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Abstract 

In December 22, 2010, the hockey clubs AIK and Djurgården played against each other in front of 

an audience of more than 11 000 people in Ericsson Globe Arena, Stockholm. Although it was one 

of the biggest games of the year, afterwards no one was talking about the actual game on the ice. 

The reason; several times during the game, hooligans from both sides started big quarrels and the 

hockey dome felt more like a war scene than a place for a hockey game. From a branding point of 

view, and along with similar incidents from the past, the night in December did not create a good 

situation for AIK and their image.    

Therefore, in this essay I want to investigate how AIK communicated through the crisis. I also 

want to evaluate whether their communication was good or bad from the perspective of different 

crisis communication theories. 

 

The essay’s research questions are: 

 How did media describe the crisis and AIK´s part in it? 

 What effect did AIK´s previous history of similar problem have on the ongoing crisis? 

 How did AIK communicate through the crisis? 

 How was AIK´s image affected by the crisis? 

 What did AIK do well/what could AIK have done better? 

 

To be able to answer these questions, several news articles from the sports paper 

“Hockeyexpressen” has been analyzed as well as a text from AIK itself. The answers from the 

analysis has then been weighed against Hearit´s and Benoit´s theories on apologia as well as 

Coombs theory on the impact from previous crisis. 

 

An important conclusion is that AIK protects its image during the crisis by using the strategy 

“shifting the blame”. AIK also redefines the picture of a true supporter by questioning the acts of 

some of their so called “fans”. AIK´s redefinition also serve to correct the news papers misleading 

use of different epithets on the same category of people. However, although their image stays more 

or less intact AIK fail to communicate the need of a broader responsibility from the society when it 

comes to the problems caused by sports related hooliganism. 

 

Keywords: Crisis Communication, Kriskommunikation, Benoit, Hooligans, Huliganer, 

supporterkultur, Ice Hockey, Ishockey, Hearit, AIK, Firman Boys, Coombs, Elitserien, Apologia, 

Image, Brand, Varumärke. 
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1 Inledning 

”Glädjen över derbyn är borta” 

Jag anländer till Globen strax innan fem på eftermiddagen den 15 februari 2011. Trots att det är flera 

timmar kvar till nedsläpp är det stora idrottskomplexet långtifrån tomt, tvärtom myllrar det av liv i 

form av förberedelser inför kvällens stora match – hockeyderbyt mellan AIK och Djurgården. 

Förberedelserna känns dock mer som förberedelser inför en potentiellt våldsam politisk 

demonstration än inför en hockeyfest. En stor polisskara dressar upp med full kravallmundering och 

överallt syns säkerhetspersonal. Tydligen har polisens bombhundar hittat pyroteknik på läktaren. 

Alla är spända inför kvällens match och det är förståeligt. Av de senaste fyra hockeyderbyna har 

tre slutat i tumult och publikkaos. Stockholmshockeyn har fått dras med svarta rubriker och AIK:s 

återkomst i elitserien har inte bara inneburit en tuffare utmaning på isen, även på läktarna har 

klubben fått handskas med en betydligt svårare problematik. Nedsläpp närmar sig och platserna i 

Globen fylls så sakteliga. En bit in i matchen skickar AIK:s kategori C-supportrar
1
 ett tydligt 

budskap till sina antagonister i Djurgårdsklacken: 

”5000 sjunger om det, 200 försöker det, Ingen lyckas, Kom och hugg oss.”  

  Matchen fortlöpte dock utan några större avbrott och det blev på många sätt en hockeyfest och ett 

födelsedagsfirande värdigt en klubb med AIK:s historia. Detta märktes inte minst dagen efter på 

kvällstidningarnas nyhetssidor. Ingenstans syntes några rubriker om ”stök” eller ”ordningsproblem”, 

istället var det hockeyn och hockeyfesten som var i fokus. Annat var det den 23:e december, dagen 

efter AIK:s förra hemmaderby. Tidningsrubrikerna då kunde närmast liknas vid krigsrubriker, 

tränare uttryckte oro för att ha sina familjer på plats och en krönikör på tidningen Expressen 

konstaterade det som många andra troligtvis kände: ”Glädjen över derbyn är borta.”  

Den gången ställdes det helt andra krav på AIK Ishockey som organisation. Händelserna i 

samband med derbyt den 22:a december beskrevs som en ”skandal” och för hockeyns framtid i 

Stockholm var det oerhört viktigt för de båda klubbarna att vidta tydliga åtgärder för att inte tappa 

publik och sponsorer. Hur AIK Ishockey agerade och kommunicerade i den situationen, som 

närmast kan beskrivas som en kris, syftar den här studien till att undersöka. 

                                                 
1
 Kategori C-supportrar är från början polisens namn för de våldsamma supporterfalanger som aktivt söker uppgörelser 

med liknande supporterfalanger från rivaliserande lag.  
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2 Problemformulering 

En idrottsförening som AIK Ishockey är, likt alla andra kommersiella företag, beroende av att kunna 

erbjuda en attraktiv produkt. Deras produkt är först och främst föreningens matcher. Kring 

matcherna samlas såväl publik som sponsorer – det vill säga föreningens två viktigaste 

inkomstkällor. Med anledning av detta bör läktarkravaller och huliganbråk i samband med lagets 

matcher ses som ett rejält hot mot AIK Ishockeys produkt, och därmed också deras ekonomiska 

välbestånd och framtid. Försvinner publik och sponsorer så försvinner på sikt också AIK Ishockey. 

Hur AIK Ishockey hanterar situationer likt derbyt den 22:a december är därför av allra största vikt. 

Därmed är det också intressant att undersöka hur de går tillväga för att göra detta, hur väl de lyckas 

och vad de eventuellt skulle kunna göra annorlunda/bättre. Inte minst med tanke på den pågående 

debatt som just nu förs kring huruvida man behöver lagstifta för att få bukt med huliganproblemet. 

 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur AIK kommunicerade i samband med derbyt den 22:a 

december. Studien har också för avsikt att göra en värdering av AIK:s kommunikation, det vill säga 

om den ur ett kriskommunikativt perspektiv kan anses vara lyckad eller inte. 

 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar valts ut: 

 Hur skildrar media krisen och AIK Ishockeys del i den? 

 Vilken inverkan har AIK:s tidigare supporterproblematik på den i studien 

undersökta krisen? 

 Hur kommunicerar AIK Ishockey genom krisen? 

 Hur påverkas AIK:s image av krisen? 

 Vad gjorde AIK bra och vad skulle de ha kunnat göra annorlunda/bättre? 
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4 Avgränsningar 

Den analys som syftar till att besvara frågeställningarna i denna studie kommer främst att behandla 

texter hämtade från tidningen ”Hockeyexpressen”, Expressens hockeyavdelning. Därmed har det 

gjorts en avgränsning gentemot övriga tidningar och medier. Dessa texter presenteras närmare under 

rubriken ”Material”. 

Utöver nämnda texter kommer studiens material även utgöras av visst textmaterial som kommer 

direkt från AIK Ishockey. Därmed har det gjorts en avgränsning gentemot liknande föreningar, ex. 

Djurgårdens IF, som har liknande problem som AIK Ishockey.  

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie görs utifrån William L. Benoits teori om ”Image 

Restoration Strategies”. I valet av denna teori har jag också gjort en avgränsning gentemot snarlika 

teorier som ex. retorikens statuslära (Johannesson, 1998:39). 
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5 Bakgrund  

I kapitlet nedan presenteras en kort, men överskådlig, bild av bakgrunden till AIK:s 

supporterproblematik samt en mer detaljerad redogörelse för händelseutvecklingen i Globen, kvällen 

den 22:a december. 

