre motivation. Ett icke-självbestämmande beteende kännetecknas av att 

människor försöker nå externa belöningar för att på så sätt undvika bestraffning, vilket är förenat med 

ett lägre välmående (Amiot, Louis, & Sansfaçon, 2012). 

 

3.3 Centrala behov inom SDT 

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) har tre viktiga behov för att förstå teorin ytterligare vilka är 

självständighet, (Autonomy) kompetens (Competence) samt att relatera till någonting (Relatedness). 

Självständighet utgår från individens egna fria vilja att engagera sig i någonting. Kompetens handlar 

om människans inställning om att den kan prestera väl under en aktivitet. Slutligen handlar punkten 

relatedness om att man känner en samhörighet till någon eller någonting (Ideafit, 2013).  

 

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) är ett perspektiv som ser ett nedsättande beteende mot medlemmar 

av andra grupper som antingen av självbestämmande natur eller inte. Ryan (1995) menar på att 

genom detta synsätt finns det en väldigt liten chans att ett nedsättande beteende har sitt ursprung från 

ett självbestämmande motiv. Enligt Ryan (1995) har ett självbestämmande motiv snarare än koppling 

till när de basala psykologiska behoven för självständighet, kompetens eller någonting relevant är 

uppnått. När de basala behoven är ouppfyllda uppkommer ett beteende som är dysfunktionellt, 

tillbakadraget och egoistiskt vilket kännetecknar ett nedvärderande/nedsättande beteende (Deci & 

Ryan, 2000). Från ett SDT perspektiv har ett nedsättande beteende ett ursprung att det kan 

uppkomma från externa påtryckningar och icke-självbestämmande motiv, vilket kan visa tendenser 

på en lägre självkänsla (Amiot, Sansfaçon, Louis & Louis, 2012).  

  

Figur 1:2 Visar de tre psykologiska behoven som knyts samman till teorin SDT (Deci, Ryan, 2004). 
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3.4 Motivation enligt SDT 

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) skiljer mellan så kallad amotivation (brist på motivation) och 

motivation. Om man inte har för avsikt att agera, talar man om amotivation samtidigt som när man 

agerar avsiktligt mot någonting, talar man om motivation. Motivation delas in i självständig 

motivation samt kontrollerad motivation inom SDT. Självständig motivation innefattar den inre 

motivationen och den yttre motivationen. Om man motiveras av ett intresse för en aktivitet talar man 

om inre motivation, men om man däremot har påverkats av yttre värderingar och på så sätt agerar 

efter dessa, talar man om en integrerad yttre motivation. Begreppen kontrollerad motivation, 

självständig motivation samt amotivation, handlar om en persons relation till en aktivitet eller 

verksamhet (Deci & Gagné, 2005).  

 

En annan konsekvens associerad med ett högre självbestämmande avser beteendemässigt 

engagemang (Deci & Ryan, 1985, 2000, 2002). Detta utgår från ett beteende som sker genom fri vilja 

och ett eget val. Detta finns inom personen och leder till att det är mer sannolikt att denna individ åtar 

sig en viss sak och att det sker mer frekvent. I en studie av Vallerand, Fortier och Guay (1997) visade 

det sig att desto mer studenter som hade en egen vilja bakom att bedriva sina akademiska studier, ju 

mindre var risken att de skulle avsluta sina studier ett år senare. Med en mindre vilja är sannolikheten 

att studierna avslutas tidigare. Liknande fynd har gjorts genom observationer i idrottens värld där en 

högre inre motivation (personlig utveckling och personliga mål) i respektive idrottares utövning 

ledde till att det inte var så sannolikt att de skulle sluta med sin idrott under en ettårs-period (Jõesaar, 

Hein, & Hagger, 2011).   

 

3.5 Social identity theory (SIT) 

Grundtanken i Social identity theory (SIT) (Tajfel & Turner, 1986) innebär att en person inte har bara 

en personlighet utan flera; vilket beror på hur många grupper man lever kring. Olika sociala 

kontexter kan få en person att tänka, agera och känna på olika sätt beroende av vilket jag-personen 

befinner sig i (Turner et al, 1987). Hogg & Vaughan (2002) talar om att individens egen 

självuppfattning har sitt ursprung från medlemskap i olika sociala grupper. SIT hävdar att 

medlemskap i diverse grupper skapar en samhörighet vilket skapar en vi-mot-dom känsla till en 

utomstående grupp. Känslan inom gruppen leder till att den egna gruppen favoriseras. Väl medlem i 

en grupp söker individer efter saker som ökar deras eget välbefinnande, som att exempelvis skilja sin 

egen grupp positivt mot andra grupper. I slutändan söker dessa personer efter en ”vi”-känsla snarare 

än en ”jag”-känsla (Hogg & Vaughan, 2002). 

 

Tajfel & Turner (1986) utvecklade SIT 1979 och under denna tid identifierade de tre variabler vilka 

är av extra vikt för att skapa den positiva känslan inom en individs egen grupp. För det första till 
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vilken grad en person förknippar sig själv med sin grupp och även vilken självuppfattning denne 

besitter. Den andra variabeln handlar om vilken kontext som är rådande rörande olika gruppers 

jämförande med varandra. Den tredje och sista variabeln utgår från den uppfattade relevansen 

individen har till andra grupper; vilket bidrar till formandet av den egna gruppen. Personer ser sin 

egen grupp som det bästa alternativet, särskilt då gruppen är central till individens egen 

självdefinition. 

 

Enligt SIT (Tajfel & Turner, 1986) och i motsats till SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) har det 

nedsättande och farliga beteendet mot en annan grupp en bakgrund i att individer själva av fri vilja 

väljer att bete sig på detta vis. Dessa motiv ökar även då gruppen i sig ger sitt godkännande till detta 

agerande (Terry & Hogg, 1996). Kvalitativa undersökningar har bekräftat att skadliga ageranden från 

grupper kan göras genom en fri vilja och att det finns självbestämmande motiv bakom deras aktioner. 

Individer som personligen anser att det är ideologiskt korrekt att förena våld och diskrimination har 

en större sannolikhet att själva uppvisa detta beteende (Goldhagen, 1996). Tajfel & Turner (1986) 

menar att när en individ använder dessa principer och utgår från SIT med bakgrund till ett 

nedsättande beteende mellan supportrar, blir denne självbestämmande vilket kommer leda till ett 

större deltagande och en större frekvens av detta agerande.   

 

3.6 Kritik mot Self-determination theory samt argument för val av teori 

Edwin Locke och Gary Latham (1990) är båda kritiker till SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002). De 

bestred teorin på konceptuella grunder där de noterade att om belöningar bevisade sig vara skadliga 

för motivation, är det i sådana fall tveksamt om SDT kan appliceras till det verkliga livet. Vikten 

ligger här på individens motivation och dess fria vilja, vilket leder till att människor mår bättre av 

detta agerande. Inom denna teori ses de egna personliga värderingarna som någonting drivande för en 

persons sätt att vara. Denna syn förklarar att människor som försöker bevisa någonting för andra 

medlemmar för att uppnå en högre status inom en grupp oftast inte mår bra av detta. Motivet bakom 

detta beteende är att undvika någon typ av bestraffning vilket tyder på att detta skadar individers 

välmående. Denna teori passar bra in i vår studie då motiven bakom supportrars beteende går att 

analysera med hjälp av detta verktyg. 

 

3.7 Kritik mot social identity theory samt argument för val av teori 

Brown (2000) lägger fram några tvivelaktiga punkter angående SIT (Tajfel & Turner, 1986), där han 

bland annat nämner att det existerar fem huvudsakliga problem inom SIT. Relationen mellan grupp-

identifikation och in-gruppens fördomar mot andra grupper, självförtroende-hypotesen, fenomenet 

angående positiv samt negativ asymmetri inom in-grupper och diskriminering, effekterna av in-

gruppers likheter och valet av identitet inom grupper med låg status (Brown, 2000). SIT är en teori 
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ursprungligen från Tajfel & Turner (1986) där man försöker förstå motiven som ligger bakom vissa 

beteenden inom idrottssfären. SIT ger således en bild av vilka konsekvenser som kan uppstå på grund 

av detta agerande. Till skillnad mot SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) erbjuder SIT en annorlunda syn 

på mänsklig motivation och vad som vanligtvis triggar igång detta negativt nedsättande beteende. 

Genom detta synsätt menar man på att individer inom olika grupper söker efter en positiv social 

identitet. Inom denna kontext existerar det ett diskriminerande uppträdande mellan olika 

medlemsgrupper, grupper som supportrar olika lag (Brewer, 1999). Genom att agera på detta sätt 

skapar gruppen ett starkare band mellan sig då de nedvärderar en utomstående grupp. Det är viktigt 

för dessa individer att skapa och behålla en positiv känsla i gruppen genom att agera diskriminerande 

mot andra, vilket i slutändan ökar den egna självkänslan. Genom SIT:s synsätt menar man på att 

diskriminering kan ses som en viktig byggsten för att uppnå behovet att sticka ut från andra grupper 

och på så sätt bidra till andra gruppmedlemmars positiva sociala identitet (Tajfel & Turner, 1986). Vi 

anser även att SIT är en bra grund till vår studie för att ytterligare förstå oss på supportrars beteende 

och de bakomliggande orsakerna till detta. 

 

3.8 Atmosfär samt gemenskap 

Att uppleva den speciella atmosfören under ett idrottsevent är en stor anledning till varför människor 

går på dessa typer av evenemang. Både teoretisk samt empirisk forskning visar att själva atmosfären 

under ett idrottsevenemang är en av de viktigaste orsakerna till att närvara på ett idrottsevent (Bauer 

et al, 2005; Friederici, 1998; Holt, 1995; Thörner, 2001; Wakefield & Blodgett, 1999; Wann & 

Wilson, 1999; Wochnowski, 1996). Atmosfär är enligt Uhrich & Koenigstorfer (2009) det 

emotionella svaret till helheten av stimuli man utsätts för i en speciell miljö. Detta ses inom den 

tidigare forskningen som en bra definition med koppling till ett idrottsevent där man påverkas av den 

omgärdande miljön som existerar på en idrottsarena. 

