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Abstract  
This study is about Swedish football supporters located on the cheering section of the arena. These 
supporters are often being described as hooligans and as a threat to Swedish football. The aim of 
this study were therefor to provide further knowledge about the supporters on the cheering 
section and their culture. Questions about supporter behaviour and supporters own opinion on 
their effect at Swedish football and supporter culture were examined. The data was collected thru 
a web-based survey of Swedish football supporters. The result showed that the most important 
aspects on the cheering section were to stand up, support the team and to be dedicated. The 
cheering section seems from the results to also be a place filled with joy, passion and community. 
The results also showed that the supporters felt that they contributed to the development of 
Swedish football and the supporter culture. This indicates overall that Swedish supporters on the 
cheering section is a central part of the football culture and should not be defined as hooligans.  
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Inledning  
Sverige är av UEFA klassificerad som den 24e bästa fotbollsnationen i Europa vilket innebär att 

Sverige placeras bakom nationer som Vitryssland, Cypern och Rumänien. Trots denna mindre 

smickrande placering är fotboll Sveriges i särklass populäraste idrott, fotboll är kultur, passion 

och kan i många fall liknas vid en typ av religion. En närmare explosionsartad kommersialisering 

och globalisering av fotbollen har under decennier utvecklat idrotten ur alla dess synvinklar. 

Denna utveckling konstrueras av ett nätverk bestående av bland annat förbund, föreningar, 

sponsorer, media, polis och kanske framförallt supportrar. Ett stadigt ökande publiksnitt är en 

indikation på att Svensk fotboll och dess kultur intresserar och engagerar Svenska supportrar och 

samhället i stort. En effekt av denna breda utveckling är den supporterkultur som är en stor del 

av Svensk fotboll och som innefattar gemenskap, eufori och glädje med människor som alla delar 

samma intresse, kärleken till en fotbollsklubb. Historiskt sett har även den Svenska 

supporterkulturen till viss del varit synonym med oroligheter och våldsamheter. Dessa problem 

benämns konsekvent av massmedia som huliganism (Brå, 2008:20). Den Svenska regeringen har 

under senare del av 2000-talet arbetat strukturerat mot ordningsstörande moment inom idrotten 

vilket exempelvis görs tydligt vid två tillfällen. Dels 2008 när det brottsförebyggande rådet mottog 

uppgiften av den Svenska regeringen att sammanställa kunskap kring fotbollsrelaterade 

ordningsstörningar. Denna utredning konstaterade bland annat att oroligheterna ändrat karaktär 

från våld på läktaren och kring fotbollsarenan till ett ökat användande av exempelvis pyroteknik. 

Det konstaterades även att det saknas forskning och kunskap för att kunna fastställa korrekta 

slutsatser inom området. Men även 2011 då en nationell samordnare tillsattes med uppgift att 

lämna förslag på hur brottslighet i samband med idrottsevenemang, i synnerhet fotboll, kan 

stävjas. Denna utredning konstaterade bland annat att fotbollssäsongen 2012 varit ”relativt lugn” 

och att polisen använder kategoriseringar för att skilja på supportrar som utgör en risk och inte. 

Resultatet i utredningen påvisade även att användandet av pyroteknik i samband med 

fotbollsevenemang fortsatt öka och att våldet i sin tur återigen minskat.  

Supporterkulturen tar sig olika uttryck och bidrar på olika sätt till Svensk fotboll.  På 

ståplatsläktaren samlas den mest högljudda skaran av supportrar, denna gruppering benämns 

vanligtvis som hejarklacken. Det är på denna del av arenan som den euforiska stämningen sprids 

med hjälp av sång, ramsor och visuella effekter. Mycket av det som benämns som 

ordningsstörningar eller läktarvåld inträffar enligt massmedia även på denna del av läktaren och 

Brännberg (1997) menar att dessa supportrar ses av externa aktörer som huliganer. I relation till 

detta använder polisen icke-risksupporter och risksupporter för att kategorisera Svenska 

supportrar. En risksupporter är den supporter som antas kunna utgöra en risk för 

ordningsstörande alternativt ett uppseendeväckande beteende, oavsett om det är planerat eller 

spontant, i samband med ett fotbollsevenemang. En icke-risksupporter är en negation på 

risksupporterdefinitionen. Denna kategorisering innebär att mer eller mindre samtliga 

supportrar på ståplatsläktaren kan ses som risksupportrar då detta är en plats för känsloyttringar 

och adrenalinpåslag. Men är detta bevis nog för att generalisera ståplatspubliken och anta att 

oroligheter bör och kommer uppstå vid denna del av arenan? 

Supporterkultur är ett intressant men även känsligt ämne. Det är ett ämne som intresserar både 

fotbollssupportrar men även det utanförliggande samhället. En vanlig åsikt hos de icke-

fotbollsintresserade är att supporterkulturen i Sverige är ett negativt inslag som består av bråk, 

våldsamheter och huliganer som skapar kostnader som samhället får betala. Samtidigt menar 

supportrarna att de som klagar är fotbollshatare som inte förstår innebörden av 

supporterkulturen och det den bidrar med för att utveckla och skapa ett intresse kring Svensk 

fotboll. 
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Radmann (2015) berättar att mycket av den tidigare forskningen inom ämnet fokuserats kring 

huliganer, huliganism och våldets påverkan på den Svenska fotbollen. Utifrån ett 

idrottspedagogiskt perspektiv är det av stor betydelse att utveckla en större förståelse för 

supporterkulturens innebörd och påverkan på individen och idrotten. Finns det 

forstransprocesser närvarande på ståplatsläktaren likt de processer som vanligtvis återfinns inom 

idrotten, vilket syfte fyller supporterskapet hos en individ och vilken plats har supporterkulturen 

i den Svenska fotbollen är frågor utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv som kräver en 

fördjupad kunskap och förståelse.  Att svara till dessa frågor kan i sin tur bidra till en ökad 

kunskap gällande konsekvenser av ett specifikt beteende på ståplatsläktaren. Vad som egentligen 

sker på ståplatsläktaren och vad supportrarna själva anser om den kultur som råder är relativt 

outforskat men samtidigt en viktig aspekt för att utveckla en utökad och bredare förståelse 

gällande supporterkulturens utseende och påverkan på Svensk fotboll och dess supporterkultur.  

”En poäng med att forska om supportrar är att forskningen måste kunna problematisera och 

granska både supportrarnas egna kategoriseringar och självbild samt andra aktörers 

beskrivningar, som till exempel polisens.” (Radmann, 2015, s. 133) 
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Syfte  

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om supporterkulturen inom Svensk fotboll. Det 

specifika syftet är att förstå mer av det som sker på ståplatsläktaren och att undersöka vilka 

konsekvenser det kan få för Svensk fotboll och dess utveckling. 

Frågeställningar 

 

- Vad sker på ståplatsläktaren? Finns det någon kod för hur man ska bete sig? 

- Hur beskriver publiken på ståplatsläktaren själva supporterkulturen?  

- Vad kan det som sker på ståplatsläktaren få för konsekvenser för Svensk fotboll och dess 

utveckling?  
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Tidigare forskning  

Denna del inleds med en kortare historisk genomgång av supportrar och dess utveckling inom 

Svensk fotboll samt en definition av centrala begrepp i denna studie. Radmann (2015) berättar 

att supporterkultur ofta relateras i mediala sammanhang med våld, skadegörelse och inte minst 

huliganism. Med anledning av detta syftar denna del av studien även till att separera 

supporterkulturen från huliganismen och för att på så sätt presentera den tidigare forskning som 

är gjord utifrån dessa områden var för sig.   

Andersson (1998) berättar att de första hejarklackarna uppkom efter de olympiska spelen i 

Stockholm 1912. Under denna tid korrigerades, precis som idag, hejarklackarna av en ledare som 

med hjälp av en megafon talade om för hejarklacken vad som skulle uttalas. Det var vid denna tid 

viktigt att ramsorna var av ridderlig karaktär vilket betyder att ramsorna skulle stötta det egna 

laget men aldrig nedvärdera motståndarna, hejandet skulle ske med stil och klass. Vidare berättar 

författaren att den Svenska supporterkulturen utvecklades markant under mellankrigstiden och 

det var även vid denna tid som det rapporterades om de första skandalerna och ligistdåden, som 

det då kallades, i samband med fotbollsevenemang. Supportrarna fick vid denna tid även 

möjlighet att resa på favoritlagets bortamatcher, ofta med tåg, vilket gav festen och gemenskapen 

nya förutsättningar. Dessa resor var ofta synonyma med alkohol som vid denna tid var ett nytt 

inslag i supporterkulturen. Resorna var en fest, bokstavligt talat, vilket bidrog till överförfriskade 

supportrar som var lätta att urskilja från den nyktra hemmapubliken. Ett ökat stök, nytt 

språkbruk och högljudda bortasupportrar ledde ofta till polisingripande och rubriker i media. 

Andersson (1998) berättar vidare att intresset för fotboll accelererade ordentligt i och med 

färdigställandet av Råsunda fotbollsstadion 1937 och publikrekordet i fotbollsallsvenskan 

återfinns än idag från matchen mellan IFK Göteborg – Örgryte IS som lockade 52 194 åskådare i 

mars 1959.   

Under början av 1970-talet berättar Jönsson & Kuick (2005) att den Svenska supporterkulturen 

utvecklades till följd av att Engelsk ligafotboll började sändas på Svensk TV. Den Engelska 

supporterkulturen var av en annan karaktär än den Svenska. Den Engelska supporterkulturen var 

mer fanatisk och använde ett annat språkbruk, alkoholintag, klädsel och beteende vilket bidrog 

till att utforma Svenska hejarklackar som bland annat namngav sig med Engelska namn. 

Författarna berättar även att en effekt av detta var att fotbollshuliganismen introducerades i 

Sverige eftersom den har sitt ursprung i England. Peitersen (2009) berättar ett Engelska 

supportrar vid denna tid benämndes som världens värsta i och med den huliganism som återfanns 

i landet men han menar även att den passion och hängivenhet som Engelska supportrar visade 

bidrog till ett ökat intresse för fotboll i allmänhet och Engelsk fotboll i synnerhet.  Green (2009) 

berättar vidare att när även den Italienska fotbollen började visas på Svensk TV i början på 1990-

talet kompletterades Engelska influenserna med Italienska på den Svenska fotbollsläktaren. Från 

Italien kom bland annat visuella effekter på läktaren, tifos. Den Italienska supporterkulturen var 

även starkt präglad av vänsterkrafter som ständigt arbetade mot fotbollens kommersialiserande 

och dyra biljettpriser. Dessa grupperingar benämndes som ultras och har än idag en stark 

positionering på internationella och Svenska ståplatsläktare. 

Det Svenska fotbollsförbundet berättar att fotboll idag är Sveriges i särklass populäraste idrott 

med över en miljon medlemmar och under 2014 besökte återfanns närmare tre miljoner åskådare 

på Svensk elitfotboll (SvFF, 2014). Vidare berättar riksidrottsförbundet att supporterkultur i 

grunden innefattar intresserade människor som följer Svensk idrott på arenor och andra miljöer 

runt om i landet. RF (2014) menar även att Svenska supportrar ofta generaliseras till följd av ett 

fåtal individer som utför illegala handlingar i samband med fotbollsevenemang.  
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Centrala begrepp 

Pyroteknik avser kemiska pjäser som vanligen används inom supporterkulturen. Detta 

innefattar bland annat bengaliska eldar, knallskott och rökbomber.  

Tifo avser visuella effekter som skapas på läktaren. Detta innefattar flaggor, banderoller och 

liknande som vanligen placeras på läktaren för att skapa ett visst mönster. 

Ultras avser grupperingar av supportrar som hängivet följer sitt lag från ståplatsläktaren och 

motsätter sig utvecklandet av den moderna fotbollen. Dessa grupperingar använder vanligen av 

pyroteknik och dylikt.  

 

Huliganism  

Aage Radmann är en av Sveriges främsta forskare inom fotbolls- och supporterkultur och har 

under senare år framförallt fokuserat på huliganism och medias påverkan inom fotbollskulturen. 

I sin senaste litteratur ställer han frågan Vad är huliganism?. Denna litteratur innefattar en 

djupgående analys av tidigare forskning, både nationell och internationell, samt en summering 

av författarens tidigare forskning. Radmann (2015; 2012) berättar om svårigheten att förklara och 

förstå huliganismen eftersom det är ett begrepp som används vid alla typer av oroligheter kring 

ett idrottsevenemang. Han menar även att huliganismen är ett begrepp som är mycket 

känsloladdat och välanvänt inom framförallt Svensk media och att den idealtypiska huliganen 

enbart existerar i media. Brännberg (1993) delar ovannämnda uppfattning och menar även att 

våldet inte ensidigt styrs av våldsamma supportrar utan att det istället beskrivs, förutses och 

planeras av media. Våldets skådespel är definierat utefter vad som kan eller bör hända av media 

och väntar således bara på sina aktörer, våldsamma supportrar.  

Att supporterkultur är ett ämne som berör poängterar Radmann (2015) bland annat genom att 

visa på en undersökning av allmänhetens åsikter kring supporterkultur där sju av tio anser att 

huliganismen har ökat kring Svenska fotbollsarenor. Detta är enligt forskaren intressant ur två 

aspekter. Först och främst eftersom det är fler tv-tittare än åskådare som delar denna uppfattning 

men även eftersom våldet runt arenorna i själva verket har minskat. Med anledning av detta 

menar Radmann (2015) att huliganismen måste ses ur sitt sammanhang och begripliggöras i 

relation till samhällets förändringar. Våldet och oroligheter förknippade med huliganism skiljer 

sig mellan tidsperioder, länder och mellan olika grupperingar. Vidare anser han att jakten på den 

korrekta definitionen av huliganism inte har en avgörande betydelse utan att det snarare handlar 

om att förstå komplexiteten i det Svenska supporterlandskapet. Han menar även att det är ett 

ämne som kräver mer fördjupande forskning och diskussion i samhället för att förnya och göra 

den bild som idag finns kring supporterkulturen mer sanningsenlig.  