5.1 AIK:s supporterproblematik 

AIK är en av de klubbar i Sverige som genom historien haft mest problem med våldsamma 

supportrar (Sveriges Television). Våldsamheterna har främst varit koncentrerade till fotbollen, men 

även hockeyn har haft sin beskärda del av problem. AIK:s kategori C-supportrar, de s.k. ”Firman 

Boys”, beskriver sin historia på den egna hemsidan ”Sverigescenen”:  

 

”I Stockholm och Sverige var det AIK som tog taktpinnen i form av den då ännu inofficiella 

supportergrupperingen 'Black Army' som ställde till med kaos under en första organiserad 

bortaresa till Gävle 1977 och ishockeymatchen mellan Brynäs och AIK. Sedan dess fortsatte 

Stockholmslagens supporterföreningar i allmänhet och Black Army i synnerhet att härja och 

sprida skräck runt fotbolls- och ishockeyarenor över hela landet och så höll det på ända tills i 

början av 1990-talet när den svenska ligistkartan ritades om ordentligt genom bildandet av de 

första firmorna och ett betydligt mer organiserat, våldsammare men också mer sofistikerat 

våld tog vid” (Sverigescenen).  

 

Våldsamma svenska supportergrupperingar är med andra ord ingen ny företeelse utan de kan spåras 

så långt tillbaka som till slutet av 60-talet då Sveriges Television började sända fotbollsprogrammet 

Tipsextra ifrån de brittiska öarna. Bland såväl experter på området som kategori C-supportrarna 

själva råder det idag enighet om att våldsamheterna som förekom i samband med brittisk fotboll 

tjänade som föredöme för huliganismens framväxt i Sverige (Hagström, Johansson, Jurell, 2010: 26; 

Sverigescenen).  

För AIK Ishockey specifikt har hockeyn i Sverige varit mindre drabbad av den här typen av 

problematik de senaste åren (Sveriges Radio 2010, Svenska Dagbladet 2010). I AIK:s fall beror det 

troligtvis i mångt och mycket på att klubben fört en relativt undanskymd tillvaro i de lägre 

seriesystemen sedan man åkte ur Elitserien säsongen 2001/2002. Bråk och våldsamheter har 

förekommit men inte i lika hög utsträckning som de gjort i samband med när klubben spelat i högsta 

serien. Sedan 2010 är AIK dock tillbaka i högsta serien och därmed uppstår möjligheten att spela 

derbymatcher mot ärkerivalen Djurgårdens IF. Vid fem tillfällen möttes de båda lagen under hösten 
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och vintern 2010/2011. Vid flertalet av dessa matcher uppstod oroligheter varav derbyt den 22:a 

december var värst.  

5.2 Derbyt den 22:a december 

Den 22:a december spelade AIK och Djurgården den tredje matchen lagen emellan sedan AIK:s 

återkomst till Elitserien. Stämningen inför matchen var spänd på flera olika sätt. Nykomlingen AIK 

hade vunnit de två första mötena lagen emellan, två möten som båda präglats av oroligheter på 

läktarna. De oroligheterna var dock ingenting mot vad som ägde rum den 22:a december och vad 

som senare skulle beskrivas som ett ”skandalderby” vars händelser ”saknar motstycke i svensk 

ishockey” (Hockeyexpressen 1).   

För att beskriva händelseutvecklingen och ge en bild av vad som hände i Ericsson Globe Arena 

(Globen) kvällen den 22:a december publiceras nedan Hockeyexpressens utdrag ur 

disciplinnämndens dom. Utdraget är en form av loggbok som beskriver vad som hände och när det 

hände: 

 

AIK: 

12.00(matchminut) – Bråk på AIK:s ståplats - bråk med ett större antal personer. Bland annat en 

ordningsvakt skadas. 

30.19 – Rökutvecklare på AIK:s ståplats - Kraftig gulfärgad rök utsöndras. Matchen avbryts två 

minuter. 

30.42 – Rusningar av supportergrupper m.m. - Fansen rusar över läktaren och skrämmer 

sittplatspubliken 

57.50 – Försök till rusning - AIK-fans rusar mot Djurgården dito, men stoppas av polis 

 

Djurgården: 

30.42 – Rökutvecklare på DIF ståplats m.m. - Kraftig rödfärgad rök utsöndras 

30.42 – Rusningar av supportergrupper - Fansen rusar över läktaren och skrämmer 

sittplatspubliken 

57.50 – Hets mot AIK-supportrar - provocerande banderoll riktad mot AIK-publiken 

(Hockeyexpressen 1, 2011) 
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I efterspelet till decemberderbyt tilldömdes AIK Ishockey böter på 200 000 kronor av Svenska 

ishockeyförbundets disciplinnämnd. Följande citat är hämtat ur disciplinnämndens dom gentemot 

AIK där klubben alltså ålades att böta 200 000 kronor:  

”Disciplinnämnden anser att de skeenden som ovan beskrivits är mycket allvarliga och 

skadliga för svensk ishockey. Händelserna saknar motstycke inom svensk ishockey och det 

som inträffat bör därför tas på stort allvar.” 
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6 Definition av begrepp 

I detta kapitel ämnar jag kort redogöra för min definition av några, för denna studie, viktiga begrepp. 

Begreppen ifråga är de inom kriskommunikation vanliga uttrycken: image, kategoria och apologia.  

6.1 Image 

Om man slår upp ordet ”image” i Svenska Akademins ordlista kan man läsa följande beskrivning: 

”Föreställning om en person, vara eller företag” (SAOL). Efter denna mening nämns också ordet 

”anseende”. Den här definitionen förklarar på ett bra sätt ordet image, det handlar om vad 

omgivningen har för föreställning om ett företag, dvs. vad företaget har för anseende. I William L. 

Benoits bok Accounts, excuses, and apologies – A theory of Image Restoration Strategies, som 

också utgör en teoretisk grund för denna studie, diskuterar Benoit begreppet ”image” och varför det 

är så viktigt att ta i beaktning. Benoit skriver bland annat så här: ”Ett andra skäl till varför image 

eller rykte är viktigt har att göra med dess roll i påverkan-processen.” Benoit stöder sig här på den 

antike retorikern Isokrates och exemplifierar, genom dennes verk Antidosis, hur talarens ethos eller 

tidigare rykte kan spela en viktig roll för talets effektivitet (Benoit, 1995: 69). Benoit gör alltså en 

koppling mellan image och ethos. I denna studie kommer dock, för att inte röra ihop begreppen allt 

för mycket, begreppen ”image” eller ”anseende” att användas. 

6.2 Kategoria och Apologia 

En viktig aspekt när man studerar olika situationer som krävt eller kräver ett återupprättande av 

någons anseende är tankarna kring ”kategoria” och ”apologia”, där kategoria står för anklagelserna 

som riktas mot någon och apologia står för försvaret. På så vis är kategoria och apologia tätt 

sammanflätade då ju apologia utgör reaktionen på kategoria (Vigsö, 2010: 364). Benoit påpekar 

också detta och hänvisar till universitetsprofessorn och retorikern Halford Ross Ryan och dennes 

tankar kring att man måste studera försvaret, apologia, i ljuset av anklagelsen, kategoria. 
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7 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie grundar sig i olika kriskommunikationsteorier. I 

min studie har jag framförallt valt att använda mig av William L. Benoits teori kring olika 

apologiastrategier, dvs. hur man i en kris kan återupprätta sitt anseende genom olika 

försvarsstrategier. Utöver Benoits teori har jag också använt mig av W.T Coombs tankar kring 

tidigare krisers påverkan på en nuvarande kris och Keith Michael Hearits tankar kring hur en 

apologia bör utformas. Nedan följer en kort redogörelse för dessa teorier.  