 

Även organisationen vid evenemangen drar nytta av atmosfären då de genererar en stor del av sin 

omsättning via sponsorer och biljettförsäljning. Under säsongen 2006/2007 genererade de 20 

toppklubbarna mellan 34 och 69 % av sin totala inkomster via sponsorer och biljettförsäljning 

(Deloitte, 2008). 

 

Uhrich & Koenigstorfer (2009) har i en studie visat upp ett teoretiskt ramverk för betydelsen av 

atmosfären på ett idrottsevenemang (se figur 2.2). Den visar även på att supportrarnas beteende 

påverkar atmosfären på evenemanget och således även evenemanget som helhet. Supporterskapet 

utifrån denna modell blir således viktigt, dels för individen själv och för föreningen, men även andra 

intressenter. Det goda supporterskapet är dessutom en viktig faktor för det goda evenemanget. 
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Idrottsklubbar och deras managers borde påverka atmosfären på arenorna. De borde dessutom se till 

supportrarnas behov på arenorna. Om föreningarna lyckas kan de få fördelar genom att publiken 

återkommer till nästa evenemang, får ett bra rykte och ökad försäljning i samband med 

evenemangen. Den nuvarande trenden idag är att traditionella idrottsarenor försvinner och istället 

skapas så kallade evenemangsarenor, där många olika former av underhållning erbjuds till den breda 

massan. Inom denna kontext är det viktigt att ansvariga för evenemangen skapar en upplevelse som 

ger de besökande en positiv upplevelse, i detta fall åskådare under ett idrottsevenemang. Att skapa 

denna positiva upplevelse kan hjälpa att behålla åskådarna trots att ett lag kan ha både med- och 

motgångar (Koenigstorfer & Uhrich, 2009). 

 Figur 2:2 Psykologiskt ramverk angående undersökningen kring atmosfären i sport-arenor, ursprungligen från 

Mehrabian & Russel (1974) 

 

3.9 Kritik mot modellen 

Uhrich & Koenigstorfer (2009) medger att deras modell saknar empiriska bevis i relation till miljön 

kring ett idrottsvent. Deras mål med deras studie är att den ska kunna användas av forskare för att 

validera den påstådda konstruktionen om ursprunget samt effekterna av atmosfären på ett 



 
 

12 

idrottsevenemang och att testa relationen mellan dem. Åskådares känslomässiga reaktioner under 

stora idrottsevent är någonting som i dagsläget inte riktigt är undersökt varför Uhrich & 

Koenigstorfer (2009) menar på att detta är något man bör titta närmare på i framtiden. Med bakgrund 

till detta är denna modell de visar upp inte helt trovärdig på alla punkter, men då den även visar upp 

tydliga aspekter för hur ett bra evenemang ska bli lyckat finner vi den relevant till denna studie. 



 
 

13 

4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

I detta avsnitt följer en lättare fördjupning av den tidigare forskningen och dess förankring mot 

supportrars beteende. Här knyter vi samman forskningen med beteendet hos supportrarna. 

 

4.1 Supportrars beteende och betydelsen för evenemanget 

För föreningarna betyder ett evenemang som gör att supporerarna trivs, en möjlighet att öka 

försäljning, föreningens rykte förbättras och åskådare kommer tillbaka till nästa evenemang. (Uhrich 

& Koenigstorfer, 2009). Tolkningen av modellen av Uhrich & Koenigstorfer (2009) visar att 

supportrarna har stor påverkan på atmosfären vid evenemanget och därmed betydelse för hur positiv 

eller negativ stämning det kan vara på arenan. Supporterskapet utifrån denna modell blir således 

viktigt, dels för individen själv och för föreningen, men även andra intressenter. Det goda 

supporterskapet är dessutom en viktig faktor för det goda evenemanget. 

 

Ur både ett individperspektiv och ett grupperspektiv kan således denna modell tolkas på två sätt. 

Enligt (Bauer et al, 2005; Friederici, 1998; Holt, 1995; Thörner, 2001; Wakefield & Blodgett, 1999; 

Wann & Wilson, 1999; Wochnowski, 1996) har dessutom stämningen överhuvudtaget betydelse för 

att åskådare kommer till evenemangen. Den positiva stämningen blir alltså viktig för åskådarna som 

tar det med sig till nästa evenemang, och förhoppningsvis återkommer. Den positiva stämningen 

påverkar även föreningarna postitivt med större publiksiffror och en möjlighet till bättre rykte, ökad 

försäljning och åskådare som återkommer till evenemangen.  

De fans som står för den positiva supporterkulturen skapar, om man applicerar in dem i modellen av 

Uhrich & Koenigstorfer (2009) ett positivt evenemang. Skapas däremot en negativ stämning blir 

konsekvensen att åskådare kanske väljer att inte återvända till kommande evenemang och detta 

påverkar således även föreningen negativt. Är de fans som är på evenemanget så kallade 

dysfunktionella fans som Wakefield & Wann (2006) beskriver dem, blir evenemanget negativt. 

 

4.2 Supportrars beteende utifrån Self-determination theory (SDT)  

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) föreslår att människor är inriktade emot ett självbestämmande och 

en självständighet. I vissa sammanhang kan individer godkänna nya beteenden och sociala sedvänjor. 

Supporterskapet innebär att följa ett lag och att brinna för någonting som upptar en stor del av ens 

tillvaro (Amiot, Louis, & Sansfaçon, 2012). En individs beteende kan innebära en god 

supporterkultur. Beteendet kan även innebära ett destruktivt beteende i samband med 

idrottsevenemangen. Detta går att applicera på modellen av Uhrich och Koenigstorfer (2009). Utifrån 

säkerhetsansvarigas syn på supportrarnas beteende och supporterkulturen, hur de uppmuntrar 

supportrarna till ett positivt supporterskap, och var gränsen går för ett destruktivt beteende kommer 

den att tolkas utifrån SDT och sättas in i sammanhanget för det goda supporterskapet enligt Uhrich 



 
 

14 

och Koenigstorfer’s (2009) modell. 

 

4.3 Supportrars beteende utifrån Social identity theory (SIT)            

SIT (Tajfel & Turner, 1986) talar om att individer besitter olika personligheter. Beroende på vilka 

kontexter man lever kring, kan en person agera och tänka på olika sätt (Turner et al, 1987). SIT utgår 

mycket från en vi-mot-dom känsla, vilket är vanligt inom supporterkretsar. Många individer söker 

efter en ”vi”-känsla snarare än en ”jag”-känsla. Inom supportergrupper förknippar många individer 

sig själva med sin grupp, grupper jämför sig med varandra (olika supportergrupper) och individer 

inom dessa grupper, ser likheter till andra grupper inom samma kontext, vilket således bidrar till att 

forma den egna vi-gruppen (Hogg & Vaughan (2002). Med denna teori belyses hur supportrar genom 

supporterkultur kan skapa en väldigt stark grupp. En stark grupp med supportrar kan således 

appliceras på Uhrich & Koenigstorfer’s (2009) modell om hur supportrars beteende påverkar 

evenemanget. Säkerhetsansvarigas syn på god supporterkultur och var gränsen för ett oacceptabelt 

beteende går kan sättas i sammanhang med SIT och således även med Uhrich & Koenigstorfer’s 

(2009) modell. 

 

4.4 Beteende och supporterkultur 

Begreppen beteende och supporterkultur, faller ofta samman. Forskningsgenomgången visar att 

beteende kan vara olika. Till exempel dysfunktionella fans som Wakefield och Wann (2006) 

definierat. Eller positiva personer som deltar på idrottsevenemang som ett tidfördriv (Melnick, Pease, 

Russell & Wann, 2001). På gruppnivå kan det skapas motsättningar i form av vi- och dem grupp 

(Svedberg 1997) vilket också får en negativ klang, medan den positiva supporterkulturen å andra 

sidan får en positiv innebörd och innefattar många saker som hejarrop, tifon, högljuddhet och 

engagemang bland supportrarna. Däremot är den positiva supporterkulturen svårdefinierad och kan 

enligt vissa även innehålla ”en bra blandning av glädje och rivalitet, humor och allvar” (Eriksson, 

2013).  

Med hjälp av den modell Uhrich och Koenigstorfer (2009) lagt fram kommer vi att använda 

begreppen beteende och supporterkultur för att förstå hur supportrar kan påverka evenemanget. Detta 

oavsett om det handlar om individer eller grupper, eller om beteendet eller kulturen är i positiv eller 

negativ anda.  
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5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

5.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka säkerhetsansvarigas syn på supportrars beteende i samband 

med ishockeyevenemang, samt belysa hur arbetet med supportrar bedrivs.  

 

5.2 Frågeställningar  

 Hur ser säkerhetsansvariga på positiv supporterkultur, och hur supporterkulturen påverkar 

ishockeyevenemang? 

 Hur arbetar säkerhetsansvariga med supportergrupper? 

 Var går gränsen för ett oacceptabelt beteende enligt säkerhetsansvariga? 

 Hur ser de säkerhetsansvariga på framtiden inom supporterkulturen?    
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6 METOD 

Nedan följer en redogörelse för hur rapporten är uppbyggd och utformad. 

 

En kvalitativ metod användes i vår studie i form av semi-strukturerade intervjuer. Det som 

kännetecknar semi-strukturerade intervjuer är en planerad intervjuguide med fastställda frågor. 

Forskaren kan dock ha en flexibel syn på intervjuerna och kan ändra lite i intervjun under resans gång 

samt ställa följdfrågor (Gratton & Jones, 2010). Vår undersökningsgrupp bestod av sex stycken 

slumpmässigt utvalda säkerhetsansvariga för ishockeyklubbar runt om i hela landet, vars föreningar 

spelade i Elitserien eller Hockeyallsvenskan säsongen 2012/2013.   