Brännberg (1997) poängterar i sin forskning att supportrar på ståplatsläktaren mer och mer 

betraktas som presumtiva huliganer, vilket betyder att de förmodas vara eller kommer att bli 

huliganer. Vidare menar han att det förvisso är sant att mycket av det som benämnas huliganism 

utspelas på ståplatsläktaren men det innebär inte att alla besökare på ståplatsläktaren kan eller 

ska benämnas som huliganer vilket även Dunning (2002) understryker i sin forskning. Brännberg 

(1997) menar vidare att dessa förutfattade meningar i sin tur har bidragit till en typ av moralisk 

panik som lett till ett aggressivt och fördomsfullt bemötande från exempelvis poliser och 

ordningsvakter på ståplatsläktaren. Att från omgivningen bli omänskligt bemöt leder enligt 

författaren till frustration vilket kan få negativa konsekvenser. För att förklara detta fenomen 

vidare använder han stämplingsteorin som exempel vilken innebär att om en individ blir 

betraktad av omgivningen som något han eller hon inte är kommer individen tillslut att uppföra 

sig enligt denna uppfattning.  ”Blir jag bemött som ett djur så uppträder jag till slut som ett djur” 

(Brännberg, 1997, s.21). 
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Green (2006) berättar avslutningsvis att det rent juridisk inte finns någon definition av 

huliganism, varken i Sverige eller utomlands, vilket betyder att en individ aldrig kan bli dömd för 

brottet huliganism.  

Firman 

Jönsson & Kuick (2005) berättar att fotbollshuliganismen infiltrerades i Svensk fotboll från 

England där det var vanligt att så kallade firmor möttes i samband med fotbollsevenemang för att 

slåss. Green (2006) berättar att begreppet firma används både i Sverige och internationellt för att 

beskriva grupperingar av hårdföra och våldsbenägna fotbollssupportrar.  

”Firman är ett brödraskap och något man kvalificerar sig för. Genom att vara lojal mot sina 

vänner, alltid ställa upp och att aldrig backa för några. Vi är välorganiserade, disciplinerade, 

alla vet vilka vi är och vad vi står för. Vi är de hårda killarna som fruktas och respekteras. Vi 

är de dominerande i hela den stora massan och vi anser med vår fullaste övertygelse att 

fotboll och våld hör ihop. Vi har ett rykte att bevara och satsar alltid på kvalitet före 

kvantitet.” (Firman boys, 2011) 

Citatet ovan är hämtat från en webbsida hanterade av Firman boys, en firmagruppering till 

fotbollsföreningen AIK som är en av de mest framstående firmorna inom den Svenska fotbollen.  

Radmann (2015) berättar att det i ett försök att kartlägga svenska firmor genomfördes en 

enkätundersökning 2012 som fastslog att det i Sverige finns cirka 700 aktiva firmamedlemmar 

fördelade över 9 firmor. Undersökningen visade även att det finns cirka 22 000 organiserade 

medlemmar i olika supporterföreningar i Sverige. Detta innebär i sin tur att firmamedlemmarna 

endast består av 3 % av de organiserade supportrarna, en mycket låg siffra om samtliga supportrar 

som går på fotboll tas i beaktning.  

Ståplatsläktaren – klacken  

Lalander (1997) har i sin forskning observerat ståplatsläktare i Sverige och menar att 

ståplatsläktaren samlar supportrar som mest intensivt och påtagligt uttrycker sin stöttning samt 

följer en fotbollsklubb. Han menar att denna gruppering av supportrar vanligtvis även benämnas 

som klacken och det är från klacken som den största aktiviteten syns i form av ramsor, flaggor 

och utlevelse. Han berättar att några av de tydligaste attributen hos en klacksupporter är 

trofastheten, att alltid ställa upp och att sätta kollektivet i det främsta rummet. Författaren menar 

vidare att klackens uppgift är att synas och höras genom att göra spridda röster hörda unisont och 

för att göra detta krävs disciplin från klackens medlemmar. Klacken kämpar inte enbart för det 

egna lagets vinster utan går även en kamp mot motståndarklacken. Lalander (1997) menar att en 

effekt av rivaliteten främst visar sig i form av förolämpningar, provokationer och dylikt som 

återfinns i ramsor och banderoller som de olika klackarna använder mot varandra där hån och 

nidramsor vanligtvis är inblandade. Havelund et al (2006) visar i sin internetbaserade 

undersökning av supporterkulturen i Danmark att nidramsor mot andra lag och supportrar är av 

ett större intresse för supportrar än ramsor som stöttar det egna laget. Green (2002) och 

Radmann (2015) berättar vidare att motståndarsupportrar till viss del är det kitt som håller ihop 

de egna supporterleden, att definiera sin egen supportertillhörighet och samtidigt definiera vilka 

motståndarna är av stor vikt för ståplatsläktaren. En gemensam kärlek i samhörighet med ett 

gemensamt förakt skapar enligt forskarna en social identitet som är en central del av 

supporterskapet. Green (2002) menar även att den attityd som råder kring rivaliteten innebär att 

många supportrar får en möjlighet att släppa loss och tänja på etiskt korrekta gränser i och med 

ett deltagande i exempelvis nidramsor.  

Lalander (1997) berättar även att klackmedlemskapet i sin helhet ger individer möjlighet till en 

vila från självkontroll vilket i sin tur betyder att beteendet på ståplatsläktaren är av en speciell 

karaktär. För att beskriva detta beteende gör Lalander (1997) och Radmann (2015) i sin forskning 

en skillnad mellan det symboliska och det fysiska våldet. På ståplatsläktaren gestaltas det 
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symboliska våldet genom hatramsor, hot och annan verbal förolämpning. Vilket innebär att 

supportrarna hävdar sin egen suveränitet genom att nedvärdera motståndare, domare eller 

liknande. Den andra typen av våld är det fysiska som går ut på att skada människor eller annan 

materia. För det fysiska våldet finns det tydliga lagar och regler över hur det ska bemötas men för 

det symboliska våldet är det svårare att dra en gräns. Författarna menar att det symboliska våldet 

mer eller mindre en självklarhet på ståplatsläktaren men inte det fysiska våldet. Lalander (1997) 

och Radmann (2015) menar att det är en svårighet att i detta avseende finna gränsen mellan den 

positiva utlevelsen och det farligt förbjudna. Forskarna menar således att exempelvis nidramsor 

av humoristisk karaktär kan bidra till en positiv utlevelse samtidigt som nidramsor av kränkande 

karaktär med inslag av hat dels kan bidra till farliga konsekvenser men även i vissa avseenden 

vara olagligt. Lalander (1997) anser att beteendet på ståplatsläktaren kan ses som ett avbrott från 

den övriga vardagen, en typ av frizon. Detta innebär att andra regler finns närvarande inom denna 

frizon gentemot övriga vardagen, däremot råder inte total anarki. Istället menar han att det 

konstrueras ett regelsystem av supportrarna själva med inspiration från andra länders 

supporterkulturer som sedan begränsas av exempelvis förbund och polis. Detta regelsystem 

berättar således för supportrar vad som är ett accepterat beteende och inte och den som bryter 

mot detta regelsystem avvisas ofta av de egna supportrarna. 

Maskulinitet, gemenskap & tillhörighet 

Andersson & Radmann (1998) poängterar i sin forskning att fotbollen är och har historiskt sett 

varit en idrott som både utövas och bevittnas av män. Lalander (1997) menar vidare att detta 

innefattar aspekter som vanligtvis konstituerar manlighet såsom attityder och känslor med fysisk 

styrka, kollektivism och lojalitet. Vidare berättar han att supporterskapet i alla tider erbjudit en 

ständig reproduktion av manlighet vilket bland annat innebär att pojkar som introduceras till 

supporterskapet fått lära sig vad det innebär att vara man.  Green (2002) och Haynes (1993) 

menar att jargongen inom supporterkulturen är tydligt manlig med effekter som att individerna 

ska klara av ymnig alkoholkonsumtion och stå upp för manliga ideal som bland annat 

sanktionerar våld. Russel (1999) påpekar däremot att det trots denna överdrivna drift mot 

manlighet finns utrymme för känslor och attityder som traditionellt inte betraktas som manliga. 

Detta är något som även Lalander (1997) diskuterar då han berättar att möjligheten till 

kroppskontakt i form av exempelvis omfamningar med andra män vid ett mål eller en seger och 

känsloutbrott i form av skrik och gråt vid en förlust är sådant som vanligtvis inte ses som manligt 

men som ständigt inträffar på ståplatsläktaren.  

Vidare är en av de viktigare aspekterna kring supporterskapet enligt Lalander (1997) 

tillhörigheten till det lag supportern följer. Författaren förklarar att det supportern gör i vardagen 

inte spelar någon roll utan varje supporter värdesätts efter vad denne gör på läktaren för sitt lag. 

Han menar att det av denna anledning är viktigt att ingå i kollektivet som aktiv stöttar laget genom 

ramsor, skrik och utlevelse. Heinonen (2000) menar att tillhörigheten vanligtvis manifesteras 

genom att supportern exempelvis klär sig i kläder som symboliserar laget. Lalander (1997) 

betonar även att kunskapen om sång och ramsor, när och hur de sjungs är mycket viktigt, 

eftersom detta är en tydlig markering inom gruppen om vem som är en dedikerad trofast 

supporter och som således får ta del av tillhörigheten på ståplatsläktaren. Estrada & Tryggvesson 

(2001) berättar att supportrar är väldigt aktiva deltagare som med sitt aktiva konstanta stöd avser 

hjälpa sitt lag till seger. Lalander (1997) utvecklar detta och menar att det unisona hejandet i 

kombination med flaggor och dylikt ger uttryck för en gemensam storhet som endast är möjlig 

när ensamma individer går samman. Han nämner även att tillhörigheten blir som tydligast när 

en supporter följer sitt lag i med- och motgång vilket innebär att supportern bör närvara vid så 

många matcher som möjligt, både på hemma- men även på bortaplan. Genom att kämpa för sitt 

lag, synas och höras i klacken skapar individer på ståplatsläktaren en identitet och en berättelse 

om vem de är. Det egna laget och den gruppering man tillhör förblir konstant för en supporter 

vilket leder till att den egna identiteten stabiliseras vilket betyder att det inte spelar någon roll om 
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en supporter exempelvis förlorar ett arbete eller separerar från en relation eftersom kärleken till 

laget vanligen förblir konstant.  

Avslutningsvis berättar Lalander (1997) om hur det västerländska samhället lätt kan ge upphov 

till känslor av anonymitet. Detta leder i sin tur till att människor känner sig betydelselösa och 

osynliga. Inom supporterkulturen och framförallt på ståplatsläktaren motarbetas dessa känslor, 

på läktaren blir man någon. Forskarna påvisar även att ett annat problem med de västerländska 

samhället är det ständiga kravet på kroppslig disciplin i arbete, skola och liknande. Individer 

förväntas hela tiden behärska sig och inte ge upphov till anstöt. På ståplatsläktaren tillåts 

individer skrika och använda kroppen på ett sätt som inte annars anses vara okej. Allt detta 

innebär att klackmedlemskapet ger individer möjlighet att bryta sig fria från de regler som annars 

styr dem. Supporterskapet bidrar således enligt forskaren med att ge individer en speciell mening 

med livet. Lalander (1997) nämner dock även att negativa effekter av detta kan uppstå. Främst i 

form av deltagande i oroligheter som uppstår på ståplatsläktaren då vissa klackmedlemmar går 

längre än andra när det gäller att visa makt och vem dem är. Buford (1990) beskriver utefter sin 

deltagande observation att stämningen på läktaren ibland kan trappas upp till att likna närmast 

en mobb. Vid dessa tillfällen gäller en annan typ av logik på läktaren där det individuella 

ansvarstagandet hos klackmedlemmar suddas ut.  

Estrada & Tryggvesson (2001) diskuterar i sin forskning alkoholens plats i supporterkulturen, 

som till största del innefattar öl. Forskarna menar att alkoholen har dels en instrumentell och dels 

en symbolisk betydelse inom supporterkulturen. De förklarar att den instrumentella betydelsen 

innebär att supportrarna dricker en viss mängd alkohol för att uppnå ett speciellt tillstånd. 

Alkoholen bidrar till att dämpa hämningar hos supportrarna vilket i sin tur innebär att det blir 

lättare att söka kontakt, skrika och få utlopp för sina känslor. Alkoholen ingjuter mod och bidrar 

till öppnandet av känslokanaler vilket underlättar intåget i den stora gemenskapen. Estrada & 

Tryggvesson (2001) menar med anledning av detta att alkoholen har en stor betydelse och 

relevans till begreppen tillhörighet och deltagande i supporterkulturen.  Green (2002) menar 

även att fotboll och öl är synonymt vilket han exemplifierar genom att påvisa det faktum att stora 

bryggerier ofta är sponsorer till Svenska fotbollsklubbar och evenemang. Vidare berättar han att 

det är vanligt med barer i nära anslutning till ståplatsläktare som säljer öl före och under en 

match.   

