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Aim: The overall aim of this survey was to show whether, and possibly how, Stockholm’s 
three biggest football clubs (in supporter counts) works strategically  with their 
communication regarding to supporter violence. A further goal of this paper is to contribute 
with knowledge that could be used by football clubs in their efforts against supporter 
violence. From this purpose two questions were constructed: 1) Do football clubs work 
strategically with their communications with regard to supporter violence? In that case, 
how? 2) Can work with strategic communication in terms of supporter violence improve? In 
such cases, how? 

 
Material and Method: The method used in this studie is of a qualitative character. The 
qualitative method was preferred as it allows the researcher to determine in-depth 
knowledge, which was necessary for the purpose of the survey. The qualitative data were 
collected through e-mail interviews with employees of the three football clubs. Results of 
interviews were then analyzed on the basis of selected theories in the field of strategic 
communication.  
 
Main results: The main results of this study shows that the examined football clubs don’t 
work strategic with their communications regard to supporter vilolence, not consistently as 
required. However, there are parts of the strategic process that met strategic standards, such 
as boundary spanning, target group analysis and organization profiling.      
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1. Inledning 
  “Själv är jag uppvuxen ett stenkast från Råsunda Fotbollsstadion. AIK:s 

matcher började jag följa på 1950-talet […]. Huliganer visste vi inte vad 
det var, lika lite som läktarvåld som totalt lyste med sin frånvaro […]. 
Likväl unnar jag mina barn och framtida barnbarn att få njuta av den 
spänning och underhållning som idrottsupplevelser på elitnivå kan 
erbjuda. Då krävs att vi vanliga supportrar säger ifrån. Förstör inte 
den passion som kärleken till ett visst lag och idrott kan innebära”. 
- (Eriksson, SOU 2013:19: 283-284). 

Ovanstående citat är hämtat från Björn Erikssons statliga utredning med uppdrag att 
lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. 
Citatet illustrerar även supporterkulturens och läktarvåldets allvarliga utveckling – från en 
plats fritt från våld, till en plats dit föräldrar inte vågar ta sina barn. Supportervåld är ett 
begrepp som tidigare inte existerat men som nu har blivit etablerat inom den svenska 
idrottsrörelsen. Det rapporteras och debatteras i medier (www.aftonbladet.se 2014-03-
09), det skrivs böcker om det (www.adlibris.com 2014-03-09), det forskas inom ämnet 
(www.dspace.mah.se 2014-03-09) och svenska staten utreder hur det ska motverkas 
(www.riksdagen.se 2014-03-09).   
 
Även om fenomenet får mycket uppmärksamhet är det viktigt att poängtera det faktum att 
problemet i sig inte är utbrett bland supportrar, utan det är ett förhållandevis litet antal 
människor som står för det. Eriksson förklarar i utredningen Mera glädje för pengarna 
som regeringen tillsatte 2011 och som blev klar 2013, att supportervåldet huvudsakligen 
går att koppla till de våldsamma supporterfalangerna som kallar sig firmor och babyfirmor 
(Eriksson, SOU 2013:19: 171). I Sverige rör det sig om 650-700 aktiva firmamedlemmar 
fördelade på nio firmor, varav 400 medlemmar återfinns i Stockholmsregionen. I 
utredningen visar han också att det totalt finns cirka 22 000 organiserade medlemmar i 
supporterföreningar. Detta innebär att firmamedlemmarna utgör cirka tre procent av de 
organiserade supportrarna, och en försvinnande liten procentdel om även alla de 
människor som går och tittar på idrott i Sverige räknas in (Eriksson, SOU 2013:19: 28). 
Problemet är med andra ord marginellt sett till antalet individer, men likväl ett stort 
problem sett till de problem dessa individer förorsakar. Konsekvenserna av 
supportervåldet är såklart många och på olika nivåer, men två huvudsakliga 
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problemområden är att dels människor inte har lust eller vågar gå på matcher – det tar 
bort den genuina passionen, glädjen och upplevelsen som det ska innebära att stödja ett 
idrottslag (Eriksson, SOU 2013:19:64), dels ur ett samhällsperspektiv då våldet belastar 
samhället ekonomiskt sett till ökade polisinsatser och skadegörelse (Fransson & Lovén, 
2008: 5). Därutöver drabbas idrottsklubbarna genom att våldet avskräcker publiken, 
vilket minskar publikintäkterna och är ett negativt inslag vid förhandlingar med sponsorer 
och medier (Eriksson, SOU 2013:19:64).            

 

1.1 Avgränsning 
Uppskattningsvis finns alltså 650–700 firmamedlemmar, varav cirka 400 bedöms vara 
verksamma i Stockholmsregionen. Att majoriteten av firmamedlemmarna återfinns i 
Stockholm innebär att undersökningen koncentreras på Stockholms tre största 
fotbollsklubbar i supporterantal räknat: AIK Fotboll, Hammarby IF Fotbollsförening och 
Djurgårdens IF Fotboll.   

 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om, och eventuellt hur, 
Stockholms tre största fotbollsklubbar (i supporterantal räknat) arbetar strategiskt med 
sin kommunikation med avseende på supportervåld. Ett mål med uppsatsen är även att 
den ska kunna hjälpa klubbarna i deras arbete mot supportervåld. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Arbetar fotbollsklubbarna strategiskt med sin kommunikation med avseende på 
supportervåld? I sådana fall, på vilket sätt? 

• Kan arbetet med strategisk kommunikation med avseende på supportervåld 
förbättras? I sådana fall, på vilka sätt? 
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2. Bakgrund 
2.1 Fotbollsklubbarna  

2.1.1 AIK Fotboll 
AIK:s fotbollssektion grundades 1896 som en sektion av idrottsföreningen AIK. Sedan 
1999 drivs klubben som ett aktiebolag med den ideella föreningen AIK Fotbollsförening 
som majoritetsägare. Klubben förknippas med och har sin hemort i Solna där 
huvudkontoret finns samt deras hemmaplan Friends Arena ligger. AIK Fotboll innefattar 
idag representationslagen AIK Dam och AIK Herr samt juniorverksamhet med cirka 1000 
aktiva spelare samt 265 ledare. Klubben har sedan den grundades blivit svenska mästare 
elva gånger vilket placerar dem på en tredjeplats i maratontabellen (aik.se 2014-02-11).  
  

2.1.2 Hammarby IF Fotbollsförening 

Hammarby fotboll är en del av alliansföreningen Hammarby IF, vilket innebär att 
fotbollssektionen fungerar som en fristående förening med nära samarbete mot 
huvudföreningen. Sedan fotbollssektionen bildades 1915 har föreningen bedrivit större 
delen av sin verksamhet i södra regionen av Stockholm, och det är även där Hammarbys 
hemmaplan Tele 2 Arena ligger. Föreningen har vunnit SM-guld en gång, 2001, men 
spelar just nu i den näst högsta divisionen. Inom Hammarby IF Fotbollsförening finns det 
98 fotbollslag, från årskull 98 upp till A-laget. Sektionen innehåller endast pojk- och 
herrlag, då flick- och damlag ryms inom sektionen Hammarby IF Damfotbollsförening 
(hammarbyfotboll.se 2014-02-15).  

2.1.3 Djurgårdens IF Fotboll 
Djurgårdens IF Fotbollsförening bildades 1899, och är en sektion inom Djurgårdens IF. 
Fotbollsföreningen driver den sportsliga verksamheten, med undantag för seniorlaget som 
drivs av Djurgårdens Elitfotboll AB. Föreningen har tidigare haft sin hemmaplan på 
Stockholms Stadion, men sedan 2013 delar Djurgården hemmaplan med Hammarby, och 
spelar därmed sina hemmamatcher på Tele 2 Arena. Djurgården spelar i högsta serien, 
och har totalt vunnit SM-guld elva gånger, senast var 2005 (dif.se 2014-02-15).  
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2.2 Risksupportrar och supportervåld i Sverige 
Från slutet av 1980-talet och fram till 1997 var bråken integrerade i klubbarnas 
supporterklackar och skedde vanligtvis på väg till och från samt på arenan. Efter 1997 
ändrade supportervåldet karaktär och de flesta av slagsmålen och bråken har därefter 
kunnat härledas till vad som kallas firmor (Radmann, 2012: 6). Förutom firmor klassas 
även medlemmar av Babyfirmor och ultrasgrupperingar som risksupportrar. Begreppen 
redogörs nedan: 

2.2.1 Firmor 
Firmor är en sammanslutning av män med en uttalad våldsideologi som handlar om att 
slåss i sin klubbs namn mot andra firmor. Medlemmarna är 18 år och uppåt utan någon 
uttalad övre åldersgräns. Det finns ingen formellt vald ordförande eller styrelse i 
organisationerna, utan det finns istället informella ledare med ett stort inflytande över 
medlemmarna. Firmornas slagsmål är ofta organiserade där olika regler om antal, 
tillhyggen och ålderskategori bestäms på förhand innan konfrontationen. Firmorna har 
mer eller mindre oskrivna regler som att inte skvallra på varandra, inte skada oskyldiga 
och inte sparka på den som ligger (Eriksson, 2012: 62). Djurgårdens firma heter 
Djurgårdens Fina Grabbar (cirka 75 medlemmar, 200 vid slagsmål), AIK:s Firman Boys 
(cirka 200 medlemmar) och Hammarbys Kamratgänget Bajen (cirka 100 medlemmar) 
(Radmann, 2012: 14).   

2.2.2 Babyfirmor 
Kopplat till firmor finns organisationer vilka benämns som “babyfirmor”. Normalt är 
medlemmarna mellan 14 och 17 år, och dessa firmor tenderar att växa snabbt om de inte 
åtgärdas. När en medlem inom babyfirman har nått en tillräckligt hög status blir denne 
uppflyttad till Firman, även om han inte har åldern inne. Ofta använder även 
huvudfirmorna babyfirmornas medlemmar till att springa ärenden (Eriksson, 2012: 62).  

2.2.3 Ultrasgrupperingar 
Utöver firma-organisationer finns Ultrasgrupper, där medlemmarna oftast är mellan 12 
och 25 år. Ultrasgrupper är opolitiska, fristående och anser sig själva föra fram 
”supportrarnas” åsikter gentemot polis, förbund och klubbar. I många länder är 
ultrassupportrar synonymt med huliganer, men i Sverige kan grupperingarna även 
kopplas till positiv läktarkultur, även om det varierar. I Stockholm finns följande stora 
Ultrasgrupper: Ultra Caos Stockholm (Djurgården), Ultras Nord (AIK) och Hammarby 
Ultras (Eriksson, 2012: 62).     
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2.2.4 Utveckling 
Björn Eriksson (2012: 62) menar att en riskgrupp som ännu inte integrerats i de mer 
våldsamma supporterklubbarnas verksamhet är invandrarungdomar från segregerade 
bostadsområden. Om den frustration som en ungdom i segregerade bostadsområden kan 
känna av andra skäl får utlopp i idrottsrelaterat våld växer problemet. Därför menar 
Eriksson att detta potentiella problem behöver observeras och åtgärdas nu genom att 
insatser för den goda supporterkulturen intensifieras i dessa områden.  
 
