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Problemen med våldsamheter kring Stockholmslagens allsvenska fotbollsmatcher ökar, och 

kostar både klubbarna och samhället miljoner varje år. Samtidigt har publikintresset för 

allsvenskan minskat under 2008, inte minst i huvudstaden. Vissa hävdar att det finns ett 

samband mellan ökade problem med fotbollsvåld och fallande publiksiffror. Andra menar att 

det rör sig om två skilda företeelser. Alla verkar dock överens om att det krävs ett nytänkande 

kring hur och när elitfotboll ska arrangeras.  
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Lägre publiksiffror – högre säkerhetskostnader 
 

Av: Rasmus Fransson och Fredrik Lovén 

 

Säsongen 2008 lockade en allsvensk fotbollsmatch i Stockholm i snitt 12 282 åskådare. 

En minskning med nästan 25 procent från år 2007. Samtidigt har kostnaderna för att 

upprätthålla säkerheten kring matcherna uppgått till nästan 30 miljoner kronor under 

året. Två tredjedelar av dessa kostnader har drabbat Stockholms skattebetalare.  

 

Publiken sviker de allsvenska Stockholmslagen. AIK, Djurgården och Hammarby hade 

säsongen 2008 ett sammanlagt hemmapubliksnitt på 12 282 betalande åskådare. Det är det 

lägsta snittet sedan år 2000. År 2007 låg Stockholmsklubbarnas sammanlagda 

hemmapubliksnitt på 16 039. Men att intresset för matcherna minskar betyder inte att 

säkerhetsarrangemangen på och kring Råsunda, Stockholms Stadion och Söderstadion har 

blivit mindre omfattande eller billigare under 2008.  

 

AIK:s säkerhetsavdelning har lagt ner mer pengar under årets säsong än någonsin tidigare. 

 

– I år har vi legat på en budget på tre miljoner kronor. Och detta är en budget som ökar hela 

tiden, så visst kan man säga att säkerheten kostar mer och mer pengar, säger klubbens 

säkerhetsansvarige Henrik Koch. 

 

Patrik Gröndal är bevakningssamordnare på Hammarbys säkerhetsavdelning. Han vill inte 

uppge några exakta siffror för år 2008. 

 

– Det är dessutom svårt att säga. Vi jobbar mer med service än med säkerhet.  

 

Han bedömer dock att kostnaderna för Hammarbys säkerhetsavdelning låg någonstans kring 

tre miljoner kronor under året.  

 

Även Djurgårdens säkerhetsavdelning har, under den gångna säsongen, haft kostnader i den 

storleksordningen. Klubben räknade med att lägga omkring 2,5 miljoner kronor på säkerhet 

under år 2008. Budgeten överskreds dock något.  
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– Vi kommer att landa någonstans mellan 2,7 miljoner och 2,8 miljoner kronor för år 2008, 

säger Mats Jonsson som är säkerhetssamordnare hos Djurgården. 

 

 

 

”Service snarare än säkerhet” 

 

Mats Jonsson vill, liksom sina kollegor i AIK och Hammarby, vara tydlig med att 

säkerhetsarbetet i klubben kretsar mer kring att erbjuda en bra publikservice, än om att stoppa 

bråk.  

 

Vid en allsvensk match är Djurgårdens säkerhetspersonalstab indelad i tre olika kategorier. 

Arenavärdarna svarar på frågor och fungerar som vägvisare. Publikvärdarna jobbar även de 

till stor del med att informera publiken om var den ska ta vägen och hur den ska agera, men 

har också en övervakande funktion och ska hålla uppsikt över besökarna samt rapportera om 

eventuella stökigheter. Ordningsvakterna fungerar som väktare och ska ingripa först när 

våldsamheter uppstår. En ordningsvakt har rätt att själv tillgripa våld och kan hålla kvar 

störande personer i väntan på polis.  

 

AIK:s och Hammarbys säkerhetspersonal är organiserad och indelad på i princip samma sätt.  

 

– Det handlar till 95 procent om att erbjuda en bra service och att göra det trevligt för dem 

som besöker arenan. Sedan handlar det till fem procent om att direkt motverka huliganism och 

läktarvåld, säger Mats Jonsson.  

 

 

 

Polisarbetet kostar skattebetalarna miljoner 

 

Utanför arenorna är det samhället och polisen som har huvudansvaret för säkerheten. Och 

därmed hamnar också de kostnader som detta bidrar till på skattebetalarna. En högriskmatch 

kostar polisen i Stockholms län mellan 600 000 och 800 000 kronor. Till högriskmatcherna 

räknas derbyn, plus matcher mellan något av Stockholmslagen och IFK Göteborg, Malmö FF 

eller Helsingborgs IF. I Stockholms spelas således 15 högriskmatcher per säsong. 
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Sammanlagt tros polisens insatser kring de allsvenska fotbollsmatcherna i 

Stockholmsregionen har kostat omkring 15 miljoner kronor under år 2008. 

 

Vid vanliga allsvenska seriematcher är det Västerortspolisen som ansvarar för insatserna vid 

Råsunda. Djurgårdens matcher på Stockholms Stadion bevakas av Citypolisen, medan 

Söderortspolisen tar hand om matcherna på Söderstadion. Derbyna, som ju alltid spelas på 

Råsunda, är länsgemensamma, vilket innebär att poliser från alla Stockholms läns distrikt kan 

kallas in för att hjälpa till. En yttre kommissarie fungerar då som operativ chef för 

polisinsatserna.   

 

Vid sidan om de vanliga polisdistrikten finns en speciell grupp som kallas supporterpolisen. 

Gruppen har sitt kontor i det gamla polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Här arbetar sju 

poliser på heltid med våld- och säkerhetsfrågor som på något sätt är relaterade till AIK:s, 

Djurgårdens och Hammarbys olika supportergrupper.  

 

När det är derby, så är supporterpolisen på plats med minst sex man. Gruppen ansvarar 

dessutom för att förbereda övriga poliser på vad som kan komma att inträffa under den 

aktuella derbykvällen.  

 

– Arbetet med ett Stockholmsderby pågår flera veckor i förväg. Efter matchen går vi 

dessutom grundligt igenom vad som har hänt och hur vi har jobbat, säger Hans Löfdahl, 

gruppchef vid supporterpolisen. 

  

 

 

Ett större ansvar för klubbarna 

 

Vid ett Stockholmsderby är det ungefär 200 poliser, från olika polisdistrikt, på plats på och 

kring Råsunda.  

 

– Det kan låta mycket, säger Hans Löfdahl, men om man jämför med hur det är vid 

internationella matcher, så är det tvärtom väldigt lite. Under fotbolls-VM 2002, när jag var i 

Japan och jobbade, så var vi 4 900 poliser på matchen mellan Sverige och England. I Sverige 
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jobbar vi i mindre numerär. Det viktiga för oss är god planering, så att vi kan lägga insatserna 

på rätt ställen. 

 

Antalet poliser som är i tjänst under ett Stockholmsderby har, påpekar Hans Löfdahl, 

dessutom minskat sedan 1990-talet. Då kunde uppemot 450 poliser arbeta kring en 

derbymatch. Skillnaden är att polisen, på 90-talet, också hade ansvar för bevakningen inne på 

läktarna. Det ansvaret ligger nu på klubbarna och på deras ordningsvakter.      

 

– Idag lägger man mycket mer ansvar på matcharrangören än vad man gjorde tidigare. Där 

har vi på supporterpolisen också en viktig roll. Det är vi som sätter riktlinjerna för hur 

klubbarnas säkerhetsarrangemang ska se ut.  

 

 

 

Kostsamt även för SL 

 

Det är inte bara polisens arbete kring den allsvenska fotbollen som kostar samhället pengar. 

SL, Storstockholms Lokaltrafik, drabbas också av höga merkostnader i samband med att det 

spelas fotboll i Stockholmsregionen. Även här är det skattebetalarna som får stå för notan.  

 

SL har inte räknat fram några officiella siffror på hur mycket fotbollsrelaterat våld kostar 

företaget, men enligt Jeanette Hegedüs på SL:s säkerhets- och trygghetsavdelning uppgår 

kostnaderna för ett Stockholmsderby till mellan 300 000 och 500 000 kronor. En vanlig 

seriematch kostar SL åtminstone 100 000 kronor i, extra städning och uteblivna biljettintäkter.  