Supporterskapet 

Porsfelt (2006) berättar ett det existerar många bilder om vad en supporter är, gör, tycker och 

tänker. Ofta är denna bild synonym med den bild media förmedlar av supportrar eller nidbilden 

av en huligan. Hos gemene man tenderar bilden av supportrar mer luta sig mot den av media 

beskrivande bilden av en huligan. Med gemene man menar han de personer i Sverige som aldrig 

eller mycket sällan besöker en fotbollsläktare. Vidare beskriver författaren delar av 

supporterkulturen med hjälp av begreppen topofili och heterotopi. Topofili är ett begrepp som 

beskriver kärleken till speciella platser och heterotopi används för att beskriva rum för avvikande. 

Han berättar att topofili härstammar från geografiämnet och innefattar känslor av kärlek, 

stolthet, passion och rutin. Inom supporterkulturen fungerar topofili som en läroplattform för 

nytillkomna supportrar. Myter, symboler och normer som sammanfattar känslor kring en plats 

relaterade till supporterkulturen finns färdiga för nya supporter att ta del av och fostras av. Detta 

är individuella känslor som ofta är applicerbara på en större grupp. Enligt Porsfelt (2006) nämner 

supportrar ofta sin hemmaarena eller läktare som något mer än bara en arena, det är en spirituell 

upplevelse och något mycket viktigt för dessa supportrar i identifierandet av sig själva. Begreppet 

har även en motsats, topofobi, som istället beskriver supportrars avsky till specifika platser. 

Vanligtvis motståndarens stad eller arena, platser som man medvetet undviker för att slippa 

undan konfrontationer eller liknande. Han berättar vidare att heterotopi vanligtvis innefattar 

platser i samhället som saknar centrala normer som annars existerar och i dessa rum tillåts 

således ett avvikande beteende. Ståplatsläktaren är en sådan plats. Författaren menar trots att 



9 

 

fotbollsläktaren är en plats där publiken är inrutade och övervakade så finns det här utrymme för 

utlevelse och ett fanatiskt beteende något han beskriver som ett strukturerat kaos. 

Avslutningsvis väljer han att se supporterkulturen som en organisationskultur och använder 

artefaktnivåer för att beskriva kulturen. Inom organisationskulturen finns grundläggande 

antaganden som formar en grupp och påtalar vad gruppen anser vara okej och inte. På 

artefaktnivå görs dessa antaganden tydliga i supporterkulturen i form av ramsor, språk, rutiner 

och normer. Detta är lätt att observera men svårare att tolka. Porsfelt (2006) menar därför att en 

forskare måste interagera med supportrarna, lyssna till deras tankar och åsikter för att sedermera 

kunna utföra en fördjupande analys.  

Enligt Boyle & Haynes (2004) lever och identifierar sig en supporter starkt med sin favoritklubb 

och bidrar även med att stärka klubbens identitet. Med anledning av detta menar bland annat 

Peitersen (2009) att supporterskapet idag kan liknas vid en livsstil där den moderna supportern 

identifierar sig med sin favoritklubb konstant, inte bara i samband med matchdagar. Detta 

samspel bidrar till att ett varumärke skapas kring en klubb och dess supportrar vilket kan ha en 

avgörande betydelse vid exempelvis sponsoravtal och dylikt. Men eftersom Svensk fotboll består 

av flera miljoner supportrar är det givetvis svårt och nästintill omöjligt att generalisera 

supportrar. Med anledning av detta har Guilianotti (2002) i sin forskning kategoriserat 

supportrar i fyra kategorier, bland annat supporter och fan. 

Guilianotti (2002) benämner supporter som den klassiska åskådaren som under en lång tid har 

investerat personligt och känslomässigt engagemang i en fotbollsklubb. För en supporter är det 

obligatoriskt att visa sitt stöd på en bred nivå, detta innefattar att kontinuerligt befinna sig på 

matcherna för att stötta laget, klä sig i klubbens färger och vara trofast till klubben. Supporterns 

relation till sin klubb kan närmast likna den relation individer har med sin familj och nära vänner. 

För att uttrycka sin trofasthet och kärlek till klubben deltar supportern i exempelvis ramsor som 

fungerar som en typ av ceremoni som samlar supportrar i en gemenskap. Vidare har supportrar 

en stark topofili känsla gentemot sin klubb vilket innebär att de skapar en relation till klubbens 

arena och andra centrala platser relaterade till klubben. Även detta hjälper till att säkerställa 

gemenskapen eftersom andra supportrar har samma relation och det är på dessa platser 

supportrarna får utlopp för sina gemensamma känslor och värderingar. Traditioner, värderingar 

och interna regler bidrar i sin tur till att socialisera ny publik. Ofta sker detta med hjälp av äldre 

supportrar i samklang med topofiliska värden. Enligt Guilianotti (2002) är det viktigt att påpeka 

det faktum att en supporter vanligtvis har en mycket lokal anknytning till sin favoritklubb.  

Guilianotti (2002) menar att ett fan är en modern åskådare som intresserar sig för en klubb 

alternativt en spelare som vanligtvis är mycket känd. För ett fan är känslan av identifikation 

viktigt men inte på samma nivå som hos en supporter. Ett fan tar del av klubbens historia, 

värderingar och andra supportrar på en mer marknadsanpassad nivå. En effekt av detta är att ett 

fan inhandlar mycket produkter producerade av klubben och ett fan kan även investera 

ekonomiskt i klubben via exempelvis aktier, ett fan och klubben har således en mer 

konsumtionsanpassad relation. Närvaron på lagets matcher är här inte av samma betydelse som 

hos en supporter och tillskillnad från den lokala anknytning som en supporter har kan ett fan 

söka sig till sin favoritklubb eller favoritspelare mer globalt.  

Positiv supporterkultur 

Björn Eriksson som var ansvarig för den statliga utredningen ”mera glädje för pengarna” vilken 

publicerades 2013 berättar att begreppet positiv supporterkultur är, likt huliganismen, ett mycket 

svårdefinierat begrepp där olika individer, aktörer och supportergrupperingar har sin egen 

uppfattning. I SOU (2013:19) menar Björn Eriksson istället att det viktiga är att inte blanda in 

oroligheter och våld, likt det huliganismen beskriver, med begreppet supporterkultur. Han menar 

att denna kultur är positiv och ett fantastiskt inslag i den Svenska fotbollen. I sin utredning har 

han ställt frågan ”vad är positiv supporterkultur?” till 3 ordförande i supporterföreningar och till 

riksidrottsförbundets ordförande.  Synonymt för supporterföreningarnas ordförande var att de 
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anser positiv supporterkultur vara en högljudd och levande kultur som stöttar laget och bidrar 

med gemenskap till de egna supportrarna men som även innefattar nidramsor mot motståndarna. 

Dessa ordföranden menar även att supportrarna inom kulturen måste bete sig på ett sådant sätt 

som inte skadar föreningen. Riksidrottsförbundets ordförande anser att den positiva 

supporterkulturen innebär att vara stöttande mot ett lag eller en favoritspelare, oavsett om en bra 

prestation utförs av det ”egna” laget eller motståndarna (SOU, 2013:19).  

I SOU (2013:19) konstateras även att supporterkulturen i takt med fotbollens kommersialisering 

och globalisering bidragit med en stor betydelse. Ekonomiskt bidrar supporterkulturen med 

ökade intäkter för föreningarna då supportrar spenderar stora pengar på att följa sitt lag och 

inhandla produkter som tillhandahålls av fotbollen. Engagemanget från supportrarna spelar även 

stor roll då tv-rättigheter ska tecknas och samma engagemang lockar till sig ”vanliga” människor 

till arenan och ger fotbollsmatchen ett förhöjt underhållningsvärde.  

Engagemanget syns enligt Björn Eriksson tydligast i atmosfären som skapas av hejarramsor och 

tifoarrangemang. Brännberg (1993); samt Andersson & Radmann (1998) påpekar det faktum att 

supporterkulturen ofta bidrar med en karnevalsartad upplevelse som sträcker sig framförallt före 

och under fotbollsevenemanget. 

Koenigstorfer & Uhrich (2009) instämmer i att atmosfären skapad av supportrar är en 

förutsättning för ett lyckat engagemang. Supporterskapet är således viktigt för individen, 

föreningen och även andra intressenter. En positiv konsekvens av att ha en utbredd 

supporterskara är att föreningen har stora möjligheter att knyta till sig sponsorer och andra 

externa aktörer. Supportrarna bidrar som tidigare nämnts till att skapa föreningens varumärke, 

på gott och ont.   

”I slutändan är det supportrarna till en fotbollsklubb som ger den dess identitet, och det är 

supportrarnas passion som hjälper fotbollen att uppnå den unika position som sporten 

åtnjuter i jämförelse med samtida populärkultur i medier” (Boyle, Haynes, 2004, s. 15) 

Merkel (2012) menar att Tyskland är det land som har den mest utvecklade och positiva 

supporterkulturen i Europa. Författaren påvisar det faktum att Tyskland har Europas lägsta 

snittpris på biljetter till fotbollsmatcher och samtidigt det högsta publiksnittet. Vidare menar 

han att personalen på fotbollsarenorna är mycket kunniga och är konstant behjälpliga gentemot 

supportrarna. Detta har i kombination med ett utvecklat beteende hos supportrar på läktaren 

bidragit till att det trots exempelvis en utbredd alkoholförsäljning sällan uppstår oroligheter. 

Vidare menar han att det tack vare utvecklade arenor som rymmer exempelvis stora 

bildskärmar med information kring övriga matcher och reseinformation för bortalagets 

supportrar bidragit till den positiva supporterkulturen. Spelschemat för fotbollsmatcher i landet 

planeras på ett sådant sätt att exempelvis trafikstockningar skall undvikas. Flertalet matcher 

förläggs därför på kvällstid, vanligen under helgdagar något som även det bidragit till den 

positiva supporterkulturen. Avslutningsvis berättar Merkel (2012) att det Tyska 

fotbollsförbundet arbetar utefter tre begrepp när det gäller att värna om landet supportrar: 

stabilitet, kontinuitet och närhet. Detta arbete har skapat en välfungerande kommunikation och 

förståelse emellan förbundet och supportrarna vilket varit mycket viktigt i utvecklandet och 

säkerställandet av en positiv supporterkultur. 

Supporterkultur – en religion 

Foer (2004) ser likheter mellan supporterkap och religion i det avseendet att supporterskapet kan 

fungera som en tillflykt för individer samtidigt som det gestaltar en mening med livet, likt den 

livsstil som tidigare nämnts. Författaren poängterar dock det faktum att supporterskap eller 

fotboll inte kan ge svar på existentiella frågorna som skapelsen eller livet efter döden som en 

religion ofta behandlar. Trots det kan en fotbollsklubb fungera som en gudom som supportrar 

samlas kring vilket innefattar ritualer och gester som bekräftar gemenskapen. Avslutningsvis 

menar Foer (2004) att ett hängivet följande av en fotbollsklubb ger möjlighet till dyrkan och 
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samtidigt djupaste avsky, matchresultatet kan vara betydande inför den kommande veckan som 

antingen kan vara en himmel eller ett helvete. Helgen därpå är det dags för pånyttfödelsen – ny 

match.  

Sammanfattning och reflektion av tidigare forskning 

En stor del av den tidigare forskningen fokuseras utifrån ett sociologiskt perspektiv med 

inriktning mot huliganismen och dess påverkan på individer och den Svenska fotbollen. Den 

tidigare forskningen problematiserar de olika typer av våld som är en central del inom 

huliganismen och våldets utveckling över tid. Samtidigt visar den tidigare forskningen på det 

ansvar som Svensk media har i form av sin rapportering som i dagsläget inte alltid är korrekt och 

således bidrar till en moralisk panik hos externa aktörer och i samhället.  Den tidigare forskningen 

visar även att supporterskapet bidrar med en känsla av tillhörighet, gemenskap och tillfällig flykt 

från det vardagliga livet. Sett till helheten av den tidigare forskningen är liknelsen vid en religion 

mycket intressant. Supporterskapet kan således bidra till stor del i en individs liv och inte bara 

innefatta ett allmänt fotbollsintresse. Det är dock viktigt att påpeka det faktum att det finns flera 

miljoner supportrar i Sverige och de som vanligen kommer till tals i den tidigare forskningen är 

de mest hängivna och fanatiska supportrarna. Att dessa supportrar uttrycker supporterskapet 

som en livsstil och religion är inte förvånande men att generalisera dessa åsikter på alla 

supportrar bör ske med stor försiktighet. Vidare påvisar den tidigare forskningen det faktum att 

supporterkulturen är starkt präglad av manliga ideal och att den även till största del består av 

män. Den tidigare forskningen berättar även att supporterkulturen är en stark aktör inom 

fotbollen, inte minst sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Supportrar inhandlar en stor del produkter 

producerade av förbund och föreningar och de kan även investera ekonomiskt i en 

fotbollsförening. Beteendet och aktioner inom supporterkulturen bidrar avslutningsvis till att 

skapa ett varumärke kring fotbollen vilket är väsentligt då sponsorer söker sig till en förening men 

även sett till det allmänna fotbollsintresset i landet. Att bibehålla en god kommunikation mellan 

förbund och supportrar är således något fotbollen bara kan vinna på. Något som exemplifieras 

tydligt med Tyskland som fotbollsnation. 