Aage Radmann som är lektor i idrottsvetenskap menar att intresset för att gå med i en 
firma har minskat från 2008 till 2012, men att desto fler väljer att gå med i 
ultrasgrupperingar. Samtidigt menar Radmann att firmakulturen är i en ständigt 
föränderlig process där många olika variabler påverkar hur den svenska huligan- och 
firmascenen utspelar sig (Radmann, 2012: 12-13).   
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som är utgångspunkten i denna 
undersökning. Inledningsvis ges en beskrivning av kommunikations grundläggande 
egenskaper, för att därefter fokusera på strategisk kommunikation och hur den används 
i praktiken. Slutligen presenteras tre tidigare forskningar som är relevanta sett till 
undersökningens syfte.   

3.1 Kommunikation  
Enligt kommunikationsforskaren Larsåke Larsson (2001: 11-12) är det möjligt att skilja 
begreppet kommunikation i två grundläggande typer: transmissions-kommunikation och 
rituell kommunikation. Den förstnämnda avser spridning och anskaffande av information 
medan den andra handlar om mänsklig kontakt för att skapa en gemensam kultur och 
sammanhållning. I praktiken syftar transmissionsmodellen vanligtvis om övertalning och 
attitydbildning, och rituell kommunikation är mer berättande och dramatisk i sin form. 
Kommunikation är dock inte ett självständigt fenomen utan påverkas och bestäms av en 
rad bakomliggande faktorer – individuella, sociala, fysiska, organisatoriska etc.  
 
Människor behöver information för att skapa en mening i tillvaron och producerar därför 
information och kunskap från kommunikation. Det finns dock hinder för 
kommunikationen att fungera utöver rent tekniska problem. Ett hinder är att budskapet 
inte går fram – att det inte observeras, försvinner i störningar och brus, att det fördröjs 
under vägen eller att det är felriktat. Ett annat hinder är att budskapet avfärdas av olika 
anledningar – mottagaren har inte behov av informationen, litar inte på sändaren, innehar 
inte samma sociala och kulturella referenser eller får budskapet i fel sammanhang. Det 
tredje hindret är att mottagaren helt enkelt inte förstår budskapet därför begreppen är 
svåra, har ett språk som inte förstås eller att mottagaren inte kan tyda betydelsen från tal, 
skrift eller bild (Larsson, 2001: 12-13).  
 

3.2 Strategisk kommunikation 
Enligt kommunikationsforskaren Kirk Hallahan började begreppet strategisk 
kommunikation användas av forskare inom kommunikationsfältet under mitten av 1900-
talet, men är än idag ett outforskat område utan någon enhetlig kunskapsbas eller bestämd 
definition av begreppet (Hallahan et al, 2007:4). Trots att begreppet är outvecklat har det 
allt mer etablerat sig inom såväl praktik som forskning. Forskning om strategisk 
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kommunikations återfinns i flera olika forskningsfält, men det är framförallt forskare inom 
fälten marknadsföring, public relations och organisationskommunikation som ägnat sig åt 
strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide, 2007: 40-41).  
 
Beroende på att begreppet används inom olika forskningsfält har olika forskare skilda 
perspektiv på vad strategisk kommunikation egentligen innefattar (Hallahan et al, 2007:5). 
Det gemensamma för de olika perspektiven på strategisk kommunikation är dock att det 
finns en bred syn på kommunikation, vilket innefattar både den externa och interna 
kommunikationen. Därutöver finns det också en gemensam åsikt om att strategisk 
kommunikation sker medvetet med ett planerat och definierat syfte, samt att denna 
medvetna kommunikation ska uppfylla organisationens målsättning (Hallahan et al, 
2007:7-9). 
 
Då begreppet bevisligen är brett och synen på betydelsen olika utgår uppsatsen från 
Hallahans samt Falkheimer & Heides övergripande definitioner av begreppet strategisk 
kommunikation:  
 

“[…] strategic communication, which is defined as the purposeful use of 
communication by an organization to fulfill its mission” – (Hallahan et al. 
2007: 3). 

”Strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och 
genomförande av reflexiva och kritiska kommunikationsprocesser och 
aktiviteter i relation till dels olika publiker, intressenter och 
målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå 
övergripande organisatoriska verksamhetsmål” – (Falkheimer & 
Heide, 2007: 44). 
 

3.3 Strategisk kommunikation i praktiken 
Litteratur om strategisk kommunikation behandlar främst ämnet som ett forskningsfält 
snarare än som ett praktiskt verktyg. Detta skapar ett tämligen stort gap mellan 
forskningsfältet och det praktiska arbetet, där forskningen utvecklas samtidigt som det 
praktiska arbetet står stilla. Problematiken är att forskare inte anstränger sig tillräckligt 
för att deras forskning ska vara tillämpbar i praktiken, men även att praktiker inte är nog 
intresserade av forskares verksamhetsområde (Falkheimer & Heide, 2007: 63-64). 
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Kommunikationsforskaren Lars Palm har i sin bok Kommunikationsplanering – En 
handbok på vetenskaplig grund (2006) överfört forskningsfältet strategisk 
kommunikation till ett tillvägagångssätt för att praktisera strategiskt med 
kommunikation. Därutöver förklarar James Grunig och David Dozier, även de 
kommunikationsforskare, i boken Excellence in Public Relations and Communication 
Management (1992) vikten av strategisk kommunikation i organisationer. Nedan 
presenteras viktiga delar för organisationers arbete med strategisk kommunikation:  
 

3.3.1 Boundary spanning 
Organisationer behöver ta hänsyn till sin omgivning för att utvecklas och få en ökad 
förståelse för verksamheten. Ett vanligt misstag är att organisationer internt gör implicita 
antaganden om hur deras relation till omvärlden ser ut. För att motverka detta bör någon 
inom organisationen verka som en boundary spanner, vilket innebär att tätt interagera 
med organisationens omvärld. Genom den interaktionen har boundary spannern 
möjlighet att samla ihop och sortera information som sedan bidrar till att förbättra 
organisationens kunskaper om hur relationen till omvärlden faktiskt ser ut, och därmed 
bidra till förbättring och förändring av organisationen (Dozier & Grunig, 1992: 99).  
 

3.3.2 Målanalys 
Målsättningen är det grundläggande styrinstrumentet för en kommunikationsinsats, och 
när mål saknas riskerar organisationer att använda för stora resurser i relation till vad 
insatsen resulterar i. Utgångspunkten är därför att ju mer detaljerade mål som går att 
mäta, desto större är ändamålsenligheten, kostnadseffektiviteten och förutsättningarna 
för önskvärd effekt (Palm, 2007: 23). De konkreta målsättningarna kan delas upp i 
antingen systemmål eller visionsmål. Systemmål uttrycks i termer av det problem som 
ska lösas, t ex minska läktarvåld med 90 procent. Visionsmål ligger nära systemmål i sin 
form, men syftar till att beskriva ett önskvärt framtida tillstånd för organisationen, 
gällande antingen det faktiska tillståndet eller hur organisationen vill bli uppfattat. 
Systemmål och visionsmål formuleras vanligtvis inte av kommunikationsansvariga, utan 
av ledningen. Däremot kan det vara kommunikationsavdelningens uppgift att förklara och 
skapa ett intresse för målen i syfte att förverkliga dem (Palm, 2007: 23-24).   
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3.3.3 Målgruppsanalys 
För att kommunikationens målsättning ska nås och budskapet ska vara effektivt är det 
viktigt för organisationer att urskilja vilken målgrupp deras budskap ska anpassas efter 
och riktas mot. Konkret så innebär en målgruppsanalys att målgruppen segmenteras efter 
olika principer och beskrivs med avseende på dess relevanta egenskaper. Ofta är dessa 
egenskaper givna och något som inte kan påverkas, men ändå måste tas hänsyn till, t ex: 
grundläggande värderingar, kön och ålder, personlighetsdrag och civilstånd. Därutöver 
finns det egenskaper som är möjliga att påverka, men för att kunna lyckas med det måste 
sändaren veta målgruppens engagemang, exempelvis kunskaper, attityder, intentioner och 
beteenden (Palm, 2007:29). I det strategiska arbetet är det även viktigt att veta vilken 
relation målgruppen har till sändaren. Det normala tillståndet är en asymmetrisk relation 
mellan målgruppen och organisationen vilket innebär att initiativet är hos sändaren som 
därmed bestämmer villkoren för kommunikationen. Det är målgruppens kunskaper, 
intentioner, attityder och beteenden som ska påverkas, och inte tvärtom. Använder en 
organisation denna modell ökar sannolikheten för att formulera budskap som målgruppen 
accepterar, och därmed ökar även sannolikheten för att de agerar som organisationen 
önskar (Dozier, Grunig, Grunig, 1995:13).   

 
Målgruppen kan även vara en intressentmålgrupp. Relationen mellan sändaren och 
målgruppen är då mer symmetrisk i sin form. Intressentmålgruppen som är organiserade 
i form av t ex fackföreningar, studentföreningar och byalag förväntar sig en dialog med 
sändaren, och även att sändaren tar hänsyn till vad dialogen resulterar i (Palm, 2007: 29-
30).   

 

3.3.4 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalys och målgruppsanalys är förknippade med varandra i den meningen att 
målgrupperna är en del av omvärlden och att målgruppsanalys således är en 
omvärldsanalys. Dock syftar inte omvärldsanalysen till att beskriva slutmålgrupperna, 
utan innebär en organisations insamling och hantering av information från trender, 
händelser och förhållanden i dess omgivning som har betydelse för organisationens 
framtida strategier. Informationen kan hämtas från exempelvis leverantörer, 
konkurrenter, politiska faktorer, ekonomiska faktorer samt sociala och demografiska 
trender (Choo, 1998: 201).   
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3.3.5 Budskapsstrategi 
Det finns inga självklara budskap som automatiskt leder till alla mål, utan 
budskapsstrategin måste styras av det specifika kommunikationsmålet. En förutsättning 
för att målgruppen ska ta del av information i ett ämne är att den även är insatt inom 
ämnet. Det bärande i budskapet ska dock inte vara att öka mottagarens kunskap, utan det 
viktigaste är att deras intresse och engagemang ökar (Palm, 2007:59). 
 