 

– Det är uppskattade siffror, men på en hel säsong är det klart att det blir ett antal miljoner, 

säger Jeanette Hegedüs.  

 

SL för just nu kontinuerliga samtal med Svenska Fotbollförbundet och med de allsvenska 

Stockholmsklubbarna i syfte att hitta lösningar på de problem som finns. En av de idéer som 

klubbarna har fört fram är att SL ska sätta in extrabussar som snabbt ska kunna transportera 

supportrar från exempelvis Råsunda till S:t Eriksplan. Detta i syfte att minska trycket i 

tunnelbanan. SL är försiktigt positiva till idén. 
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– Vi har provat extrabussar, och det är ingen dålig idé. Men det är dyrt och vi måste också 

kunna garantera en trygghet för våra bussförare.  

 

För att bättre kunna möta de krav som ställs på SL i samband med allsvenska fotbollsmatcher 

diskuteras även fotbollförbundets och klubbarnas möjligheter att hjälpa till med säkerhet i 

tunnelbanan och på bussarna. Inga konkreta beslut har tagits i frågan, men Jeanette Hegedüs 

tycker att det förs en bra dialog. 

 

– Det går framåt. Vi på SL har förstås ett ansvar att bedriva kollektivtrafik och för att 

människor ska känna sig trygga när de åker med oss, men det måste hålla rent ekonomiskt 

också, det är ju skattepengar det handlar om.    

 

 

 

”Inget tydligt samband mellan fotbollsvåld och låga publiksiffror” 

 

Att problemen med våld kring Stockholmslagens allsvenska matcher har ökat under de 

senaste åren är de flesta överens om. Att kostnaderna för fotbollsvåldet ökar är en realitet. 

Detsamma gäller den negativa utvecklingen på publiksidan. Men att det finns ett samband 

mellan ökade problem med våldsamheter kring fotbollsmatcherna och en negativ 

publikutveckling, är alla inte lika säkra på. 

 

Urban Rybrink är informationschef på Hammarby Fotboll. Han tror inte nödvändigtvis att en 

sådan relation existerar.  

 

– Vi hade 11 538 åskådare mot GAIS i augusti i år. I oktober mot Halmstad kom bara 5 512 

personer till Söderstadion. Jag har svårt att peka ut en våldshändelse som ägde rum 

däremellan och som, i så fall, kan ha bidragit till den publikminskningen.   

 

Urban Rybrink tror att den primära anledningen till Hammarbys publiktapp är bristen på 

sportslig framgång. Han utesluter dock inte att andra saker kan ha haft betydelse. 
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– Matcher som avbryts på grund av att föremål kastas in på planen och dåligt väder är sånt 

som kan spela in, men i första hand tror jag att det är Hammarbys insatser på plan som har 

gjort att det har kommit mindre folk under hösten, säger han.  

 

Djurgårdens biljettansvarige Tomas af Geijerstam konstaterar att även DIF:s publikutveckling 

har varit negativ under den gångna säsongen. Djurgården var det Stockholmslag som hade 

lägst publiksnitt under 2008.  

 

Tomas af Geijerstam tror, precis som Hammarbys Urban Rybrink, att den främsta 

anledningen till publiktappet är att klubben inte har lyckats rent sportsligt. Djurgården har 

varit ett topplag inom svensk fotboll under i princip hela 2000-talet, för att i år bli tolva i 

allsvenskan.  

 

– Det var framför allt under den senare delen av säsongen, när det var helt klart att vi inte 

skulle hänga med i toppen av serien, som vi tappade publik. 

 

Men Tomas af Geijerstam tror även att de ökade problemen med våldsamheter i samband med 

matcherna spelar en viss roll.  

 

– Det största publiktappet har ju skett i samband med derbyn. Just kring derbyna har det också 

blivit ett stort fokus kring oroligheter i samband med matcherna. Det är klart att det har 

betydelse. De flesta vill ju gå på fotboll för att se just fotboll.   

  

 

 

”Våldet är ett samhällsproblem” 

 

Tomas af Geijerstam tycker att det har blivit för mycket mediefokus kring den del av 

Djurgårdens supporterskara som kommer till arenan för att ställa till bråk. 

 

– För några år sedan rapporterade medierna om fotbollsfest och tifo-arrangemang inför och 

efter ett derby. När det skrivs om publiken nuförtiden, handlar det nästan uteslutande om 

problemsupportrar. 
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Han menar att den del av publiken som inte kommer till matcherna för fotbollens skull, utan 

som har andra, mer destruktiva, intressen har funnits kring fotbollen i alla år.  

 

– Visst finns det alltid de som vill slåss i samband med fotbollsmatcher. Men djurgårdare och 

AIK:are kan ju ibland träffas och slåss i ett grustag i Gnesta en dag när det inte ens är match. 

Då har det inget med fotboll att göra. Den typen av våld är i första hand ett samhällsproblem.  

 

Hans Löfdahl på supporterpolisen instämmer i Tomas af Geijerstams resonemang. 

 

– Det som händer utanför arenorna, ute på stan, kan vi inte blunda för. Där är det samhället 

och polisen som har ansvaret. 

 

 

 

 

Faktarutor 

 

 

Statistik: Fallande publiksnitt i Stockholm 
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De tre stora Stockholmslagens hemmapubliksnitt under 2000-talet. År 2004 åkte AIK ur 

allsvenskan. Säsongen 2005 spelade klubben således i superettan.  
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Det totala publiksnittet för de tre stora Stockholmslagen under 2000-talet. 2008 års säsong 

bjöd på decenniets hittills lägsta publiksnitt, detta trots att AIK spelade i superettan år 2005. 
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Publiksnittet för Stockholmsderbyna (matcher mellan AIK, Djurgården och Hammarby) 

under 2000-talet. År 2005 spelades endast två allsvenska Stockholmsderbyn eftersom AIK 

spelade i superettan. 2006 spelade Hammarby sina två hemmaderbyn på Söderstadion.  

 

 

  

 

Fakta: Så mycket kostar fotbollsvåldet 

 

Polisens kostnader för insatserna kring Stockholmslagens allsvenska fotbollsmatcher beräknas 

ha kostat närmare 15 miljoner kronor under 2008.  

 

SL, Storstockholms lokaltrafik, räknar med merkostnader på mellan 300 000 och 500 000 

kronor under ett Stockholmsderby. Det handlar om skadegörelse, extra städning och förlorade 
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biljettintäkter. Under en hel fotbollssäsong uppgår SL:s merkostnader i samband med fotboll 

till minst 5 miljoner kronor. 

 

Sammanlagt nästan 9 miljoner kronor har de tre stora Stockholmsklubbarna lagt på sina 

respektive säkerhetsavdelningar under 2008.  

 

Under 2008 har alltså säkerhetsarbetet kring den allsvenska fotbollen i Stockholm kostat 

närmare 30 miljoner kronor. Omkring två tredjedelar av den kostnaden har drabbat 

Stockholms skattebetalare.   

 

 

 

Fakta: De tre stora Stockholmsklubbarna 

 

 

AIK 

Hemmaarena: Råsunda Fotbollsstadion (publikkapacitet: 36 800) 

Publiksnitt, 2008: 15 535 åskådare 

Säkerhetsansvarig: Henrik Koch 

Säkerhetskostnader, 2008: 3 000 000 kronor 

 

Djurgårdens IF 

Hemmaarena: Stockholms Stadion* (publikkapacitet: 14 700)  

Publiksnitt, 2008: 10 168 åskådare 

Säkerhetsansvariga: Mats Jonsson 

Säkerhetskostnader, 2008: 2 700 000 – 2 800 000 kronor 

 

Hammarby Fotboll 

Hemmaarena: Söderstadion* (publikkapacitet: 16 187) 

Publiksnitt, 2008: 11 144 åskådare 

Säkerhetsansvarig: Göran Rickmer 

Säkerhetskostnader, 2008: Cirka 3 000 000 kronor  
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*Alla Stockholmsderbyn spelas på Råsunda, även när Djurgården och Hammarby står som 

hemmalag. 