En stor del av den tidigare forskningen är genomförd för ett antal år sedan men är än idag mycket 

aktuell och intressant. Forskningen präglas av kvalitativa studier som innefattar intervjuer med 

ett fåtal supportrar och observationsstudier av större supportergrupperingar. Något som sällan 

har belysts är supportrars egna tankar och åsikter ur ett kvantitativt synsätt vilket denna studie 

avser att göra.    
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

Arbetet med denna studie inleddes med en noggrann litteratursökning där SportDiscus och Umeå 

universitetsbibliotek sökmotor användes. Sökord som genomgående användes var ”supporter”, 

”fotbollssupporter”, ”supporterkultur” samt ”huliganism”. Samtliga sökord översattes även till 

Engelska och användes i olika kombinationer. Efter avslutad litteraturgenomgång kunde studiens 

problemformulering, inledning, bakgrund samt syfte och frågeställningar definieras.   

Med studiens syfte, frågeställningar samt den tidigare forskningen i åtanke konstaterades det att 

studien krävde en stor mängd insamlad data eftersom ett stort antal supportrar behövde få 

komma till tals och få yttra sina åsikter. Ejlertsson (2014) berättar att en lämplig metod att 

använda då forskaren avser studera kunskaper eller attityder hos en individ för att senare 

sammanställa data och således kunna dra slutsatser inom en större grupp är att använda sig av 

en enkät. Vidare berättar han att en enkät består av ett frågeformulär med vanligen fasta 

svarsalternativ som respondenten själv fyller i. Med detta som utgångspunkt valdes en 

webbaserad enkät som datainsamlingsmetod till denna studie. Gratton & Jones (2010) berättar 

att internet och webbaserade enkäter idag är en värdefull tillgång inom idrottsforskningens 

område och dess insamlande av mätbar data. Med en webbaserad enkät ökar möjligheten till att 

nå en viss målgrupp, exempelvis supportrar. Författarna förklarar vidare att studiens målgrupp 

kan nås med hjälp av att enkäten distribueras via exempelvis supportrars forum på internet, något 

som var till stor hjälp i denna studie. Vidare menar Gratton & Jones (2010) att en webbaserad 

enkät bidrar med en mer lättanalyserad data än vid tillfällen då exempelvis en pappersenkät 

används. Detta med anledning av att resultatet från enkäten registreras digitalt vid den plattform 

där den konstrueras. Så var även fallet i denna studie och detta bidrog till att resultatet var enkelt 

att överskåda och analysera. Avslutningsvis menar Gratton & Jones (2010) att användandet av en 

webbaserade enkät är mycket tidseffektivt eftersom den snabbt kan distribueras till en stor mängd 

respondenter och inte kräver forskarens närvaro. Detta var förtjänstfullt i denna studie då en 

tidsbegränsning fanns närvarande.  

Urval 

Studiens datainsamling riktade sig till Svenska fotbollssupportrar som vid minst en match per 

säsong befinner sig på en ståplatsläktare. Anledningen till detta är att studiens syfte och 

frågeställningar riktar sig mot ståplatsläktarens publik som i tidigare forskning varit 

underrepresenterade. Då enkäten var avsedd till att mäta dessa supportrars attityder var det av 

stor vikt att de befunnit sig på en ståplatsläktare minst en gång för att ha kunnat skapa sig en egen 

uppfattning. Ingen avgränsning till specifika idrottsföreningar eller dylikt har använts då syftet 

med denna studie var att skapa en helhetsbild över supporterkulturen på ståplatsläktaren. 

Sammanlagt besvarades enkäten av 503 personer där en stor majoritet var män.  

Enkätkonstruktion 

Ejlertsson (2014) påpekar det faktum att det vid utformningen och konstruerandet av en enkät är 

positivt att finna inspiration i tidigare genomförda enkäter samt att använda sig av frågor och 

svarsalternativ som tidigare visat sig vara effektiva. Med anledning av detta bidrog den tidigare 

forskningen med inspiration och idéer när enkäten inledningsvis konstruerades. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar utvecklades tre kluster med olika frågor och påståenden i syfte att svara 

till varje frågeställning. Enkäten inleddes med ett försättsblad där all nödvändig information om 

enkätens syfte och forskarens kontaktuppgifter fanns tillgängligt. Därpå följde ett antal 

bakgrundsvariabler och sedermera följde de tre kluster med frågor som svarar till studiens syfte 

och frågeställningar. Ejlertsson (2014) menar att det är viktigt för respondenten att tillåtas återgå 

i enkäten för att revidera ett svar eller läsa en fråga igen. Detta togs således i beaktning i enkätens 

layout och bidrog även till att respondenterna svarade i lugn och ro till en frågeställning åt gången.  
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Ejlertsson (2014) berättar att det vid utformandet av nya frågor och påståenden i en enkät är 

viktigt att ta hänsyn till det faktum att personer minns olika mycket och tolkar frågor på olika sätt. 

Att minnas specifika händelser vid en viss tidpunkt kan vara särskilt problematiskt. Vidare 

påpekar han att en forskningsstudies frågeställningar ofta kan vara komplicerade och för att öka 

tillförlitligheten i studien kan ett bra alternativ vara att konstruera enkäten utifrån flera mindre 

frågor. Med anledning av detta konstruerades enkäten med ett fåtal frågor som samlade mellan 

4-7 påstående. Ejlertsson (2014) berättar även att ett ytterligare alternativ är att komplettera en 

fråga som har fasta svarsalternativ med ett öppet svarsalternativ där respondenten ges möjlighet 

att utveckla sitt svar. I enkäten som användes i denna studie återfanns två öppna frågor där 

respondenterna gavs möjlighet att med egna ord förklara vad supporterkultur innebär för dem 

men även ett svarsalternativ där ordet var fritt. Vidare berättar Ejlertsson (2014) att en öppen 

fråga kan bidra som en motivationshöjare för respondenten vilket ökar möjligheten till ett mer 

tillförlitligt resultat. 

Ejlertsson (2014) berättar att frågor och påståenden bör utformas med ett enkelt språk och vara 

så korta som möjligt samtidigt som det ska undvikas att använda negationer och ledande frågor. 

Han menar även att frågorna bör utformas intelligent och med en tydlig strategi från 

enkätkonstruktören för att undvika bortfall. Att använda känsliga frågor i en enkät ger delvis 

upphov till intressanta resultat och analyseringar men kan även innebära att deltagaren avslutar 

enkäten i förtid. Vidare berättar han att användandet av känsliga frågor bör ske så sent som 

möjligt i en enkät. I denna studie var det av stort intresse att innefatta känsliga påståenden 

eftersom de ofta berörs inom supporterkulturen. De känsliga frågorna och påståenden placerades 

medvetet sent i respektive fråga. Vidare berättar Ejlertsson (2014) att svarsalternativen i en enkät 

bör följa samma logiska mönster genomgående, detta ökar tydligheten för deltagaren och bidrar 

till mer korrekta resultat. Han menar även att svarsalternativen bör konstrueras så att det finns 

en tydlig symmetri i alternativen. Detta innebär att det ska finnas lika många positiva som 

negativa svarsalternativ. Studiens enkät består nästintill uteslutande av påståenden som syftar 

till att mäta respondenternas attityder. Vid varje påstående fick respondenterna ta ställning 

utifrån svarsalternativ i form av en Likert-skala. Gratton & Jones (2010) menar att denna skala 

är särskilt användbar när syftet med enkäten är att studera individers attityder och beteenden 

samt då frågorna är av en mer känslig karaktär. Svarsalternativen följde genomgående samma 

utformning i enkäten.  

Efter ett noggrant grundarbete öppnades ett konto på www.webbenkater.com där enkäten sedan 

konstruerades och utfördes. Ejlertsson (2014) understryker vikten av att genomföra en så kallad 

pilotenkät innan distribueringen av enkäten startar för att säkerställa så att frågorna uppfattas på 

ett korrekt sätt av respondenterna. En pilotenkät genomfördes med anledning av detta med 

personer som liknade den framtida målgruppen. 

Efter en revidering av enkäten till följd av pilotenkätens genomförande distribuerades enkäten 

via flertalet kanaler på internet. Vilket innefattade distribution via ett flertal supporterforum på 

www.svenskafans.com som är en portal för Svensk och även i viss mån internationell fotboll. Ett 

inlägg med kort information konstruerades med en länk till enkäten innan det publicerades i varje 

supporterforum. Vidare användes inlägg på två sociala medier. Dels via Facebook där samma 

upplägg med en kortare beskrivning och direkt länk användes vilket resulterade i ett stort 

deltagande och en vidare spridning tack vare vänner och bekanta. Slutligen genomfördes den 

kanske mest framgångsrika aktionen via Twitter. Med hjälp av denna kanal tillfrågades ett antal 

kända fotbollsjournalister om möjlighet till vidare spridning av enkäten. Samtliga tillfrågade 

accepterade förfrågan och deras spridning resulterade i att personer från stora delar av Sverige 

såg enkäten och flertalet av dessa spred den återigen vidare. Ett slutdatum sattes till den 10/5 

2015 då enkäten avslutades.  

Att distribuera enkäten vid rätt tidpunkt nämner Ejlertsson (2014) som en viktig aspekt, att 

genomföra en enkätundersökning över helgdagar eller dylikt är exempelvis inte en god ide. Den 

första distributionen skedde sent på kvällen samma dag som ett Stockholmsderby arrangerats. 

http://www.webbenkater.com/
http://www.svenskafans.com/
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Detta eftersom många supportrar rör sig vid det egna lagets men även motståndarnas 

supporterforum under matchdagar. Detta medförde att distribueringen denna dag skedde via 

forum på www.svenskafans.com. Den andra publiceringen av enkäten skedde på de sociala 

medierna Facebook och Twitter. Denna gång skedde distributionen sen förmiddag och även sen 

kväll detta med åtanke att många människor vid dessa tidpunkter får ledig tid från skola, arbete 

och dylikt vilket medför att flertalet vanligtvis söker sig till olika sociala medier. 

Validitet och reliabilitet 

Ejlertsson (2014) påpekar att det alltid vid en enkätundersökning finns en fråga kring huruvida 

resultatet är korrekt. För att analysera detta används begreppen validitet och reliabilitet. Med 

validitet menas frågornas förmåga att mäta det som avses mätas och således måste frågorna 

ställas på ett sådant sätt att det verkligen mäter det som avsetts. I denna studie medförde detta 

krav att ett grundarbete återigen var av stor vikt där den tidigare forskningen spelade stor roll. 

Ejlertsson (2014) berättar vidare att Reliabilitet i sin tur handlar om huruvida upprepande 

mätningar ger samma resultat. Frågorna måste därför vara av en sådan stabil karaktär att om 

personer svarar på en fråga skall de avge samma svar varje gång, detta ökar med andra ord 

tillförlitligheten i en enkätstudie. I denna studie säkerställdes detta bland annat genom att 

pilotenkäten genomfördes vilken syftade till att bekräfta enkätens validitet. 

Dataanalys 

Ejlertsson (2014) berättar att när resultaten studeras sker det inledningsvis utifrån två variabler, 

kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa variabeln är numerisk och innefattar exempelvis 

ålder eller längd. Den kvalitativa variabeln är icke-numerisk och innebär en klassificering, de 

flesta frågorna i en enkät följer denna variabel och så även i denna studie. Frågorna konstrueras 

på ett sådant sätt att respondenten ges möjlighet att utefter en stigande eller fallande skala kryssa 

för ett alternativ. Varje svarsalternativ utgör då ett mätvärde för den kvalitativa variabeln. De 

metoder som sedan används för att förstå och analysera den insamlade data skiljer sig beroende 

på nivån på variabeln som antingen är på nominal-, ordinal-, intervall- eller kvotskala.  

Ejlertsson (2014) berättar vidare att dataanalysen av en enkät sker utifrån två förutsättningar, 

dels genom att analysera frågorna med fasta svarsalternativ där respondenten svarat utifrån ett 

siffervärde. Men även genom en analys av de öppna frågorna där respondenten själv utvecklat 

eller fördjupat ett svar.  

Med dagens datorer och hjälpmedel produceras svar mycket snabbt och det är därför viktigt att 

korrekt kunna tolka och utläsa de svar som är av intresse. Ejlertsson (2014) berättar att portaler 

som erbjuder enkätkonstruktion tillhandahåller en komplett tjänst med stora möjligheter till att 

utforma enkäten efter egna önskemål men även möjlighet till analysering av det insamlade 

resultatet. 

I studiens enkät utformades de fasta svarsalternativen utefter en likertskala på ordinalskalenivå. 

Eftersom enkäten konstruerades på internet tillskrevs varje svarsalternativ ett numeriskt värde. 

Men skillnaden mellan exempelvis instämmer inte alls och stämmer inte särskilt bra behöver 

inte vara lika stor som skillnaden mellan stämmer ganska bra och stämmer helt och hållet. 

Ejlertsson (2014) berättar att detta medför en grundregel som innebär att ett medelvärde inte bör 

användas i analysen. Men som med mycket annat finns det undantag och tack vare studiens stora 

svarsmängd tilläts skalan i enkäten att behandlas som en approximativ kvotskalenivå, vilket 

innebär att medelvärdet kan användas. Eftersom analysen baseras på en kvotskala påvisas 

variationen på ett tydligare sätt än om exempelvis ett medianvärde hade använts.  

Ejlertsson (2014) menar sedermera att det mest relevanta kring resultatet från öppna frågor är 

att finna olika teman eftersom det med stor sannolikhet uppkommer liknande svar från flertalet 

respondenter. Han berättar att dessa teman sedan kan kategoriseras och tillskrivas ett 

variabelvärde som då kan databehandlas ungefär på samma sätt som övriga enkätsvar. 

http://www.svenskafans.com/
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Brinkmann och Kvale (2009) benämner denna teknik som meningskategorisering och 

meningskoncentrering. Kategoriseringen går ut på att finna specifika teman i de olika svaren som 

ofta förekommer. Koncentreringen går ut på att korta ner de längre svaren där fokuseringen i 

svaret bibehålls för att sedan kunna kategorisera meningen utifrån de teman som finns. Denna 

teknik användes sedermera i studiens dataanalys av de öppna frågorna. Ejlertsson (2014) menar 

att en svaghet med denna analyseringsmetod av de öppna frågorna är att det vanligtvis förefaller 

så att bara en liten del av respondenterna avger svar vid de öppna frågorna och resultatet kan 

således inte behandlas med samma säkerhet som övriga svar. Med anledning av detta bör dessa 

svar ses som en typ av ”mjukdata” som kan ge viss tilläggsinformation, men som inte behandlas 

fullt ut som övriga variabler i enkäten.  