 

6.1 Intervju som metod      

Det finns olika metoder att genomföra en kvalitativ studie. Att använda intervju har fördelar som 

metod. Respondenten får bland annat möjlighet att med sina egna ord kunna uttrycka sig verbalt, men 

dessutom tillåts ansiktsuttryck, hållning och tonläge som kan vara betydelsefulla för studier i vissa 

fall (Gratton & Jones, 2010). I denna studie användes telefonintervjuer. Dessa intervjuer har fördelar i 

att kostnader minskar för forskaren och att vissa respondenter föredrar att bli kontaktade via telefon 

eller mail istället för en personlig kontakt. Nackdelar med telefonintervjuer är att det är svårt att 

skapa en kontakt eller tillit från deltagaren. Dessutom är det inte möjligt att observera icke-verbala 

reaktioner. Telefonintervjuer kan även kräva teknisk utrustning för att kunna spela in intervjun 

(Gratton & Jones, 2010). 

Respondenten kan utifrån den forskning som redan finns, dessutom fylla på med egna erfarenheter 

om frågan, vilket ger intervjun möjlighet att ge ännu mer insikt i ämnet. Detta kan leda till att 

oförutsedd data kommer fram. Under intervjun ges respondenten även möjlighet att, utifrån vad 

denne upplever som intressant och viktigt utveckla sitt svar (Gratton & Jones, 2010; Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Nackdelar med intervju som metod är att det är tidskrävande i form av att förbereda, genomföra och 

göra efterarbetet, med transkribering och sammanställning (Gratton & Jones, 2010). En annan 

nackdel är att intervjun ger en viss skevhet, vidare kan intervjupersonens svar påverkas av 

intervjuaren samt att svaren kan misstolkas eller vara missvisande (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Vårt mål var att intervjua åtta stycken respondenter, men då några tillfrågade valde att tacka nej i 

sista stund bidrog detta till att vi i slutändan stannade på sex intervjuer totalt.  
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6.2 Genomförande av intervju 

De sex intervjuerna ägde rum via telefon från Svenska Ishockeyförbundets lokaler, i en ostörd miljö 

ifrån andra människor. Intervjuerna spelades in på diktafoner med intervjupersonernas medgivande, 

där de även gav godkännande gällande transkribering av deras intervjuer. En pilotintervju 

genomfördes, och totalt gjordes sex stycken intervjuer. Denna metod valdes då föreningarna och 

deras säkerhetsansvariga var utspridda över ett stort geografiskt område. Svårigheter som kunde 

uppstå var ljudupptagningarna vid telefonintervjuerna. 

 

6.3 Inspelning 

Då det inte är möjligt att endast förlita sig på sitt minne bör forskningsintervjuer spelas in i någon 

form. Innan intervjun genomförs måste respondenten informeras om att intervjun spelas in. I vissa 

fall får respondenten bestämma i vilken form intervjun spelas in, då en del respondenter inte tycker 

om att spelas in i form av ljud eller bild (Gratton & Jones, 2010). Inspelningen gjordes via telefon 

satt på högtalarfunktion och ett ljudupptagningsprogram på en dator. 

 

6.4 Intervjuguide  

De flesta intervjuer som genomförs, utformas ofta av en intervjuguide. Det är ett manus som enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) syftar till att strukturera förloppet av en intervju. En intervjuguide kan 

vara olika strukturerad beroende på hur erfaren intervjuaren är. Vi saknade de mest fördjupade 

intervjukunskaperna, varav en semi-struktuerad intervjuguide kom att utformas. (se bilaga 1) 

Intervjuerna utgick från en förutbestämd frågemall där ett antal frågor hade listats ut utifrån vårt syfte 

och de medföljande frågeställningarna. Frågorna framställdes följaktligen så att vi skulle kunna få 

svar på vårt syfte med studien. Vid vissa tillfällen ställdes följdfrågor där vi kände att det behövdes 

för att utveckla vissa svar. Beroende på respondenternas svar kom intervjufrågorna att ändra sin 

ordningsföljd i vissa fall utefter deras svar. Detta gjordes för att intervjuerna skulle ha ett bra flyt utan 

några större avbrott. Under utformningen av våra frågor tänkte vi att de skulle kretsa kring bakgrund 

hos respondenten, supporterkultur samt beteende hos individer. Dessa delar hjälpte oss att ta fram 

relevanta frågeställningar till vår intervjuguide. De inledande frågorna vilka bestod av 

bakgrundsfrågor ställde vi för att vi hade ett allmänt intresse kring hur de olika respondenternas 

bakgrund såg ut från tidigare i deras liv. Vi ville bland annat se om det fanns någon koppling till ett 

eventuellt tidigare yrke till det nu som säkerhetsansvarig inom den idrottsliga arenan. Vi fann dessa 

bakgrundsfrågor som ett bra verktyg att inleda intervjuerna med, att det bland annat skulle göra 

intervjupersonerna mer bekväma i intervjusituationen som sådan. 
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6.5 Urval 

Vår urvalsmetod utgjordes av ett slumpmässigt urval (Ollevejde, 2013), med andra ord att en del av 

populationen väljs ut slumpmässigt för att delta i en undersökning. I detta fall har hemsidor använts 

tillhörande de föreningar som spelat i Elitserien och Hockeyallsvenskan säsongen 2012/2013 i syfte 

att få kontakt med föreningarnas säkerhetsansvariga. De föreningar i Elitserien och 

Hockeyallsvenskan som inte haft någon säkerhetsansvarig publicerad på sin hemsida har uteslutits ur 

studien. För att inte få ett för stort urval har föreningarna kontaktats slumpvis. Detta skedde genom 

att vi skrev upp ett antal klubbar på lappar, för att sedan slumpmässigt lotta fram klubbarna. 

Förfrågan skickades via mail till de lottade klubbarna. Uteblivna svar på mail och telefon tolkades 

som att säkerhetsansvariga inte ville delta varpå det togs kontakt med nya slumpmässigt utvalda 

säkerhetsansvariga. Klubbarna som tackade ja ingick sedan således i studien. Säkerhetsansvariga som 

tackade ja via mail kontaktades sedan via telefon och tid avtalades för när intervjun skulle 

genomföras. 

 

6.6 Intervjuanalys  

För att sammanställa vårt resultat med de utförda intervjuerna använde vi oss av 

meningskoncentrering, vilket innebar att respondenternas svar formulerades mer koncist (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Således pressade vi ihop längre uttalanden till kortare meningar för att på så sätt 

få fram den väsentliga innebörden. Vi använde oss av denna metod för att få fram den relevanta 

informationen. Backman (2009) menar på att analysmomentet är den svåraste beståndsdelen i 

studien, men genom att man använder sig av ett analysverktyg som meningskoncentrering, minskas 

denna problematik vilket underlättar arbetet. Efter de genomförda intervjuerna kodade vi fram några 

nyckelord för att undersöka närmare vilka kategorier som kunde svara på våra syftesfrågor. Vi såg 

exempelvis att respondenterna pratade om framtid varpå detta blev en kategori i slutändan vilken 

kunde svara på en frågeställning. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) har kodning och kategorisering 

använts länge inom samhällsvetenskapen vid analysering av texter. Kodning innebär att man knyter 

ihop ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att på så sätt underlätta identifieringen av ett 

specifikt uttalande, medan kategorisering är en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande 

som skapar förutsättningar för kvantifiering (Kvale & Brinkmann, 2009).      

 

6.7 Rapportutformning  

Denna rapport har formats efter riktlinjer för formalia och referenser utifrån Jarl Backmans bok från 

år 2009, Rapporter och uppsatser.  

 

 



 
 

19 

6.8 Etik 

Personerna som intervjuades informerades om etiken som tagits i beaktande. Denna studie följer 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.       

 

Informationskravet handlar om att de personer som intervjuas upplyses om att deltagandet är 

frivilligt, syftet med studien och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. De skall få 

information om alla olika delar i undersökningen som kan tänkas påverka deras vilja att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna informerades därför personerna om syftet med studien 

och deras rätt till att avbryta sin medverkan.  

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast kommer att användas i 

forskningsändamål och får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller 

marknadsföringssyften. Personuppgifter som lämnats i samband med forskningsändamålet får inte 

heller användas i samband med beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde (Vetenskapsrådet, 

2002). Vår information användes bara till studiens syfte vilket följer vetenskapsrådets riktlinjer 

angående detta krav. 

 

Samtyckeskravet innebär att den responderande själv får bestämma över sin medverkan. De kan 

bestämma när, och under vilka villkor de vill vara med i undersökningen, och ska när som helst 

kunna avbryta sin medverkan utan några negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Detta tog vi i 

beaktande i denna studie då vi tydligt informerade om respondenternas rätt att avbryta sin 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om samtliga inblandade i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Dessa uppgifter skall dessutom förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Med det menas att alla personliga uppgifter har ändrats i den 

utskrivna texten i denna studie för att undvika att detta nås av obehöriga.  

 

Denna information delgavs de deltagande i ett telefonsamtal då det avtalades tid för när intervjun 

skulle genomföras. Informationen upprepades även vid intervjutillfället innan själva intervjun 

inleddes.  

 

Vi har valt att lämna ute all information i resultatet vad gäller namn, orter, föreningar eller 

diskussioner om supportergrupper som går att koppla till någon förening, oavsett om det gäller den 

egna föreningens supportrar eller inte. Vidare har vi dessutom valt att inte presentera deltagarna, trots 
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att vi i intervjuguiden har frågor om deras bakgrund och det även tagits upp i samband med 

intervjuerna. Detta har gjorts för att kunna vidhålla anonymiteten på de medverkande i studien. 
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7 RESULTAT 

Här nedan följer en redogörelse av de sex respondenternas intervjusvar. 
 

I resultatet har namn på de intervjuade tagits bort och ersatts med ”Intervjuperson 1”, ”Intervjuperson 

2” och så vidare. Dessutom har alla ortsnamn, föreningar, supportergrupper och liknande utelämnats 

för att vidhålla anonymiteten på de deltagande i studien. De citat som har uttrycken () i sig är alltså 

ett medvetet utelämnande av till exempel ett föreningsnamn.  