 

 

 

 

BP fjärde Stockholmsklubb i allsvenskan 2009 

 

Nästa säsong spelar fyra Stockholmsklubbar i allsvenskan. Detta efter att Brommapojkarna 

slagit Ljungskile i det allsvenska kvalet. BP spelade i allsvenskan även 2007. Eftersom 

Brommapojkarna är en betydligt mindre klubb, och har avsevärt färre supportrar än AIK, 

Djurgården och Hammarby, räknas inte matcher mellan BP och något av de andra 

Stockholmslagen som högriskderbyn. Därför är inte heller BP:s matcher mot AIK, Djurgården 

och Hammarby under 2007 års allsvenska inräknade i vår statistik över derbypubliken i 

Stockholm under 2000-talet. 
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Ingen publikfest i avslutningen på Råsunda 
 
Av: Rasmus Fransson och Fredrik Lovén 
 
Förkunnandet från speakern med kvarten kvar av matchen: ”Dagens publiksiffra är 

8 933”. Spridda burop hörs bland publiken på Norra. De flesta väljer dock att fokusera 

på annat. Men faktum kvarstår: När AIK spelar sin sista hemmamatch för säsongen, så 

har nästan 3 000 säsongskortsinnehavare, av någon anledning, valt att stanna hemma.   

 

Knappt tre timmar tidigare är vi på väg från tunnelbanan i riktning norrut. Genom tunneln 

under Frösundaleden och mot Dick Turpin. En polisbil står parkerad utanför Råsundas 

sydöstra hörn. En annan rullar förbi på vägen intill. Klockan har precis passerat två på 

eftermiddagen. Det är söndag. Den första söndagen i november. Tillsammans med Thomas 

och Eric, som har säsongskort på Norra stå, klacksektionen, ska vi snart se AIK:s sista 

hemmamatch för säsongen. Klockan tre är det avspark. Helsingborgs IF står för motståndet. 

Men först: öl.  

 

Vi hade kunnat gå till East, puben som ligger tvärsöver vägen från ingångarna till den östra 

läktaren. Vi hade också kunnat gå till Offside Sportsbar, bredvid McDonald’s, uppe vid Solna 

centrum. Alternativen för den som inte vill vistas på Råsunda utan alkohol i blodet, är många. 

För oss är det, som sagt, Dick Turpin som gäller. En pub uppe vid Råsunda torg, ett stenkast 

från arenans norra läktare. 

 

Vi klämmer oss in genom dörren och förbi ett par ordningsvakter. Fram till baren. Falcon på 

fat är dagens storsäljare. 40 kronor för 40 centiliter, serverat i plastglas. Efter att ha gjort upp 

om betalningen ställer vi oss runt ett bord ute på terrassen. Hälften av oss med utsikt mot 

Råsundas Fotbollsstadions norra läktare, hälften av oss med utsikt mot Råsunda torg.  

 

Det är förvisso soligt, men det är inte varmt, bara ett par plusgrader. Infravärmarna och 

kroppsvärmen från ett 50-tal män mellan 20 och 35 år, alla AIK-supportrar, gör dock vistelsen 

på den lilla terrassen ganska behaglig. Vi snackar publiksiffror. Trots bra stämning och god 

uppslutning på puben tror inte Thomas och Eric på någon publikfest inne på arenan.  

 

– Det kommer kanske drygt 8000, max 9 000, gissar Thomas.  
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Eric är inne på samma linje och tillägger, halvt på allvar, att 20 procent nog bara kommer för 

att se Mats Rubarth, som ska lämna AIK efter säsongen och därmed gör sin sista 

hemmamatch för de gulsvarta.   

 

     *** 

 

AIK:s totala hemmapubliksnitt för säsongen 2008 hamnar på 15 535, och då är 

Stockholmsderbyna, som drar betydligt mer publik än andra matcher, inräknade. Med det 

snittet är AIK, som vanligt, det lag som drar mest publik i Sverige. Men jämfört med de 

senaste säsongerna är 15 535 ingen imponerande siffra. 2007 var klubbens snitt 20 465. 2006 

var det 21 434. Och det är inte bara AIK som tappar publik. Trenden gäller för de flesta 

allsvenska klubbarna.     

 

Teorierna om varför publiken sviker allsvenskan är många. Ökade problem med våld och 

ordningsstörningar kring fotbollsmatcher, framför allt i Stockholm, är en av dessa.  

 

Tommy Theorin, generalsekreterare på Föreningen Svensk Elitfotboll, tycker att sambandet 

mellan ökade problem med fotbollsvåld och sjunkande publiksiffror känns tydligt.    

 

– De sportsliga resultaten spelar en roll, men om det förekommer våldsamheter kring arenan 

så är det klart att det också spelar in. Våld har en avskräckande effekt. Att inte medge det vore 

att stoppa huvudet i sanden. 

 

 

     *** 

 

Thomas och Eric beställer in en andra öl. Det faktum att AIK drar mindre publik i år än 

tidigare förklarar de med att framgångarna på planen har uteblivit. Under hösten har AIK 

slagits i mitten av tabellen.  

 

– Hade vi haft chans på SM-guldet, så hade det kommit fler, säger Thomas.     

 

– Många klagar på att det kommer färre barnfamiljer till matcherna och att det beror på att 

folk inte vågar ta med sina barn på fotboll längre. Men det handlar också mest om sportsliga 
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misslyckanden. När det går dåligt för AIK, så tycker familjerna att det finns roligare saker att 

göra än att komma till Råsunda, fyller Eric i.  

 

Att spela Stockholmsderbyn på dagtid under helgen har lyft fram som ett sätt att få bukt med 

supportervåldet och locka mer folk till arenan. Thomas och Eric är tveksamma till idén.  

 

– Jag tror inte att det skulle göra någon skillnad. Det behöver inte bli familjefest av det bara 

för att ett derby spelas på helgen. Folk kan slåss med varandra och kasta in saker på planen 

ändå, säger Eric.  

 

Att det skulle bli enklare eller billigare för polisen att hålla ordning runtomkring arenan tror 

de inte heller.  

 

– Det är möjligt att folk inte hinner supa ner sig innan matchen om den börjar klockan 13 en 

söndag. Men sedan har folk hela dagen på sig att dra runt på stan. Det känns som att det 

kommer att bli jobbigt och dyrt för polisen, säger Thomas. 

 

    *** 

 

Klockan 14.55 står vi utanför Råsundas norra läktare. Vi ska in på Norra Mellan. Ståplats 

under tak. Publikvärdar i gula jackor står vid ingångarna till läktaren och visiterar besökarna. 

Ordningsvakterna står en bit bort och kollar så att allt går rätt till. De är redo att ingripa om 

någon skulle behövas tas om hand. Ordningsvakten är utbildad och anställd av AIK, och har 

vissa speciella befogenheter som den ideellt arbetande publikvärden saknar. En ordningsvakt 

får, till exempel, tillgripa våld om nöden kräver och omhänderta personer i väntan på polis. 

Att vänta på polisassistans i det här läget, skulle inte ta lång tid. Bara ett tjugotal meter från 

ingången till Norra Mellan står tre polisbilar.  

 

En titt inne på arenan får Thomas förutsägelse om publikmängden att verka rimlig. Det är fler 

tomma stolar än vad det är fyllda. Hela sektioner gapar tomma. Norra övre är avstängd. På 

Norra nedre och Norra mellan bildar några hundra AIK-supportrar en liten klack, inte 

speciellt imponerande då sektionerna klarar runt 8000 åskådare. På de låga Östra och Västra 

läktarna ser det först ut att vara nästan halvfullt, men publiken sitter spridd, vilket lurar ögat. 

På den Södra läktaren har bortalagets supportrar tilldelats en hörna. Halvtomt där också. Den 
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lilla Helsingborgsklack som faktiskt tagit sig till Råsunda anses inte tillräckligt betydelsefull 

för att publikvärdarna och ordningsvakterna ska ta någon större notis om den. 

Säkerhetspersonalen riktar blicken mot planen istället för mot läktaren.       

 

Vi ställer oss en bit upp på Norra mellan, med större delen av AIK-klacken framför oss. 

Temat för dagen är att rikta glåpord och avgångskrav mot AIK:s styrelse. Klacken är 

samtidigt tydlig med att visa sitt stöd för lagets tränare Rickard Nordling. Det har länge 

ryktats om att han är på väg att få sparken.  ”Vi vill ha Nordling kvar!” är ramsan som gäller 

för dagen. Orden syns även på en stor banderoll som ett antal personer turas om att hålla upp 

under större delen av matchen. 