För att presentera studiens insamlade resultat användes tabeller bestående av relativa tal, något 

Ejlertsson (2014) menar förenklar för läsaren genom att visa på en överblick av resultatet. Men 

till största del användes figurer i form av liggande stapeldiagram. Stapeldiagram är en 

presentationsform som enligt författaren är att föredra i redovisningen av kvantitativa variabler. 

Ejlertsson (2014) menar att liggande stapeldiagram bör användas då exempelvis frågor, eller 

påståenden, består av många ord. Eftersom den största delen av resultatet består av att presentera 

de påstående som användes lämpade sig denna metod genomgående bäst. Till de öppna frågorna 

presenterades även citat från respondenterna.  

Etiska reflektioner 

Vid arbetet med studien och den medföljande enkäten har forskningsetiska krav tagits i 

beaktning. De av vetenskapliga rådet (2002) definierade mest centrala etiska kraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

Informationskravet innebär att deltagarna i enkätundersökningen skall informeras om enkäten 

och studiens syfte och påvisa att det är frivilligt att delta. Med anledning av detta utgick ett 

följebrev med all nödvändig information (bilaga 1). 

Samtyckeskravet handlar om att varje deltagare i enkäten ska känna en trygghet att genomföra 

enkäten utan påtryckningar. Vid en webbaserad enkät innebär det att när en deltagare startar 

enkäten samtycker personen till att delta. Under enkätens förlopp har deltagaren möjlighet att 

avbryta utan att uppge skäl eller på något sätt få negativa påföljder. I det följebrev som medföljde 

enkäten står det tydligt att deltagandet inte bara är frivilligt utan att enkäten också kan avslutas i 

förtid om respondenten vill. Följebrevet var placerat på den första sidan vilket innebar att alla 

deltagare gavs möjlighet att läsa igenom det innan enkäten startade. 

Konfidentialitetskravet innebär att enskilda deltagare aldrig ska kunna identifieras genom 

enkäten, de ska därmed ges största möjliga anonymitet. Om enkäten samlar in personuppgifter 

skall dessa förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem. I studiens enkät 

uppgav deltagarna kön, ålder, medlemskap i förening och antal besök per år under kategorin 

bakgrundsvariabler. Detta innebär att deras konfidentialitet har styrkts till största möjliga mån, 

det går inte att identifiera vem som har svarat på vilken enkät. Inte heller har IP-adress eller 

liknande registrerats. I följebrevet står det tydligt att deltagarna garanteras full anonymitet. 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna endast får användas efter de syfte som 

fastslagits och i den aktuella studien. Vidare innebär detta att svaren inte får lämnas ut till en 

utomstående för användning i exempelvis annan studie. Återigen informerades deltagarna i 

följebrevet om att deras svar endast var avsedda för att användas i den aktuella studien.   
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Resultat  
Arbetets resultat består av två delar, en inledande del där frågorna med fasta svarsalternativ 

presenteras samt en avslutande del där frågorna med öppna svarsalternativ presenteras. Studiens 

resultat presenteras utifrån dess syfte och frågeställningar. Vid varje tabell och figur presenteras 

det antal som besvarat respektive fråga eftersom det fanns ett visst internt bortfall. Varje 

påstående i samtliga figurer presenteras utefter sitt medelvärde. 

503 personer besvarade enkäten med en könsfördelning på 94,6 % män och 5,4 % kvinnor.  Av 

de respondenter som angav sin ålder (n=467) var medelåldern 28,4 år, den yngsta respondenten 

var 15 år och den äldsta 82 år gammal. En majoritet av respondenterna (56,2 %) angav att de är 

medlemmar i minst en supporterförening. Vidare har även en majoritet av respondenterna (70 

%) närvarat på en ståplatsläktare vid 10 matcher eller fler under en säsong. Hela 42 % har närvarat 

på en ståplatsläktare vid 15 matcher eller fler, se tabell 1. Här kan det påpekas att ett allsvenskt 

fotbollslag spelar 15 hemmamatcher i serien under en säsong. 

 

Tabell 1 Respondenternas närvaro på ståplatsläktaren under en säsong (n=503) 

1-3 matcher 12,70% 

4-6 matcher 11,90% 

7-9 matcher 7,20 % 

10-12 matcher 13,90% 

13-15 matcher 12,10% 

15 matcher eller fler 42,10% 

 

Beteendekod på ståplatsläktaren 

Studiens resultat visar att en stor majoritet av supportrarna sjunger med i ramsor som stöttar det 

egna laget. Vidare har nidramsor mot andra lag och supportrar ett högre värde än nidramsor mot 

domare. Supportrarna använder svordomar i en högre utsträckning än vad de använder 

provocerande gester. Se figur 1. Det bör påpekas att denna fråga avviker i form av svarsalternativ 

gentemot övriga frågor i enkäten.  

 

Figur 1 presenterar utefter medelvärde i vilken utsträckning respondenterna deltar i aktiviteter 

på ståplatsläktaren (n=469).  
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En klar majoritet av supportrarna anser att stötta och stå upp är de två mest centrala delarna 

kring ståplatsläktaren. Vidare anser en stor del att aktiva handlingar som att sjunga och att kunna 

utföra tifoarrangemang är viktigt. En effekt av detta visar sig i och med att många supportrar 

anser det vara viktigt att lära sig ramsor snabbt samt att ha taktkänsla. En majoritet av 

supportrarna anser vidare att det inte finns något krav av att hata eller att dricka alkohol i 

samband med närvaro på ståplatsläktaren. Se figur 2. 

 

Figur 2 supportrarnas attityd till vad som är viktigt på ståplatsläktaren (n=469).  

 

Ståplatspublikens åsikter kring supporterkulturen 

En mycket stor majoritet av supportrarna känner sig välkomna och även delaktiga på 

ståplatsläktaren samtidigt som de upplever en speciell gemenskap. Supportrarna anser även till 

en relativt stor del att det finns koder supportrarna ska förhålla sig till på ståplatsläktaren. En 

nästan lika stor del av supportrarna menar vidare på att det finns dels grupperingar men även 

person som bestämmer på ståplatsläktaren. Se figur 3.  
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Figur 3 presenterar i medelvärde respondenternas åsikter kring påståenden relaterade till 

ståplatsläktaren (n=413).  

 

Sett till olika delar av kulturen på ståplatsläktaren är det glädjen som lyfts fram som den mest 

centrala, detta påstående tillskrevs ett av studiens högsta värden vilket visar på en enig 

supporterskara. Vidare anser supportrarna till att adrenalinpåslag är en stor del av kulturen. 

Supportrarna var dock inte enig kring huruvida hat är en del av kulturen, de anser däremot att ett 

våldsamt beteende är ett sällsynt inslag inom kulturen på ståplatsläktaren. Se figur 4. 

 

 

Figur 4 supportrarnas åsikter kring delar av kulturen på ståplatsläktaren (n=413).  
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Endast ett fåtal av respondenterna angav att det någon gång utfört ett beteende eller en aktion 

som de senare ställt sig tveksamma till. Det vanligaste agerandet som supportrarna utfört och 

senare ställt sig tveksamma till var att sjunga något olämpligt exempelvis sexistiskt eller rasistiskt. 

En del av supportrarna angav att de ställt sig tveksamma till att ha druckit för mycket alkohol och 

även efter att ha använt pyroteknik. En mycket liten del av respondenterna har någon gång slagits 

och sedan ställt sig tveksamma till det. Se figur 5. 

 

 

 

 

Figur 5 supportrarnas självuppfattning till ett tveksamt agerande på ståplatsläktaren (n=414).  

 

En stor del av supportrarna anser att ståplatsläktaren har en positiv effekt på supporterkulturen 

samtidigt som en majoritet av supportrarna vill att kulturen på ståplatsläktaren ska utvecklas. 

Resultatet visar även att en stor del av supportrarna känner ett eget ansvar i att bidra till denna 

utveckling. Det finns även en indikation på att det finns saker på ståplatsläktaren som i dagsläget 

är negativt för supporterkulturen. Supportrarna anser även att personer på ståplatsläktaren inte 

bör benämnas som huliganer. En mycket stor majoritet har heller aldrig varit rädda på 

ståplatsläktaren. Se figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,29

1,61

2,03

2,12

1 2 3 4 5

Slagits

Använt pyroteknik (bengaler etc)

Druckit för mycket alkohol

Sjungit olämpligt (rasistiskt etc)

AxeltitelStämmer 
inte alls

Stämmer inte 
särskilt bra

Varken 
eller

Stämmer 
ganska bra

Stämmer 
helt

 



21 

 

 

Figur 6 supportrarnas åsikter kring ståplatsläktaren och dess konsekvenser på 

supporterkulturen (n=414).  

Ståplatsläktarens konsekvenser 

Studiens resultat visar att nästintill samtliga supportar anser ståplatsläktaren vara mycket viktig 

för Svensk fotboll. Vidare anser en mycket stor del av supportrarna att ståplatsläktare bidrar till 

ett ökat intresse för Svensk fotboll, både nationellt men även internationellt. Att ståplatsläktaren 

skulle vara negativ för Svensk fotboll tillskrevs ett av de lägsta värdena dels i frågan men även sett 

till enkäten som helhet.   

 

Figur 7 supportrarnas åsikter kring ståplatsläktarens påverkan (n=409).  
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Öppna frågor 

I denna del har svaren från enkätens två öppna frågor tematiserats med hjälp av 

meningskategorisering och meningskoncentrering. Utifrån de antal som besvarade de två 

frågorna presenteras svarsfrekvensen i procent utifrån de olika teman som fastställts vid varje 

fråga. 

Supportrarnas syn på supporterkulturen 

Vid enkätens första öppna fråga ombads supportrarna beskriva med egna ord vad 

supporterkultur betyder för dem (n=194). 67 % av supportrarna som besvarade denna fråga 

beskrev supporterkulturen med positiva känsloyttringar. För dessa supportrar handlar 

supporterkulturen om en stark passion och glädje till laget och idrotten. De beskriver även hur 

supporterkulturen bidrar till en gemenskap, delaktighet och kärlek. Dessa supportrar anser även 

att supporterkulturen är mycket integrerad och samlar människor från olika länder, platser och 

bakgrunder kring ett gemensamt intresse. Alla är välkomna och en effekt av detta är att många 

respondenter funnit ny vänskap och livslång kärlek hos människor de träffat inom 

supporterkretsar och för många respondenter är dessa människor en familj. Vidare beskriver 

dessa supportrar att supporterkulturen bidrar till en större upplevelse än att bara titta på 

exempelvis en fotbollsmatch. Det finns även de som anser att supporterskapet är viktigare än 

fotbollen. Dessa supportrar påpekar vid flertalet tillfällen att det viktigaste inom 

supporterkulturen är att villkorslöst och aktivt stötta sitt lag, i med och motgång. Detta skapar en 

samhörighet och ett adrenalinpåslag som för supportrarna är mycket positivt.  

”Supporterkulturen för mig står för gemenskap. Det är den platsen som är mest integrerad i 

samhället och där av har samhället mycket att lära. Här kan alla komma från olika länder 

och stå och sjunga och kriga mot ett mål.” 

 

”Passion och kärlek!” 

13,5 % av supportrarna beskrev i sin tur att supporterkultur är synonymt med aktiva handlingar. 

Detta innefattar enligt dem sång, ramsor, tifoarrangemang och pyroteknik. Respondenterna 

påpekar vikten av att dessa handlingar ska utföras enhetligt och professionellt. Dessa 

respondenter anser att pyroteknik är en nödvändig och positiv del inom supporterkulturen som 

snarast bör legaliseras. 

”Det är allt som händer på en ståplatsläktare. Det är sång, tifon och ramsor.” 

 

”Pyroteknik och sång. Vackert.” 

 

13 % av supportrarna som besvarade den första öppna frågan beskriver supporterkultur som en 

livsstil. Deras liv planeras och utageras utefter deras supportertillhörighet och för många av dessa 

supportrar är supporterkulturen det viktigaste som finns. Dessa supportrar beskriver ofta att 

supporterkulturen bidrar med en slags frizon där de ges möjlighet att få utlopp för starka känslor 

präglade av både glädje och hat. Aktioner och beteenden inom supporterkulturen, framförallt på 

ståplatsläktaren, anser dessa supportrar vara fria från lagar och regler vilket innebär att 

konsekvenser uteblir.  

”Det är allt! Mina vänner, min familj, musiken jag lyssnar på, kläderna jag köper, val av öl 

och anledningen till att jag aldrig är ensam.” 

 

”Utan läktarkulturen kring Svensk fotboll skulle inte mitt liv vara detsamma. Min klubb är det 

jag har närmast mitt hjärta.” 
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”Ståplats är en slags frizon. Det är en av väldigt få platser där man, tillsammans med så 

många likasinnade, får upptas av ren och skär adrenalin och framförallt hat. Eller inte hat i 

dess verkliga bemärkelse utan mer en råhet som också ökar kärleken till sitt eget lag.” 