Det är självklart att volymen, att budskapet syns ofta och i många sammanhang, ökar 
sannolikheten för att budskapet uppmärksammas av mottagaren. Därutöver skapar 
volymen också en attityd hos mottagaren att ämnet är viktigt eftersom stora resurser har 
satsats på att förmedla budskapet (Palm, 2007:59).  
 
Att skapa en närhet för målgruppen innebär att budskapet rör mottagaren på ett 
personligt plan och att konsekvenserna av frågan ligger nära i tiden. För att skapa en 
närhet hos mottagaren finns det olika strategier att använda. Dels går det att skapa närhet 
genom igenkänning – att addera ny information till redan känd information för 
mottagaren. Det är även möjligt att koppla budskapet till personifiering, vilket innebär att 
problemet inte endast knyts till ett kollektiv, utan även till enskilda individer och familjer. 
Därutöver kan budskapet förmedlas som en konsekvensbeskrivning med detaljerat fokus 
på att beskriva de individuella konsekvenserna av budskapet (Palm, 2007: 60-61).  
 
Inom journalistiken används begreppet sexiga ämnen för att beskriva ett område där 
ämnet i sig räcker för att skapa en känsla hos mottagaren. Oftast är dessa ämnen sex, våld, 
rasism, kroppar etc. Finns det inte någon inbyggd sexighet i ämnet är det därför viktigt att 
ladda ämnet med känslor – delvis genom samma strategi som i närhet och då framför allt 
personifiering och konsekvensbeskrivningar (Palm, 2007:62). 
 
Begreppet diskuterbarhet innebär att det ska vara möjligt att ha mer än en åsikt i ämnet. 
Desto mer det finns att diskutera i relation till ämnet, desto större är sannolikheten att 
ämnet hamnar på medieagendan – alltså att det ges ett stort utrymme i press, radio och tv. 
Får budskapet ett genomslag i medierna hamnar den därmed även på samtalsagendan – 
vilket innebär att ämnet diskuteras mellan individer i samhället (Palm, 2007: 62-63).  

3.3.6 Kanalval 
Kanalvalet ska styras av organisationens kommunikationsmål och av budskapsstrategin, 
inte av traditioner och av vad som anses vara trendigt. Det finns två grundläggande 
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kanalvalsstrategier att använda: bombmatta och organisk tillväxt. Med bombmatta avses 
den traditionella massmediekampanjen, det vill säg att nå hela målgruppen samtidigt med 
en hög intensitet under en kort tidsperiod. De kanaler som används är i regel 
utomhusreklam, tv-reklam, annonser i breddmedier etc. Bombmattestrategin anses vara 
effektivast i början av ett projekt när syftet är att skapa direkt uppmärksamhet och 
intresse för ämnet. Den andra strategin, organisk tillväxt, är mer långsiktig i sin karaktär. 
Strategin går att likna vid kedjebrevsprincipen: ett begränsat antal opinionsbildare och 
förebilder påverkar attityder hos individer i sin sociala omgivning, som i sin tur påverkar 
människor i sin sociala omgivning osv. Tidsperspektivet för kommunikationsinsatser som 
bygger på organisk tillväxt kan i princip vara oändligt, och det kan dröja årtal innan 
effekterna blir märkbara. De eventuella effekterna blir emellertid mer bestående än vid 
bombmattestrategin (Palm. 2007: 76).  
 

3.3.7 Profilering 
Profilering innebär organisationens arbete med varumärket – alltså hur varumärket 
utvecklas och vårdas. Varumärken definieras ofta genom kärnvärden, ett begrepp som 
innebär egenskaper som organisationen vill förknippas med (Palm, 2007: 86). Även 
organisationers sociala ansvar kan ha en positiv effekt på varumärket, där det är möjligt 
att samarbeta med ideella organisationer och nyttja deras anseende för att förbättra sitt 
eget (Palm, 2007: 91).   
 

3.3.8 Utvärdering 
Vanligen sker utvärderingen av en kommunikationsinsats via en resultatutvärdering vilket 
innebär att försöka finna om och i vilken utsträckning insatsen mål har uppnåtts. En 
utvärdering kan även vara formativ, där resultaten från insatsen är avsedda att användas 
som beslutsunderlag för kommande kommunikationsinsats(er). En tredje form av 
utvärderingar är processutvärdering, där den interna processen analyseras. Denna 
utvärdering fokuserar därför inte på resultat och huruvida ett projekt har lyckats, utan 
snarare varför ett projekt har lyckats eller misslyckats (Palm, 2007:163). 
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3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Det svenska firmalandskapet 
Idrottsforskaren Aage Radmann vid Malmö högskola har i rapporten Det svenska 
firmalandskapet (2012) syftat till att undersöka hur det svenska firmalandskapet ser ut 
under hösten 2012. Radmann (2012: 3) poängterar inledningsvis att det inte finns mycket 
svensk forskning kring huliganism och supportervåld som samhällsfenomen, men när det 
diskuteras är ofta firmorna i fokus. För att undersöka nuläget använde han sig utav 
enkätmetoden, där enkäter skickades ut till poliser, SLO:s (Supporter Liaison Officer), 
några svenska firmor och enstaka resurspersoner i det svenska supporterlandskapet. 
Enkäten fick bra respons av polisen där alla tillfrågade valde att delta, medan hälften av 
SLO-anställda deltog och ingen av firmorna svarade (Radmann, 2012: 10).  
 
Utifrån enkätsvaren kunde Radmann dra många slutsatser, både irrelevanta och relevanta 
för denna undersökning. Intressant var att AIK:s Firman Boys har en särställning inom 
firmagrupperingar i Sverige, samt är den firma som ökar sitt medlemsantal mest och där 
nyrekryteringen är som starkast. Samtidigt visar resultatet att Hammarbys firma Kamrat 
Gänget Bajen har minskat med 50 % mellan perioden 2010 till 2012 (Radmann, 2012: 13). 
Det är återigen viktigt att påpeka det faktum att firmakulturen är i en ständig förändring 
där medlemsantalet för 2012 nödvändigtvis inte överensstämmer med år 2014, utan 
sifforna kan minska och öka markant under ett år. Därför menar Radmann att det är 
viktigt att alltid ha en aktuell omvärldsanalys för varje supporterkategori så att 
riskbedömningen blir så anpassad som möjligt (Radmann, 2012: 12).   
 
Huvudkritiken från enkätdeltagarna mot firmorna var att firman påverkar klubbens 
varumärke negativt, att firmaaktiviteter ger böter som klubbarna kan få stå för, att det 
förekommer hot mot klubbens styrelse och spelare, att firmorna provocerar och söker 
konflikter samt att mycket resurser går åt att bekämpa våldet som firmorna står för 
(Radmann, 2012: 34).     
 
Ur enkätundersökningen visade det sig även att deltagarna ansåg att den viktigaste 
åtgärden mot supportervåld var att stoppa rekryteringen av risksupportrar, något som får 
anses vara problematiskt då den snabbast växande supporterkategorin är ultrassupportrar 
och därmed även risksupportrar (Radmann, 2012: 19).           
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3.4.2 VI ÄR AIK – En studie om den organiserade fotbollshuliganismen  
Celie Claesson och Sara Löfvendahl har ur ett sociologiskt perspektiv i kandidatuppsatsen 
VI ÄR AIK (2012) syftat till att undersöka hur den organiserade fotbollshuliganismen 
fungerar samt redogöra hur en huligan upplever de delar av sitt liv som innefattar 
huliganism. Genom metoderna litteratur- och dokumentöversikt samt en kvalitativ 
innehållsanalys av en självbiografi har författarna visat på att den huvudsakliga 
anledningen till huliganism och medverkan i AIK:s Firman Boys är individens attraktion 
för den starka gemenskap firman har. Genom att vara med i Firman Boys skapas även en 
stark identitet i form av att vara en huligan.  
 
Claesson och Löfvendahl sammanfattar fotbollshuliganismen som ett socialt problem som 
kräver ett större fokus inom socialt arbete, då det är en växande ungdomskultur som går 
allt lägre ner i åldrarna. Deras förhoppning är därför att mer resurser läggs på det 
förebyggande arbetet gentemot ungdomsgrupper och på så sätt öka förutsättningarna för 
ungdomar att kunna anpassa sig åt samhällets normer.  
 

3.4.3 FotbollsPRoffs i Superettan  
Ola Laxvik har ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv i 
kandidatuppsatsen FotbollsPRoffs i Superettan (2013) undersökt hur fotbollsklubbar i 
Sveriges näst högsta division Superettan arbetar strategiskt med sin externa 
kommunikation gentemot sina sponsorer och supportrar. För att undersöka detta har han 
använt metoden kvalitativa intervjuer hos fyra av Superettans klubbar. Intervjuresultaten 
visar att klubbarna inte arbetar strategiskt med sin kommunikation mot sponsorer och 
supportrar. Laxvik konstaterar dock att det finns ett strategiskt tänk inom organisationen, 
men att det används i deras marknadskommunikation. Detta förklarar han med att 
klubbarnas kommunikativa kompetens finns hos de marknadsansvariga i och med att 
klubbarna har begränsade resurser och därmed behöver fokusera sitt arbete mot 
investerare. 

3.4.4 Reflektion av tidigare forskning 
Det finns relativt lite forskning kring supportervåld och huliganism i Sverige. Den 
befintliga forskningen behandlar mestadels antingen den sociologiska- eller polisiära 
aspekten av supportervåld. De fåtal forskningar som gjorts inom medie- och 
kommunikation studerar svensk massmedias skildring av huliganen och huliganismen. 
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Därmed är klubbarnas kommunikation med avseende på supportervåld ett outforskat 
område, där denna undersökning kan bidra till att fylla detta tomrum.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka angreppssätt analysen använder. Metodvalet presenteras 
och diskuteras i jämförelse med andra metoder för att tydliggöra och motivera dess 
betydelse sett till undersökningens syfte. Därutöver presenteras genomförandet av den 
valda metoden utförligt.      

4.1 Angreppssätt  
Observerbar forskning är antingen av experimentell eller naturlig karaktär. I den 
experimentella metoden utgår forskningen från en konstruerad situation, vanligtvis i ett 
laboratorium. I en naturalistisk situations-forskning utförs däremot observationen i 
naturliga förhållanden, alltså där normala handlingar utspelar sig (Ekström & Larsson 
2010: 26). Det centrala för den naturalistiska forskningsintervjun består i tron på att 
intervjudeltagarens sociala verklighet är verklig, och inte återger osanningar (Ryen, 2004: 
32).  
 
Då denna forskning ämnar studera fotbollsklubbarnas arbete med strategisk 
kommunikation i dess naturliga miljö används därför observationsmetoden anpassad för 
en naturlig situation.  
 