    

Den första halvleken avlöper utan att något av värde inträffar. Klacken är irriterad på 

Helsingborgs landslagsstjärna Henrik Larsson för att han, enligt AIK:arnas sätt att se på 

saken, faller för enkelt i ett par närkamper. Irritationen drabbar även domaren, som vid ett 

tillfälle ger Larsson en ganska billig frispark. Det står 0-0 i halvtid. Efter säsongen får Rickard 

Nordling, mot supportrarnas vilja, sparken. Banderoller och ramsor till trots.      

 

Paus. Vi tar en sväng bland betongpelarna under läktaren. Kön till kiosken är ungefär fem 

minuter. Vi behöver inte trängas.  

 

Inne på toaletten florerar rykten om att Dick Turpin-konkurrenten, Offside Sportsbar, fått ett 

gäng fönsterrutor krossade. Stenkastning. Senare får vi höra att det kan ha rört sig om en 

mindre uppgörelse mellan så kallade risksupportrar. Supportrar som gillar att slåss. AIK:s 

ökända risksupportergrupp kallas Firman Boys. Helsingborgs motsvarighet kallar sig 

Frontline. Enligt obekräftade uppgifter har Frontline just idag, för första gången, fått med sig 

majoriteten av sina medlemmar till Stockholm. Klockan ett, två timmar före matchstart, ska 

några av dem ha kastat sten genom ett fönster på Offside Sportsbar. Inne i lokalen satt delar 

av Firman Boys. Innan slagsmål hann utbryta lyckades polisen ingripa och forsla bort 

Helsingsborgssupportrarna. Kanske förklarar detta den dåliga uppslutningen på 

helsingborgarnas sektion på Råsundas södra läktare.  

 

Vi tar oss tillbaka upp på läktaren och andra halvlek drar igång. AIK tar tag i spelet och 

dominerar matchen. Gabriel Özkan gör ett vackert mål och Miran Burgic gör två mindre 

snygga. AIK vinner till slut med 3-1 efter en sen Helsingborgsreducering.  
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Efter slutsignalen avtackas Mats Rubarth som alltså precis gjort sin sista hemmamatch för 

AIK. Rubarths matchställ åker av och kastas upp bland publiken. AIK-klacken verkar trivas.  

 

Vi lämnar Thomas och Eric på läktaren och rör oss ut från arenan. På väg mot tunnelbanan 

passerar vi Offside Sportsbar. Ett par av de stora fönsterna är mycket riktigt trasiga. Två i 

personalen har rast och står utanför och röker. Vi frågar vad som hänt men ingen av dem 

verkar särskilt villig att ge oss några detaljer. Någon säger något om stenkastning. Tydligen är 

det första gången som deras bar har drabbats.  

 

Den lilla omvägen förbi sportbaren gör att vi missar den värsta rusningen ner i tunnelbanan. 

Om det någonsin blev någon rusning den här dagen. Det är glest mellan AIK-halsdukarna och 

det går fort att ta sig igenom spärrarna. På perrongen står ett tåg inne. Av den gamla 

modellen. Inga problem att få sittplats. Tillbaka i vardagen igen. Tror vi.  

 

Då börjar tågets högtalarsystem spraka oroväckande, och strax innan Västra Skogen övergår 

sprakandet i högljudda människoskrik. Vi börjar oroa oss över tågförarens hälsotillstånd. 

Mellan Västra Skogen och Stadshagen kommer förklaringen: ”Nästa Alvik. Avstigning för 

samtliga bajare”. Följt av upprepade: ”Vi vill ha Norling kvar, vi vill ha Norling kvar”. AIK-

supportrar har brutit sig in i en av tågets förarhytter. De flesta i vagnen kommer från matchen 

och skrattar gott åt det hela. En klunga med ungdomar i 16-årsåldern stämmer in i ramsorna. 

En mamma med barnvagn ser inte lika nöjd ut. Tåget rullar vidare. Utropen i högtalarna 

fortsätter. Hyllningssånger till den förre AIK-spelaren Derek Boateng. Vid T-centralen lämnar 

vi, och de flesta andra, vagnen. Vi ser oss om efter en eventuell högtalarkapare. Hittar ingen. 

Vi åker hem istället.    

 

     *** 

 

Inför 2008 års säsong sålde AIK Fotboll 11 652 säsongskort. 8 933 personer kom, som 

konstaterat, till Råsunda den här söndagen. Närmare 3 000 personer valde alltså att inte gå på 

årets sista hemmamatch, trots att de hade biljett. Men publiksiffran var ändå inte säsongens 

sämsta. Till matchen mot Örebro, den 27 oktober, kom bara 7 420 personer.  
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                                    Foto: Leonard J Nilsson 
Glest på Råsundas norra läktare strax före avspark. 
 
 

 
Foto: Leonard J Nilsson 

 
Lika glest är det på den södra. Längst till höger huserar den lilla Helsingborgsklacken. 
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Politiker vill familjeanpassa Stockholmsfotbollen 
 
Av: Rasmus Fransson och Fredrik Lovén 
 
Att spela Stockholmsderbyn på dagtid under helgen är ett av de förslag som diskuteras 

inför 2009 års fotbollssäsong. Politikerna i Stockholms stad vill familjeanpassa derbyna 

och har regelbundna möten med klubbarna och förbundet kring hur 

fotbollsarrangemangen i Stockholm ska förändras till nästa år.  

 

Fallande publiksiffror och problem med säkerheten på och kring arenorna. 2008 var inget bra 

år för Stockholmsfotbollen. Nu pågår arbetet för fullt inför nästa års säsong. Den här gången 

är till och med de ledande politikerna i Stockholms och Solna stad högst inblandade i att lägga 

ut riktlinjerna för hur elitfotboll ska arrangeras i regionen.  

 

– Vi för en kontinuerlig dialog med klubbarna, förbundet och supportrarna, säger Erik 

Jennische, borgarrådssekreterare åt Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine 

Sjöstedt (fp).  

 

En av de konkreta idéer som har förts fram för att förbättra fotbollsarrangemangen i 

Stockholm till nästa säsong, är att börja spela Stockholmsderbyn på dagtid under helgen.  

 

– Dagtidsderbyn var ju Madeleine Sjöstedts förslag från början, och vi känner att vi har fått 

bra respons från både klubbar och supportrar. De verkar villiga att prova idén, säger Erik 

Jennische.   

 

Som det är nu, och som det har varit under de senaste fem säsongerna, spelas alla 

Stockholmsderbyn kvällstid på vardagar. Senaste gången ett högriskderby spelades under 

dagtid var lördagen den 13 april 2002 klockan 15.00. 29 423 personer kom då till matchen 

mellan Djurgården och AIK.  

 

Idrottsborgarrådet och hennes stab menar att det finns många fördelar med att spela 

dagtidsderbyn. Den viktigaste är, enligt Erik Jennische, att helgmatcher tros locka fler 

barnfamiljer än vardagskvällsmatcher.  
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– Vi anser att Stockholmsfotbollen behöver en bredare publik. Det är svårt för barnfamiljer att 

gå på ett derby klockan åtta en tisdagskväll. Klockan ett en söndag funkar i så fall bättre.  

 

Erik Jennische tror också att det kan bli bättre rent säkerhetsmässigt att spela derbyn på dagtid 

under helger.  

 

– Det blir mindre fylla mitt på dagen, dessutom är det lättare för polisen och 

säkerhetspersonalen att arbeta i dagsljus.  

 

Kultur- och idrottsroteln på Stadshuset har, enligt Erik Jennische, bara fått något enstaka 

negativt mejl angående förslaget om dagtidsderbyn. Men trots att reaktionerna mest verkar ha 

varit positiva, så finns det de som inte är lika övertygade om att förslaget är bra. Valle 

Elivuori, ordförande i AIK:s officiella supporterklubb Black Army, är en av dem. 

 

– Ur säkerhetssynpunkt vet jag inte om det är så bra med helgderbyn. Framför allt 

lördagsmatcher kan bli problematiska. Om folk börjar dricka öl klockan nio på morgonen, så 

fortsätter många gärna hela dagen. Då blir det mycket fylla på stan. 

 

Valle Elivuori tror att söndagar, ur ett säkerhetsperspektiv, skulle funka något bättre som 

matchdag eftersom det då är arbetsdag dagen efter. Men han är ändå skeptisk. 