7.1 Benoit 

Med sin bok, Accounts, Excuses, and Apologies. A Theory of Image Restoration Strategies, ville 

William L. Benoit integrera tidigare retorisk forskning om apologia och olika försvarsstrategier för 

att sedan, med denna forskning som utgångspunkt, skapa en teori kring image restoration, dvs. hur 

man återupprättar sitt anseende (Benoit, 1995: preface). Enligt Benoit kan en attack mot ens 

anseende innefatta två komponenter: 

1. Något icke önskvärt har inträffat. 

2. Jag är ansvarig för det som inträffat.  

Bara om den i sammanhanget viktiga målgruppen (i det här fallet AIK:s publik och sponsorer) tror 

att båda omständigheterna är sanna så är ens rykte i fara (Benoit, 1995:71-72). Detta är nyckeln i 

Benoits teori kring image restoration och således också i denna studies aktuella fall, dvs. huruvida 

folk tror att AIK är skyldiga för det som hänt eller om de anser att AIK var ansvariga för att 

förhindra det som hände. 

Att Benoits arbete mynnade ut i en egen teori berodde främst på två saker. För det första fanns 

det ingen samlad mer generell teori som tog hänsyn till alla upptäckter på området. För det andra 

lade Benoit märke till att det mesta av den forskning som bedrivits var av en deskriptiv karaktär 

snarare än en preskriptiv. Det fanns gott om teorier som förklarade hur saker och ting är, men det 

saknades alltså en teori som förklarade hur man bör göra (Benoit, 1995:29).  

I sin uppsats Att bemöta kritik för att vårda sitt ethos från 2003 har Jonna Hedaeus gjort en 

utmärkt sammanställning av Benoits teori. Efter den grafiska sammanställningen förklaras sedan 

varje strategi och vilka fördelar respektive nackdelar det för med sig att välja någon utav dem. 
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Figur 1. (Hedaeus, 2003: 9) 

Denial innebär att man förnekar, antingen att händelsen överhuvudtaget ägt rum, eller att man själv 

skulle vara skyldig till det som inträffat. Ett enkelt förnekande ger, förutsatt att motsatsen inte 

bevisas, en stark försvarsgrund. Ett förnekande kan dock medföra att omgivningen ställer sig frågan, 

”om du inte gjorde det, vem var det då som gjorde det?”. En form av förnekande, och kanske än mer 

effektivt då det också lägger allt fokus på någon annan, är att anklaga någon annan för att vara 

skyldig, det Benoit kallar ”shifting the blame” (Benoit, 1995: 75). 

Evading of responsability innebär att man är oförmögen att helt och fullt förneka sitt ansvar i 

händelsen, men att man på olika sätt kan försöka kringgå sitt ansvar och därmed reducera effekten 

av det. Den första strategin för att göra detta kallas ”provocation” och innebär att man hävdar att 

man blev provocerad att göra det och att man därför inte kan hållas skyldig: ”De har kastat äpplen 

på mitt hus i flera år och det var därmed inte mer än rätt att jag bussade hunden på dem”! 

Den andra strategin för att kringgå ansvar kallas ”defeasibility” och innebär att man hävdar att 

man saknade information om, eller kontroll över, viktig information i händelseförloppet: ”Polisen 
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hade inte informerat oss om att en så stor mängd supportrar skulle dyka upp till matchen och vi hade 

därför inte möjlighet att genomföra nödvändiga förberedelser”.  

För det tredje kan man kringgå ansvar genom att hävda att allt berodde på en olyckshändelse, 

”accident”: ”Ett helt osannolikt, och mycket olyckligt, olycksfall ledde till att radioaktiv strålning 

läckte ut ur reaktorn”.  

Slutligen kan man också kringgå ansvar genom att åberopa det faktum att man är ansvarig för det 

som hände men att man i grund och botten menade väl (”good intentions”): ”Vi ville erbjuda ett så 

säkert arrangemang som möjligt. Att sedan halva publiken missade första halvlek på grund av 

förlängda säkerhetsrutiner kan vi bara beklaga, men vi gjorde det för allas bästa” (Benoit, 1995: 76-

77).  

Reducing offensiveness of event innebär att man försöker förminska omgivningens negativa 

upplevelse av det som inträffat. Benoit listar sex stycken sätt för att uppnå detta och först ut är 

”bolstering”, dvs. att man framhäver sig själv eller saker man gjort tidigare: – Jag, som skänkt så 

mycket pengar till välgörenhet, hur skulle jag kunna vara skyldig till förskringring?  

Ett annat sätt att förminska den negativa upplevelsen är att reducera eller minimera betydelsen, 

dvs. att man omdefinierar vad som faktiskt hänt (”minimization”):  

– Det är långt ifrån så illa som tidningarna försöker få det till, vad som faktiskt hänt är att… 

En tredje möjlig strategi är att jämföra det som inträffat med någon liknande, men ännu värre, 

händelse. På så vis kanske det aktuella problemet hamnar i en bättre dager, s.k. ”differentation”. En 

liknande strategi är ”transcendense” som innebär att man placerar det inträffade i en mer positiv 

kontext. Benoit exemplifierar denna strategi med Robin Hoods förklaring att han inte utför stölder 

utan att det snarare handlar om assistens till de fattiga.  

Den femte, och näst sista, strategin är mer offensiv än de övriga då den helt enkelt går ut på att 

rikta en motanklagelse mot den som anklagar (”attack the accuser”). Ett lysande exempel var när 

Fredrik Reinfeldt uppmanade Göran Persson att ”sopa rent framför den egna dörren” innan Persson 

anklagade moderaterna för att bedriva en skattesänkningspolitik som bara gynnade 

höginkomsttagare. Detta då moderaterna tagit fram siffror som visade att Perssons egen skatt sänkts 

med flera hundra tusen till följd av den socialdemokratiska regeringens förslag (Sveriges Television 

3). Slutligen kan man förminska omgivningens negativa upplevelse av händelsen genom att helt 

enkelt erbjuda sig att ersätta eller kompensera de som drabbats. Man erkänner då sin skuld, men kan 

samtidigt rädda sitt anseende då man, genom ersättningen, faktiskt uppvisar en vilja att göra rätt för 

sig (Benoit, 1995: 77-78). 

Corrective action är en form av korrigerande åtgärd där den anklagade helt enkelt tillkännager 

att man har för avsikt att korrigera det som gått snett. Det kan ske på två olika sätt: antingen 
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återställer man det som skadats så att det blir som förut eller så återställer man det samtidigt som 

man vidtar åtgärder för att det ska hända igen (Benoit, 1995: 79). 

Mortification är den sista av Benoits strategier och den innebär helt enkelt att man kryper till 

korset, erkänner sin skuld, och ber om förlåtelse. Om ursäkten upplevs vara trovärdig och uppriktig 

kan den anklagade tas till nåder och därmed återupprätta sitt anseende (Benoit, 1995: 79).   

7.2 En apologias utformning och innehåll enligt K. M. Hearit 

I sin bok Crisis Management by Apology presenterar Keith Michael Hearit några tankar om hur en 

apologia ska utformas samt vilka krav som bör uppfyllas för att en apologia ska uppfattas som 

moraliskt ok. Då jag kommer att använda mig av Hearits tankar när jag närmare studerar AIK:s 

agerande presenteras även hans tankar här. 