Det finns huvudsakligen två metodansatser att välja på: deduktiv respektive induktiv 
ansats. Med en deduktiv ansats utgår forskaren från en hypotes utifrån redan befintliga 
teorier och kunskaper, för att sedan använda hypotesen och teorin som en referensram i 
undersökningen av det empiriska materialet. I den induktiva ansatsen fokuserar forskaren 
istället på att genom erfarenheter och observationer presentera teoribildningar och nya 
slutsatser (Trost, 2010: 37).  
 
I denna undersökning används den induktiva metoden, då det centrala är att genom 
observationer i intervjuerna komma fram till slutsatser i fotbollsklubbarnas arbete med 
strategisk kommunikation i avseende supportervåld.   
 
Vidare utgår undersökningen från forskningsmetoden fallstudie, som enligt Denscombe 
(2000: 41) utmärks av att enskilda- eller fåtal fall studeras. Principen är att istället för att 
rikta forskningen mot ett brett urval så koncentreras studien mot ett fåtal enheter i syfte 
att utröna mer djupgående kunskaper än exempelvis en enkätundersökning har möjlighet 
till. Fallstudien tillåter även forskaren att fokusera på relationer och processer – och 



	   16	  

eventuell samverkan med varandra. Således är det möjligt att reda ut komplexa 
företeelser, och visa varför vissa resultat uppstår istället för att endast visa resultat 
(Denscombe, 2000: 42).    

4.2 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun kännetecknas enligt Brinkmann & Kvale (2009: 17-18) av att 
genom forskningsintervjuns undersökningspersoner förstå deras uppfattning, 
erfarenheter och meningar – innan den vetenskapliga förankringen. Metodens karaktär 
har det vardagliga samtalet som grund, dock ur ett mer professionellt utgångsläge; syftet 
är att intervjun ska konstruera kunskap i interaktionen mellan intervjuaren och den 
intervjuade. Den strukturella nivån i intervjusituationen varierar beroende på syfte och 
erfarenhet hos intervjuaren. I denna undersökning utgår intervjuerna från den 
halvstrukturerade metoden. Detta betyder att intervjun inte är mellan likställda parter, 
utan att det är intervjuaren som definierar och kontrollerar intervjun samtidigt som denne 
kritiskt följer upp svaren, samt att intervjuaren har möjlighet till att ställa följdfrågor 
(Brinkmann & Kvale, 2009: 19). Det är alltså den intervjuade som förväntas att svara för 
huvuddelen av informations- och kunskapsutbytet, samtidigt som forskaren strävar efter 
att erhålla så mycket kunskap som möjligt. 

4.3 Genomförande 
Brinkmann & Kvale (2009: 115-118) anser att desto väl genomförd planeringen är, desto 
högre blir kvalitén på den kunskap som konstrueras i intervjusituationen och därmed även 
kvalitén på behandlingen i insamlingen av materialet. Brinkmann & Kvale (2009) 
förespråkar därför att systematiskt strukturera intervjustudien genom en uppdelning i sju 
steg: 1) Tematisering 2) Planering 3) Intervju 4) Utskrift 5) Analys 6) Verifiering och  
7) Rapportering.  

4.3.1 Tematisering  
Utgångspunkten i en intervjustudie är att specificera undersökningens varför och vad 
(Brinkmann & Kvale, 2009: 120). Problemområdet är supportervåldet inom svensk 
fotboll, och syftet med studien var att undersöka om fotbollsklubbarna arbetar med 
strategisk kommunikation i avseende supportervåld.  

4.3.2 Planering 
Då det tidigare steget var att formulera undersökningens varför och vad avser detta steg 
att klargöra hur frågeställningarna ska besvaras (Brinkmann & Kvale, 2009: 118). Det 
inledande arbetet var att erhålla nödvändiga förkunskaper inom ämnena strategisk 
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kommunikation och supportervåld. Därefter bestämdes vilka angreppssätt 
undersökningen utgick från, samt vilken metod som var lämpligast.    

4.3.3 Urval – Intervjuguide – Mail-intervju  
Avsikten var att samtliga klubbar skulle bidra till resultatet av denna uppsats med två 
intervjudeltagare. Då tilltänkta deltagare från Hammarby antingen inte svarat vid 
upprepande tillfällen, inte varit villiga att delta eller tackat ja till deltagande men inte 
fullföljt uppdraget var det således inte möjligt att intervjua två stycken från klubben. 
Urvalet består därför utav fem intervjudeltagare: två från AIK, två från Djurgården och en 
från Hammarby. Förutom ovanstående orsak bestämdes antalet ur den aspekt att ett för 
stort urval innebär ett svårhanterligt material där risken för att missa viktiga detaljer finns 
(Trost, 2010: 143).  
 
Inledningsvis besöktes fotbollsklubbarnas hemsidor för att finna lämpliga deltagare till 
undersökningen, främst eftersöktes kommunikations- eller informationsansvariga. Då 
endast Djurgården var den klubb som hade en uttalad ansvarig för information 
kontaktades därför klubbarnas VD. Vid besvarande av den första kontakten hänvisade en 
del av de tilltänkta intervjudeltagarna till andra anställda, med bättre kunskaper inom 
strategisk kommunikation och supportervåld, inom klubben. Efter att urvalsprocessen var 
slutförd fastställdes följande deltagare till undersökningen: 
 

• Thomas Edselius, VD AIK Fotboll 

• John Skärlund, Supporter Liaison Officer AIK 

• Mats Jonsson, Evenemang- och säkerhetsansvarig Djurgårdens IF 

• Lena Gustafsson Wiberg, Supporter Liaison Officer Djurgårdens IF 

• Henrik Kindlund, VD Hammarby Fotboll 
 
Med bestämda intervjudeltagare utformades därefter en intervjuguide med en semi-
strukturell karaktär (se bilaga 1). Guiden utformades i relation till undersökningens 
frågeställningar – och grundades därför i teori- och tidigare forsknings avsnittet.  
Då teorierna innefattar begrepp vars innebörd eventuellt inte är givna för 
intervjudeltagarna operationaliserades teorierna till intervjufrågor – vilket konkret 
betyder att forskaren utformar de begrepp han är intresserad av att undersöka anpassat 
till intervjudeltagarna (Bryman, 2011: 151). 
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Vidare innebär den semistrukturerade intervjuguiden att de förutbestämda frågorna kan 
vara öppet formulerade för att respondenten ska kunna ge utförliga svar, och även en 
möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor (Trost, 2010: 42).   
 
Då intervjudeltagarna vid undersökningens tidsperiod var upptagna med sitt ordinarie 
arbete valdes intervjufrågorna att mailas till dem i form av ett frågeformulär. 
Frågeformuläret som mailades var likadant för alla deltagare, medan följdfrågorna 
mailades i efterhand vid oklara svar, att något saknades eller att nya relevanta 
frågeställningar väckts.  

4.3.4 Utskrift  
Eftersom intervjuerna skedde via mail var alltså ingen transkribering av materialet 
nödvändig, utan det praktiska arbetet var istället att ordna svaren i kategorier om tema 
och klubbtillhörighet.  
 
Kvale & Brinkmann (2009: 166) menar att forskaren inte ska uppfatta intervjuerna som 
utskrifter, utan som levande samtal där känslor, företeelser och andra personliga faktorer 
påverkar tolkningen av intervjusituationen. Vid en mail-intervju, där ingen fysisk koppling 
finns, är det istället andra faktorer som spelar in. Ryen (2004: 205) listar dessa faktorer 
som 1) Innehåll (det som personen skriver), 2) Intervjupersonens sätt att skriva 
(skriftligt/muntligt samt teckensättning), 3) Frekvens (tiden mellan forskarens mail och 
intervjupersonens svar) och slutligen 4) Relationen mellan parterna (makt, 
personlig/offentlig framställning och uppmuntran/flirt). 
 
Vid samtliga intervjuer visade deltagarna på goda kunskaper för att uttrycka sig i text, 
därmed var tolkningen av innehållet enkel. Deltagarnas respons på intervjun varierade – 
två svarade inom sju dagar, två inom 11 dagar och en inom 14 dagar. Några tecken på 
maktutövande eller uppmuntran och flirt kunde inte urskiljas. Däremot varierade 
deltagarnas framställning, där vissa var mer personliga medan andra hade en mer 
offentlig framställning.  

4.3.5 Analys  
Likt tidigare nämnt utgår undersökningen från det naturalistiska paradigmet. Det centrala 
i analysen är därför att det endast finns en verklighet eller sanning för varje enskild 
intervjudeltagare, och det är forskarens uppgift att intervjudeltagaren redogör den. 
Forskarens uppgift är sedan att återge verkligheten så nära om möjligt i analysen, vilket 
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kan vara svårt i en intervjustudie i och med översättningen från tal till text (Ryen, 2004: 
105). Den problematiken undveks i denna undersökning genom att intervjudeltagarnas 
verklighet redan var författad av dem själva i text, och därmed behövdes ingen 
bearbetning av intervjudata i det avseendet. Dock innebar mail-intervjuerna att djupare 
känslor som uppstår i interaktionen mellan intervjuaren och intervjudeltagaren (Ryen, 
2004: 105), inte var möjlig att analysera.  
 
I presentationen av naturalistisk data har forskaren många olika analysformer att använda 
sig utav: tematisk analys, konstruerade fall, traditionella fall, berättelser, draman etcetera 
(Ryen, 2004: 106). För att strukturera analysen valdes tematisk analys styrd av 
uppsatsens teoriavsnitt, med följande indelning: Boundary spanning, Målanalys, 
Målgruppsanalys, Omvärldsanalys, Budskapsstrategi – Kanalval, Profilering, 
Utvärdering och Övrigt resultat.   

4.3.6 Verifiering – Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet och validitet har sin tradition i kvantitativ metodologi i syfte att verifiera 
undersökningens tillförlitlighet och giltighet. Begreppen tillämpas numera även i den 
kvalitativa metoden för att säkerhetsställa en studies trovärdighet. Konkret innebär 
reliabilitet att en undersökning bör visa samma resultat vid ett senare tillfälle oavsett 
forskare (Ryen: 2004: 138).  
 
Vid kvantitativa studier eftersträvas då ett statiskt resultat, men i en kvalitativ 
intervjustudie är detta ett problem eftersom det sker en interaktion mellan människor. 
Genom att vi människor inte är statiska utan vi handlar, är aktiva och utvecklas så sker 
automatiskt förändringar som därmed påverkar reliabiliteten i en kvalitativ studie (Trost, 
2011: 132). Det statiska resultat som alltså krävs för att nå hög reliabilitet är därmed inte 
möjligt i denna uppsats, utan undersökningen kräver en låg standardisering för att 
presentera mer djupa och kvalitativa resultat från intervjudeltagarna.   
 