 

7.1 Supporterkultur, supportrars beteende och samarbetet med supportrar  

Det finns ett tydligt mönster att upplevelsen av supporterkulturen runt ishockeyevenemangen har stor 

betydelse för evenemangen. Vad den positiva supporterkulturen innebär kan som visats i bakgrunden 

ge väldigt skiftande svar, och har även gjort så i denna studie. Beteendet bland supportrar upplevs 

även det olika och var gränsen går för hur supportrar får bete sig under ishockeyevenemang skiftar 

bland intervjurespondenterna. 

  

7.1.1 Positiv supporterkultur 

Den positiva supporterkulturen enligt de tillfrågade säkerhetsansvariga har gett skiftande svar, men 

ändå med vissa gemensamma nämnare. Bland annat återkommer svaren bland ett par stycken att den 

positiva supporterkulturen handlar om att heja och stötta det egna laget; 

  

“Det är att man hejar i en positiv mening och ger, man brukar prata om den sjätte 

spelaren på läktaren så att säga att man sjunger och följer med spelarna och spelet på 

det viset och att man inte på något vis vänder det här emot bortalagets supportrar … ”. 

(Intervjuperson 1) 

  

En annan säger så här; 

  

“… för mig är en god supporterkultur egentligen att det finns en bra gedigen 

supporterförening bakom klubben som stödjer klubben i vått och torrt och även sköter sig 

på alla sätt och vis och gör allting för klubbens bästa och inte på något vis gör så att 

supporterklubben smutskastar klubbens rykte … ”. (Intervjuperson 2) 

  

Andra tycker att den positiva supporterkulturen utöver att stötta det egna laget även innefattar att 

supportrarna har en kunskap och respekt för spelet som pågår; 
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“ … det är att man samtidigt som man stöttar sitt eget lag på ett schysst så har man också 

en respekt och en förståelse för hur hockeyrörelsen ser ut va och att man försöker hålla 

dem här bitarna borta som innebär att man hatar en motståndare bara och att man 

istället lyfter fram naturligtvis sitt eget lag, att man har en respekt också att det finns en 

motståndare i dem matcher som spelas …”. (Intervjuperson 3) 

  

“Har du en förståelse för hur en idrottsklubb bedrivs, då är det lättare att sätta sig in i 

klubbens dilemman och problematik och sånt där. Då har man kanske lite lättare att 

förstå ibland varför arrangörer gör som de gör, varför man till exempel har visitering vid 

en match eller varför man har alkoholbegränsade ytor osv … ”. (Intervjuperson 4)  

  

I samband med frågeställningen om vad god supporterkultur uppfattas som belyser 

säkerhetsansvariga även vissa företeelser på läktaren som bidrar positivt till evenemangen såsom; 

“På hemmamatcherna har de vid några tillfällen haft väldigt fina tifon då som engagerat hela 

publiken och det tycker jag har varit väldigt bra”. (Intervjuperson 2) Här ser de ett stort värde när 

hela publiken blir delaktig i evenemanget. Vidare lyfts följande fram vilket än mer betonar det 

viktiga med att alla är med och deltar för att öka stämningen under ett evenemang; 

  

“Det är framförallt när man gör dem här samlade tifona när hela ståplatsläktarna är 

involverade och då även då går ut över sittplats och gör ett gemensamt tifo i hela arenan, 

det är otroligt mäktigt”. (Intervjuperson 5)  

  

7.1.2 Den positiva supporterkulturens betydelse för evenemanget 

Samtliga respondenter menade att supporterkulturen har en positiv betydelse för evenemanget. Bland 

annat ger kulturen en god stämning i arenan, och ger ett varumärke för föreningen. Följande nämns 

som en viktig orsak till att supporterkulturen är viktig, “Ja, det bidrar ju till att vi får ihop lite 

publiksiffror och även till att visa utåt att det finns en bra klubb här och att den sköts ordentligt och 

att vi har en bra supporterklubb”. (Intervjuperson 2) Vidare talas det om betydelsen av en god 

stämning under evenemangen; 

  

“Det skapar en alldeles underbar stämning, det lyfter ju matchen som helhet, det är det 

som gör inramningen, gör att folk rycks med, och det är det som på sikt också gör att vi 

får fler intressenter av ishockey”. (Intervjuperson 3) 

  

“Är supportrarna på hugget och är positiva då drar det med även sittplatspubliken så det 

bidrar till en betydligt bättre stämning inne på arenan och även spelarna märker 
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självklart av det när det är positivt på läktaren”. (Intervjuperson 5) 

  

Dessutom ger den positiva supporterkulturen avtryck bland andra aktörer; 

  

“Jag vet att sponsorer och folk som sitter på sittplats mycket som är lite mer blyga utav 

sig de tycker det här är jättehäftigt. Stora tifon och färg och flaggor och ramsor och sång 

det tycker publiken gemene är jättehäftigt”. (Intervjuperson 1)  

  

Men den positiva supporterkulturen har även betydelse utanför arenan. En säkerhetsansvarig 

beskriver betydelsen så här: “För klubben blir det mycket enklare att jobba om man har goda 

supportrar som kan stötta det klubben tar sig för, det kan ju många gånger vara A och O”. 

(Intervjuperson 4) Han fyller senare i; 

  

“... de positiva människorna som kommer med kunskap som kommer med ett leende på 

läpparna, som tycker det är kul med idrott de bidrar ju med jättemycket just på det här 

känslomässiga planet, att det faktiskt är riktigt roligt att jobba med en idrottsförening”. 

(Intervjuperson 4) 

  

7.2 Gränsen för oacceptabelt beteende 

På frågan var gränsen går från att vara ett acceptabelt beteende till ett oacceptabelt beteende går 

åsikterna isär. Det som berörs är bland annat personhot, lagbrott, verbala inslag, våldsinslag, kastande 

av föremål och pyroteknik. Det mesta faller under Hockeyligans bestämmelser eller ordningslagen, 

men det innefattas inte i detta stycke utan faller under “Säkerhet och regler runt evenemang”. 

  

Många av respondenterna menar att det verbala och olika former av budskap är ett problem. Men var 

gränsen går är svårare att urskilja. Ett ovårdat språk är någonting man ser negativt på,“... om dem 

ropar könsord och allt möjligt så går vi upp och säger till dem ...”. (Intervjuperson 6) Vidare talar 

man om att man vill stävja sådant som innehåller hat-budskap; 

  

“...sedan tolererar vi inte heller det här med hata hata den ena med det tredje, det 

markerar vi. Banderoller med dumma och fåniga budskap det tolererar vi inte heller. 

Den killen som står som hejarklacksledare får inte ha ett ovårdat språk för det är många 

barn med som står och ska ta intryck och lära sig...”. (Intervjuperson 1)  

  

En av respondenterna belyser problematiken kring de verbala inslagen som tyvärr är en del av 

evenemangen idag; 
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“ ... vi har ju svårt enligt våra bestämmelser att plocka en på läktaren som står och 

skriker hora eller så, det är bara att konstatera att det är beklagligt va, att det är så, det 

är mer att vi måste först och främst städa den där biten vad det gäller bengaler, 

våldsamma inslag och fysiska bitar på läktaren, det är först och främst, sen verka genom 

en sund syn, att försöka få bort det här, jag vill påstå att dem inslagen, verbala inslagen 

är väldigt mycket koncentrerat till ()”. (Intervjuperson 3)    

 

Medan en annan säger så här; 

 

“...men det får ju inte bli bråk och kravaller och kastande av saker på varandra i de olika 

supporterklubbarna vi har, att det blir handgemäng och sådana här bitar. Att det blir lite 

ordkastning kan väl vara okej till en viss gräns, men även beroende på hur långt det 

går”. (Intervjuperson 2)  

 

På frågan om föreningarna har risksupportrar är det endast en förening som säger att de har det;  

 

 

“Ja det är klart vi har, det är kanske dumt att jämföra med () skulle vi göra det då kanske 

vi inte skulle kunna klassa dem som risksupportrar. Men i våra ögon så är personer som 

upprepade tillfällen begår brott eller nära till hands hela tiden att vara så pass 

ordningsstörande att de begår någon form utav ordningsstörning då är man ju en 

risksupporter i mina ögon. Då kanske man har någonstans mellan 5-10 personer 

beroende på vilken säsong det är” (Intervjuperson 4) 

 

En annan förening säger så här om sina supportrar; “Nej, jag skulle inte vilja säga att vi har några 

som enligt mig går över den gränsen. Det finns kanske ett par stycken som går något steg åt det 

hållet men inte så att jag skulle kalla det för risksupporter”. (Intervjuperson 2) 

 

Andra säkerhetsansvariga menar att det inte finns några risksupportrar omkring deras förening medan 

en förening menar att de faktiskt lyckats ändra beteendet hos vissa som haft ett destruktivt beteende.  

 

7.3 Förändrat beteende och konflikter inom supportergrupper  

Det förekommer konflikter inom supportergrupperna. Det handlar i de fall som framkommit i 

intervjuerna om att olika grupperingar bland supportrarna har olika intressen. Vissa vill vara aktiva 

supportrar medan andra vill vara mer passiva, och störs då av den andra gruppens beteende. Ibland 
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handlar det även om var gränsen går för vad man får sjunga på en läktare. En av de 

säkerhetsansvariga nämner följande kring denna situation; “ … det har varit konflikter vid ett par 

tillfällen där de här aktiva supportrarna tycker att vad fan, vad står ni här för när ni inte bidrar med 

någonting … “. (Intervjuperson 1) Vidare säger han; “ … Då blev vi tvungen att dela in läktaren och 

sagt att i det här avsnittet där är det aktivt, så vill man inte vara med och sjunga och vifta med 

flaggor, då står man på andra ställen på ståplats …”. (Intervjuperson 1) En annan respondent talar 

om stridigheterna som kan uppkomma i den egna supporterklubben; 

 

“… det har varit lite stridigheter inom supporterklubben också hur man skall hantera 

saker och ting och vilka ramsor man får dra och lite sådana här grejer då, en del tycker 

väl att det mesta är tillåtet och en del tycker väl att man inte skall gå för långt i saker och 

ting så det har varit lite sådana inbördes strider då som kanske gjort att 

supporterföreningarna har minskat lite i antal personer …”. (Intervjuperson 2)  

 

Ett par av dem som vi intervjuat funderar på om påtryckningar från supportrar med ett acceptabelt 

beteende kan få bort det oacceptabla beteendet från läktaren. En av de intervjuade säger så här; “Det 

verbala är ju tyvärr ett tråkigt inslag i det hela när man går över den gränsen, den är ju väldigt svår 

att stävja, där kan man försöka hitta former vad det gäller ett grupptryck mot den personen”. 