 För att en apologia ska uppfattas som moraliskt ok ska den vara: 

 Sanningsenlig 

 Ärlig 

 Snabb
2
  

 Frivillig  

 Vända sig till samtliga intressenter 

 Utföras i en passande kontext 

(Hearit, 2006: 64) 

Vidare bör en apologia, enligt Hearit, utformas enligt följande krav: 

 Apologian ska explicit erkänna misstag eller felaktiga handlingar 

 Helt och fullt ta på sig ansvar och erkänna skuld 

 Uttrycka ånger 

 Kunna sätta sig in i de drabbade intressenternas situation 

 Be om förlåtelse 

 Söka försoning med drabbade intressenter 

 Göra all relevant information offentlig 

 Erbjuda en förklaring som tillmötesgår intressenternas förväntningar 

 Erbjuda ett utförande av passande åtgärder 

 Erbjuda passande kompensation 

(Hearit, 2006: 69) 

                                                 
2
 Med ”snabb” menas att apologian inte får dröja alltför länge efter den aktuella händelsen. 
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7.3 W.T. Coombs om tidigare krisers inverkan på en befintlig kris 

Inom kriskommunikationsforskning har man tidigare påvisat att en organisations tidigare kriser 

påverkar hotet mot organisationens rykte om krisen beror på en medvetet felaktig handling av 

organisationen i fråga (Coombs, 2004: 265). I sin artikel Impact of Past Crises on Current Crisis 

Communication: Insights From Situational Crisis Communication Theory lyfter dock Coombs en 

nyare undersökning som visar att tidigare kriser – oavsett om krisen beror på ett medvetet fel eller 

en olycka – kan ha en inverkan på en nuvarande kris. Inverkan som tidigare kriser kan ha handlar då 

enligt Coombs om: ”en intensifiering av hotet mot organisationens rykte” (Coombs, 2004: 265). 

Informationen om tidigare kriser påverkar nämligen hur en ny kris tas emot (Coombs, 2004: 269).  

Hur aktualiseras då gamla kriser? Framförallt genom media och i sammanhanget bör man därför 

nämna den viktiga roll som media spelar i införandet av tidigare krisers påverkan. Eventuella 

tidigare kriser finns nämligen inte bara i människors minnen utan det är också vanligt att media i 

samband med nya kriser lyfter upp, och på nytt aktualiserar, gamla kriser (Coombs, 2004: 284). I 

AIK:s fall kan det handla om artiklar där man ägnar en del av uppslaget åt att redogöra för 

”klubbens tidigare problem med våldsamma supportrar”. Exempel på detta kunde man se i samband 

med nyhetsrapporteringen kring läktarskandalen i Södertälje den 25 april 2011. I sitt inslag visade 

tv4 inte bara klipp från den aktuella händelsen, man visade även bilder från tidigare bråk som 

sträckte sig så långt tillbaka som 1995, alltså sexton år gamla klipp (Fotbollskanalen 2011). 

Organisationens historia av tidigare kriser kan då leda till att kris börjar ses som ett mönster istället 

för en isolerad händelse (Coombs, 2004: 272). Ett scenario som inte är positivt ur ett 

kriskommunikativt perspektiv. Ett exempel på att ett sådant scenario dock redan kan vara ett faktum 

för AIK framgår i SVT: s rapportering från matchen mellan Syrianska och AIK. Man konstaterar då 

att ”händelsen bara är en i raden av problem vid AIK-matcher” (Sveriges Television 2011). 

Hur ska man då förhålla sig till eventuella tidigare kriser när man befinner sig i en krissituation? 

Coombs menar att det först handlar om att göra en uppskattning av hur mycket folk känner till kring 

tidigare kriser och sedan ta hänsyn till den förkunskapen i sin kommunikation (Coombs, 2004: 265). 

Vidare menar Coombs att när en organisations rykte börjar hotas bör organisationens 

kommunikation demonstrera ansvarstagande för problemet och omtanke kring eventuella offer. I 

fallet AIK kan det ex. handla om ett uttalande där klubbarna tar på sig ansvaret för säkerheten och 

att man ber om ursäkt till de åskådare som eventuellt utsatts för obehag. Samtidigt är ett ökat 

ansvarstagande ofta kopplat till en ökad kostnad och det bör därför användas med största 

försiktighet (Coombs, 2004: 269). Detta leder oss in på en av svensk idrotts hetaste frågor just nu; 

vem bär ansvaret för supporterproblematiken – klubben eller samhället? Hur den frågan kan påverka 

AIK:s val av kommunikation diskuteras vidare längre fram i denna studie. 
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8 Tidigare forskning 

Kring kriskommunikation har det genomförts en hel del forskning och flera auktoriteter på området 

finns också representerade i denna studies teoretiska utgångspunkter. Inom studiens mer specifika 

område, dvs. kriskommunikation kopplat till idrott i allmänhet och supporterproblematik i 

synnerhet, är den tidigare forskningen begränsad. Dock finns det viss forskning som är relevant för, 

och på olika sätt angränsar till, ämnet för denna studie och jag tänkte här kort redogöra för några 

exempel. 

8.1 Kriskommunikation ur ett supporterföreningsperspektiv 

2008 författade högskolestudenterna Joakim Oskarsson och Simon Lindell en kandidatuppsats med 

titeln Supporterkultur i kris?. Studien var en kvalitativ forskningsrapport där studenterna hade för 

avsikt att: ”undersöka hur svenska supporterföreningar arbetar för att skapa förtroende kring sig 

själva och sitt varumärke i förhållande till medierapporteringen kring fotbollsvåldet” (Oskarsson och 

Lindell, 2008: 2).  

Oskarssons och Lindells studie hade med andra ord ett liknande syfte som denna studie, med 

skillnaden att deras huvudaktör var supporterföreningarna medan denna studie syftar till att 

undersöka hur själva idrottsklubben agerar och kommunicerar. Studierna har dock gemensamt att de 

båda vill undersöka hur medias rapportering kring supporterproblematiken påverkar förtroendet och 

varumärket för respektive aktör. En intressant slutsats av Oskarssons och Lindells studie, och som 

delvis också går i linje med resultatet av denna studies undersökning, är medias bruk av olika 

benämningar på diverse supportergrupperingar. I sin slutsats konstaterar Oskarsson och Lindell 

följande: ”supporter och huligan skrivs i samma sammanhang och det blir svårt för publiken att 

skilja dem åt. Bilden av supportern blir därför i flera fall snedvriden”. 

8.2 Pressens skildring av supporterproblematiken 

Ytterligare exempel på tidigare forskning som rör sig i gränslandet till ämnet för denna studie är 

Fredrik Briselius undersökning av hur svensk press skildrar fotbollsrelaterat våld. Briselius uppsats 

berör inte specifikt kriskommunikation men den lyfter en del andra intressanta aspekter kring hur 

pressen arbetar för att beskriva supporterproblematik och våldsyttringar som är kopplade till diverse 

idrottsevenemang. Ett ämne som också berörs i denna studie.  

En av Briselius slutsatser är det faktum att medierna ofta lyfter upp och aktualiserar tidigare 

incidenter i sin rapportering från en aktuell händelse (Briselius, 2010: 32). Detta går också i linje 

med Coombs teori om tidigare krisers inverkan som också utgör en av de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie. 
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9 Material 

Materialet för denna studie kommer nästintill uteslutande utgöras av olika sorters texter. Texterna 

ifråga är framförallt hämtade ifrån tidningar, men även texter publicerade av AIK själva kommer 

ligga till grund för själva analysen. Vad gäller texterna som är hämtade från media har det gjorts 

vissa begränsningar för att minska omfånget. Exempelvis används endast texter ifrån en enda 

tidning, nämligen Hockeyexpressen som är Expressens hockeybilaga. Anledningen till denna 

begränsning är att den flitigaste och mest initierade bevakningen av svensk elithockey idag bedrivs 

av landets två kvällstidningar - Aftonbladet och Expressen. De lägger mycket resurser på att bevaka 

elithockeyn och deras webbplatser är också de som drar mest publik (Sveriges Annonsörer 2011). 

Genomslaget för dessa medier får anses vara mycket högt och därmed kan man även dra slutsatsen 

att de spelar en viktig roll i den kris studien ämnar undersöka. Att analysera båda dessa mediers 

texter hade dock varit överflödigt då deras texter påminner väldigt mycket om varandra. Därför har 

ett val gjorts att endast använda Hockeyexpressens texter. Samtliga texter från Hockeyexpressen är 

producerade och publicerade i anslutning till derbyt den 22:a december. Det handlar om rapporter 

från kvällen, intervjuer med spelare och tränare, samt krönikor av Hockeyexpressens utsända. 