Validitet innebär att studien verkligen har undersökt det som ämnades undersökas. 
Främst avgörs detta genom att det finns en koherens mellan undersöknings olika delar, att 
studien är noggrant utförd och forskarens grad av ärlighet (Ryen, 2004: 137). Validiteten i 
denna uppsats har dels säkerställts genom att uppsatsens olika delar och innehåll 
genomgående bestämts av undersökningens syfte och frågeställningar. Dels genom att 
följa Kvale och Brinkmanns sju steg för den kvalitativa intervjun som en kvalitetskontroll 
för kunskapsproduktionens samtliga stadier. 
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Undersökningen har alltså hög validitet, men låg reliabilitet. Utifrån frågeställningarna 
var detta ett nödvändigt och medvetet val för att få djupare och mer kvalitativa kunskaper 
om hur fotbollsklubbarna arbetar med strategisk kommunikation mot supportervåld.   

4.3.7 Rapportering 
Det slutliga steget för en kvalitativ intervjustudie är göra undersökningen till en läsbar 
produkt att rapportera genomförandet och resultaten i. I detta fall utav en C-uppsats redo 
för examination. Uppsatsen ska även sändas till varje enskild undersökt fotbollsklubb.    

4.5 Metoddiskussion          
Vid en undersökning finns det huvudsakligen två metoder att använda sig utav: kvalitativ 
och kvantitativ. Den kvalitativa metodens informationsdata framställs genom ord och 
texter, exempelvis observerbara händelser, intervjusamtal och anteckningar. Den 
insamlade informationen analyseras sedan för att beskriva mönster och uppfattningar 
inom forskningens ämne. Den kvantitativa metodiken är däremot statistisk, där insamlad 
sifferdata analyseras utifrån väl definierade variabler. Målsättningarna är därmed även 
olika för metoderna, då den kvalitativas mål är att försöka förstå det specifikt mänskliga, 
medan den kvantitativa vill beskriva, förklara och bevisa samband (Fejes & Thornberg, 
2009: 18-21).  
 
Forskares åsikt om vad som är god forskning varierar. Historiskt sett anses ofta 
kvantitativa studier vara mer värdefulla än kvalitativa. Detta beroende på att kvantitativa 
studier ger mät- och räkningsbara resultat, medan kvalitativa studier är mer spekulativa 
(Trost, 2010: 26). Att ämnet debatteras har dock utvecklat den kvalitativa forskningen då 
nya tillvägagångssätt prövas för att möta kritiken av metoden (Ryen, 2004: 136).  
 
Oavsett vad som anses var god forskning, så är det alltid syftet som bör vara avgörande för 
metodval (Trost, 2010: 31). Supportervåld har, likt tidigare nämnt, visat sig vara ett 
komplext ämne. För att skapa kunskap och förståelse krävs därför ett djupgående resultat 
av metoden. Därmed föll valet av den kvalitativa metoden naturligt. Då undersökningen 
även syftar till att förstå om, och i sådana fall hur, fotbollsklubbarnas anställda arbetar 
strategiskt med sin kommunikation var intervjumetoden väl passande sett till att den 
erbjuder forskaren att förstå undersökningspersonernas erfarenheter, uppfattningar och 
meningar (Brinkmann & Kvale, 2011: 17-18). 
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Traditionellt sker den kvalitativa intervjumetoden i ett personligt möte mellan 
intervjuaren och intervjudeltagaren. Då detta inte gick att arrangera eftersom en del av 
intervjudeltagarna inte hade tid att avsätta valdes intervjuerna att ske via mail. Ryen 
(2004: 195) menar att mail-intervjuer och internetforskning blir liksom det övriga 
internetanvändandet allt mer vanligt, men att det dock finns för- och nackdelar med 
bådadera. 
 
Fördelarna är att det finns få geografiska begränsningar mellan intervjuaren och 
intervjudeltagaren, utan har båda tillgång till internetanslutning och en mailadress kan 
kommunikationen ske snabbt. Det innebär också att forskaren och intervjudeltagaren inte 
behöver avsätta en tid för intervjun, utan deltagaren kan svara på frågorna när denne vill 
och får även möjlighet att reflektera över oväntade frågeställningar. En annan aspekt är 
den tid och pengar mail-intervjun sparar. Forskaren behöver inte betala för transport och 
boende i och med att intervjuerna sker via internet. Dessutom behöver svaren inte 
transkriberas, utan finns redan nedskrivna vilket skapar mer tid för analysen av svaren 
(Ryen, 2004: 197).  
 
Nackdelarna med mail-intervjuer är att störningar kan ske i kommunikationen; forskaren 
vet inte om deltagaren mottagit frågorna och deltagaren vet inte om forskaren mottagit 
svaren. Därutöver finns risken att vissa frågor inte alls är besvarade eller inte utförligt nog. 
En annan nackdel jämfört med en personlig intervju är svårigheten att skapa tillit mellan 
parterna när kommunikationen endast sker skriftligt (Ryen, 2004: 199).   
 
För att minska nackdelarnas effekt på intervjuerna presenterades forskaren och 
undersökningens syfte i en första kontakt med intervjudeltagarna, dels för att 
säkerhetsställa att mailadressen var aktiv, dels för att skapa en tillit. Vid enstaka fall där 
intervjudeltagaren inte svarat på intervjufrågorna nog utförligt uppmanades denna att 
utveckla svaret.   
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av intervjudeltagarnas svar. Varje 
analysdel struktureras genom att först redovisa resultat, sedan jämföra med det 
teoretiska ramverk som tidigare presenterats, för att slutligen analysera huruvida 
klubbarna arbetar strategiskt med de olika delarna av strategisk kommunikation.  

5.1 Boundary spanning 
Gemensamt för AIK, Djurgården och Hammarby är att klubbarna sedan 2012 har 
anställda personer med titeln Supporter Liaison Officer (SLO), vilket sedan dess är ett 
krav från den europeiska fotbollsfederationen UEFA för att delta i europaspel (Champions 
League, Europa League etc.). En SLO:s huvuduppgift är att vara en länk mellan supportrar 
och klubben i syfte att förbättra dialogen mellan de två parterna. Praktiskt innebär detta 
att informera supportrar och supportergrupper vilka beslut som klubbledningen har tagit, 
och åt andra hållet – kommunicera supportrar och supportergruppers åsikter i varierande 
frågor till klubbledningen. Därutöver ansvarar även en SLO för att bygga relationer, inte 
bara med supportrar och supportergrupper, utan även med säkerhetsansvariga och polis. 
 
Att SLO-anställda interagerar med organisationens omgivning innebär att samtliga 
undersökta fotbollsklubbar har vad Dozier & Grunig (1992: 99) benämner som en 
boundary spanner. Genom att klubbens SLO fungerar som en boundary spanner med 
uppgift att kommunicera både till klubben och till supportrar/supportergrupperingar kan 
information som denne får bidra till förbättring och förändring av klubben och 
supportergrupper. Vidare menar Dozier & Grunig (1992: 99) att arbetsuppgiften 
motverkar till organisationers underförstådda antaganden för relationen till omgivningen. 
Sett till att en SLO:s uppgift är att kommunicera både till supportrar, inom 
supportergrupper och inom klubben är det därmed möjligt för samtliga parter att få en 
nyanserad bild av relationen till varandra.   
 
Positivt ur ett strategiskt perspektiv är att fotbollsklubbarnas SLO-anställda möjliggör för 
klubbarna och supportrarna att kommunicera med varandra, skapa en insyn till varandras 
verklighet och på så vis bidra till att förbättra relationen. Det som dock skulle kunna vara 
ett problem med SLO-funktionen är att arbetssättet är relativt nytt inom de undersökta 
klubbarna, och att det eventuellt kan ta något år innan arbetsuppgifterna satt sig. 
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5.2 Målanalys 
AIK, Hammarby och Djurgården har en övergripande målsättning med sina 
kommunikationsinsatser mot supportervåld som gäller att minimera våldet. Därutöver 
arbetar samtliga klubbar med en målsättning som innebär att förebygga supportervåld 
genom att informera om vilka konsekvenser det innebär. Mats Jonsson, säkerhetsansvarig 
i Djurgårdens IF beskriver deras förebyggande målsättning så här:   
 

”Målet är naturligtvis att få in ett konsekvenstänk, att om en person beter sig 
på ett visst sätt så leder det till en konsekvens. Dels för klubben, dels för 
individen. Klubben kan få böter och bestraffning i olika former, medan 
individen kan få straff, avstängning, tillträdesförbud m.m. Även skadestånd 
kan riktas mot en person som betett sig illa och föranlett att DIF skadats på 
något sätt. Får man in detta tänk och på så sätt kan förmå individer, eller 
för den delen grupper av individer, att tänka efter före, så är mycket 
vunnet.” – Mats Jonsson Djurgårdens Fotboll 

 
Jonssons mening överensstämmer med de övriga klubbarnas syn på målsättningen att 
förebygga supportervåld genom att informera om konsekvenser. I jämförande med Palms 
(se kap. 3.3.2) tankar om målanalys går det att konstatera att samtliga undersökta klubbar 
använder sig utav systemmål där fokus är på att problemet supportervåld ska lösas. Vidare 
menar Palm att målsättningen är det grundläggande styrinstrumentet för en 
kommunikationsinsats, och poängterar att utgångspunkten för målsättningar är att de ska 
vara så detaljerade och mätbara som möjligt. Klubbarnas gemensamma målsättning att 
supportervåldet ska minska är relativt diffust, och inte så detaljerat som, enligt Palm, 
eftersträvas. Hallahan (se kap. 3.2) menar även han att strategisk kommunikation ska ske 
med ett planerat och definierat syfte.   

 
Den diffusa målsättningen om att supportervåldet ska minska i klubbarnas omgivning 
tyder då alltså på att klubbarna inte arbetar speciellt strategiskt med målsättningarna. 
Strategiska målsättningar innebär att detaljerade och mätbara mål utformas, t ex genom 
att ställa frågorna: Från hur mycket ska det minska? Till hur mycket ska det minska? 
Under vilken tidsperiod ska det minska? Vilka kommunikationsinsatser behövs för att 
uppnå målsättningen? Anledningarna till att målanalyserna inte är tillräckligt strategiska 
kan vara många. Utgångspunkten är dock säkerligen att det kräver ett omfattande arbete i 
form av nulägesanalys, planering av relevanta kommunikationsinsatser och att genomföra 
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dem, för att slutligen utvärdera målsättningarna genom en ytterligare nulägesanalys för 
att mäta effekterna. Därutöver är supportervåld ett svårt räknestycke då våldet exempelvis 
sker på olika platser och att allt varken polisanmäls eller uppdagas – mycket passerar 
alltså under klubbarnas radar. Således har klubbarna svårt att ta fram exakt statistik på 
hur utbrett supportervåldet är.  