 

– Jag förstår att poängen är att locka fler barnfamiljer till matcherna, och det behöver inte vara 

helt fel. Problemet tror jag är att svensk fotboll inte är tillräckligt bra för att man ska kunna 

vända sig till en helt ny publik. Man måste i första hand värna om oss som alltid går på 

matcherna, oavsett hur dåligt vårt lag spelar.   

 

Patrik Asplund, djurgårdssupporter och ledare för klubbens sociala projekt Djurgårdsandan, är 

mer positiv till idén med dagtidsderbyn. Han menar dock att en ny matchtid för derbyna bara 

är ett litet steg i rätt riktning för Stockholmsfotbollen.  

 

– Ur ett socialt perspektiv så tror jag på dagtidsderbyn. Men det är bara en punkt av 50 som 

ska bockas av för att produkten fotboll ska lyfta. 
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Patrik Asplund tycker att det är viktigt med ett nytt tänk kring framför allt derbymatcherna i 

Stockholm. Han, och Djurgårdsandan, förespråkar fler kringarrangemang och en satsning mot 

en bredare publik.  

 

– Spelar man klockan åtta en vardagskväll så kommer det nästan bara unga, fulla grabbar till 

matchen. En annan matchtid skulle kunna öppna upp för barnfamiljer, och det ser vi positivt 

på.  

 

I slutändan är det Svenska Fotbollförbundet som avgör om det blir dagtidsderbyn eller inte 

under den kommande allsvenska säsongen. I början av januari spikade förbundet 

spelordningen för 2009 års matcher. Matchdag och matchtid kommer dock inte att sättas 

förrän tidigast i slutet av samma månad.  

 

– Att fastställa ett exakt spelschema är svårt. Det är oerhört många parametrar som vi måste ta 

hänsyn till. Vad det gäller Stockholmsderbyn på dagtid, så har klubbarna väldigt stor 

möjlighet att påverka. Vill Djurgården spela en viss match mitt på dagen en söndag, så går det 

oftast att ordna, i slutändan är det ju klubben som är matchens huvudarrangör, säger Lennart 

Petersson på Svenska Fotbollsförbundets tävlingsavdelning.  

 

Förbundet har i grunden en positiv inställning till dagderbyn. Huvudskälet till detta är, enligt 

Lennart Petersson, dagsljuset. 

 

– Att spela högriskmatcher när det är ljust ute gör det oftast enklare ur säkerhetssynpunkt. 

Mörkret gör att folk kan gömma sig. 

 

Något som talar emot dagtidsderbyn är det TV-avtal som förbundet just nu har med Canal 

Plus. Canal Plus har sändningsrättigheterna för allsvenskan och kanalen ser gärna att 

Stockholmsderbyna spelas just på vardagskvällar. På helgerna är kanalens tablå full med 

fotboll från England och Italien. Om Canal Plus väljer att inte sända Stockholmsderbyn på 

grund av att matchtiden inte passar i kanalens tablå, så innebär detta stora intäktsbortfall för 

klubbarna. 
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Erik Jennische på Stockholms stads kultur- och idrottsrotel tror att krångel med TV-avtalet är 

det enda som står i vägen för dagtidsderbyn 2009. Han tror och hoppas att förbundet ska göra 

som staden vill och åtminstone prova att ändra matchtiden för derbyna. 

 

– Hela Stockholm berörs av ett fotbollsderby, både på gott och ont. Därför vore det oerhört 

oklokt av förbundet att inte lyssna på oss i den här frågan, säger han. 

 

 

 

 

 

Guide 

 

 

Så tycker vi om dagtidsderbyn 

 

AIK 

 

– Ur säkerhetssynpunkt tror vi att det är bra med dagderbyn. Dagsljus och mindre fylla 

underlättar säkerhetsarbetet. Stämningsmässigt är det lite mer osäkert. Ett fullsatt Råsunda en 

måndagskväll är väldigt häftigt. Men visst går det att få bra stämning kring matcherna på en 

söndag också, säger Henrik Koch, klubbens säkerhetsansvarige.  

 

Djurgården 

 

Klubben tror att en blandning mellan kvällsderbyn och dagderbyn är det bästa.  

 

– Vi provar gärna att spela något derby på dagtid. Det största problemet kan bli att sälja 

företagsbiljetter. Företagen föredrar att representera på vardagskvällar, säger Tomas af 

Geijerstam, klubbens biljettansvarige.  
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Hammarby 

 

Hammarby jobbar aktivt för att idén om dagtidsderbyn ska bli verklighet. Klubben vill 

försöka locka en bredare publik till matcherna.  

 

– Ur säkerhetssynpunkt tror vi inte att det spelar någon roll när derbyna spelas. Målet för oss 

är att nå fler publikgrupper än vad vi gör på vardagar, säger Urban Rybrink, informationschef 

på Hammarby Fotboll. 

 

Polisen 

 

– Att spela på lördagar är kanske ingen jättebra idé. Då finns risken att det blir mycket fylla på 

stan efter matchen. Den klassiska bandytiden, 13.15 på söndagar, skulle nog funka bättre. Vi 

vet att dagsljus underlättar polisens arbete, säger Hans Löfdahl, gruppchef på 

supporterpolisen.  

 

SL 

  

– Vi ser positivt på att spela derbyn på dagtid under helgen. Vi tror att det ger en ökad 

trygghetskänsla och att det blir mindre alkoholkonsumtion kring matcherna då, säger Jeanette 

Hegedüs på SL:s säkerhets- och trygghetsavdelning.  
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Sverige inspireras av engelsk huliganbekämpning 
 
Av: Fredrik Lovén 
 
”Ni befinner er på 60-talet” ska representanter från engelska fotbollsklubbar ha sagt 

när de besökte Råsunda i våras. Kommentaren syftade till skillnaderna i arenasäkerhet 

mellan England och Sverige. England har historiskt sett varit hårt drabbat av våld och 

oroligheter i samband med fotbollsmatcher. Men de senaste decennierna har ny 

lagstiftning och utökad övervakning gjort att engelsmännen har fått ordning på 

problemen. I Sverige har vi en bit kvar, så vad kan vi lära av England?  

 

Den stora förändringen i det engelska säkerhetstänkandet tog form efter Hillsborough-

katastrofen 1989, då 96 människor klämdes till döds på läktaren under en match mellan 

Liverpool och Nottingham Forest. Bara dagarna efter katastrofen startades en utredning för att 

omöjliggöra att något liknande skulle kunna inträffa igen. Utredningen resulterade i den så 

kallade Taylor-rapporten. Där presenterades en rad olika punkter för hur arenasäkerheten 

kunde förbättras. Då rapporten var klar, tog den engelska regeringen på sig ansvaret för att 

samordna arbetet. Listan gicks igenom punkt för punkt, tills alla problem var åtgärdade. En av 

punkterna var att alla ståplatssektioner skulle ersättas med sittplatser. En annat att de höga 

staket som hindrade publiken från att ta sig in på planen, skulle tas bort.  

 

Harri Hemmi, 50 år, är ordförande i Londonklubben Chelseas svenska supporterförening, 

Chelsea Sweden. Han började åka på fotbollsresor till England på 70-talet och har genom åren 

hunnit med ungefär 220 matcher, de flesta med Chelsea. Han har sett hur säkerheten har 

förändrats med åren. 

 

– I början när jag började gå på matcher i så var allt mer öppet. Det var inga problem att 

springa runt och hoppa över staketen till bortaklacken och så vidare. För 20 år sedan var det 

också otänkbart att släppa ut alla supportrar samtidigt. Då höll man bortaklacken kvar inne på 

arenan. 

 

Metoden att hålla kvar det ena lagets supportrar en stund används ofta i Sverige. En annan 

metod är att låta supportrarna lämna arenan åt varsitt håll. Vid Stockholmsderbyn på Råsunda 

har man, i perioder, styrt hälften av supportrarna åt Solna centrum och hälften till Näckrosens 

tunnelbanestation. Harri Hemmi berättar att en sådan lösning är otänkbar vid Chelseas 
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hemmaarena Stamford Bridge. Där finns det nämligen bara ett håll att gå åt. Ändå är det 

ytterst sällan han ser några sammandrabbningar mellan supportrar. 