 

De resterande 6 % av supportrarna som besvarade frågan tematiserades under kategorin övrigt. 

Dessa supportrar anser bland annat att kultur inte är definierbart och att kulturen är en 

återspegling av samhället som råder. I denna kategori jämförde även en del av supportrarna 

Svensk supporterkultur mot internationell och menade bland annat att den Svenska 

supporterkulturen är mer välkomnande än exempelvis den Engelska. 

 

”Supporterkultur ägs inte av någon, den har ingen ledning, den utvecklas av alla som på 

något sett bidrar till den. Den blir precis vad vi alla gör den till, tillsammans, for better or 

worse. Visst, vissa gör mer än andra och en naturlig följd blir att man ser upp till/lyssnar på 

dom. Supporterkultur är laglös men samtidigt har den intern förståelse och ramar. Jag skulle 

vilja likna den med ett lejon i en bur gjord av siden, vacker att titta på men livsfarlig om man 

går in utan förståelse eller kunskap. Trots det så är ståplats en grupp av människor där 

väldigt få blir skadade och en underbar utopi där människor från alla hörn och kanter blir 

Ett, under 90 minuter. Det är något som bör bejakas.” 

 

Övriga kommentarer 

Vid den andra öppna frågan i enkäten gavs supportrarna möjlighet att yttra avslutande åsikter 

eller kommentarer (n=87). Drygt 22 % av supportrarna yttrade här kommentarer kring studien 

och dess syfte. En stor del ansåg att studien var mycket aktuell samt nödvändig och dessa åsikter 

avslutades vid flera tillfällen med lyckönskningar mot författaren till studien. Inom detta tema 

återfanns även viss kritik mot enkät utformningen där vissa respondenterna hade svårt att förstå 

vissa frågor och där en del ansåg att enkäten var felaktigt vinklad.  

”En viktig enkät, hoppas du klarar examen!” 

”Fråga 9 var lite otydlig.” 

Cirka 25 % av supportrarna yttrade känslor gentemot en klubb eller kritik mot externa aktörer. 

Detta innefattade antingen kärlek till sitt eget favoritlag eller hån och hat mot motståndarlag. De 

externa aktörer som fick den största kritiken var det Svenska fotbollsförbundet och framförallt 

polisen. Flera respondenter påpekade att polisen med sin närvaro och aktioner bidrar till 

oroligheter som inte annars skulle ha uppstått. Att förbundet ofta utdelar böter mot Svenska 

fotbollsföreningar var något som många respondenter ställde sig kraftigt kritiska till. De ansåg 

istället att regler för vad som är tillåtet och inte bör omformuleras för att minska böterna, vilket 

enligt dem skulle bidra till en mer stabil utveckling av den Svenska fotbollen och dess 

supporterkultur. 

”Heja blåvitt!” 

”Hata bajen!” 

”Enda gången jag känt obehag är när aggressiva poliser pepparsprayat rakt in i publikhav 

ganska oprovocerat.” 

Vidare handlade en stor del av resultatet om pyroteknikens vara eller icke vara. 15 % av 

supportrarna uppgav här att dem är positiva till pyrotekniken och att det bör legaliseras. Vidare 

ansåg dessa respondenter att pyrotekniken bidrar till en ökad stämning och ett ökat 

internationellt anseende för den Svenska supporterkulturen. Cirka 12 % av supportrarna är 

istället negativt inställda till pyrotekniken och anser att den inte bidrar till någon ökad stämning 

utan istället påverkar föreningarna negativt då det är föreningarna som åläggs betala bötesbelopp 

som uppkommer vid användandet av pyroteknik. Dessa respondenter anser även att 
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pyrotekniken stänger ute personer som tycker det är obehagligt eller som exempelvis lider av 

sjukdomar relaterade till användandet av pyroteknik från att befinna sig på ståplatsläktaren.  

”Bengaler, pyroteknik osv blir en kostnad för en förening men genom att legalisera det kan 

man göra det på ett säkert sätt med regler om det.” 

”Supportergrupperna skjuter sig själva i foten när man bränner bengaler och får matcherna 

avbrutna. Stämningen ökar knappt när bengalerna tänds för att sedan dö ut helt när matchen 

bryts. Till detta kommer onödiga kostnader för klubbarna.” 

De avslutande svaren från 25 % av supportrarna som svarade på den andra öppna frågan var av 

sådan karaktär att det tematiserades under övrigt. Här berättade en del respondenter om deras 

historia som supporter och hur kulturen utvecklats under deras livstid. Här inryms även övriga 

kommentarer om ståplatsläktarens betydelse för Svensk fotboll och supporterkultur. En stor del 

av dessa kommenterar var avslutningsvis kritiska mot medias rapportering av supporterkulturen 

som dem anser vara felaktig. Att fotbollen smutskastas som ett evenemang med mycket 

oroligheter medan exempelvis musikfestivaler som även de inrymmer oroligheter sällan beskrivs 

som problematiskt.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka ståplatsläktaren inom Svensk fotboll för att utveckla 

en förståelse och för att kunna förklara framförallt den supporterkultur som återfinns där. I denna 

del diskuteras studiens resultat utifrån dess syfte och frågeställningar samt i relation till den 

tidigare forskningen. Vidare följer en mer övergripande diskussion och även en metoddiskussion. 

Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom området samt en avslutande reflektion. 

Ståplatsläktarens beteendekod 

Studiens inledande frågeställning handlar om vad som sker på ståplatsläktaren och om det finns 

någon typ av beteendekod som supportrarna förhåller sig till. Utifrån studiens resultat framgår 

det tydligt att ett visst beteende är premierat och att det finns vissa regler närvarande på 

ståplatsläktaren. 

På ståplatsläktaren överensstämmer respondenternas uppfattningar med den tidigare 

forskningen där beteendet på ståplatsläktaren observerats. Detta innefattar aspekter som att det 

är viktigt att sjunga, att stötta sitt lag i med och motgång samt att stå upp. Studiens resultat visar 

även att regler och koder som publiken bör vara medvetna om och agera utefter för att accepteras 

av den stora massan är något som återfinns på ståplatsläktaren. Detta bör i sin tur kunna ses som 

en typ av påverkansprocess där äldre alternativt mer rutinerade supportrar med sitt beteende 

tydligt visar vad som är ett accepterat beteende och vad som inte är det. Att flertalet respondenter 

även anser att det finns både grupperingar och personer som bestämmer vad som sker på 

ståplatsläktaren och vad som är ett accepterat beteende bör således ses som ett svar på att det 

finns en beteendekod på ståplatsläktaren. 

Vad ståplatspubliken får göra och inte problematiseras i den tidigare forskningen. Radmann 

(2015) beskriver bland annat det symboliska våldet i form av nidramsor som ett vanligt 

förekommande inslag på ståplatsläktaren som inte anses vara okej. Studiens resultat visar att 

ramsor som stöttar det egna laget tillskrivs nästintill ett identiskt värde som nidramsor mot andra 

lag och motståndare, vilket även stämmer överens med resultat från den tidigare forskningen. 

Här bör det dock påpekas att nidramsorna sett till studiens resultat tillskrevs ett högre värde än 

att hata på ståplatsläktaren, vilket kan innebära att en nidramsa inte nödvändigtvis behöver vara 

av ren kränkande, hatisk karaktär även om det finns delar i nidramsor som kan definieras som 

hat. Flertalet respondenter beskriver hur nidramsor kan bygga på humor vilket även bidrar till ett 

identitetsbekräftande för respektive supportergruppering. Dessa nidramsor beskrivs ofta av 

respondenterna i denna studie som en naturlig del i supporterskapet, men här bör även ett visst 

grupptryck till att delta finnas närvarande. För att accepteras på ståplatsläktaren kan det vara så 

att supportrar mer eller mindre känner sig pressade till att delta i nidramsor för att kunna ta del 

av den gemenskap och delaktighet som finns närvarande på ståplatsläktaren. Studiens resultat 

visar även att den vanligaste aktionen som supportar utfört och senare ångrat är när de sjungit 

ramsor av opassande karaktär. Lalander (1997) beskriver att nidramsor visar på en ständigt 

närvarande rivalitet som håller ståplatsläktaren vid liv, att älska men samtidigt visa missnöje är 

ständigt återkommande aktioner på ståplatsläktaren. Flertalet respondenter beskriver dessa 

fenomen i denna studie vilket således är en indikation på att ett deltagande i nidramsor är en del 

av en beteendekod på ståplatsläktaren.   

Estrada & Tryggvesson (2001) berättar i sin forskning om alkoholens betydelse kring 

supporterkulturen där framförallt öl beskrivs som viktigt för en stor del av Svenska supportrar. I 

studiens resultat är det därför anmärkningsvärt att alkoholen tillskrevs ett ytterst lågt värde vilket 

kan tolkas som att alkoholen uppfattas av supportrarna som relativt oviktigt på ståplatsläktaren. 

Intressant är även det faktum att en mycket liten del av respondenterna angav att de druckit för 

mycket alkohol på ståplatsläktaren, detta skulle kunna vara en förklaring till varför alkoholen 

tillskrevs ett så pass lågt värde i studiens resultat. Det bör däremot påpekas att studien tillskillnad 
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mot den tidigare forskningen enbart fokuserar på alkoholens betydelse på ståplatsläktaren och 

inte vad supportrarna anser om alkohol exempelvis före och efter match.    

Supporterkulturen och dess konsekvenser 

Den tidigare forskningen ger uttryck för att ståplatsläktaren och supporterkulturen bidrar till en 

väldigt stark gemenskap och identitetsskapande för individer. Således är det ingen stor förvåning 

att studiens resultat visar att respondenterna anser att ståplatsläktaren är välkomnande och en 

plats där det finns en delaktighet och en speciell gemenskap. Studiens resultat påvisar att idrotten 

i detta avseende är en arena där människor oberoende av socialklass, etnicitet och bakgrund kan 

samsas kring ett gemensamt intresse och uppleva en känsla av tillhörighet. Det är även noterbart 

att studiens resultat visar att glädje och adrenalinpåslag är vanligare förekommande än både hat 

och våldsamt beteende. Russel (1999) och Lalander (1997) har tidigare diskuterat adrenalinpåslag 

vilket kan ta sig uttryck på två sätt, positivt och negativt. Ett positivt adrenalinpåslag till följd av 

laget supportern stöttar gör mål skulle kunna leda till positiva känsloyttringar och glädje. Om 

domaren gör ett felaktigt beslut kan istället ett negativt adrenalinpåslag följa vilket kan leda till 

känsloutbrott av mer våldsam, icke accepterad karaktär. Detta skulle således kunna vara en del i 

en förklaring kring varför oroligheter i samband med fotbollsevenemang vanligen uppstår vid 

ståplatsläktaren. Den beteendekod och grupptryck som tidigare diskuterats kan även här påverka 

supportrar till att delta i negativa aktioner de annars inte skulle delta i. Flertalet respondenter 

beskriver ståplatsläktaren som en frizon där de får utlopp för känslor som i övriga delar av 

samhället inte skulle accepteras. Denna attityd bör vara en del i en förklaring till det Brännberg 

(1997) berättar om hur publiken på ståplatsläktaren ofta betraktas som presumtiva huliganer 

vilket innebär att publiken på ståplatsläktaren generaliseras och anses vara huliganer. Radmann 

(2015) problematiserar dock huliganismen eftersom den är svår att definiera men han berättar 

att huliganism vanligtvis ett olämpligt beteende under en fotbollsmatch.  

Studiens resultat visar även på att respondenterna uttrycker en stor kritik mot externa aktörer 

såsom polis, ordningsvakter och media som de anser behandlar ståplatspubliken felaktigt och att 

det utifrån dessa aktörer uppstår negativa konsekvenser till följd av beteende och aktioner på 

ståplatsläktaren. Den tidigare forskningen diskuterar polisens användning kategoriseringarna 

icke risk- och risksupporter vilket utifrån studiens resultat bör ses som problematiskt. Detta 

eftersom respondenterna uttrycker att de känner av dessa kategoriseringar och som den tidigare 

forskningen nämner kan det leda till att dessa supportrar sedermera utvecklar ett oönskat 

beteende i praktiken. Vidare påpekar Radmann (2015) det faktum att huliganer endast utgör en 

minimal del av de aktiva supportrarna i Sverige, något som sett till denna studies resultat 

överensstämmer. Återigen faller ett stort ansvar på externa aktörer, i detta fall media, kring 

rapporteringen av supporterkulturen. Radmann (2015) nämner det faktum att den idealtypiska 

huliganen endast existerar i media, vilket är oroväckande ur många perspektiv. Detta ökar dels 

den moraliska panik som råder vilket i sin tur leder till att supportrar på ståplatsläktaren 

generaliseras och betraktas som huliganer. Den mediala bilden är även starkt förknippad med 

fotbollsintresset i sin helhet. Med detta sagt har polisen och andra externa aktörer inte ett enkelt 

arbete under fotbollsevenemang. Stora folkmassor med en uttalade rivalitet gentemot varandra i 

kombination med alkoholintag öppnar upp för farliga situationer vilket kräver polisens närvaro. 