5.3 Målgruppsanalys 
Intervjuresultaten visar att AIK och Djurgårdens kännedom om risksupportrar är god. 
Från Djurgårdens håll poängteras dock att målgruppen är i ständig förändring i och med 
nyrekrytering, samt att ”[…] det kan även dyka upp personer som vi inte tidigare har 
uppmärksammats på, exempel på detta är den person som kastade in päronet vid 
matchen DIF-Mjällby 2013.” – Mats Jonsson Djurgårdens Fotboll. 
Målgruppen risksupportrar är enligt Djurgården och AIK svår att få fullständig kännedom 
om i och med förändringar och enstaka oförutsägbara händelser. Hammarby menar 
däremot att deras kännedom är bättre: ”Vår kännedom är mycket god. Vi vet vilka de är, 
vilka ledarna är och ganska väl vad dem sysslar med.” – Henrik Kindlund, Hammarby 
Fotboll. 
 
Samtliga klubbar beskriver att de har en dialog med sina supportrar genom regelbundna 
möten oavsett vilken kategori supportern är inom. Resultatet av intervjuerna med 
Djurgårdens representanter visar på att relationen mellan klubb och supporter inte är 
beroende på vem personen är, utan det är istället handlingen som står i fokus när en 
relation förändras. Hammarby beskriver sin relation med risksupportrar som föränderlig, 
och poängterar att målgruppen inte anses vara supportrar:  

 
”[…] När det är svagare sportsliga resultat är relationen av förklarliga skäl 
sämre. Sen är vi givetvis negativt inställda till mycket av deras verksamhet. 
[…] i grunden anser vi inte att det är supportrar som brukar våld. Vi ser dem 
som ett fåtal individer och grupper av individer som väljer kriminella 
beteenden, det är inget vi som klubb eller alla den vanliga, skötsamma, 
supportrarna ska lida för. ” – Henrik Kindlund, Hammarby Fotboll.  

 
Palm (se kap. 3.3.3) menar att om kommunikationens målsättning ska nås är det viktigt 
att urskilja målgruppens egenskaper – t ex. grundläggande värderingar, kön och ålder, 
personlighetsdrag och beteenden. Sett till att klubbarna bedömer sin kännedom om 
målgruppen risksupportrar från god till mycket god är detta kriteriet uppfyllt.  
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Vilken relation klubbarna har gentemot risksupportrar och grupperingar är däremot mer 
otydligt. Grunig (kap. 3.3.3) beskriver vikten av att veta vilken relation målgruppen har till 
sändaren, i denna undersökning fotbollsklubbarnas relation till risksupportrar. 
Intervjuerna visade att initiativet till den kommunikativa relationen ligger hos 
fotbollsklubbarna (regelbundna möten och samtal), och som därmed sannolikt bestämmer 
villkoren för kommunikationen. Relationen mellan parterna är alltså asymmetrisk. Grunig 
(se kap. 3.3.3) menar att denna typ av relation vanligtvis syftar till att påverka 
målgruppens kunskap, intentioner, attityder och beteenden. Intervjusvaren visar på att 
detta delvis är målsättningen med kommunikationen – att förändra attityder och 
beteenden genom kunskap om vilka konsekvenser supportervåldet innebär. Samtidigt är 
även relationen symmetrisk, då olika firmor, babyfirmor och ultrasgrupperingar är 
organiserade och förväntar sig en dialog med klubbarna, och även att klubbarna tar 
hänsyn till vad dialogen leder till.     
  
Att klubbarna anser sig ha god till mycket god kännedom om målgruppen/målgrupperna 
kan tolkas som att de arbetar strategiskt med sin målgruppsanalys. En stor förtjänst av 
detta kan troligtvis förklaras av strategin om att använda sig utav en Supporter Liaison 
Officer. Genom att både arbeta nära supportergrupper och klubben finns möjligheten att 
dels informera klubben om risksupportrars värderingar och beteenden, dels att informera 
om hur relationen parterna emellan verkligen är. Något som även verkar vara en trend 
inom de undersökta fotbollsklubbarna är att ha en eller flera anställda inom 
organisationen som tidigare har varit verksam inom supportergrupper, bland annat har 
intervjurespondenten Mats Jonsson tidigare varit ordförande i Djurgårdens officiella 
supporterförening Järnkaminerna. Erfarenheten av att arbeta med supportrar och 
supporterfrågor kan således hjälpa till i analysen av målgruppen risksupportrar.    
 

5.4 Omvärldsanalys  
Av intervjuresultaten att döma verkar varken AIK eller Djurgården arbeta med någon 
särskild omvärldsanalys. Däremot visar Hammarby att de arbetar med en tydlig 
omvärldsanalys:   

 
”Vi arbetar aktivt inom svensk fotboll för att få till vettiga regelverk. Vi arbetar 
aktivt gentemot lagstiftarna för att få till vettig och effektiv lagstiftning. Vi 
samarbetar med polisen för att skapa en miljö och arrangemang som är så säkra 
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och trygga som möjligt. Vi arbetar med arenadriftaren för att skapa en miljö och 
arrangemang som är så säkra och trygga som möjligt. Vi har en kontinuerlig 
omvärldsbevakning för att följa vad andra klubbar i och utanför Sverige gör” – 
Henrik Kindlund, Hammarby Fotboll.   
 

Det är alltså endast Hammarby som har en planerad omvärldsanalys. Den 
överensstämmer även med vad Choo (se kap. 3.3.4) menar kännetecknar en 
omvärldsanalys: insamling och användning av information från trender, händelser och 
förhållande i omvärlden med betydelse för organisationens framtida strategier.  
 
AIK och Djurgårdens resultat kan tolkas som att de inte lägger någon ansträngning vid 
att strukturerat ta del av information som kan påverka arbetet med strategisk 
kommunikation i avseende supportervåld. Någon typ av individuell omvärldsbevakning 
kan såklart ändå ske inom klubbarna, men det bör sättas ett större värde i en 
strukturerad och utförlig analys av klubbarnas omvärld för att kunna använda den 
informationen i arbetet mot supportervåld. Att, som Hammarby gör, bevaka hur andra 
klubbar i och utanför Sverige arbetar för att förhindra supportervåld är en bra strategi 
för den egna utvecklingen. 

5.5 Budskapsstrategi – Kanalval 
För att arbeta mot supportervåld använder Djurgården ett budskap i relation till sin 
målsättning om att arbeta förebyggande: ”Vårt budskap handlar om att öka förståelsen 
för att handlingen ger konsekvens och genom detta få supportrar att göra egna aktiva 
val” – Lena Gustafsson Wiberg, Djurgårdens Fotboll.  
 
Hammarbys budskap baseras i deras värdegrund som bygger på klubbens rötter, 
ambitionen att alltid göra sitt bästa, att alla oavsett bakgrund och egenskaper är 
välkomna, att respektera alla och ta ställning när något som är fel upptäcks och att kärlek 
alltid ska vara grunden för verksamheten (www.hammarbyfotboll.se 2014-03-09). 
Värdegrunden kommuniceras i deras egna kommunikationskanaler: hemsida, sociala 
medier och olika typer av möten. AIK har till skillnad från övriga klubbar ingen särskild 
budskapsstrategi att arbeta efter. 

	  

Som Palm menar (se kap. 3.3.5) finns inget universellt budskap som automatiskt leder till 
alla mål, utan ska styras efter det specifika kommunikationsmålet. Detta är just 
problematiken: det finns inga detaljerade kommunikationsmål att utforma budskapet 
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från. Djurgården visar ändå på ett strategiskt tänk där de överfört en målsättning, om än 
diffus, för att formulera ett budskap i ett förebyggande syfte. Vidare poängterar Palm 
vikten av att budskapet syns ofta och i olika sammanhang för att öka sannolikheten att det 
uppmärksammas av mottagaren och att det uppfattas som ett viktigt ämne. Resultaten 
visar på att endast Hammarby förhåller sig till detta genom att kommunicera sitt budskap 
via olika kanaler.  
 
Att klubbarna inte har någon tydlig budskapsstrategi går alltså delvis att förklaras med att 
ingen tydlig målsättning med deras kommunikativa arbete mot supportervåld finns. För 
att arbeta strategiskt skulle klubbarna även behöva klargöra hur budskapet ska nå och 
påverka deras målgrupp genom att ställa sig frågorna: Var ska och hur ofta ska budskapet 
synas? Hur når vi målgruppen på ett personligt plan? Hur laddar vi budskapet med 
känslor? Hur ska vi få budskapet på människors och medias agenda? Likt tidigare 
nämnt har resultaten visat att klubbarna har god kännedom om sina risksupportrar, och 
den kunskapen skulle vara väl användbar i utformningen av budskapsstrategin. Men i och 
med att det inte finns någon tydlig plan för budskapet är det heller inte möjligt att i 
nuläget tillämpa den informationen.  
 

5.6 Profilering 
Intervjuresultaten visar att samtliga klubbar har kärnvärden de arbetar efter: 
 

”Vi arbetar, som tidigare nämnt, efter värdegrunden som innefattar Rötter, 
Ambition, Gemenskap, Respekt och Kärlek” – Henrik Kindlund, Hammarby 
Fotboll. 
 
”Vår värdegrund och kärnvärden är: Glädje, värdighet, respekt – alltid, 
oavsett.” – Mats Jonsson, Djurgårdens Fotboll. 
 
”De kärnvärden vi arbetar efter är Dialog, öppenhet och ärlighet.” – Thomas 
Edselius, AIK Fotboll. 

 
Vidare arbetar de undersökta klubbarna med sociala projekt, om än på olika vis. 
Djurgården bedriver ett samhällsengagemang genom projektet Djurgårdsandan som 
innefattar: 

• Drive-in fotboll i ytterstadsområden. 
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•  Aktivt arbete för att utöka antalet idrottsplatser i syfte att välkomna fler ungdomar 
i deras ungdomslag och spontanidrottsverksamhet. 

• Djurgårdsandan sportcenter för kampsport, boxning, friidrott och motionsidrott. 

• Arbetsmarknadsprojekt för ungdomar som löper stor risk att hamna i utanförskap. 

• Samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus. 
 