 

– De har så bra koll där, man fastnar så lätt på en övervakningskamera. England är det land 

som har flest övervakningskameror kring arenorna och de är verkligen överallt. Det har folk 

har lärt sig och straffen är mycket hårdare nu än tidigare, så det vill till att passa sig för vad 

man gör. 

 

Då staketen mot planen försvann från arenorna, började engelsmännen använda så kallade 

Stewards, en kombination av en ordningsvakt och en publikvärd. En Steward har till uppgift 

att hålla koll på publiken och se till så att alla sköter sig och sitter ner. 

 

– Man får självklart ställa sig upp när det blir mål, men när folk ställer sig upp och sjunger så 

är de där och manar på, ”sitt ner, sitt ner, annars åker ni ut”, säger Harri Hemmi. 

En engelsk Steward får betalt och har säkerhetsutbildning. Detsamma gäller för en svensk 

ordningsvakt. Men ordningsvakterna i Sverige är betydligt färre till antalet än de engelska 

arenornas Stewards. De svenska säkerhetsstaberna breddas istället med ideellt arbetande 

publikvärdar. Detta gör att klubbarna kan komma billigare undan och samtidigt få tillräckligt 

mycket personal på arenan. 

 

Kameraövervakningens roll under och i anslutning till matcher är kanske den största 

skillnaden mellan Sverige och England i fråga om arenasäkerhet. Anders Green, forskare i 

kriminologi och lärare på Polishögskolan i Stockholm, skrev 2006 rapporten Ert jobb, vår 

hobby. I rapporten jämförs just skillnader och likheter mellan engelsk och svensk 

arenasäkerhet och läktarkultur. Anders Green nämner kameraövervakningen som en viktig del 

i det engelska säkerhetsarbetet.  

 

– I England har man utvecklat kameraövervakningen otroligt mycket. Bara på Villa Park i 

Birmingham har man 112 kameror för att övervaka publiken. De kan zooma in så pass väl att 

de kan se en specifik plats och då kan man via årskortet identifiera en specifik person. Skulle 

personen som har platsen ha lånat ut sitt årskort, så är det ändå ägaren av kortet som är 

ansvarig om den som sitter på platsen ställer till med något. 
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På Sveriges nationalarena Råsunda finns bara ett tjugotal övervakningskameror. Kamerorna är 

analoga och kvalitén på de bilder som tas har ofta kritiserats. Vid en allsvensk match på 

arenan sitter och står dessutom en mängd anonyma biljettinnehavare på onumrerade platser. 

Detta har gjort arbetet med att identifiera folk på Råsunda betydligt mer krävande än på 

exempelvis Villa Park. Till 2009 års säsong ska dock digitala kameror installeras på Råsunda.  

 

En annan del i det engelska säkerhetstänkandet är lagstiftning. År 2000 presenterades 

Football (Disorder) Act. Det är ett antal lagar som möjliggör för myndigheterna att förbjuda 

personer som begått brott i samband med fotbollsmatcher att gå på fotboll. Dessa förbud 

kallas Banning orders. Förbudstiden kan vara mellan tre och tio år och det innebär att 

supportern inte bara är förbjuden att gå på match, utan även förbjuden att befinna sig inom en 

radie på en och halv kilometer från arenan. Kontrollen av detta kan exempelvis ske genom att 

den avstängde supportern tvingas anmäla sig på en polisstation vid en viss tid, så att han 

omöjligen ska kunna hinna till matchen. Vid spel utomlands sker motsvarande kontroll genom 

att polisen samlar in passen på dem som är avstängda.  

 

I Sverige har nu regeringen börjat skärpa till kampen mot huliganismen, och mycket 

inspiration har hämtats från England. Den 1 april 2009, lagom till den svenska 

fotbollssäsongen, träder en ny lag i kraft. Enligt den blir det, till exempel, straffbart att 

använda bengaliska eldar på läktaren och att kasta in föremål på planen. Polisen kommer 

även, med den nya lagen, att kunna förbjuda enskilda personer att gå på matcher. I Sverige har 

klubbarna tidigare haft möjlighet att ge tillträdesförbud för supportrar. Det systemet har dock 

inte fungerat speciellt bra. Problemet i Sverige är den svenska sekretesslagstiftningen. Om 

polisen griper en supporter, så måste den aktuella klubben vänta tills dess att 

förundersökningen är avslutad och brottet har lett till åtal, för att kunna få ta del av bild och 

namn på supportern. Om det inte blir något åtal och fallet läggs ner, så offentliggörs inte 

förundersökningen och klubben får då inte alls reda på vem supportern är. I båda fallen blir 

processen ofta utdragen och ett flertal matcher hinner då spelas innan klubben kan agera och 

eventuellt stänga av en supporter.  

 

Hans Löfdahl på supporterpolisen vid länskriminalen i Stockholm är nöjd med de 

befogenheter som den nya svenska lagstiftningen ger polisen. Han saknar dock den 

säkerhetszon som engelsmännen har för sina avstängda supportrar. 
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– Lagen blir lite tandlös när man inte har ett område på minst 500 meter runt arenan som ska 

vara fredat. Som det blir nu, med den nya lagen, kan en avstängd supporter fortfarande röra 

sig fritt runt arenan när det är match, även om han inte kommer in på själva läktaren, säger 

han. 

 

Kombinationen av övervakningskameror och lagstiftning med hårda straff, verkar vara det 

som har gjort att engelsmännen har fått bättre ordning inne på sina arenor. Att det fortfarande 

förekommer slagsmål och uppgörelser mellan olika lags firmor på andra platser, precis som i 

Sverige, är det ingen som förnekar. Det är ju från England som vi svenskar har hämtat den 

typen av supporterkultur. Kriminologen Anders Green tycker dock att det finns en skillnad 

mellan länderna även på denna punkt. 

 

– I Sverige kan två rivaliserande supporterföreningar mötas och slåss på en tisdag fast 

matchen ligger på en lördag. I England är det alltid matchdagen som gäller.  

Detta gör att engelska polisen har bättre möjligheter att kunna ingripa då de redan är samlade 

för matchen. I Sverige är det svårare att veta när det kan ske en uppgörelse.  

Men trots att huliganproblemen fortfarande lever kvar utanför arenan, så ser Anders Green 

England som ett föregångsland vad det gäller bekämpningen av fotbollsrelaterat våld.  

 

– Med tanke på fotbollens betydelse i England och den omfattning av oroligheter som 

engelsmännen har haft, så har de lyckats väl. De har satsat väldigt hårt på lagstiftning 

allteftersom. Från den första lagstiftningen 1985 som styrde alkoholförsäljningen på arenan 

till lagen om Banning orders.     
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Dagtidsderbyn löser inga problem 
 
Av: Rasmus Fransson 
 
Senast ett högriskklassat Stockholmsderby, det vill säga en match mellan AIK och 

Djurgården, AIK och Hammarby eller Djurgården och Hammarby, spelades på dagtid var år 

2002. Den 13 april klockan 15.00, närmare bestämt. En lördagsmatch mitt under påskhelgen. 

AIK slog Djurgården med 4-3 i ett derby som är ihågkommet för vad som hände på planen 

(en fantastisk fotbollsmatch med svenska mått mätt), inte för vad som hände på läktarna. 

 

Kanske för att det inte hände något exceptionellt på läktarna just den dagen. Men troligtvis 

mest för att det inte hände något som bedömdes ha högre nyhetsvärde än själva matchen. 

2002 var Stockholmsfotbollen som hetast. Säsongen innan hade de tre stora Stockholmslagen 

blivit etta, tvåa och trea i allsvenskan. Fotbollen stod i fokus. 

 

Jag befann mig själv på Råsundas södra läktare under den här matchen. Det gick inte direkt 

städat till däruppe. Det var antagligen inte värre än vanligt, men det var trångt, hetsigt och 

knappast familjevänligt. Klacksektionerna är väl i och för sig inte tänkta att vara 

familjevänliga. Men tanken är knappast heller att sextonåringar ska behöva åka ambulans från 

arenan efter att ha klämskadats vid måljubel. Det var nämligen precis vad som hände i 

samband med Djurgårdens 1-0-mål i den här matchen. Men, som sagt, fotbollen stod i fokus. 