(Intervjuperson 3)  

 

En annan utvecklar resonemanget; 

 

“ ... om man får göra en klassificering utav supportrar så brukar man säga A, B och C. 

Kategori a det är ju mönstersupportrar Kategori B som är exakt samma supporter fast 

kan vara även lite destruktiv. Sen har vi då risksupportrar som man kan klassa som 

kategori C och han är ju här för att vara destruktiv i allt […] det är ju också intressant 

att veta förhållandena mellan de olika supportergrupperna och hur påverkar de 

varandra. Jag tror ju att har man många kategori A, så kan man forma en kategori C- 

supporter till att bli en B- supporter. Har man tillräckligt många C- supportrar så finns 

det inga A- supportrar kvar. De väljer att inte gå på hockey … ”. (Intervjuperson 4)  

 

En av respondenterna, säger att arbetet i föreningen har fått vissa personer med ett tidigare destruktivt 

beteende att förändra sig till ett positivt beteende; 

 

“Vi hade en grupp för sex år sedan som verkligen tittade åt () och (). … tittade på Italien, 

och kallade sig för () mycket smällare, mycket pyroteknik, mycket dumheter som jag kan 
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tycka. Där hade vi väldigt konflikter. Och haft många många avstängningar i den 

gruppen. Och ja, fått dem på rätt bana och det känns väldigt bra”. (Intervjuperson 1)  

 

och fortsätter; “… Hälften kanske finns kvar, många har slutat när de fick motstånd. Men den som 

var ledare, det finns en utpekad ledare för det här gänget, han är definitivt kvar”. (Intervjuperson 1)  

 

7.4 Säkerhet och regler runt evenemang 

Säkerheten och regler kring evenemangen är något som lyfts upp av respondenterna som någonting 

väldigt viktigt. Framförallt talas det om hur viktigt det är att bedriva en dialog med supportrarna, 

någonting som nästan alla säkerhetsansvariga har varit inne på. Nedan belyser en säkerhetsansvarig 

det viktiga angående en tydlig dialog med individer inne på evenemanget; 

  

“ … För ytterst är det hockeyligan som styr vilka regler som gäller i arenan. Arenorna. 

Och dem ska vi ställa upp på. Sedan kan vi också ha lokala regler som kan som ändras 

och läggas till och då delger jag allt detta, så vi kör med öppna kort innan vi sätter igång 

så att säga och sen träffar ja dem under varje match, de kommer fram och diskuterar. 

Det är viktigt att ha en öppen och rak dialog med de här va på ett kamratligt och ett 

vänskapligt sätt. Då kommer man längst. Så är det”. (Intervjuperson 1)  

  

 Ett ytterligare citat från en annan säkerhetsansvarig visar återigen på att dialogen står i centrum; 

  

“Om jag säger från mitt håll, jag är ju och pratar med grabbarna och tjejerna i klacken 

och vi diskuterar lite fram och tillbaka, vi brukar ha möten med klacken om det sker 

några förändringar och så vidare, man får helt enkelt föra en dialog hela tiden, om det 

kommer nya regler från hockeyligan, då lägger jag fram att det här är reglerna som 

hockeyligan har som vi har att förhålla oss till, man behöver inte tycka om alla regler 

som kommer det händer ju ganska ofta, men man måste ju ändå följa dem, då får man ta 

den diskussionen med klacken, att det här är det som gäller och vi måste försöka rätta in 

oss i ledet och följa dem reglerna som har kommit”. (Intervjuperson 5)  

  

En av de säkerhetsansvariga betonar ytterligare att dialogen är viktig; 

  

“Det vi jobbar med är dialogen, och det är främst jag tillsammans med klubbdirektören 

…. Som hela tiden försöker ha om inte daglig så i alla fall veckokontakt med de här 

personerna som är ledande inom de här grupperingarna. Om man hela tiden har ett 

informationsutbyte, vad är det som händer inom klubben och vad är det som händer inom 
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supporterlederna. Det är det man kanske saknar de gångerna när det barkar iväg och 

blir fel”. (Intervjuperson 4)  

  

Men betonar att ett samarbete inte bara behöver ha positiva konsekvenser; “De negativa krafterna 

försvinner ändå inte ändå bara för att klubben är givmild. Det går inte hand i hand det där. Man 

kommer inte till bukt med ordningsproblem bara för att man ger dem pengar”. (Intervjuperson 4)  

  

7.5 Framtid och utveckling 

De säkerhetsansvariga ser generellt en positiv framtid inom supporterkulturen, vilket följande citat 

visar på; 

  

“Nä den ser positiv ut tycker jag, det känns som att för vår del, våran klack är dem har 

genom den här dialogen och samarbetet vi för med klubben så har dem lugnat ner sig 

med det här, det var lite tal om ett tag om att det skulle vara mycket pyroteknik och det 

var mycket tal om pyroteknik men det har lugnat ner sig en hel del, vi kan föra en dialog, 

vi kan ha en bra inramning utan att elda”. (Intervjuperson 5)  

  

En annan respondent ser också positivt på framtiden och hur utvecklingen ser ut; 

  

“Jag tror att den kommer att bli mer och mer viktig, nu har vi nått dithän att vi kan 

analysera, vi kan ha verktyg så att vi kan lyfta bort dem här elementen som är rent 

kriminella i vår publik va, klarar vi det, då ska man ju, då har man nått en bit för det, 

nästa steg är att stötta det goda va så att med insatser från föreningen framför allt, att 

man stöttar sina supportrar, den goda supporterkulturen är jävligt viktig va, den kommer 

bli ännu viktigare i framtiden om man aktivt kan jobba för att få bort det, det onda och 

stötta det goda va, det kan man noga göra på olika sätt, som vi började lite grann, att 

man närmar sig supporterkulturen utan att dem har det inflytande att dem ska vara med 

och ta ut laget eller vilka spelare man ska skaffa, se till att man har en transparent 

kontakt va så att man, att folk får reda på lite mer än normalt kanske vad som händer i 

föreningen, för det är ju en positiv signal, hjärtat klappar ju för föreningen va, och det, i 

vårt samhälle tror jag att det kommer att ha större och större betydelse va, och det gäller 

det att få det goda att segra”. (Intervjuperson 3) 

 

Avslutningsvis berättar en respondent att arbetet med den goda supporterkulturen har nått 

utanför idrottsarenan; 
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”Det är väldigt positivt där i och med att vi håller på och jobbar själva inom kommunen 

här också då va, vi ser väldigt positivt på det, det ska bli bättre i hela (), det är det 

samarbetet går ut på”. (Intervjuperson 6) 
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8 ANALYS & DISKUSSION 

Nedan följer ett analys- och diskussionsstycke där intervjuresultat ställs i relation till den tidigare 

forskningen. Vidare besvaras syftet mer ingående samt att vi närmare berör metoddiskussionen och 

några avslutande tankar kring framtida forskningsfält. 

 

     8.1 Den goda supporterkulturen och ishockeyevenemang   

Vid frågan vad som är en god supporterkultur har respondenterna valt att definiera den på olika sätt. 

Samtliga svar är väldigt relevanta ur det perspektivet att begreppet är väldigt svårt att definiera. 

Eriksson (2013) presenterade två ganska skilda uppfattningar i ett försök att definiera god 

supporterkultur, och de resultat som presenterats i denna studie följer ett liknande mönster. Ett par av 

respondenterna talar om tifon och hejarramsor, medan någon annan pratar om att heja på sitt lag i vått 

och torrt. I rapportens resultat är några av respondenterna tydliga med att supporterskapet inte skall 

övergå till att hata motståndarna eller motståndarsupportrarna. Detta är intressant då ett av exemplen 

som Eriksson (2013) nämner är att ”den bästa supporterkulturen är en bra blandning av glädje och 

rivalitet, humor och allvar”. 

 

Att lyfta fram denna aspekt speglar väl respondenternas roll i samband med evenemanget. Detta är en 

viktig del att ta hänsyn till i analysen. De säkerhetsansvariga vill under pågående  evenemang ha en 

sån liten del störande moment i form av enskilda händelser, eller till exempel stötande tifon eller 

ramsor, som någon eller några andra kan ta illa av. Detta är självklart en del av arbetet för att hålla 

ordning på arenorna men även för att så många av åskådarna som möjligt skall trivas. Att få en så god 

ordning som möjligt, men ändå med en trevlig atmosfär ger däremot stora möjligheter för ett trevligt 

evenemang. 

 

Det är svårt att veta hur svaren skulle kunna skilja sig om intervjuerna hade riktat in sig till annan 

personal omkring föreningarna, eller supporterföreningarna. Dels för att det är en relativt outforskad 

fråga, dels för att svaren även i denna studie faktiskt skiljer sig åt.  