Förutom att bidra till samhället menar Lena Gustafsson Wiberg att arbetet även 
resulterar i vinst för organisationen: 
 

”Projektet skapar relationer och potential att attrahera sponsorer, 
samarbetspartners och investerare. Supporterbasen ökas och genererar 
därmed även till ökade intäkter. Dessutom bygger den vårt varumärke och 
rykte samt att klubben får ett större erkännande som samhällsaktör.”  
– Lena Gustafsson Wiberg Djurgården Fotboll. 

 
AIK tar enligt dem själva sitt viktigaste samhällsansvar genom ett program som heter 
AIK-Stilen. Programmet fungerar som en utbildning i både senior- och juniorverksamhet 
samt för nuvarande och framtida supportrar och arbetar utifrån följande fem ledstjärnor: 

• AIK:are tar avstånd från våld, mobbning, rasism, droger och dopning. 

• AIK:are ger alltid 100 procent på träningar och matcher – man stöttar och hejar 
på sina kompisar, både i det egna och i andra AIK-lag. 

• AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndares spelare, ledare, 
föräldrar och åskådare. 

• AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare samt andra funktionärer. 

• AIK-stilen är idag utformad så att det finns en röd tråd för hur AIK:are ska bete 
sig på och i viss mån utanför spelplanen. Alla som kommer till AIK som spelare, 
ledare och föräldrar blir utbildade i AIK-stilen. 

 
 
Därutöver samarbetar AIK med de ideella organisationerna Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle och Friends samt driver, likt Djurgården, spontanfotboll i Stockholms förorter. 
Hammarby har till skillnad från de två andra klubbarna inget projekt som involverar 
andra än deras egna medlemmar:  
 

”Vår kärnverksamhet är vår ungdomsverksamhet där cirka 1700 ungdomar 
är engagerade. I våra ögon är den typen av ungdomsverksamhet ett av de 
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viktigaste sociala projekten som finns i samhället. Inom ramarna för 
verksamheten har vi också ett lag för funktionshindrade.” – Henrik 
Kindlund, Hammarby Fotboll 
 

Därutöver samarbetar Hammarby med den ideella organisationen unga KRIS i en mindre 
skala. 
 
Palm (se kap. 3.3.8) anser att organisationers varumärke vanligtvis brukar definieras 
genom kärnvärden. Huruvida klubbarnas kärnvärden är liktydigt med deras varumärken 
är svårt att fastställa, däremot är det sannolikt deras önskan att förknippas med 
egenskaperna. Att samtliga klubbar har uttalade värdegrunder med tillhörande 
kärnvärden talar för, som Palm (se kap. 3.3.8) menar, att de arbetar för att varumärket 
ska utvecklas och vårdas. Intressant är även att alla egenskaper som ryms inom 
klubbarnas värdegrund är väldigt grundläggande egenskaper (kärlek, respekt, öppenhet 
etcetera), vilket tyder på en strategi att använda begrepp vars värden och associationer 
inte förändras över tid, utan fungerar långsiktigt.  
 
Vidare menar Palm (se kap. 3.3.8) att en organisations sociala ansvar och samarbete med 
ideella organisationer kan ha en positiv inverkan på hur varumärket uppfattas av 
omgivningen. Som tidigare presenterat visar resultaten att alla klubbar tar ett socialt 
ansvar, dock i olika stor utsträckning och med skilda prioriteringar. AIK och Hammarby 
fokuserar huvudsakligen på att utbilda och utveckla klubbens egna medlemmar, medan 
Djurgården till stor del arbetar inriktat mot människor utanför sin egen verksamhet. 
Dessutom har alla klubbar ett eller flera samarbeten med ideella organisationer. 
 
Claesson och Löfvendahl (se kap. 3.4.2) menar i sin tidigare forskning att 
fotbollshuliganism är ett socialt problem och en ungdomskultur som går allt lägre ner i 
åldrarna. Den åtgärd som är viktigast anser de därför vara att mer arbete och resurser 
läggs på att förebygga huliganismen och supportervåldet i ungdomsgrupper. Därutöver 
menar Björn Eriksson (se kap. 3.4.1) att en riskgrupp som ännu inte har integrerats i 
firmor och ultragrupperingars verksamhet är invandrarungdomar från segregerade 
bostadsområden. Därför menar han att detta problem behöver observeras och åtgärdas 
genom att insatser för den goda supporterkulturen intensifieras i dessa områden.    
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Sett till att både AIK och Djurgården bedriver spontanfotboll i Stockholms förorter är 
detta ett problem som verkar ha identifierats och arbetas med i de båda klubbarna.  
Huruvida direkta budskap för den goda supporterkulturen sprids inom spontanfotbollens 
verksamhet är ovisst, men att vara där och involvera riskgruppen i deras verksamhet 
tyder på att klubbarna arbetar med ett förebyggande syfte.  
 
Sammanfattningsvis pekar intervjuresultaten mot att samtliga klubbar arbetar strategiskt 
med att profilera sin verksamhet, om än i olika grad. Djurgården har det mest utvecklade 
projektet i Djurgårdsandan, med ett brett samhällsengagemang, och visar samtidigt att 
engagemanget resulterar i positiva effekter även för dem själva. AIK och Hammarby 
fokuserar mestadels på sina egna verksamheter. Strategierna och arbetet med att 
profilera sig syftar naturligtvis inte endast till att arbeta mot supportervåld, utan till stor 
del för att stärka varumärket. Ändock finns det delar av deras profilering som kan anses 
vara strategiskt sett till att arbeta mot supportervåld.  

5.7 Utvärdering 
AIK’s intervjudeltagare menar på att det inte finns någon direkt utvärdering av klubbens 
kommunikationsinsatser i nuläget. Djurgården däremot strävar efter att följa upp sina 
kommunikationsinsatser, men utan några särskilda rutiner för arbetet:  

 
”Vi har inga rutiner för utvärderingar, men givetvis så försöker vi följa upp 
resultaten av de kommunikationsinsatser som vi gör. Vid vissa tillfällen så 
har vi olika plattformar för att kommunicera vårt budskap, och då blir 
uppföljningen en naturlig del i arbetet” – Mats Jonsson, Djurgården Fotboll 
 

Lena Gustafsson Wiberg tillägger: 
 

”[…] i min arbetsuppgift som SLO får jag ofta in feedback på diverse officiell 
kommunikation. Detta tar jag med mig och lyfter med respektive ansvarigt 
löpande.” – Lena Gustafsson Wiberg, Djurgården Fotboll 
 

Hammarby arbetar inte med att utvärdera enskilda kommunikationsinsatser, utan 
låter den kommunikativa utvärderingen vara en del av hur arbetet med 
arrangemang och risksupportrar fungerat: 
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”Vi utvärderar i slutet av varje år hur arbetet med arrangemang och 
risksupportrar har fungerat, bland annat tittar vi på hur många 
anmälningar vi åkt på till Disciplinnämnden, hur många incidenter vi haft 
på läktarna, antal skadade på arrangemangen etc. Som en del i både 
utvärdering och åtgärder tittar vi på kommunikation och dialog.”  
– Henrik Kindlund, Hammarby Fotboll 
 

En kommunikationsinsats utvärderas vanligen via en resultatutvärdering för att 
undersöka om och i vilken utsträckning insatsens mål har uppnåtts (se kap. 3.3.8). I och 
med att inga tydliga målsättningar formulerats är det inte möjligt för klubbarna att mäta 
vilket resultat kommunikationsinsatser uppnått i relation till målsättningar. Förutom AIK 
som inte utvärderar på något vis tyder intervjuresultaten på att Djurgården och 
Hammarby använder en formativ utvärdering, det vill säga att resultaten och feedback 
från insatsen används som beslutsunderlag för kommande kommunikationsinsats(er) (se 
kap. 3.3.8).  
 
Återigen påverkar avsaknaden av tydliga målsättningar i klubbarnas kommunikation med 
avseende på supportervåld deras övriga strategiska arbete. Till viss del utvärderas 
kommunikationsinsatser för att planera kommande insatser, men då från antaganden, 
istället för fakta som underlag. För att vara mer strategiska i sin utvärdering krävs det till 
att börja med att en målsättning styr deras strategiska kommunikation – utan tydligt 
styrinstrument tenderar även utvärderingen att bli diffus. Med en tydlig målsättning är det 
möjligt att utföra nulägesanalyser att mäta resultaten från och därefter utvärdera i vilken 
omfattning målsättningen uppnåtts. Att fortsätta arbeta med en formativ utvärdering är 
att rekommendera, men då som komplement till resultatutvärderingen, och inte som 
avgörande utvärdering. 
 

5.8 Övrigt resultat och analys  
För att kommunikationen ska ge resultat är det viktigt att målgruppen är mottagliga för 
den. Detta är samtliga klubbar till stora delar överens om att risksupportrar är: 

 
”Min och klubbens uppfattning är att risksupportrar tar åt sig av vad vi 
kommunicerar till dem.” – Henrik Kindlund, Hammarby Fotboll 
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”Vi känner absolut att kommunikationen når fram till dem vi kommunicerar 
med.”  – John Skärlund, AIK Fotboll. 
 
”Kommunikationen fungerar i så måtto att man lyssnar. En annan sak är 
sedan hur man tar till sig vad som kommuniceras eller inte. Härom är det 
sannolikt så att vissa saker lyssnar man på och andra inte. Det blir någon 
form av selektivitet i det hela. I det stora hela upplever jag dock att vi har 
mer framgång med kommunikationen gentemot risksupportrar än vad vi 
har motgång.” – Mats Jonsson, Djurgården Fotboll 

 
Larsson (se kap. 3.1) menar att det inte är självklart att kommunikationen når fram, 
utan det finns anledningar till att kommunikationens budskap avfärdas utav 
mottagare, och således inte tas emot. Exempelvis kan mottagaren inte känna ett 
behov av informationen, inte lita på sändaren eller inte inneha samma sociala och 
kulturella referenser som sändaren. Då risksupportrar trots eventuella hinder tar åt 
sig av klubbarnas kommunikation tyder det på att det finns både en respekt och 
vilja att ta del utav klubbens budskap.   
 