 

Sedan det avbrutna derbyt mellan Hammarby och Djurgården på Söderstadion 2006 har 

rapporteringen kring Stockholmsderbyna sett annorlunda ut. Nu är det huliganism som står på 

agendan inför varje match. Det sportsliga har hamnat i skymundan. Med all rätt, kanske. Det 

är inte meningen att publiken ska springa in på planen och kasta bengaliska eldar mot spelare 

och domare. Hammarby fick poängavdrag efter derbyt mot Djurgården 2006. När 

läktarincidenter blir avgörande för de sportsliga resultaten, så finns det förstås goda skäl att 

uppmärksamma dem. Och incidenten på Söderstadion 2006 var något nytt inom svensk 

fotboll.  

 

Nu har vi fått lära oss att fotbollsvåldet, som det kallas, kostar samhället miljoner varje år i 

form av dyra polisinsatser kring matcherna och tunnelbanevagnar som vandaliseras på väg till 

och från arenorna. Klubbarna har under 2008 lagt sammanlagt nästan nio miljoner kronor på 

sina respektive säkerhetsavdelningar.  
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Samtidigt har intresset för Stockholmsderbyna, och för Stockholmsfotbollen i stort, minskat 

drastiskt under den gångna säsongen. Höstderbyt mellan Hammarby och Djurgården lockade 

bara 12 483 åskådare.  

 

2008 var ett krisår för Stockholmsfotbollen. Men nu tror de ledande Stockholmspolitikerna, 

med kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt i spetsen, att man har hittat en lösning 

på de problem som finns. Nämligen dagtidsderbyn. Som i april 2002. Föreningen Svensk 

Elitfotboll tycker att det är en bra idé. Fotbollförbundet likaså. SL tror på en ökad trygghet 

och på att det blir mindre skadegörelse kring dagtidsderbyn än kring kvällsderbyn. De tre 

stora Stockholmsklubbarna verkar villiga att ge det en chans. I Hammarby jobbar man aktivt 

för att få prova dagtidsderbyn. Inte nödvändigtvis för att klubben tror att säkerhetshetsarbetet 

blir lättare då, men för att locka en bredare publik till matcherna. I Djurgården tror man på en 

mix. Kvällsderbyn ibland, dagderbyn ibland. AIK:s säkerhetsansvarig Henrik Koch tror att 

dagderbyn skulle underlätta för klubbens säkerhetspersonal.  

 

Jag tror att de gör det alldeles för enkelt för sig.  

 

Visst kan man testa dagtidsderbyn. Det behöver inte nödvändigtvis bli sämre än vad det är nu. 

Kanske kan man locka ett par barnfamiljer extra till Råsunda. Kanske lyckas polisen 

identifiera och gripa ett par extra huliganer tack vare dagsljuset. Men dagderbyn löser inga 

problem. Problemen ligger inte i matchtiden. Tyvärr. Kasta in bengaliska eldar på planen och 

slåss i parker går lika bra att göra på söndagseftermiddagar som på måndagskvällar. Tidiga 

matcher lämnar dessutom hela eftermiddagar och kvällar öppna för mindre trevliga 

eftermatchaktiviteter. Derbyfylleriet på stan kan bli värre än någonsin.  

 

I England spelas alla stora matcher på dagtid under helgen. Och det är alltid mycket publik. 

England ses dessutom ofta som ett föregångsland vad det gäller huliganbekämpning. Och 

visst, engelsmännen har jobbat bra mot huliganism, men de har fortfarande huliganproblem. 

Utanför arenorna. Inne på arenorna har de lyckats få ordning. De har, som Djurgårdsandans 

Patrik Asplund säger, lyckats lyfta produkten fotboll. Men det har inte heller med matchtiden 

att göra. 
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Jag har själv aldrig varit på fotboll i England, vilket jag är ganska ledsen för. Men av folk som 

har stor rutin av engelska fotbollsmatcher och fotbollsarenor får jag alltid höra samma sak. 

Oslagbar stämning, välordnat och fräscht. En schysst helhetsupplevelse. Så är det inte att gå 

på fotboll på Råsunda år 2008. Så var det inte att gå på fotboll på Råsunda en lördag i april 

2002.   

 

I England har de moderna arenor och tydliga regler för hur publiken ska uppföra sig. De 

engelska klubbarna har dessutom lärt sig att tillämpa dessa regler. Här ligger vi efter i 

Sverige. Riktigt långt efter. Och det är där vi måste börja jobba. Det finns inga enkla och 

snabba lösningar. Det kommer att ta tid. 

 

Den nya huliganlagen, inspirerad av den brittiska, kan vara ett steg i rätt riktning. Förutsatt att 

klubbarna och polisen lär sig att använda den på ett bra sätt. De nya arenaprojekten i 

Stockholm kommer att innebära ett lyft. Både publikmässigt och säkerhetsmässigt. Men det 

kommer, som sagt, att ta tid. Och det kommer att kosta pengar. Så länge vi vill ha ett stort 

intresse kring fotbollsallsvenskan, så kommer höga säkerhetskostnader att följa med som en 

del av paketet. 

 

Vad det gäller publikflykten, så tror jag att vi får vänja oss vid lägre publiksiffror under några 

säsonger framöver. Kanske kan stora sportsliga framgångar för Stockholmsklubbarna 

tillfälligt hjälpa upp snittet något. Men att Stockholmsfotbollen, under de närmsta åren, ska nå 

samma popularitetsnivå som under 2000-talets första hälft, har jag mycket svårt att tro. Det vi 

såg fram till och med säsongen 2007, var en publikboom. Den är slut nu. Det kan varken 

dagtidsderbyn eller nya huliganlagar ändra på.    
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BILAGOR 

 

Arbetsrapport 
 
Vi har valt att skriva om det vi kallar ”Stockholmsfotbollen nya vardag”. Det vi syftar på är 

problemen med våldsamheter kring de allsvenska fotbollsarrangemangen i 

Stockholmsregionen samt det faktum att de tre stora fotbollsklubbarna i Stockholm (AIK, 

Djurgården och Hammarby) tappade mycket publik under säsongen 2008. Vi har, i enlighet 

med detta, valt att kalla artikelserien ”Supportervåld och publikflykt – en artikelserie om 

Stockholmsfotbollens nya vardag”.  

 

Från början var idén med projektet att fokusera på fotbollsvåld/supportervåld och vilka 

kostnader som det medförde för klubbar och samhälle. Ganska snabbt insåg vi dock att de 

problem som fanns inom fotbollen inte bara handlade om supporterrelaterat våld. Fallande 

publiksiffror var och är ett minst lika stort problem, i alla fall i Stockholm. När vi var och såg 

AIK mot Helsingborg på Råsunda, så blev detta extra uppenbart för oss. Reportaget blev 

tvunget att handla om det låga publikintresset, eftersom det var det som gjorde störst intryck 

på oss när vi var där. Huruvida det sedan finns ett samband mellan fallande publiksiffror och 

ökade problem med fotbollsvåld, vet vi inte. Den frågan har vi lämnat öppen för diskussion 

genom hela projektet. De personer och organisationer vi har talat med har också fått dela med 

sig av sina åsikter kring just detta. 

 

Till slut blev det alltså en artikelserie som dels tar upp problemen med fotbollsvåld och 

kostnaderna som våldet och oroligheterna för med sig. Den tar även upp problemen med 

fallande publiksiffror för allsvensk fotboll i Stockholmsregionen. Den diskuterar ett eventuellt 

samband mellan låga publiksiffror och ökade problem med våldsamheter kring matcherna. 

Den tar dessutom upp några av de förslag till lösningar på både publik- och våldsproblemen 

som kommit från politiker, klubbar, förbund och polis. Sammanfattningsvis: Artikelserien 

redogör för de stora problem som Stockholmsfotbollen för tillfället brottas med, den resonerar 

kring orsakerna till och konsekvenserna av problemen och, slutligen, så diskuterar den förslag 

till lösningar på problemen.  
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Syftet med att skriva den här artikelserien har varit att skapa en helhetsbild av den situation 

som Stockholmsfotbollen befinner sig i idag. Ämnet har varit på tapeten under hela hösten 

2008 och de flesta stora tidningar har skrivit mycket om både fotbollsvåld och låga 

publiksiffror. Ofta har det dock handlat om ganska korta och ytliga genomgångar av 

problemen. Sällan har utrymme givits för en större kartläggning. Tanken med vår artikelserie 

har varit att försöka ställa en övergripande diagnos för Stockholmsfotbollen och skapa en bra 

och övergripande problembild för att sedan diskutera de orsaker, konsekvenser och 

lösningsförslag som är aktuella.  