Utöver detta kommer också en del av de texter AIK själva producerat analyseras. Det handlar 

både om texter som kommunicerats publikt och texter vilkas syfte snarare varit att lägga en 

strategisk, kommunikativ grund. De strategiska dokumenten kommer framförallt användas för att 

lägga en god grund inför, och efter, själva analysen. För själva analysen kommer endast en, utöver 

texter hämtade ifrån media, text ifrån AIK Ishockey användas. Denna text författades av AIK:s 

ordförande Peter Mellqvist tillsammans med Djurgårdens dito samma kväll som händelserna i 

Globen ägde rum. Texten är ett gemensamt uttalande ifrån klubbarna, men fokus kommer ligga på 

hur AIK kommunicerar genom denna text. 

Samtliga texter som använts i denna studie finns med som bilagor. Då det handlar om en rad 

liknande texter från ett och samma medie har de namngetts med olika nummer och bokstäver. 

Texterna hämtade från Expressen blir A1, A2, A3 och så vidare medan texten från AIK Ishockey 

blir B1. 

9.1 Texter hämtade från Hockeyexpressen: 

 Text A1: ”Widing: AIK-fans spottade på oss” 

 Text A2: ”Derbyt fick avbrytas efter jätteskandalen” 

 Text A3: ”Prins Daniel flydde från kaoset i Globen” 

 Text A4: ”Ek: Glädjen över derbyn är borta” 

 Text A5: ”Melin: Man är orolig för släkt och vänner” 
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 Text A6: ”Ridderwall skyller kaoset på AIK-fansen” 

 Text A7: ”Nyström: Enda minne blir en rädd sjuåring” 

 Text A8: ”Klubbarna fördömer våldet på läktarna” 

9.2 Texter hämtade från AIK Ishockey: 

 Text B1: ”AIK och Djurgården tar avstånd” 

9.3 Om kvällstidningarnas journalistik 

Med anledning av det specifika valet av material ämnar jag här nämna något kort om kvällstidningar 

och deras specifika och mycket karakteristiska journalistik. Kvällstidningarna har tidigare, vilket 

framgår på namnet, varit ett komplement till de så kallade morgon- eller dagstidningarna. Till 

skillnad från dagstidningarna, som till stor del lever på prenumerationer, har kvällstidningarnas 

försäljning byggt på lösnummer. Detta har fått vissa konsekvenser för hur tidningarna väljer att 

framställa sina nyheter. Åsa Kroon Lundell beskriver det så här:  

”En s.k. kvällstidning eller tabloid erbjuder ett speciellt format för att förmedla nyheter och 

nöjen, i så måtto att där används vissa presentationsformer som skiljer sig från andra medier. 

Försäljningen bygger på lösnummer, vilket är ett av skälen till att attraktionskraften i det som 

berättas behöver vara hög för att konsumenten ska köpa tidningen; vårt intresse ska fångas 

med sensationella löpsedlar, feta rubriker, och en hög andel bildbaserat material” (Ledin & 

Moberg, 2010: 253-254).  

Detta resonemang kan i viss mån också appliceras på de nya tidningsforum som uppstått i 

samband med Internets framväxt. På Internet handlar det inte om att sälja så mycket lösnummer som 

möjligt, istället försöker man locka till sig så många besökare som möjligt då höga besökssiffror gör 

sidan mer attraktiv för annonsörer. Dessutom är nyhetssidorna alltid intresserade av att behålla 

besökaren på sin sida så länge som möjligt vilket öppnar ett fönster för kvällstidningarnas 

traditionella disposition med intresseväckare såsom ”sensationella löpsedlar, feta rubriker, och en 

hög andel bildbaserat material”. 

Jag vill också nämna någonting kort om den specifika diskursen ”sportjournalistik”. I denna 

studie kommer jag nämligen inte bara använda mig av ett material hämtat ifrån en kvällstidning, 

materialet ifråga kommer dessutom från tidningens sportredaktion vilket gör det än lite mer 

speciellt.  Sportjournalistiken är speciell på så vis att den inte bara skildrar nyheter utan att den även 

försöker leverera ett visst mått av spänning. Sport handlar ju till syvende och sist om underhållning. 

Dessa dramaturgiska grepp syns tydligt i tidningarnas texter. Kroon Lundell beskriver det så här:  
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”Språket är färgstarkt, metaforerna rikliga och enskilda journalisters subjektiva kommentarer 

blandas med mer faktabaserade av presentationer av sådant som hänt. Händelser och skeenden 

beskrivs ofta som vore de på liv och död; det är 'vi' mot 'dom' och känslomättade upplevelser 

får en central roll i förmedlingen”.  

Detta speciella språk och framställningssätt ställer vissa krav på förförståelse ifrån mottagarens 

sida. Något Kroon Lundell också är inne på: ”En van sportläsare känner igen och bygger sina 

förväntningar på texterna utifrån kunskaper om genren, om specifika journalister och om 

kvällstidningsformatet i vilket detta inryms” (Ledin & Moberg, 2010: 254). 
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10 Metod 

Inom kriskommunikation finns det få, om alls några, fasta metoder som utan modifiering går att 

tillämpa på varje enskild kris. För denna studie har jag därför valt en metod som bottnar i en 

interpersonell textanalys, men som anpassats för studiens specifika situation och dess specifika 

syfte. Detta, att analysen anpassats och modifierats för att bättre passa den aktuella studien, är inte 

på något sätt ovanligt när det gäller textanalys som arbetsform. Tvärtom är det så att textanalysen 

alltid måste brukas med urskiljning, ett visst mått av tolkande finns allestädes närvarande och 

textanalysen skiljer sig därmed från situation till situation, från kontext till kontext (Hellspong & 

Ledin, 1997: 47).  

Att kartlägga textens kontext är ofta en bra utgångspunkt när man påbörjar en textanalys, så även 

i detta fall (Hellspong & Ledin, 1997: 47). Som Hellspong och Ledin konstaterar är nämligen en text 

”alltid kontextuell, den verkar alltid i ett sammanhang” (Hellspong & Ledin, 1997: 221). Att 

kartlägga detta sammanhang är viktigt för förståelsen och tolkningen, inte minst när det handlar om 

att kartlägga förutsättningarna för en kris. Därför kommer min analys lägga visst fokus vid att 

kartlägga kontexten. 

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie bland annat att undersöka hur media beskriver 

krisen och hur AIK själva kommunicerar genom krisen. För att få svar på detta har en form av 

interpersonell textanalysmetod använts. Detta då den interpersonella textanalysen, i likhet med 

denna studie, syftar till att undersöka hur en text verkar mot sin omgivning (Hellspong & Ledin, 

1997:158). Denna interpersonella analysmetod har sedan, med lite olika modifieringar, tillämpats på 

såväl de texter som hämtats från media som de texter AIK själva producerat. Gemensamt för 

samtliga texter är att analysen, utifrån sin interpersonella struktur, försöker reda ut vilka hållningar 

texterna intar i form av språkhandlingar kring den aktuella situationen och dess aktörer (Hellspong 

& Ledin, 1997:158). Av de allmänna språkhandlingar Hellspong och Ledin redogör för kommer 

analysen framförallt fokusera på ”påståenden”. Exempel på sådana påståenden är de eventuella 

anklagelser (kategoria) som riktas mot AIK och sedermera också de påståenden som utgör deras 

eventuella försvar (apologia). 