 

Att stötta det egna laget är något som ändå framgår från samtliga säkerhetsansvarigas svar. I likhet 

med teorin om SIT (Tajfel & Turner, 1986) och även Svedberg (1997) vill respondenterna verkligen 

framhålla den positiva supporterkulturen som kan skapa en stark vi- mot- dom känsla, utan att för den 

skull generera något hat eller destruktivt beteende. Utifrån det resonemang som Ryan (1995) för om 

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) kan vi se att de individer som står för den goda supporterkulturen 

och gör detta utifrån ett självbestämmande perspektiv får sina grundläggande behov uppfyllda och 

därmed håller sig ifrån det destruktiva beteendet.  
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8.2 Supporterkulturens betydelse för evenemanget 

Samtliga respondenter har betonat vikten av den positiva supporterkulturen i samband med ett 

ishockeyevenemang. Detta faktum passar bra in i Uhrich & Koenigstorfer’s (2009) modell vilket 

visar att ett positivt beteende i samband med idrottsevenemang bidrar till det goda evenemanget, och 

i förlängningen fördelar för samtliga intressenter runt idrottsevenemanget. Uppfattningen blir att den 

positiva supporterkulturen skall uppmuntras för att bidra till det goda evenemanget. Sätter vi fynden 

som gjorts i denna studie mot tidigare forskning menar vi att ett arbete för den goda 

supporterkulturen och förhoppningsvis det goda evenemanget skall kunna utvecklas ytterligare. 

 

Den positiva supporterkulturens betydelse i ett större perspektiv belyses av ligachefen för 

hockeyallsvenskan som jobbar som säkerhetsansvarig inom en av de större Svenska ishockeyligorna 

genom att säga att hela grunden för ligans existensberättigande är supportrarna. Även respondenterna 

är övertygande om den positiva supporterkulturens betydelse, men har olika beskrivningar för vad 

den bidrar till. Några talar om den goda atmosfären, och som vi tolkar det utifrån Uhrich & 

Koenigstorfer’s (2009) modell ger ett trevligt evenemang. Någon talar om det sportsliga, att det 

hjälper spelarna på isen, några talar om att även sponsorer påverkas och att det skapar ett ansikte utåt 

med god supporterkultur. Även att på personlig basis arbeta i en förening med god stämning gör 

arbetet lättare. De allra flesta av dessa aspekter går att identifiera i modellen av Uhrich & 

Koenigstorfer (2009)  för att visa att supporterkulturen har betydelse för att skapa det goda 

evenemanget.  

 

Frågeställningen om den goda supporterkulturens betydelse har ställts neutralt. Dock har oftast de 

säkerhetsansvariga kommit in på de egna fansen som är kopplade till sin egen förening, och hur dem 

bidrar till den positiva supporterkulturen. Detta är inte på något sätt konstigt då dem är mer kända för 

den säkerhetsansvarige i fråga. Det som dock tål att diskuteras är hur säkerhetsansvariga hanterar 

motståndarfans. Utifrån motståndarfansens perspektiv anser vi det utifrån arrangörens sida att det är 

viktigt att dem inte särbehandlas på något sätt utan ses som vilka supportrar som helst. Ett par 

exempel som tas upp bland svaren är att banderoller tas ner, och ett oacceptabelt beteende inte 

accepteras av någon säkerhetsansvarig oavsett om detta sker i den egna föreningens supporterskara 

eller i motståndarfansens. Vi förstår att det finns vissa säkerhetsaspekter i detta som inte belyses i 

denna studie, som till exempel visitering och så vidare. Men grundtanken är att motståndarfansen ska 

behandlas lika inom den arrangerande föreningens normer, annars har arrangören redan där skapat 

skillnad på grupperna och således indirekt skapat en vi-mot dem situation. Detta kan skapa 

motsättningar mellan supportergrupperna och skapa oroligheter under evenemanget.  
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Att verka för ett gott supporterskap i enlighet med SDT:s (Deci & Ryan, 2000, 2002) synsätt blir 

extra viktigt. Att individen själv bestämmer sig för att uppföra sig på ett korrekt sätt inom lagens 

ramar leder förhoppningsvis till ishockeyevenemang utan stökiga inslag. SIT (Tajfel & Turner, 1986) 

å andra sidan utgår som vi tidigare varit inne på ett identitetsbyggande. Att tillhöra en grupp som 

följer ett lag kan leda till att man stärker sin identitet genom att förknippa sig med ett idrottslag. 

Genom att stå bakom sitt lag i vått och torrt och agera som en stark “Vi” grupp som endast lyfter 

fram det egna laget och bortser från nidramsor mot andra kan det leda till ett mer positivt och lugnt 

ishockeyevenemang. 

 

Säkerhetsansvariga som deltagit i denna studie har generellt menat att den positiva supporterkulturen 

har väldigt stor betydelse för evenemanget. I stort sett alla intressenter som finns runt detta 

evenemang tycker det är positivt och alla dessa intressenter har vinning i att den positiva 

supporterkulturen vidhålls. Detta kan vi även identifiera om man analyserar Uhrich och 

Koenigstorfer’s (2009) modell djupare, att supportrars beteende även kan ge fördelar för andra 

intressenter. Då arbetet för den goda supporterkulturen enligt vår mening skall fortgå kontinuerligt 

och som Eriksson (2013) föreslår i förebyggande syfte, så får detta förhoppningsvis ett gott utfall för 

ett lugnt och trevligt evenemang. Detta gör att arbetet för att vidhålla den goda supporterkulturen blir 

synnerligen viktigt.  

 

8.3 Maktförhållanden mellan olika kategorier av supportrar 

En av respondenterna diskuterar olika kategorier av supportrar, nämligen A, B och C-supportrar och 

maktförhållanden mellan dessa. Denna säkerhetsansvarige menar att ett tydligt övertag av kategori C-

supportrar kan skapa den negativa atmosfären runt ett evenemang, och att kategori A- supportrar 

slutar gå på ishockeyevenemangen. Detta resonemang stämmer bra in med Uhrich & Koenigstorfer 

(2009) modell. Om maktförhållandet skulle svänga över till kategori C- supportrar blir miljön i 

arenan destruktiv och skötsamma typ A- supportrar väljer att inte besöka evenemanget.  

 

Eriksson (2013) är inne på en liknande linje där en del av hans förslag handlar om just prevention. 

Med Erikssons (2013) resonemang och Uhrich & Koenigstorfer (2009) modell skapar preventionen 

Eriksson talar om en förutsättning för att inte supportrar med destruktivt beteende tar över 

evenemangen, eller överhuvudtaget får fotfäste innanför ishockeyarenorna. Detta skulle alltså ge ett 

maktförhållande så att A- supportrarna skapar den positiva miljön och kategori B, och C- supportrar 

får antingen ändra sitt beteende, eller ställa sig utanför evenemanget för att deras beteende inte blir 

önskvärt. Även här går SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) och SIT (Tajfel & Turner, 1986) att koppla 

till resonemanget. Enligt SDT blir beteendeförändringen självbestämmande för att överhuvudtaget 

kunna delta på evenemanget, det vill säga det destruktiva beteendet läggs åt sidan och ett mer positivt 
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beteende antas. Detta skulle alltså leda till fler kategori A- supportrar. I de fall grupper av individer 

har ett dåligt beteende så är de av de svar vi fått ett fåtal personer. Skapas då en stark vi grupp i form 

av kategori A-supportrar blir kategori C-supportrarna i maktunderläge. Detta blir en rätt tydlig grupp-

motsättning enligt SIT (Tajfel och Turner, 1986). 

 

Det svåra med det resonemang vi för, med hjälp av modeller och tidigare forskning är att frågan ”Vad 

är god supporterkultur” är svår att definiera. Likaså om vi vänder på resonemanget och använder oss 

av Radmann (2013) är begreppet huligan svårdefinierat. Som en av respondenterna menar så kanske i 

en förening ses en enskild individ som en risksupporter, men kanske inte skulle klassas så i en annan 

förening. Däremot ser vi i intervjuerna vad de säkerhetsansvariga anser vara ett acceptabelt beteende 

och vad som inte accepteras på deras evenemang. Därför anser vi att det arbete som 

säkerhetsansvariga och föreningar har tillsammans med sina supportergrupper är viktigt för att få 

med sig den goda supporterkulturen och motarbeta de supportrar som har ett destruktivt beteende.  

 

Även här finner vi att det resonemang som SIT (Tajfel & Turner, 1986) och Svedberg (1997) för om 

en vi- mot dem känsla kan appliceras på arbetet med supportrar med ett destruktivt beteende på 

arenorna. Subjektiva åsikter hos säkerhetsansvariga kan här spela en ganska stor roll då de har olika 

uppfattningar om vad som är tillåtet på ett evenemang. En av våra respondenter lyfte fram att deras 

förening inte tolererade budskap med hatiska motiv överhuvudtaget medan någon annan menade på 

att det hörde till att skrika sådana budskap mellan de olika supporterfalangerna. Här uppstår direkt ett 

dilemma angående vilken väg som är den rätta att gå? Hur man ska agera mot dessa grupper av 

supportrar blir också en fråga som kommer att resultera i olika svar. Med det resonemanget kan det 

bli olika utfall i modellen av Uhrich och Koenigstorfer (2009), beroende på vilket beteende som 

accepteras i samband med evenemanget.  

 

Vissa säkerhetsansvariga menade på att om man ska stävja oroligheter bland mindre grupper kräver 

det inte så stora krafttag för att stävja detta. Om det däremot rör sig om supportrar som består av 

tusentals personer gör man bäst i att låta dem vara även om deras budskap samt beteende anses vara 

förkastligt. Detta beslut tog vissa säkerhetsansvariga då de annars menade på att de skulle äventyra 

sin egen säkerhet.  

 

Motsättningar kan förutom mellan supportergrupper från olika föreningar, även skapas inom samma 

förening. Exempelvis kan hejarklacken ha ett beteende som inte övriga åskådare tycker är ett bra 

beteende eller för den skull även säkerhetsansvariga. Dessa motsättningar kan förstås skapa problem 

då i detta exempel den egna hejarklacken förstör för i första hand andra supportrar, men även för sin 

förenings evenemang. En förening nämner just detta exempel och har efter att fört en diskussion 
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mellan dessa bägge grupper skapat nya egna regler på arenan. Detta har gjort att samtliga supportrar 

trots dessa motsättningar kan vara med och delta, utan att motsättningen mellan dem skall störa själva 

evenemanget.  