Det bör däremot utifrån denna studies resultat ske ett utvecklande arbete och en ökad 

kommunikation mellan supportrar och externa aktörer. Denna kommunikation nämner en del 

respondenter som komplicerad då envisa krafter hos samtliga parter bidrar till att försvåra och i 

många fall helt avstå från att kommunicera. Studiens resultat visar dock att en majoritet av 

respondenterna anser att de själva har ett ansvar i utvecklingen av supporterkulturen vilket bör 

innebära att en förbättrad kommunikation från deras sida är genomförbar. För att utveckla denna 

kommunikation har redan flertalet föreningar anställt SLO (Supporter Liaison Officier) vars 

arbetsuppgifter är att förbättra kommunikationen mellan dessa aktörer men även att aktivt arbeta 

med supporterrelaterade frågor. Sett till resultatet inom denna studie har detta avgett en positiv 

effekt då en stor del anser det vara viktigt att lyssna till vad föreningens SLO uppmanar till. En 
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SLO bör med anledning av detta vara förtroendevald av laget supportrar och inneha ett starkt 

intresse för supporterkulturen och dess utveckling. Avslutningsvis bör ett naturligt steg således 

vara att ge SLO ett utökat ansvar och även att öka antalet SLO inom Svensk fotboll, de externa 

aktörerna måste även rannsaka sig själva och vara öppna för en utveckling på samma sätt som 

supportrarna måste vara det. 

Den tidigare forskningen berättar även att Svensk supporterkultur består av en utbredd, stark 

men framförallt passionerad supporterskara (RF, 2014). Guilianotti (2002) beskriver två olika 

kategoriseringar av idrottsintresserade människor, supporter och fan. Studiens resultat visar att 

ett flertal respondenter sedan många år varit supportrar till en specifik klubb, att supporterskapet 

är en livsstil och att trofastheten till klubben är maximal. Detta påvisar det faktum att majoriteten 

av respondenterna inom denna studie bör klassificeras som det Guilianotti (2002) benämner som 

supportrar. Supportrarna stödjer vanligtvis sina lokala idrottsföreningar och bidrar med ett stort 

ideellt engagemang för att säkerställa föreningarnas existens. Trots att den Svenska fotbollen rent 

idrottsmässigt klassificeras som medioker inom Europeisk fotboll. Vidare påvisar studiens 

resultat att supporterkulturen till stor del består av sång, ramsor, flaggor och tifoarrangemang. 

Det engagemang och medvetenhet som krävs för att delta i dessa aktiviteter är något som belyses 

allt för sällan. Att måla banderoller, flaggor, lära sig ramsor eller att placera ut tifomaterial på en 

läktare kräver ett stort ideellt engagemang. Det ideella är något som är ytterst synonymt med och 

premierat inom idrotten men som sällan belyses gällande supporterkulturen. Denna relation som 

återfinns mellan supportrar och föreningar måste således bibehållas stark för Svensk fotbolls 

skull. Supportrarnas välbefinnande och deras ideella engagemang för idrotten bör ges samma 

uppmärksamhet som exempelvis föreningsdemokrati och eldsjälar inom olika idrotter.  

Studiens resultat visar även att en stor del av respondenterna anser att det som sker på 

ståplatsläktaren är positivt för Svensk fotboll men även att supporterkulturen på ståplatsläktaren 

bör utvecklas. Detta är intressant och något som visar på att respondenterna har en stark stolthet 

till sin ståplatsläktare samtidigt som de är måna om att utveckla supporterkulturen. Det finns 

således ett engagemang och intresse från supportrarnas sida och en vilja att som individ hjälpa 

till i utvecklingen. Svenska fotbollsförbundet och liknande instanser har således en 

tillmötesgående gruppering som är intresserade av en utveckling och detta bör bejakas. Studiens 

resultat svarar inte direkt på vilket sätt respondenterna vill utveckla kulturen och det är delvis 

svårt att analysera. Men utifrån studiens öppna frågor finns det tydliga signaler som pekar mot 

att pyroteknikens vara eller icke vara är den mest centrala del som respondenterna vill utveckla, 

detta diskuteras mer utförligt i kommande stycke. 

Ståplatsläktarens konsekvenser för Svensk fotboll 

Att respondenterna själva menar att ståplatspubliken är viktig för Svensk fotboll framkom tydligt 

i studien. Exakt på vilket sätt ges inte svar på i studien men den tidigare forskningen har det 

påvisats att Svensk supporterkultur, framförallt från ståplatsläktaren, bidragit till framförallt 

ekonomiska vinster för den Svenska fotbollen.  Med anledning av detta är det till viss del 

oroväckande att studiens resultat visar på ett missnöje mot exempelvis det Svenska 

fotbollsförbundet. Om supportrarna känner sig missgynnade av förbundet eller andra externa 

aktörer kan det komma att påverka den Svenska fotbollen negativt via ett minskat intresse och 

publiksnitt samt vid eventuella demonstrationer. Ståplatsläktaren skall ses som en betydande 

faktor inom den Svenska fotbollen och bör med all rätt ges möjligheter att ställa krav men i 

gengäld acceptera de regler som återfinns inom den Svenska fotbollen. Denna balansgång är 

enligt mig inte utvecklad i dagsläget. Studiens resultat visar även att en del respondenter anser 

att ståplatsläktaren är en frizon där allt är tillåtet och att de på ståplatsläktaren får utlopp för 

känslor som inte alltid är accepterade av gemene man. En konsekvens av detta kan i vissa fall 

innebära att föreningen åläggs betala böter till följd av supportrarnas beteende, något som 

respondenterna inom denna studie ofta beskyller externa aktörer för exempelvis det Svenska 

fotbollsförbundet. De anser att förbundet använder sig av ett för hårt reglemente med 

bötesbelopp som missgynnar föreningarna. Samtidigt berättar Brännberg (1997) att 
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ståplatspubliken ofta generaliseras och betraktas som huliganer. Vilket innebär att vi har 

supportrar som anser sig vara felaktigt betraktade och externa aktörer som det Svenska 

fotbollsförbundet som till viss del generaliserar supportrar och utdelar höga bötesbelopp till följd 

av supportrarnas beteende. Effekten av detta blir en ond cirkel som varken utvecklar Svensk 

fotboll eller supporterkulturen.  

Vidare utläses det från studiens resultat att medelåldern hos respondenterna är cirka 28 år samt 

att en majoritet av dessa är män. Den stora skillnaden mellan könen är ytterst intressant och 

återspeglar situationen på Svenska ståplatsläktaren som till största del består av män. En stor del 

av respondenterna inom denna studie anser att ståplatsläktaren är välkomnande samtidigt som 

den bidrar till en speciell gemenskap, men kan ståplatsläktaren verkligen vara så pass 

välkomnande för alla när skillnaden i antal mellan kön är så pass stor. Green (2002) berättar att 

jargonen inom supporterkulturen är tydligt manlig vilket även studiens resultat påvisar. 

Jämlikhet är ett omdebatterat och aktuellt ämne i det Svenska samhället och något som även bör 

diskuteras i relation till supporterkulturen. Ståplatsläktaren bör således ses som välkomnande för 

de personer den är utvecklad för och inte för samtliga intresserade. 

För att säkerställa återväxten på ståplatsläktaren har flera Svenska föreningar idag avgränsande 

läktarsektioner för barn och ungdomar i nära anslutning till ståplatsläktaren där de fostras in i 

supporterskapet. Studiens resultat visar att det finns personer och grupperingar som bestämmer 

vad som ska ske på ståplatsläktaren och att det även finns koder som publiken förhåller sig till. 

Det åläggs således ett ansvar gentemot dessa personer, grupperingar och övriga supportrar att 

bete sig på ett sådant sätt som välkomnar och fostrar barn och ungdomar som är intresserade av 

att befinna sig på ståplatsläktaren. Med anledning av att studiens resultat visar på en 

välkomnande stämning på ståplatsläktaren kan detta antas fungera väl i dagsläget. Det bör dock 

påpekas att supporterkulturen enligt studiens resultat och även i relation till den tidigare 

forskningen kan antas vara starkt influerad av män. Detta ställer frågan kring huruvida 

ståplatsläktaren är välkomnande för samtliga.    

Att samla större grupperingar innebär alltid risker, oavsett samhällsarena, där problem kan 

uppstå. Men med en rak och ärlig kommunikation i relation med ett regelverk som passar 

samtliga parter bör dessa situationer kunna redas ut på plats och samtidigt motarbetas. Studiens 

resultat visar att respondenterna anser att ståplatsläktaren bidrar med en positiv påverkan, inte 

bara gentemot Svensk fotboll utan även mot individerna som kallar sig supportrar. 

Ståplatsläktaren ter sig även utifrån studiens resultat vara en arena som bidrar med gemenskap 

och identitetsskapande. Med anledning av studiens resultat bör ståplatsläktaren ses som en arena 

där beteende och handlingar som annars inte anses vara okej bemöts med större acceptans från 

övriga delar av samhället, förbund och andra externa aktörer. Detta eftersom den Svenska 

fotbollen inte skulle överleva utan sin säregna supporterkultur. 

Respondenterna påvisar återkommande att den i dagsläget mest aktuella frågan inom 

supporterkulturen innefattar pyroteknik, vilket delar in supportrar i två grupperingar. Ena delen 

av respondenterna anser att pyrotekniken är ett naturligt inslag i supporterkulturen samtidigt 

som det är medvetna om de kostnader föreningen åläggs betala i böter vid användandet av 

pyroteknik. Dessa supportrar kräver mer eller minder en legalisering av pyrotekniken, förutom 

att kostnaderna skulle försvinna anser de att användandet skulle bli säkrare. Den andra delen av 

respondenterna anser att pyrotekniken är onödig, att den inte bidrar till en ökad stämning och 

att de personer som använder pyroteknik inte ser till föreningarnas välmående. Detta är en 

känslig fråga som måste hanteras på rätt sätt för att minimera risken för sammanstötningar. Det 

som den tidigare forskningen benämner som läktarrelaterade oroligheter har under de senaste 

åren minskat samtidigt som användandet av pyroteknik har ökat. Att använda pyroteknik är 

illegalt vilket medför stora kostnader för den förening vars supportrar använder pyroteknik, 

samtidigt som det är förenat med risker för personskador. Den Svenska fotbollen påverkas idag 

på ett sådant sätt att matcherna tillfälligt avbryts vid ett överdrivet användande av pyroteknik och 

en effekt kan då vara att spelarna tvingas gå av planen. Med detta i åtanke berör och påverkar 
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pyrotekniken flertalet aktörer inom Svensk fotboll. Således blir återigen kommunikationen 

mellan samtliga aktörer mycket viktigt samtidigt som forskning kring varför pyroteknik 

intresserar och berör men även vilken effekt den kan ha på människan bör genomföras och 

diskuteras. 

Metoddiskussion  

Sett till studiens syfte, frågeställningar samt deltagande var en webbaserad enkät utan tvivel den 

mest lämpliga metoden att använda. Tack vare denna metod samlades data in från en bred grupp 

respondenter vilket även var syftet med studien. Vidare bidrog den tidigare forskningen 

kombination med den egna förförståelsen att lämpliga kanaler och tidpunkter för utskick av 

enkäten valdes, något som säkerligen bidrog till det stora deltagandet. Att enkäten riktade sig till 

en bred massa utan någon mer specifik avgränsning hade med stor sannolikhet sina för- och 

nackdelar. Fördelen var bland annat att enkäten var lätt att distribuera och sprida eftersom 

supportrar till olika föreningar inbjöds till att delta. Utformningen av enkäten bör även ha ökat 

tillförlitligheten i studien och dess analyser då spridningen över landet var stor i kombination 

med ett stort deltagande. Nackdelen är att det inte går att fördjupa analysen av resultaten då 

variabler för detta saknas exempelvis favoritlag, ort eller sysselsättning. Då detta är en av de första 

studierna som fokuserats på ståplatspublikens uppfattningar får den ses som ett första steg i att 

öka kunskapen kring hur supportrarna själva ser på det som sker på ståplatsläktaren och dess 

eventuella konsekvenser.  

Uppdelningen av frågeställningarna i tre kluster underlättade dels arbetet med konstruktionen 

av enkäten men kanske framförallt i analysen av resultatet. Det bidrog även med att öka 

reliabiliteten i studien eftersom enkätens frågor samt påståenden utformades utefter varje 

frågeställning. 

Flertalet frågor i enkäten drabbades av ett internt bortfall, vilket det kan finnas många teorier till. 

Dels bestod enkäten av känsliga frågor vilket kan ha bidragit till att respondenterna väljer att inte 

svara på dessa frågor eller genom att avsluta enkäten i förtid. En ytterligare förklaring till det 

interna bortfallet kan ha att göra med enkätens layout. Respondenterna fick aktivt klicka sig 

vidare i enkäten vid ett antal tillfällen och även avsluta enkäten med att klicka för att registrera 

svaren från dennes enkät. Vidare visar studiens resultat på att det interna bortfallet ökade i takt 

med enkätens framfart vilket skulle kunna vara en indikation på att enkäten var för lång.   

Andra potentiella nackdelar med webbaserade enkäter beskriver Gratton & Jones (2010) bland 

annat i form av att det är problematiskt att göra stickprov för att kunna analysera den data som 

insamlas.  Att använda sig av ett supporterforum i spridningen av enkäten kan även visa sig 

problematiskt då supportrarna kan bli förargade av undersökningen eller dess syfte och 

protestera genom att inte delta i enkäten och säkerligen inte heller sprida den vidare. Studiens 

resultat visar dock på en motsatt effekt där studien mottogs med stor acceptans. Trots att en del 

av den tidigare forskningen nämner att svarsfrekvensen kan bli låg till följd av en webbaserade 

enkät konstaterar Lonsdale (2006) att webbaserade enkäter ger en högre svarsfrekvens än de mer 

traditionella metoderna av enkäter. Detta syntes tydligt i denna studie som belönades med en stor 

svarsmängd. 