Metoden är av en kvalitativ natur snarare än en kvantitativ dito. Valet att tillämpa en kvalitativ 

metodik föll sig naturligt med tanke på studiens ambition att uppnå en djupare förståelse av 

texternas innehåll och deras roll i den aktuella krisen. Ett kvalitativt förhållningssätt bedömdes 

lämpligare för denna studie än ett kvantitativt dito, då studiens syfte snarare är att visa hur ett ord 

används än hur ofta det används.  
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Vad gäller tolkningsinriktningen för denna studie kommer den främst ske utifrån en 

sändarorienterad tolkning, men jag kommer även i viss mån tillämpa en mottagarorienterad dito 

(Hellspong & Ledin, 1997: 223). Att fokus ligger på en sändarorienterad tolkning beror främst på 

texternas karaktär där det finns en tydlig avsändare vars kommunikation enklare kan brytas ned och 

analyseras. 
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11 Resultatredovisning och analys 

I följande kapitel presenteras resultatet av den analys som genomförts på studiens material. I grova 

drag innehåller själva resultatredovisningen två olika delar. Den första delen av kapitlet redogör för 

medias beskrivning av händelsen och de eventuella anklagelser och hot som riktas mot AIK 

Ishockeys image och anseende. Del två av resultatredovisningen innehåller en analys av det 

uttalande AIK själva gjorde. Efter den mer detaljerade resultatredovisningen följer en kort 

sammanfattning som sedan ligger till grund för en vidare analys av resultatet där också 

analysresultaten sätts i relation till studiens teoretiska utgångspunkter.  

Innan jag redogör för dessa två delar vill jag dock kort nämna något om AIK Ishockeys 

kommunikationspolicy. 

11.1 Kommunikationspolicyn för AIK Ishockey 

Under våren 2010 utarbetade AIK Ishockey en ”Kommunikationspolicy för AIK Ishockey” (se 

bilaga). Syftet med kommunikationspolicyn är att säkerställa att AIK Ishockey når ut med sitt 

budskap på bästa sätt. En av anledningarna till att klubben utarbetat en kommunikationspolicy är att 

man insett vilken maktfaktor media och enskilda journalister utgör. Klubben är medveten om att 

”bilden av AIK Ishockey bestäms till stora delar av massmedia”. Genom att förse journalisterna och 

media med ”relevant, snabb och riktig information” hoppas AIK Ishockey undvika scenarion där 

medierapporteringen bygger på skvaller, rykten, spekulationer eller rena felaktigheter. Ett sådant 

scenario gynnar inte AIK Ishockey. I arbetet för att uppnå ett så gott resultat som möjligt strävar 

klubben efter att vara ”öppen, tillgänglig och uppriktig”. Vidare önskar klubben att 

kommunikationen ska ske snabbt så att man på så sätt minimerar risken för felaktiga nyheter, rykten, 

spekulationer och så vidare (Kommunikationspolicy för AIK Ishockey). 

11.2 Situationskontexten 

Den för studien aktuella situationen består av, likt alla andra krissituationer, en mångbottnad 

situationskontext. Under rubriken ”Bakgrund” finns en redogörelse för svensk supporterproblematik 

i allmänhet och AIK:s tidigare supporterproblematik i synnerhet. Under rubriken ”Bakgrund” finns 

det dessutom en redogörelse för vad det faktiskt var som hände i Globen kvällen den 22 december 

2010.  

 Alla, eller flera av, dessa kontexter finns med i journalisternas medvetande när de rapporterar om 

derbyt den 22:a december. I sin analys av Sportbladets artikel om Helena Jonssons misslyckande i 

OS konstaterar Åsa Kroon Lundell att: ”journalisterna ur en dialogisk synvinkel inte kan rapportera 

objektivt om faktiska händelser, personer, situationer eller uttalanden” (Ledin & Moberg, 2010: 
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253). Detta då journalisterna gör: ”aktiva (om än inte alltid överlagda eller medvetna) språkliga val 

för att beskriva utvalda aspekter av utvalda händelser som har verklighetsförankring” (Ledin & 

Moberg, 2010: 253).  

 På samma sätt finns det också en mångbottnad situationskontext hos dem som är mottagare för 

dessa texter. Som Kroon Lundell konstaterar kommer alltså inte läsaren ”som ett ’vitt blad’ till en 

medietext, utan relaterar det dialogiskt till omgivande kontexter om vilka man har kunskaper…” 

(Ledin & Moberg, 2010: 254). Flera olika sorters kontexter är alltså i omlopp när texterna i denna 

studie produceras av sändaren och mottas av mottagaren. 

11.3 Hockeyexpressens texter 

Nedan följer en genomgång av analyssvaren på de texter som hämtats från Hockeyexpressen.  

11.3.1 Text A1 – ”AIK-fans spottade på oss” 

Hela rubriken, ”AIK-fans spottade på oss”, är ett påstående utifrån djurgårdsspelaren Daniel 

Widings citat: ”De kom ner och gapade lite vid vårt bås. Det var några AIK-grabbar. Vi sa inget. 

Men de spottade.” 

 Nämnvärt är att Hockeyexpressen i rubriken omformulerat Widings citat till det mer 

iögonfallande: ”AIK-fans spottade på oss”. Fokus i artikeln ligger väldigt tydligt på den information 

som presenteras i rubriken. Där tydliggör Hockeyexpressen att det var just AIK-fans som utförde 

illdådet. Påståendet i rubriken kan ses som en form av kategoria då det så tydligt markerar att det var 

fans till AIK som felade.  

 Vidare förmedlar Hockeyexpressen mer eller mindre explicit en bild av vad det var som hände i 

Globen den 22:a december. Man beskriver stämningen som ”hotfull” och i Daniel Widings citat 

framgår det att ”AIK-grabbarnas” aktion gentemot djurgårdsspelarna var helt oprovocerad: ”Vi sa 

inget. Men några AIK: grabbar spottade på oss.” 

 I slutet av artikeln levererar Widing ytterligare några intressanta citat. För det första säger han: 

”det är bara att hoppas att inga oskyldiga blir skadade”. Följdfrågan blir då: Om det finns oskyldiga, 

vilka är då de skyldiga - ”AIK: grabbarna”? Widing fortsätter med konstaterandet: ”så länge de 

håller på med varandra får de göra det”. Vilka syftar Widing på här? Och är det verkligen ok, ur 

föreningens och samhällets perspektiv, att de håller på så länge de bara håller på med varandra? 
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11.3.2 Text A2 – ”Derbyt fick avbrytas – efter jätteskandalen” 

Återigen ett tydligt rubrikfokus där Hockeyexpressen konstaterar att ”Derbyt fick avbrytas – efter 

jätteskandalen”
3
. Påståendet att händelserna runt derbyt är en skandal förstärks med ordet ”jätte”. 

 Hockeyexpressen påvisar också det paradoxala i att derbyhuliganer stormade varandras läktare 

samtidigt som Jimmie Ölvestad gjorde 2-1 för Djurgården. Det paradoxala ligger i att den egentliga 

huvudattraktionen under en hockeymatch, själva hockeyn, så tydligt hamnar i skuggan av det faktum 

att huliganerna ”hellre ville slåss”.  

 Att det är just huliganer som hellre vill slåss framgår dock inte helt tydligt då artikelförfattaren 

till en början pratar om ”överladdade fans” innan han övergår till att skriva ”huliganer” och 

sedermera också ”AIK-huliganer”. Under en och samma artikel får alltså en och samma grupp fyra 

olika epitet; derbyhuliganer, överladdade fans, huliganer och AIK-huliganer.  

 AIK:aren Daniel Rudslätt konstaterar att spelarna vill göra upp det här på planen. Det innebär 

alltså att några grupper gör upp matchen på läktaren. Eller åtminstone att de upplever att de gör upp 

matchen på läktaren. 

 Vidare konstaterar expertkommentatorn Leif Boork lite motsägelsefullt att ”nu måste alla ta tag i 

det här. De som har ansvaret, alltså myndigheterna”. Enligt Boork måste alltså alla ta tag i det, men 

med ”alla” menar han myndigheterna.   

Mot slutet av artikeln beskriver artikelförfattaren hur ”ett vilt slagsmål utbröt på AIK-sektionen i 

Globen” och att ”flera AIK-huliganer slogs med ordningsvakterna på läktaren”. Vad som verkar 

vara ett internbråk mellan olika AIK:are kommenteras också av expertkommentatorn Petter 

Rönnqvist: ”Skandal. Helt otroligt. De står och slår sina egna ordningsvakter”. 