 

8.4 Samarbete med supportrar 

Samtliga av dem vi intervjuat har ett samarbete med supportergrupperna, och någon anser sig ha 

lyckats med att få bort ett destruktivt beteende bland sina supportrar, och har idag heller inga 

problem. Andra upplever inte alls att de har något problem, men att de samtidigt har ett samarbete. 

Slutsatsen är att samarbetet är viktigt, även om det inte finns några risksupportrar eller destruktivt 

beteende på läktaren idag. Ett samarbete kan lika väl främja en god supporterkultur, som att 

motarbeta en destruktiv kultur bland supportrarna. Det här ser vi som ett exempel på det som 

Eriksson (2013) skriver om prevention och att framhålla den goda supporterkulturen. De 

säkerhetsansvariga skapar dessutom en trygg vi-grupp i enlighet med SIT, bland de supportrar som 

har ett gott beteende och skapar en god supporterkultur. Dessutom ges de enskilda individerna 

möjlighet utifrån SDT att uppfylla sina behov och därmed genom ett självbestämmande skapa god 

atmosfär under evenemanget.  

 

Många av de säkerhetsansvariga har nämnt att de för en dialog med sina supportrar. Detta är en god 

väg att gå. Av de tillfrågade har de oftast lyckats med sitt arbete på det sättet att de lyckats få bort ett 

oacceptabelt beteende bland sina supportrar, alternativt har den individen slutat gå på evenemangen 

när denne mött motstånd. Möter en enskild individ motstånd av dem som står för säkerheten under ett 

evenemang, och ett hot om till exempel arrangörsavstängning eller tillträdesförbud föreligger kan 

personens motivation att fortsätta med sitt destruktiva beteende försvinna, vilket vi tolkar som en 

förändring enligt SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002). Ställer sig säkerhetsansvariga emot till exempel 

en hel klack eller supporterskaras beteende skapas det ett vi- mot dem förhållande, detta att jämföra 

med SIT (Tajfel & Turner, 1986).    

 

Själva tillvägagångssättet har varierat. Allt från att ha informationsmöten, till att konfrontera 

supportrar som beter sig på ett oönskat sätt redan på läktaren, alternativt vid nästa evenemang. De 

pratar även om att agera i ett tidigt skede, innan något allvarligare händer på sina läktare. Vi menar 

att föreningarna är ganska drivande i arbetet med supportrarna, och arbetet sker i mångt och mycket 

förebyggande. I och med att föreningarna tar dialogen med supportrarna som missköter sig vid ett 

evenemang, skapar de förhoppningsvis en bättre miljö just då, samtidigt som de som misskött sig får 

veta att detta inte är okej.  
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En svaghet i denna studie är att ingen av dem som deltagit har uttalade problem bland sina supportrar, 

utan anser sig ha ganska god koll på dem. Detta kan avspeglas i analysen då samarbetet med 

supportergrupper till synes har god effekt, då vissa klubbar lyckats att få vissa individer att ändra sitt 

destruktiva beteende, alternativt att motarbeta dem så att de inte vill gå på evenemanget, eller få till 

ett tillträdesförbud för de individer som förstör. Det som dock ger viss tyngd är att samtliga faktiskt 

uttrycker att den goda supporterkulturen är något att faktiskt jobba för, vilket både Eriksson (2013) 

och Uhrich & Koenigstorfer (2009) föreslår för att skapa ett trevligt evenemang. 

 

Att bemöta supportrar som inte sköter sig med dialog är en del i arbetet för att påverka evenemanget 

positivt. Detta gäller även då problem inte föreligger. En öppen dialog ger som vi ser det 

förutsättningar för att tidigt sätta gränser för supportrarna vad som är accepterat och inte accepterat. 

Det preventiva arbetet får stöd i det som vi tidigare nämnt med Eriksson (2013) vad gäller god 

supporterkultur och prevention, samt modellen Uhrich & Koenigstorfer (2009) presenterade 

angående hur beteendet påverkar miljön under ett idrottsevenemang. Detta blir således en del av 

arbetet som bör vara ständigt pågående för de säkerhetsansvariga.  

 

Även här kan analysen bli skev i den mening att de föreningar som deltagit i studien haft relativt få, 

eller inga, personer med destruktivt beteende. Det kan ju faktiskt handla om en stor grupp med ett 

destruktivt beteende att det inte går att hantera genom dialog. Ingen av respondenterna i denna studie 

har uttalat några sådana problem, vilket hade kunnat vara av intresse då agerandet och hanterandet av 

sina supportrar kunnat se annorlunda ut. 

 

8.5 Gränsen för oacceptabelt beteende 

I samband med att respondenterna presenterade vad för dem är god supporterkultur och var gränsen 

gick för ett oacceptabelt beteende pratade de ofta om det regelverk som utarbetats av Hockeyligan, 

som samtliga säkerhetsansvariga menade att deras förening följde. Där får man således Hockeyligans 

stöd i vad som anses vara accepterat, och får då ett underlag för att agera mot de/dem som har ett 

oacceptabelt beteende. Det faktum att detta har en effekt är att vissa föreningars säkerhetsansvariga 

menar att de faktiskt lyckats ändra ett beteende på dem som tidigare varit avstängd från arenan. En 

avstängning kan ses som ett tillfälle då individen inte kan uppfylla sitt destruktiva beteende enligt 

SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002). Individen kan under avstängning vara destruktiv och på det sättet 

inte leva upp till sina värderingar och får då inte den drivkraft som skapar dennes motivation. 

 

Däremot har det bland de vi intervjuat ibland handlat om enskilda incidenter varpå dialog har varit en 

lämplig väg att hantera det ärendet. Så till vida det inte handlat om handlingar som direkt strider mot 

Hockeyligans bestämmelser. Exempel på lösningar har enligt respondenterna varit en dialog och/eller 
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varning om avstängning. Då har individen fått en chans att omvärdera sina värderingar. Följer man 

det resonemang Ryan (1995) för om SDT då ett dysfunktionellt beteende har sin grund i ett icke- 

självbestämmande motiv kan det genom dialog driva individen i en mer positiv riktning, och en 

supporter som är en del av det positiva supporterskapet, genom ett självbestämmande motiv. 

 

Vid de tillfällen då ett acceptabelt beteende går över till ett oacceptabelt beteende skapas det ibland 

konflikter. Denna konflikt kan uppstå både mellan grupper inom en supportergrupp, mellan 

supportergrupper, eller mellan supportergrupper och personal från arrangörens sida. Även i detta fall 

går det att tolka som en vi- mot- dem gruppering i enlighet med teorin Tajfel och Turner (1986) 

skriver om rörande SIT (Tajfel & Turner, 1986). I detta fall handlar det om den goda 

supporterkulturen mot de/dem som agerar mer destruktivt i samband med ishockeyevenemangen. 

 

Även om supportergrupper möter motstånd i form av motståndarsupportrar, vill vi påstå att vi- 

känslan är starkare bland de supportrar som bidrar till den positiva supporterkulturen snarare än de 

som har ett oacceptabelt beteende, oavsett vilket lag eller förening de har sympatier för. Detta 

resonemang baserar vi på ett par grunder. Dels det faktum att ordningsläget inom ishockeyn idag är 

relativt gott (Eriksson, 2013). Dels det starka regelverk som Hockeyligan satt upp innehåller material 

för att bygga upp en stark vi-grupp, som säkerhetsansvariga ställer sig bakom. Dessutom har de 

säkerhetsansvariga vi intervjuat talat om endast ett fåtal personer som har ett beteende som anses som 

oacceptabelt, varpå den stora massan av supportrar sköter sig. Som vi även nämnt innan ser vi den 

goda supporterkulturen i enlighet med en vi-grupp enligt SIT och Svedberg (1997). Så i det här 

resonemanget anser vi alltså att vi- gruppen hyser ett starkt motstånd mot dem-gruppen, det vill säga 

dem med ett destruktivt beteende i samband med ishockeyevenemangen. 

 

Omvänt kan de supportrar som har ett oacceptabelt beteende anse sig vara en stark vi-grupp enligt 

både Svedberg (1997) och Tajfel och Turner (1986). Om dessutom enskilda individer anser att 

ishockey och ett destruktivt beteende hör ihop, tolkar vi att man kan förklara det genom att individens 

basala behov är ouppfyllda (Deci & Ryan 2000). Ett destruktivt beteende kan dessutom komma till 

följd av påtryckningar från den egna gruppen vilket vanligen är förenat med ett sämre välmående för 

just den individen för att det kommer ifrån ett icke-självbestämmande motiv eller från externa 

påtryckningar (Amiot, Sansfaçon, Louis & Louis, 2012). 

 

Med dessa resonemang och teorier för beteende får säkerhetsansvariga många vägar att motarbeta 

den del av supportrar som har ett destruktivt beteende. Dels går det att påverka på individnivå genom 

avstängning så denne inte har möjlighet att vara destruktiv vid evenemangen i enlighet med SDT 

(Deci & Ryan, 2000, 2002). Om sedan övriga åskådare vänder sig emot individen kan de skapa 
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grupptrycket emot denna individ genom teorin om SIT (Tajfel & Turner, 1986). Med SIT får även 

säkerhetsansvariga hjälp att på gruppnivå vända den goda supporterskaran emot dem med destruktivt 

beteende. Dock anser vi att säkerhetsansvariga, eftersom det oftast handlar om enskilda individer som 

har ett oacceptabelt beteende, arbetar på individnivå för att motarbeta det beteendet. 

 

Radmann (2013) är inne på det svåra med att definiera huliganismen i och med att detta begrepp kan 

innefatta många olika händelser. Denna problematik har även växt fram för oss under studiens gång. 