Ett betydande resultat från intervjuerna är att ingen av deltagarna är utbildade 
inom kommunikationsvetenskap eller för den delen intresserade av ta del utav 
litteratur inom ämnet kommunikation. Detta faktum stämmer överens med Laxviks 
tidigare forskning – det finns sällan någon kommunikativ kompetens för de 
anställda som ansvarar för fotbollsklubbars kommunikation gentemot supportrar 
(se kap. 3.4.3). Att det inte finns något intresse för att ta del av litteratur inom 
kommunikationsämnet går att koppla till Falkheimer och Heides (se kap. 3.3) 
meningar om att ointresset är ett vanligt problem i organisationers arbete med 
kommunikation.  
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6. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna undersökning var att redogöra om, och i sådana fall hur, Stockholms tre 
största fotbollsklubbar i supporterantal räknat arbetar strategiskt med sin kommunikation 
med avseende på supportervåld. Inledningsvis problematiserades detta område genom att 
dels visa på hur begreppet supportervåld tidigare inte ens existerat för att nu vara ett 
etablerat begrepp inom svensk idrottsrörelse, och dels visa vilka effekter supportervåld 
har på samhället, idrottsklubbar och individer. Då kombinationen supportervåld och 
strategisk kommunikation dessutom visade sig vara ett outforskat område var det än mer 
viktigt att undersöka. De två frågor som bestämdes i ett inledande skede, och besvaras 
nedan, var följande: 
 

1: Arbetar fotbollsklubbarna strategiskt med sin kommunikation med avseende på 
supportervåld? I sådana fall, på vilket sätt? 
2: Kan arbetet med strategisk kommunikation med avseende på supportervåld 
förbättras? I sådana fall, på vilka sätt? 

 

6.1 Arbetar fotbollsklubbarna strategiskt med sin kommunikation med 

avseende på supportervåld? I sådana fall, på vilka sätt? 
Resultatet och analysen visar på att de undersökta klubbarna inte arbetar med strategisk 
kommunikation med avseende på supportervåld. Inte sett till helheten och alla viktiga 
delar som ryms inom strategisk kommunikation. Dock visar resultaten att 
fotbollsklubbarna inom vissa delar arbetar strategiskt – samtliga använder boundary 
spanners, har en målgruppsanalys för sina risksupportrar och arbetar strategiskt med 
organisationens profilering. Särskilt strategiskt i klubbarnas kommunikativa arbete får 
deras boundary spanner-funktion anses vara – alltså deras Supporter Liaison Officer. 
Arbetsrollen innebär, som tidigare nämnt, att vara en kommunikativ bro mellan klubben 
och supportrar. Huvudsyftet är att förbättra dialogen mellan parterna, men har även visat 
sig att bidra i hög grad till klubbarnas målgruppsanalys och nyanserade kunskap om 
relationen till supportrarna. Det som dock bör poängteras är att klubbarnas SLO-anställda 
inte är ett resultat av en aktiv strategi från dem själva, utan istället ett krav från europeiska 
fotbollsfederationen med direktiv om vilka arbetsuppgifter som ingår.  
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Ett resultat som förstärker slutsatsen om klubbarnas svagheter i strategisk 
kommunikation är att endast Djurgården har en informations- och 
kommunikationsansvarig, samt att ingen av de tillfrågade har något intresse av att läsa på 
inom ämnet kommunikation. Det saknas således kompetens för att förankra deras 
kommunikation i strategiska verktyg som målanalys, omvärldsanalys, budskapsstrategi, 
utvärdering etcetera.  
 
Resultaten visade även att Hammarby är den klubb som till högst grad arbetar strategiskt 
med sin kommunikation, och samtidigt visar tidigare forskning att deras firma Kamrat 
Gänget Bajen har minskat med 50 % mellan perioden 2010 till 2012. Att dra slutsatser 
från det faktumet är drastiskt, men kan ändå vara en indikation på att det lönar sig att 
vara strategisk i sin kommunikation.  

6.2 Kan arbetet med strategisk kommunikation med avseende på 

supportervåld förbättras? I sådana fall, på vilket sätt?  
Undersökningen visar alltså att klubbarna som helhet inte arbetar strategiskt med sin 
kommunikation med avseende på supportervåld. Således är det möjligt att förbättra deras 
befintliga arbete. En utgångspunkt bör vara att alla klubbar ska ha en anställd med det 
huvudsakliga kommunikationsansvaret, där den ansvarige har kompetens inom 
kommunikation. Med en person inom klubben som har ansvaret finns då möjligheten att 
på ett mer strukturerat sätt planera hur deras kommunikation ska hanteras, både generellt 
och i avseende på supportervåld.  
 
Om klubbarna vill arbeta strategiskt ska utgångspunkten vara att bestämma ett tydligt 
syfte och tydligt definiera en målsättning. Just nu arbetar klubbarna efter att 
supportervåldet ska minska, det är bra och något att eftersträva – men bör inte fungera 
som den huvudsakliga målsättningen. Som analysen visar påverkar också den diffusa 
målsättningen hur väl övriga delar av det strategiska arbetet fungerar, då målsättningen 
ska fungera som ett styrinstrument för hela den strategiska processen.   
 
Den målsättningskaraktär klubbarna använder sig utav nu är systemmål, vilket då 
används för att lösa problem. Att fortsättsättningsvis arbete efter systemmål är ett 
alternativ, men då mer detaljerade, exempelvis: Vår målsättning är att minska 
supportervåldet med 50 % varje år. Med en detaljerad målsättning krävs då också att 
klubbarna utför nulägesundersökningar varje år angående hur supportervåldet i deras 
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omgivning ser ut. Sett till både de resurser det skulle krävas av klubbarna samt att 
supportervåldet är ett svårt räknestycke, är det inte särskilt realistiskt att det kommer att 
utföras. Än mer realistiskt och genomförbart är det dock att utforma visionsmål, där ett 
önskvärt framtida tillstånd för hur supportervåldet i anslutning till deras klubb ser ut, 
exempelvis: Vår målsättning är att inget supporterrelaterat våld ska förekomma i 
anslutning till vår klubb. Med en definierad målsättning, oavsett av vilken karaktär, ökar 
förutsättningarna i klubbarnas arbete med de övriga delarna av strategisk kommunikation 
som i nuläget inte uppfylls. 
 

6.3 Slutdiskussion 
Det som till stor del driver en fotbollsklubb av de undersökta klubbarnas dignitet är mest 
sannolikt att deras representationslag ska utvecklas, vinna matcher och förhoppningsvis 
titlar. Huruvida deras kommunikation är strategisk eller inte är säkerligen inte högt upp i 
deras prioriteringslista. Men som tidigare påpekat drabbar supportervåldet klubbarna dels 
ekonomiskt då publikintäkter minskar och sponsorer avskräcks, och dels att varumärket 
påverkas negativt. Det ska alltså finnas anledningar till att klubbarna tar frågan på allvar, 
och resultaten av undersökningen visar även på att så är fallet, klubbarna arbetar mot 
supportervåld. Att klubbarna inte kommunicerar mer strategiskt går sannolikt att koppla 
till de ökade resurserna detta skulle kräva. Samtidigt riskerar deras 
kommunikationsinsatser, som finns i nuläget, att slösa på resurser sett till att ingen tydligt 
målsättning finns att utvärdera deras arbete mot. Satsas större resurser är det också, som 
teorin visar, ett budskap i sig om att ämnet är viktigt.  
 
Det går att diskutera kring om det verkligen är fotbollsklubbarnas ansvar att arbeta mot 
supportervåld. Som tidigare presenterat menar Hammarby Fotbolls VD, Henrik Kindlund, 
att klubben inte anser att det är supportrar som brukar våld, utan istället individer och 
grupper av individer som väljer kriminella beteenden. Självklart har polisen ett ansvar då 
supportervåldet innebär brott mot lagskriften. Men som Kindlund, och även övriga 
intervjudeltagare menar, så har klubbarna redan god kännedom om risksupportrar, en bra 
relation till dem och risksupportrarna lyssnar och tar åt sig utav klubbarnas 
kommunikation. Ur detta perspektiv så är det förmodligen effektivare att klubbarna sköter 
kommunikationen istället för polisen, där förtroendet troligen inte är lika högt från 
risksupportrarna.  
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Som en avslutning på denna uppsats behövs det också poängteras att även om en 
fotbollsklubbs strategiska kommunikation med avseende på supportervåld är felfri så 
skulle det per automatik inte innebära att samhällsproblemet supportervåld är borta, utan 
frågan är mer komplex än så. Men om klubbarna vill vara med och bidra till lösningen är 
en mer strategisk kommunikation sannolikt en av åtgärderna för att stoppa 
supportervåldet. Och detta bidrag skulle säkert uppskattas enormt av de vanliga 
supportrarna. För vem av oss föredrar inte trevlig atmosfär utanför arenan istället för 
slagsmål och piketbussar? Passion och kärlek på arenan istället för inkastade föremål och 
avbrutna matcher? Tidningsrubriker om publikfest istället för huliganslagsmål?    
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7. Förslag på vidare forskning 
 

Forskningsområdet kring supportervåld och strategisk kommunikation är som tidigare 
nämnt outforskat. Det finns alltså en mängd olika aspekter att undersöka. Huvudsakligen 
har jag två förslag på vidare forskning: 
 
1) Då denna undersökning är begränsad till klubbarnas egna perspektiv, vilket kan tänkas 
påverka objektiviteten av deras faktiska arbetssätt, skulle det vara intressant att undersöka 
hur risksupportrar upplever klubbarnas kommunikation gentemot dem själva. Genom att 
undersöka detta skulle forskningsfältet breddas då mer än en sida får komma till tals. 

 
2) I länderna Tyskland och England har supportervåld tidigare varit ett stort problem, 
men är idag inte lika utbrett. Det skulle vara intressant att veta om, och eventuellt hur, 
strategisk kommunikation bidragit till klubbarnas lyckade arbete mot supportervåld.   
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Bilaga – Intervjuguide 
 
Namn: 
Fotbollsklubb: 
Titel:  
Tidigare arbetserfarenhet: 
Utbildning: 
 
1. Kommunicerar ni med risksupportrar? Om ja, hur? 
 
2. Om ja på fråga 1. Känner du att kommunikationen når fram till dem?  
 
3. Vad har ni för kännedom om era risksupportrar? 
 
4. Kan du beskriva din samt klubbens relation till risksupportrar? 
 
5. Har ni något speciellt arbetssätt som ni använder när ni arbetar med er kommunikation 
med avseende på supportervåld?   
 
6. Läser du facklitteratur om kommunikation? Om ja, ge gärna exempel. 
 
7. Har ni något övergripande mål med er kommunikation med avseende på 
supportervåld? Om ja, förklara gärna målsättningen.  
 
8. Bevakar ni hur utomstående faktorer påverkar arbetet mot supportervåld? Om ja, hur?  
 
9. Har ni något särskilt budskap för att arbeta mot supportervåld? Om ja, berätta vad det 
innehåller och hur ni når ut med det.  
 
10. Arbetar ni efter några kärnvärden?  
 
11. Arbetar ni med något eller några projekt där ni som organization vill vara socialt 
engagerade? 
 
12. Har ni något samarbete med ideella organisationer? 
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13. Har ni någon rutin när det gäller utvärderingar av kommunikationsinsatser? Om ja, 
förklara gärna den processen. 
 
14. Har du något övrigt att tillägga? 
 
 
 
 