 

Vi tänker oss att artiklarna ska hålla för publicering i någon av de Stockholmsbaserade 

dagstidningarna. I första hand på sportsidorna, men vi har, på handledarens inrådan, försökt 

att skriva lite ”bredare”, för att även kunna attrahera mindre sportintresserade läsare. Att 

publicera texterna i ett fotbollsmagasin, som exempelvis Offside, skulle också funka. Då 

skulle dock en del, för Offside-läsarna ”självklar”, information, med fördel, kunna skalas bort. 

Vi har inte haft kontakt med någon redaktion under arbetets gång. Återstår att se om vi 

försöker kränga texterna i efterhand. Intresse kan säkert finnas med tanke på ämnets 

aktualitet. Och det är ju, som bekant, snart dags för medierna att börja ladda inför 2009 års 

fotbollssäsong. Problemet kan dock bli att många tidningar tycker att de redan har skrivit 

tillräckligt mycket om de saker som våra texter tar upp. 

 

Researcharbetet har vi delat upp i två delar. Vi började med att läsa rapporter om fotbollsvåld, 

gå igenom huliganlagar och ta fram statistik över publiksiffror. Det mesta av det vi sökte 

fanns att hitta på nätet. Vi försökte även hitta uppgifter om säkerhetskostnader och liknande i 

diverse årsredovisningar, bland annat från fotbollsklubbarna, utan att lyckas. 

Kostnadsuppgifterna är istället hämtade direkt från de personer vi har talat med hos 

klubbarna, polisen och SL. Vissa av de belopp som anges i artiklarna är uppskattade och 

ungefärliga sådana. Vi tycker dock att vi är tydliga med detta i texten och vi är övertygade om 

att vi inte överdriver några siffror, snarare, i så fall, tvärtom. 

 

Den andra delen av researcharbetet bestod i att ge oss ut på fältet för att träffa och prata med 

representanter för vårt ämnes viktigaste aktörer. (Fältarbetet började dock, om man ska vara 

helt ärlig, redan den 2 november då vi var på Råsunda och la grunden till vårt reportage.) Vi 

har pratat med de tre stora fotbollsklubbarna i Stockholm och med deras supportrar, vi har 

pratat med supporterpolis och vanlig polis, vi har pratat med Fotbollförbundet och Föreningen 
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Svensk Elitfotboll, vi har pratat med politiker och experter och vi har pratat med SL. Knappt 

hälften av intervjuerna har skett ansikte mot ansikte medan resten har klarats av per telefon. I 

vissa fall har vi skickat ut frågor på förhand via e-post. 

 

Detta har till slut mynnat ut i fem artiklar. En djupgående faktaartikel där vi redogör för 

Stockholmsfotbollens situation, diskuterar orsaker och konsekvenser och får kommentarer 

från de inblandade. Ett reportage i vilket vi, genom att ta med läsaren till Råsunda och 

matchen mellan AIK och Helsingborg, försöker gestalta det aktuella läget för 

Stockholmsfotbollen. Därefter följer en nyhetsartikel som tar upp, framför allt, ett förslag på 

hur Stockholmsfotbollens problem ska kunna lösas, nämligen förslaget om att spela derbyn på 

dagtid under helgen. Detta förslag, och en del annat, diskuteras också i den avslutande 

krönikan, skriven av Rasmus. Innan dess gör Fredrik en internationell utblick i artikelseriens 

andra faktaartikel. I den jämför han svensk huliganbekämpning och den nya svenska 

huliganlagen med hur man jobbar med fotbollsvåld och läktarkultur i England (ett land som 

ofta pekas ut som en förebild på området). Vi har valt att inte skriva något personporträtt 

eftersom att vi inte hittade någon person som vi kunde porträttera på ett sådant sätt att det 

tillförde artikelserien något. Istället tror och hoppas vi att reportaget ska täcka de krav som 

finns på gestaltning. Att vi valde att skriva så mycket som fem artiklar har att göra med det 

faktum att vi är två författare. Att skriva uppemot 50 000 tecken uppdelat på bara tre eller fyra 

artiklar tyckte vi kändes dumt. Artiklarna skulle bli onödigt långa. Istället satsade vi på att 

dela upp tecknen på maximala fem artiklar. Därför blev det till slut två faktaartiklar, varav en 

med special/utlandsvinkel, samt både en krönika och en nyhetsartikel.  

 

Den första faktaartikeln, reportaget och nyhetsartikeln har vi skrivit tillsammans. Krönikan är, 

som sagt, skriven av Rasmus. Fredrik har kommit med synpunkter på texten i efterhand och 

fungerat som bollplank under skrivprocessen. Rasmus har fyllt samma funktion för Fredriks 

utlandstext. De flesta av intervjuerna har gjorts med oss båda närvarande. Fredrik tog ensam 

hand om intervjuerna med AIK:s säkerhetsansvarige Henrik Koch och SEF:s Tommy 

Theorin, medan Rasmus gjorde intervjuerna med DIF:s säkerhetsansvarige Mats Jonsson och 

Lennart Petersson på fotbollförbundet på egen hand. Alla intervjuförberedelser har vi gjort 

tillsammans. Samma sak gäller för researcharbetet i allmänhet, även om Fredrik har fördjupat 

sig mer i engelska huliganlagar och liknande (för utlandsartikeln) och Rasmus har lagt lite 

extra fokus på researcharbetet kring krönikan. 
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Under resans gång har vi inte stött på några direkta etiska problem. De två AIK-supportrarna 

som vi får möta i reportaget, ville helst inte att vi skulle skriva ut deras efternamn och ålder. 

Vi tyckte inte heller att de uppgifterna tillförde texten särskilt mycket, och hade därför inget 

emot att utelämna informationen. Vi har, för övrigt, försökt att vara mycket noggranna med 

vårt syfte när vi har tagit kontakt med våra intervjupersoner. Vissa av dem vi har pratat med 

har från början trott att vi skriver en c-uppsats och inte en journalistisk artikelserie. Men vi 

har, i samtliga fall och tämligen omgående, lyckats få in personerna på rätt spår.  

 

Citatkontrollen har vi skött via e-post. Vi har skickat ut de aktuella texterna till alla våra 16 

citerade intervjupersoner för att låta dem godkänna sina uttalanden. Dessa mejl skickades den 

19 december. Vi har, efter att drygt tre veckor nu har passerat, fått svar från alla de 16 

intervjupersonerna och samtliga har lämnat sitt godkännande för de citat vi har använt. 
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Källförteckning 
 
 
 
Intervjuer 

 
- Erik, AIK-supporter. 2008-11-02. 

- Thomas, AIK-supporter. 2008-11-02. 

- Patrik Asplund, Djurgårdsandan. 2008-11-25. 

- Tomas af Geijerstam, biljettansvarig på Djurgården Fotboll. 2008-11-25. 

- Hans Löfdahl, gruppchef på supporterpolisen. 2008-11-25. 

- Valle Elivuori, ordförande i Black Army. 2008-11-25. 

- Urban Rybrink, pressansvarig på Hammarby Fotboll. 2008-11-26. 

- Tommy Theorin, generalsekreterare på SEF. Telefonintervju. 2008-11-27.  

- Henrik Koch, säkerhetsansvarig på AIK Fotboll. 2008-12-01. 

- Mats Jonsson, säkerhetsansvarig på Djurgården Fotboll. Telefonintervju. 2008-12-08.  

- Jeanette Hegedüs, SL:s säkerhets- och trygghetsavdelning. 2008-12-09.  

- Patrik Gröndal, Hammarby Fotbolls säkerhetsavdelning. 2008-12-10.  

- Kjell Lindgren, presstalesman på polismyndigheten i Stockholms län. Telefonintervju. 

2008-12-10.  

- Erik Jennische, borgarrådssekreterare åt Madeleine Sjöstedt (kultur- och 

idrottsborgarråd i Stockholms stad). Telefonintervju. 2008-12-11.  

- Anders Green, forskare i kriminologi och expert på fotbollsvåld. Telefonintervju. 

2008-12-12.  

- Lennart Petersson, Svenska Fotbollförbundets tävlingsavdelning. Telefonintervju. 

2008-12-15. 

- Harri Hemmi, ordförande i Chelsea Sweden. Telefonintervju. 2008-12-16.  
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