Vad innefattar egentligen detta begrepp? Utgår det från att man exempelvis skriker könsord riktat 

mot andra individer eller att man väljer att kasta ett föremål mot någon eller någonting? Av våra 

respondenter får vi en svag definition av vad en risksupporter är. Det förekommer att de ser vissa 

individer som risksupportrar i deras egna led men inte i jämförelse med andra risksupportrar på andra 

platser runt om i landet. 

 

Det finns exempel då en enskild individ står för ett felsteg och genast blir utmålad som en huligan i 

kvällspressen och hamnar således i samma fack som när stora supportergrupper startar upplopp mot 

varandra. Här kan man se den enskilde individens aktion som ett självbestämmande beteende enligt 

SDT:s (Deci & Ryan, 2000, 2002) teori samtidigt som de stora supportergruppernas beteende faller 

under SIT:s (Tajfel & Turner, 1986) teori angående att agera vi-mot-dem. Kontakterna som knutits 

inom gruppen har skapat väldigt starka band mellan dess medlemmar, vilket gör att föraktet mot 

dem-gruppen har växt sig så starkt att detta beteende utvecklas till ett legitimt handlande. Utifrån de 

resultat vi har fått ta del av visar detta på svårigheten med att definiera det Radmann (2013) pratar om 

utifrån de valda teorierna. 

 

8.6 Framtiden för supporterkulturen  

Framtiden är någonting som de säkerhetsansvariga ute i landet ser positivt på när man ställde frågan 

till de berörda intervjupersonerna. De menar att dialogen är det som har bidragit till att framtiden ser 

ljus ut inom denna kontext. Det ökade samarbetet mellan klubbarna och supportergrupperna har ökat 

förståelsen mellan de båda vilket har minskat eventuella oroligheter avsevärt. Det diskuteras att man 

har kunnat analysera problem under en viss tid nu, som exempelvis störande element som dyker upp 

under evenemang vilket försämrar ordningen. Idag jobbar man aktivt för att ta bort dessa störande 

inslag för att på så vis fortsätta arbetet med att uppnå en god supporterkultur där alla trivs. Att stötta 

det goda är således någonting som är extremt viktigt och detta tillhör dagordningen hos de 

säkerhetsansvariga dagligen. Att skapa en bra balans till supportergrupperna blir av yttersta vikt då 

ett lite för stort inflytande kan få negativa följder, exempelvis att dessa grupper börjar lägga sig i 

laguttagningar för att nämna en sak. Att istället ge dem relevant information om saker som kretsar 

kring föreningen kan öka samhörigheten mellan föreningen och dess supportrar, vilket de 
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säkerhetsansvariga ser som en väldigt viktig faktor angående att behålla en god stämning hos 

supportrarna. Att få supportrarna att känna sig som en del av föreningen är något som de 

säkerhetsansvariga tar med sig in i framtiden när det gäller att bibehålla den goda supporterkulturen. 

Alltså i enlighet med SIT (Tajfel & Turner, 1986) få individerna att förknippa sig med föreningen i 

ett sorts identitetsskapande återigen vilket vi varit inne på tidigare i denna diskussion. En förening 

belyser även deras samarbete med kommunen, vilket visar på att arbetet med den goda 

supporterkulturen tas på allvar och dessutom vidgats utanför idrottsarenan. 

 

8.7 Metoddiskussion 

I detta arbete valdes intervju som metod för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Denna 

typ av analysmetod kräver en del arbete men det passade vår studies ändamål väldigt väl. Då vi ville 

gå på djupet med våra respondenter för att få en djupare förståelse till deras uppfattning om det 

rådande läget angående säkerheten inom ishockeyevenemang, var detta kvalitativa tillvägagångssätt 

att föredra. Vidare stötte vår studie aldrig på de eventuella problem som denna typ av metod kan 

medföra. De långa avstånden till respondenterna ledde dock till att intervjuerna genomfördes via 

telefon, vilket orsakade att vi missade ett meningsfullt analysverktyg, respondenternas kroppsspråk. 

Detta medförde däremot inte några större problem för vårt fortsatta arbete med studien, med andra 

ord utvärderade vi att denna frånvaro av analysverktyg var ringa. Kroppsspråket bedömdes inte 

utgöra någon större skillnad för studiens resultat då vi bara efterfrågade fakta från respondenterna. 

Strukturen och flexibiliteten som den semi-strukturerade intervjuguiden gav upphov till, passade 

väldigt bra till studien då bland annat följdfrågorna vi ställde lämpade sig ypperligt beroende på 

vilken riktning intervjun tog. Det var vidare bra att inleda våra intervjuer med några inledande frågor 

om intervjupersonens bakgrund, för att på så sätt få respondenten mer bekväm med situationen. Det 

visade sig positivt att vi tog kontakt med våra respondenter via mail samt telefon för att tydligt 

informera dem om studiens syfte innan intervjuerna tog vid. Ett hinder var att mailkontakten kunde 

ha dragit ut på tiden då svarsfrekvensen via mail kan skilja sig väsentligt. Lyckligtvis fick vi svar 

relativt fort vilket gjorde att studiens gång kunde fortlöpa.  

 

Meningskoncentrering som analysmetod, lämpade sig också bra i vår studie. Detta kom väl till 

användning där respondenterna gav långa och väl beskrivna svar, vilket förekom ganska ofta vid 

samtliga sex intervjutillfällen. Att vi då kunde särskilja och få fram det mest väsentliga ur svaren 

underlättade verkligen vårt arbete. Den hjälpte oss även att strukturera resultat och analys- och 

diskussionsdelen. Teorierna SDT (Deci & Ryan, 2000, 2002) och SIT (Tajfel & Turner, 1986) visade 

sig relevanta för att få svar på vårt syfte samt våra frågeställningar. Vad gäller modellen Uhrich & 

Koenigstorfer (2009) lagt fram var den relevant för att skapa en bra analys av hur supportrars 

beteende och hur supporterkulturen påverkar evenemanget. Det som är svagheten med denna modell 
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är att den är svår att omsätta i en verklig situation, utan i denna studie fungerar mer som ett ramverk. 

Analysverktygen vi använde visade sig innehålla en hög validitet vilket stärkte urvalet av just dessa 

analysmetoder. Vidare visade det sig att metodvalet var reliabelt för denna studie. En kvantitativ 

studie hade inte kunnat uppnå samma svarsresultat som intervju som metod kan åstadkomma. 

Intervjufrågorna vi ställde visade sig vara valida då frågorna besvarade studiens syfte samt dess 

frågeställningar. 

 

8.8 Framtida forskningsfält 

Studiens resultat har utmynnat i att vi har fått en bekräftelse av att det råder en god supporterkultur 

inom ishockeyn i Sverige. Det vore intressant i ett fortsatt forskningssammanhang att undersöka 

ytterligare hur säkerhetsansvariga arbetar för att stävja den ibland oroliga supporterkulturen. Det 

skulle möjligtvis vara av intresse att använda sig av fler teorier angående människors beteenden, 

varför de beter sig som de gör och så vidare. Ett större antal intervjuer i framtida forskning skulle 

vara av vikt då det i vår studie har gjorts relativt få intervjuer där respondenterna inte har sett några 

större problem i supporterleden. En något större studie skulle möjligtvis ändra denna bild till att det 

kan råda en annan uppfattning om god respektive dålig supporterkultur. Säkerhetsansvariga står för 

ett viktigt arbete för ett väl fungerande evenemang, vilket idag belyses ganska sällan. Med anledning 

av detta vore fortsatt forskning inom detta område av stort intresse. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Inledning  

Kortare presentation av intervjuns syfte och dess upplägg. Vi redogjorde för personen angående 

respondentens rättigheter. Frågade även om det var okej att spela in intervjun för att sedan 

transkribera den. 

Inledande frågor 

Vi har kontaktat dig då vi funnit att du har tjänsten som säkerhetsansvarig för berörd ishockeyklubb 

via er hemsida. 

Kan du berätta mer om vad din tjänst går ut på?  

Vad fick dig att komma in på denna bana?  

Hur länge har du verkat i denna tjänst?  

Hur ser din bakgrund ut? 

Vad har du haft för tidigare tjänster?  

Supporterkulturen 

Vad anser du kännetecknar en god supporterkultur?  

Har du någonting specifikt du vill lyfta fram angående god supporterkultur? 

Vad bidrar en god supporterkultur till era evenemang? 

Hur skulle ni vilja utveckla supporterkulturen runt er förening? 

Hur jobbar du/föreningen för att främja en god supporterkultur?  

Hur fungerar ert samarbete med de berörda supportergrupperna?  

Om det inte finns ett samarbete, hur kommer detta sig?  

Är det i sådana fall någonting ni vill ändra på?  

Hur skulle ni vilja arbeta med detta?  
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Upplever ni i sådana fall det uteblivna samarbetet som ett bakomliggande problem till eventuella 

oroligheter?  

Vid ett bra samarbete, upplever ni en skillnad på supporterkulturen då? Exempelvis ett lugnare 

beteende inom grupperna.  

Beteende 

Vart går er gräns för när ett accepterat beteende från grupper/individer övergår till ett oacceptabelt 

beteende? 

Vilka repressalier vidtar ni vid eventuella överträdelser av denna gräns?   

Hur hanterar ni och föreningen en individ/grupp som inte beter sig på ett acceptabelt sätt? 

Har ni haft några större problem de senaste åren på era evenemang?  

Vad är det i så fall som inte varit accepterat? 

Hur upplever du supporterkulturen idag kontra för 10 år sedan? 

Vilken syn har du på supportrar som är involverade inom idrottsevenemanget? 

 

Finns det olika grupper av supportrar omkring er förening? 

 

Har ni några som ni kallar för risksupportrar?  

 

Avslutande frågor   

Hur ser du på framtiden inom supporterkulturen?  

 

Ser du någon positiv eller negativ trend inom supporterkulturen och supportrars beteende?  

 

Då får vi tacka så mycket för ditt deltagande och innan vi avslutar vill vi fråga dig om det är 

någonting du vill ta upp som vi möjligtvis kan ha glömt att fråga dig, annars vill vi återigen tacka dig 

för din medverkan.       
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