Ejlertsson (2014) nämner även en svaghet med enkäter då respondenterna inte ges möjlighet att 

ställa kompletterade frågor om de finner något svårförståeligt. Ett svar som baseras på en 

uppenbar missuppfattning går aldrig att korrigera vilket även innebär att en enkät inte ges 

möjligheten att bestå av allt för många komplicerade frågor och inte heller följdfrågor. Något som 

i vanliga fall enligt forskaren kan leda till en mer fördjupad analys. För att minimera dessa 

potentiella nackdelar bör enkäten utformas med hjälp av välutformade frågor till följd av ett 

noggrant grundarbete, något som togs i beaktning i denna studie. Enkäten som användes i denna 

studie bestod även som tidigare nämnts av dels stängda men även öppna svarsalternativ vilket 

gav respondenterna möjlighet att utveckla eller problematisera delar av enkäten. 
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Det bör även påpekas att eftersom enkäten var ute under en kortare tidsperiod kan svarsmängden 

ha påverkats. Om enkäten hade haft möjlighet till att spridas under längre tid hade ett större 

resultat varit tillgängligt för analys vilket än mer skulle styrkt tillförlitligheten i studiens resultat.  

Det var mycket glädjande att en stor datamängd samlades in men det bör samtidigt påpekas att 

sett till antalet fotbollssupportrar besvarade en minoritet enkäten. Med anledning av detta bör 

enkätens resultat inte ses som en generalisering av alla fotbollssupportrar utan snarare som ett 

stickprov. 

Förförståelse 

Sedan många år tillbaka har jag varit en aktiv supporter till en av de tre stora 

Stockholmsklubbarna. Detta har medfört flertalet årskort och åtskilliga matcher med närvaro på 

ståplatsläktaren, där jag deltagit i alla tänkbara situationer. Jag har följt min klubb på bortaplan 

och sett hur supporterkulturen utvecklats under åren, vilket jag funnit mycket intressant. Jag 

skriver denna uppsats med ett öppet sinne men med hjälp av min förförståelse och i kombination 

med den tidigare forskningen och studiens resultat hoppas jag att detta ska leda till en mer 

fördjupad analys och relevanta förslag till framtida forskning.   

Framtida forskning 

Supporterkulturen går en spännande framtid tillmötes och med hjälp av fördjupande forskning 

kommer kulturen kunna förstås och utvecklas än mer. Att genomföra en liknande studie som 

denna men med fler respondenter skulle öka chanserna till att generalisera och dra än mer 

korrekta slutsatser. Den framtida forskningen skulle med stor sannolikhet även behöva fokusera 

på legaliseringen av pyroteknik. Detta är en fråga som snarast måste få ett svar, till dess kommer 

allsvenska fotbollsmatcher fortsätta bli avbrutna, uppretade supportrar kommer visa sitt 

missnöje och en redan ansträngd ekonomi hos landets fotbollsföreningar kommer att försämras. 

Detta innebär att hela den Svenska fotbollen blir lidande till dess att en lösning är fastställd.  

Det är även av intresse att genomföra denna studie på övriga fotbollsläktare vilket skulle bidra till 

att skapa en helhetsbild över Svenska supportrar. En sådan forskning kan även bidra till en 

diskussion för att lösa problem och för att utveckla kulturen efter ett bredare intresse. Den 

framtida forskningen bör även undersöka likheter och skillnader hos olika föreningar vilket kan 

svara på om supporterkulturen ser annorlunda ut i olika delar av Sverige.   

Avslutande reflektioner 

Denna kvantitativa studie med syfte att utveckla kunskap och förståelse för ståplatsläktarens roll 

inom den Svenska supporterkulturen och fotbollen har visat att det är ett ämne som berör och 

som vidare bör uppmärksammas. Svensk fotboll omsluts av en stor supporterskara som både 

tillför glädje och en extra dimension till fotbollsevenemang men som även lider av viss huliganism 

och andra oroligheter. Supporterkulturen bör även ses som ett mycket intressant inslag inom det 

idrottspedagogiska forskningsfältet. Vanligtvis diskuteras frågor kring fostransprocesser inom 

exempelvis barnidrott, men studiens resultat visar att liknande processer även finns närvarande 

på ståplatsläktaren som till största del består av vuxna människor. Detta bevisar återigen att 

idrotten bidrar till människors utveckling och att den fyller ett stort syfte i det Svenska samhället. 

I jämförelse mot barn- och ungdomsidrott är ståplatsläktaren dock av en helt annan karaktär 

vilket kan vara en förklaring till få studier inom ämnet tidigare är genomförda. Men 

idrottsforskningen måste våga studera samtliga delar trots att de kan vara av en helt annan 

karaktär. Vi måste våga problematisera, undersöka och sätta ståplatsläktaren och dess supportrar 

i perspektiv till övriga idrotts Sverige. Den föreningsdemokrati och ideella engagemang som 

präglar Svensk idrott återfinns även på ståplatsläktaren vilket bör uppmärksammas än mer. En 

effekt av detta kan då vara att bilden av ståplatsläktaren och supporterkulturen förnyas vilket i 

sin tur bör leda till ett förändrat mer accepterat beteende från supportrarna själva. 
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Idrottsforskningen har således en mycket viktig roll i detta framtida arbete. Studiens resultat visar 

även på att det finns ett stort intresse från supportrar att diskutera frågan och att utveckla 

kulturen de agerar inom samtidigt som många uttrycker sin tacksamhet till att få komma till tals. 

Det finns således ett intresse och engagemang från supportrarna till att delta i denna utveckling. 

Avslutningsvis har det har varit mycket intressant och givande att genomföra denna studie och 

jag är övertygad om att supporterkulturen är ett forskningsämne som kommer belysas med stort 

fokus och engagemang under de kommande åren.  
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Bilaga 1 

Sida 1 

Hej, 

 

Jag heter Johan Eriksson är 24 år gammal född och uppvuxen i Stockholm men studerar för närvarande 

idrottsvetenskap vid Umeå universitet. För tillfället skriver jag mitt examensarbete som avser studera 

supporterkulturen inom Svensk fotboll. Jag har valt att fokusera på vad som sker på ståplatsläktaren och vilken 

betydelse det kan få på supporterkulturen och fotbollen. Med min studie vill jag bredda samt öka förståelsen 

för den Svenska supporterkulturen med fokus på ståplatsläktaren och därför behöver jag just Din hjälp. 

Denna enkät riktar sig till män och kvinnor i alla åldrar som följer allsvenska fotbollsmatcher från 

ståplatsläktaren. Enkäten består av 13 frågor och tar cirka 5 minuter att fylla i. 

 

Medverkan i enkäten är frivillig men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat som 

underlag till min studie om supporterkulturen. Jag garanterar att du är ANONYM och den data som samlas in 

kommer endast att används i min studie och aldrig lämnas till någon utomstående. Deltagandet i enkäten kan 

när som helst avbrytas. 

 

Om du inte förstår eller vill svara på en fråga/påstående välj alternativet 'ingen åsikt' eller hoppa över den 

och gå vidare till nästa. Har du andra funderingar kan du höra av dig till mig personligen via nedanstående 

mail. 

Sista  

svars 

datum 

är 

10/5-

2015! 

Tack 

för din 

medve

rkan! 

Johan Eriksson 

 

JohanEriksson2@gmail.com 

 

Sida 2 

Kön 

 

Man 

 

Kvinna 

 

 

Ålder 

 

 

mailto:JohanEriksson2@gmail.com
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1. Är Du medlem i någon supporterförening? 

 

Ja, flera 

 

Ja, en 

 

Nej 

 

 

 

 

2. Hur många matcher i fotbollsallsvenskan ser Du live på ståplatsläktaren under en 

säsong? (Ett allsvenskt fotbollslag spelar under en säsong totalt 30 matcher) 

 

0 matcher 

 

1-3 matcher 

 

4-6 matcher 

 

7-9 matcher 

 

10-12 matcher 

 

13-15 matcher 

 

Fler än 15 matcher 

 

Sida 3 

 

Nedan följer ett antal frågor om vad som sker på ståplatsläktaren. Läs igenom frågorna noggrant och svara så 

sanningsenligt Du kan. Observera att alternativet ingen åsikt/vet ej är placerat längst ut till höger på samtliga 

frågor. 
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3. På ståplatsläktaren... 

  

1 Nej, aldrig 2 Inte särskilt ofta 3 Ja, vanligtvis 4 Ja, väldigt ofta Ingen åsikt/Vet ej 

 

Sjunger Du med i ramsor 

som stöttar det egna laget 

Sjunger Du med i 

nidramsor riktade mot 

andra lag 

Sjunger Du med i 

nidramsor riktade mot 

andra supportrar 

Sjunger Du med i 

nidramsor riktade mot 

domare 

Använder du provocerande 

gester (pekar finger etc) 

 

Använder du svordomar 

 

4. På ståplatsläktaren är det viktigt... 

 

1 Stämmer inte 2 Stämmer inte  4 Stämmer 5 Stämmer helt Ingen åsikt/Vet 

alls särskilt bra 3 Varken eller ganska bra och hållet ej 

Att vara i tid 

 

Att sjunga 

 

Att lära sig ramsor 

snabbt 

 

Att ha taktkänsla 

 

Att stå upp 

 

Att stötta 

 

Att hata 

 

Att dricka alkohol 

 

Att kunna utföra 

tifoarrangemang (vifta 

med flaggor, hålla upp 

pappersark etc) 

Att göra det som SLO 

(supporter liason officer) 

uppmanar till 
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Sida 4 

Nedan följer ett antal påståenden om ståplatsläktaren. Läs igenom påståendena noggrant och svara så sanningsenligt Du kan. 

Observera att alternativet ingen åsikt/vet ej är placerat längst ut till höger på samtliga frågor. Påminner om att du är anonym. 
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5. På ståplatsläktaren... 

 

1 Stämmer inte 

alls 

 

2 Stämmer inte 

särskilt bra 3 Varken eller 

 

4 Stämmer 

ganska bra 

 

5 Stämmer helt 

och hållet 

 

Ingen åsikt/Vet 

ej 

 

Känner Du dig 

välkommen 

 

Känner Du dig delaktig 

 

Upplever Du en speciell 

gemenskap 

Har Du träffat många 

vänner 

Gör Du som du blir Du 

tillsagd 

Finns det ett vissa koder 

du förhåller dig till 

Finns det personer som 

bestämmer 

Finns det grupperingar 

som bestämmer 

 

6. Inslag på ståplatsläktaren 

 

1 Stämmer inte 2 Stämmer inte  4 Stämmer 5 Stämmer helt Ingen åsikt/Vet 
alls särskilt bra 3 Varken eller ganska bra och hållet ej 

Glädje är en del av 

kulturen på 

ståplatsläktaren 

Adrenalinpåslag är en del 

av kulturen på 

ståplatsläktaren 

Våldsamt beteende är en 

del av kulturen på 

ståplatsläktaren 

Hat är en del av kulturen 

på ståplatsläktaren 

 

7. På ståplatsläktaren, har Du gjort något av följande som Du senare ställt dig tveksam till? 

 

1 Stämmer inte 

alls 

 

2 Stämmer inte 

särskilt bra 3 Varken eller 

 

4 Stämmer 

ganska bra 

 

5 Stämmer helt 

och hållet 

 

Ingen åsikt/Vet 

ej 

 

Sjungit något olämpligt 

(rasistiskt, sexistiskt etc) 

Uttalat något olämpligt 

(rasistiskt, sexistiskt etc) 

 

Slagits med någon 
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Druckit för mycket 

alkohol 

Använt pyroteknik 

(bengal, bangers etc) 

Kastat in föremål på 

planen 

 

Sprungit in på planen 
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Konsekvenser 

 

1 Stämmer inte 

alls 

 

2 Stämmer inte 

särskilt bra 3 Varken eller 

 

4 Stämmer 

ganska bra 

 

5 Stämmer helt 

och hållet 

 

Ingen åsikt/Vet 

ej 

 

Det som sker på 

ståplatsläktaren är 

positivt för 

supporterkulturen 

Det finns saker som sker 

på ståplatsläktaren som 

är negativt för 

supporterkulturen 

Det finns inslag av tvång 

på ståplatsläktaren 

Supportrar på 

ståplatsläktaren kan 

benämnas som huliganer 

Du har varit rädd på 

ståplatsläktaren 

Du vill att 

supporterkulturen på 

ståplatsläktaren ska 

utvecklas 

Du har ett ansvar för att 

utveckla 

supporterkulturen på 

ståplatsläktaren 

 

Beskriv gärna med egna ord vad supporterkultur innebär för Dig? 

 

Sida 5 

Nedan följer ett antal påståenden om ståplatsläktaren och Svensk fotboll. Läs igenom påståendena noggrant och svara så 

sanningsenligt Du kan. Observera att alternativet ingen åsikt/vet ej är placerat längst ut till höger på samtliga frågor. 
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Ståplatsläktaren och Svensk fotboll 

 

1 Stämmer inte 2 Stämmer inte  4 Stämmer 5 Stämmer helt Ingen åsikt/Vet 

alls särskilt bra 3 Varken eller ganska bra och hållet ej 

Ståplatsläktaren är viktig 

för Svensk fotboll 

 

Ståplatsläktaren bidrar 

till ett ökat intresse för 

Svensk fotboll 

Ståplatsläktaren bidrar 

till ett ökat intresse 

internationellt för Svensk 

fotboll 

Det finns saker som sker 

på ståplatsläktaren som 

bidrar till onödiga 

kostnader för föreningen 

Ståplatsläktaren bidrar 

till ett minskat intresse 

för Svensk fotbol 

 

 

 

 

 

Finns det något du vill tillägga? (Detta är enkätens sista fråga) 

 

Klicka på 'Klar' för att lämna in dina enkätsvar. Tack för din medverkan! 
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