11.3.3 Text A3 – ”Prins Daniel flydde från kaoset i Globen” 

Denna artikel lyfter fram det faktum att prins Daniel var på matchen, men att denne tvingades lämna 

arenan i samband med stökigheterna. Fokus ligger tydligt på påståendet i rubriken, och det faktum 

att ”prins Daniel flydde från kaoset i Globen” nämns inte mindre än fem gånger i artikeln. Vid dessa 

fem tillfällen beskrivs dock prins Daniels avvikande från Globen på hela tre olika sätt: 

 Prins Daniel ”flydde från kaoset i Globen” 

 Prins Daniel ”tvingades lämna derbyt i Globen” 

 Prins Daniel ”fördes springande ut ur arenan under stor dramatik” 

                                                 
3
 Just ordet ”jätteskandal” används frekvent inom sportjournalistik. Detta märks inte minst om man söker på ordet på 

sökmotorn Google. Av de första 10 träffarna är 8 idrottsrelaterade. 
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Artikelns enda innehåll är egentligen rubriken och sedan skrivs den om på lite olika sätt. Först i 

sista meningen, och lite i förbigående, nämns det faktum att Daniel Westling Bernadotte faktiskt 

återvände till sin läktarplats.  

 Användandet av Daniel Westling Bernadotte som person och det faktum att denne tvingades 

lämna Globen skulle kunna liknas vid, vad man inom retoriken brukar kalla, ett kändisargument. Att 

just prinsen tvingades lämna arenan säger egentligen inte mer om själva händelsen än om man 

berättat om någon annan ”vanlig” åskådare som tvingats lämna, men det faktum att just prins Daniel 

fick lämna arenan förstärker känslan av att derbyt var ett stort kaos. 

11.3.4 Text A4 – ”Ek: Glädjen över derbyn är borta” 

Artikelförfattaren Mattias Ek konstaterar redan i rubriken att ”Glädjen över derbyn är borta”. 

Rubrikens påstående sammanfattar artikelns innehåll och artikelförfattarens påstående inför 

framtiden blir därmed: ”Folk kommer vända dem (AIK och Djurgården) ryggen och göra något 

annat än att utsätta sig för ett derby i Globen när säkerheten är så här kass.”  

 Den dåliga säkerheten är alltså, enligt Ek, ett av de främsta skälen till att folk inte går, eller i 

framtiden inte kommer att gå, på stockholmsderbyna. Detta påstående är intressant då det indirekt 

rymmer en anklagelse gentemot klubbarna då säkerheten är något som ligger på deras ansvar. 

 Vidare påstår Ek att idioterna i Globen nästan får bestämma. Med ”idioterna” torde Ek mena 

bråkstakarna och även här ryms med andra ord en kritik mot säkerheten. 

 I följande stycke blir Ek nästintill raljant i sitt språk när han uttrycker: ”Om idioterna fick 

bestämma i Globen, och det får de nästan, så skulle AIK och Djurgården spela i tät bengaldimma 

medan folk på läktarna brinner upp.” Påståendet är givetvis draget till sin spets men det vittnar om 

en situation som enligt artikelförfattaren är ohållbar. Människors säkerhet riskeras på grund av 

handlingarna från en viss grupp och den bristfälliga säkerheten.  

Med dramaturgiska grepp målar Ek upp en bild av rökbomber som detonerar, barn som gråter 

och familjer som flyr. Derbyna är, enligt Ek, ingen plats dit man tar vare sig ”vänner eller fiender”. 

Detta då ”Globen kändes farlig”. Sammantaget levererar Ek en bild av Globen som mer påminner 

om en krigszon än platsen för en hockeymatch.  

I likhet med övriga artikelförfattare använder sig Ek också av flera olika epitet för att omnämna 

de som orsakade problem i Globen kvällen den 22:a december. Under artikelns gång använder han 

följande omnämningar: idioterna, de stora pojkarna, AIK-klacken, djurgårdssupportrarna. Att 

använda sig av olika omnämningar för en grupp människor är i sig inte fel. Det blir dock 

problematiskt om man med denna omnämning innesluter fler personer än de som faktiskt åsyftas. 

Risken är då att helt oskyldiga, och i grunden positiva supportergrupperingar, buntas ihop och 

sammankopplas med negativa supportergrupperingar och deras destruktiva gärningar. 
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Avslutningsvis konstaterar Ek nyktert att: ”Lyckan över att ha AIK tillbaka i elitserien kunde ha 

varit större.” Uttalandet är intressant på så vis att det i mångt och mycket pekar ut AIK som boven i 

dramat. Under kvällen har supportergrupperingar från båda håll misskött sig, men ändå är det endast 

AIK som nämns explicit. Åtminstone kan man få intrycket av att det endast är på grund av AIK som 

möjligheten till bråk plötsligt uppstått. En tolkning av ett sådant uttalande skulle kunna vara: ”Nu är 

AIK tillbaka i elitserien och det är lika med problem”. Hur påverkar ett sådant påstående klubbens 

supportrar, övriga hockeyintresserade i landet, eller alldeles vanliga medborgare utan ett särskilt 

intresse för idrott? I nästa mening förtydligar Ek att det faktum att derbyna inte är någon fest beror 

på båda klubbarnas ”fans”, men känslan av att AIK framhävs lite extra kvarstår. Uttalandet skulle 

också kunna ses som en tangering av den tidigare problematik som klubben haft med våldsamma 

supportrar. På så vis får sätts den nuvarande krisen in i ett större sammanhang där även tidigare 

kriser aktualiseras. 

11.3.5 Text A5 – ”Melin: Man är orolig över släkt och vänner” 

Bland Hockeyexpressens artiklar från den 22:a december kommer få AIK:are till tals. Den här 

texten är dock ett undantag då AIK:s tränare Roger Melin intervjuas. Fokus i artikeln ligger dock 

inte, som rubriken också avslöjar, på matchen utan snarare på oroligheterna på läktarna. Melin 

uppges inte ha kunnat fokusera på matchen då denne snarare haft tankarna på annat håll; på alla som 

var där, ”på släkt och vänner”. Melin fick också göra ett kort uttalande om det artikelförfattaren 

beskriver som ”huligankaoset”: ”Fantastiskt tråkigt”.  

11.3.6 Text A6 – ”Ridderwall skyller kaoset på AIK-fansen” 

Redan i rubriken levereras en explicit och mycket tydlig anklagelse gentemot AIK:s fans och 

därmed också AIK som förening då fansen till stor del utgör klubben. Anklagelsen levereras av 

Djurgårdens målvakt Stefan Ridderwall som i artikeln säger följande: ”Djurgårdsfansen skötte sig 

hur bra som helst idag. Det där får stå för AIK”. Längre fram i artikeln kan man läsa att Ridderwall 

”beskyllde AIK - fansen för att ha sabbat för de drygt 11 000 på läktarna”. Trots de uppenbara 

bevisen på att individer från bägge supporterhåll misskötte sig, samt tidigare artiklar av samma 

artikelförfattare (Mattias Ek) som styrker detta, väljer alltså Hockeyexpressen att publicera en artikel 

där AIK-fansen helt och hållet tilldelas all skuld. Nämnvärt är också det faktum att Ridderwall 

använder, och att Hockeyexpressen publicerar, ordet ”AIK-fans” istället för ”AIK-huliganer” eller 

bara ”huliganer”. 
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11.3.7 Text A7 – ”Nyström: Enda minne blir en rädd sjuåring” 

 Texten publicerades morgonen den 23:e december och är på många sätt en bra sammanfattning av 

tidningens rapportering från den aktuella händelsen. Krönikören Magnus Nyström konstaterar att ett 

hockeyderby i Globen ”borde vara en fest”. Men att det är allt annat än festligt”. Vidare uppger 

Nyström att hans enda minne från Globen blir ”en livrädd och gråtande sjuåring”.  

 Nyström använder sig som sagt av ett mycket färgsprakande bildspråk och mycket kraftfulla 

metaforer. Han pratar om huliganer som ”dödade” festen och beskriver hur dessa ”supportrars” 

handlingar skapade ”totalt kaos i Globen”. Crescendo nås i meningen: ”Slagsmål, raketer, otäckt 

våld och vanliga människor som tvingades fly för sina liv”. Att ”vanliga” människor i hög 

utsträckning drabbades poängteras av Nyström som även påpekar att också spelarna blev 

”förtvivlade” av händelseutvecklingen. Nyström ställer sig frågan ”om huliganerna bara visste hur 

ledsna spelarna är över publikvåldet” och konstaterar att ”De som slåss på läktaren ’misshandlar’ 

även klubbarna som de påstår sig älska”. I Nyströms ord ryms med andra ord en tydlig kritik och ett 

tydligt ifrågasättande av bråkstakarnas kärlek till sin klubb. Han kallar dem ”supportrar” och pratar 

om klubbarna som de ”påstår sig älska”. Nyströms hållning går därmed i linje med den hållning som 

klubbarna sedan intog i sitt gemensamma uttalande där man mer eller mindre ifrågasatte äktheten i 

deras supporterskap. Jag kommer lyfta detta ytterligare i samband med analysen av AIK:s texter, 

men först lite mer om Nyströms text.  

Magnus Nyström lämnar nämligen den direkta beskrivningen av händelseutvecklingen och delger 

istället, genom berättelsen om en livrädd sjuåring, sin syn på den aktuella händelsen och det aktuella 

problemet. I sitt möte med pojken berättar Nyström vad han skulle kunna ha sagt till den lilla 

pojken:  

”Välkommen till Stockholm. Så här har vi det när två lag från Stockholm möts. Då är det krig 

utanför isen eller planen. Så här har vi haft det i många år. Och varje gång något händer så får 

man höra att våldet ska stoppas – och sedan händer ingenting”.  

Nyström lyfter upp den enstaka händelsen och gör den till del av en ännu större och mer 

långtgående problematik. På så vis aktualiserar Nyström också, i likhet med Ek, de tidigare kriser 

som klubbarna genomgått kring supporterproblematik och läktarbråk. 

För att avslutningsvis exemplifiera vilken sorts stämning som råder på derbyna publicerar 

Nyström några svar som han fått från spelarna på frågan: ”Får barnen se derbymatcherna i Globen?” 

Svaren tydliggör klubbarnas akuta problem då ingen av spelarna tillåter att deras barn ser matcherna 

på plats. AIK:s Dick Tärnström: ”Nej, inga derbyn. Mina barn skulle hit med sin mamma på första 

derbyt, men det var så obehagligt redan utanför arenan att de åkte hem igen…” 
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I sin relativt långa krönika nämner Nyström överhuvudtaget inte själva matchen, förutom på sista 

raden där han demonstrativt skriver: ”Just ja, det spelades en hockeymatch också. Djurgården vann 

med 3-1”. Krönikan handlar istället uteslutande om våldet och problematiken på läktarna. Den 

avslutar och knyter ihop en natts rapporter från den ovanligt stökiga kvällen i Globen. Nyströms 

krönika var också bland det sista som tidningen publicerade innan de gjorde plats för AIK:s och 

Djurgårdens gemensamma uttalande. 

11.3.8 Text A8 – ”Klubbarna fördömer våldet på läktarna” 

Tidigt på morgonen den 23 december publicerade Hockeyexpressen en artikel där de delgav olika 

kommentarer ifrån spelare, tränare och ledare som dock uttryckte en och samma sak – ett 

fördömande av det som hänt i Globen kvällen innan. Med en tydlig rubrik förmedlar 

Hockeyexpressen hur klubbarna ställer sig till det inträffade. Vidare kommer även spelare från båda 

lagen till tals. AIK:s Jonas Liwing ger uttryck för en förhoppning om att familjer ska vilja komma 

tillbaka: ”Det som händer hör inte hemma på en idrottsarena överhuvudtaget. Jag hoppas att det gick 

bra för de flesta människorna och att familjer fortfarande vill komma tillbaka och titta på hockey”. 

Djurgårdens målvakt Stefan Ridderwall uttrycker sig, som jag varit inne på tidigare, lite mindre 

genomtänkt:  

”Det är svårt att stoppa. Vill de puckla på varandra så får de väl göra det, men gör det utanför. 

Nu drabbar det en massa människor som inte ska bli drabbade. De tycker att de gör föreningen 

och laget väl, men det är helt fel metoder.”  

Ridderwalls första resonemang indikerar mer eller mindre att han tycker att det är ok och att han inte 

ser hur man skulle kunna ha de på något annat sätt. Dock revanscherar han sig genom att ge uttryck 

för att deras metoder är fel. 

 I slutet av artikeln hänvisar Hockeyexpressen till det uttalande som klubbarna gjorde gemensamt 

på sina respektive hemsidor. Man förtydligar här att klubbarna vill ha ”stöttande fans” och att vare 

sig Djurgården eller AIK vill ha ”individer på våra läktare som förstör med destruktiva handlingar 

utan vi vill ha supportrar som älskar sin förening och som stöttar den i vått och torrt.” Detta 

uttalande sätter en viktig ton i klubbarnas kommunikationsstrategi vilket vi kommer titta närmare på 

i nästa stycke.   

11.3.9 Sammanfattning av Hockeyexpressens rapportering och deras kategoria gentemot AIK 

Vid en genomgång av Hockeyexpressens rapporter från och runtomkring händelserna i Globen den 

22:a december är det tydligt att fokus i nyhetsrapporteringen ligger på stökigheterna som orsakades 

av diverse grupperingar inom respektive supporterled. Något annat hade knappast varit att vänta. 
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Efter en händelse som beskrivs som ”en av svensk hockeys största skandaler någonsin” är det 

självklart att hockeymatchen hamnar i skymundan när media ska disponera sin rapportering. Det är 

dock intressant att tydliggöra hur media rapporterar, vilka ordval de använder och vilket ev. ansvar 

de tillskriver AIK Ishockey som förening. Ovan har jag mer utförligt redovisat mina analyser av 

respektive text. I den här sammanfattningen ska jag fatta mig något kortare och enkelt redovisa vilka 

kategoria som riktas mot AIK, dvs. vilka anklagelser som utfärdas mot klubben och om det skapas 

några hot mot deras anseende. Efter denna lista kommer jag också kort kommentera respektive 

punkt.  

 

Lista över Kategoria:  

1. AIK-fans spottade på oss 

2. De slår sina egna ordningsvakter 

3. Säkerheten är kass. 

4. Idioterna i Globen får nästan bestämma 

5. Ridderwall skyller kaoset på AIK-fansen 

6. AIK-huliganer slogs med ordningsvakterna på läktaren 

7. Lyckan över att ha AIK tillbaka i Elitserien kunde ha varit större 

8. Globen kändes farlig 

9. Totalt kaos i Globen 

10. Slagsmål, raketer, otäckt våld och vanliga människor som tvingades fly för sina liv 

11. Ett hockeyderby i Globen borde vara en fest. Men det är allt annat än festligt 

12. Så här har vi det när två lag från Stockholm möts. Då är det krig utanför isen eller planen. 

Så här har vi haft det i många år. Och varje gång något händer så får man höra att våldet 

ska stoppas – och sedan händer ingenting 

 

För det första vill jag redan här påpeka att jag är medveten om att alla punkter i denna lista kanske 

inte uppfyller kraven för vad som ska klassas som en kategoria eller anklagelse. Alla anklagelser är 

exempelvis inte direkt riktade mot AIK, men jag hävdar ändå att de påverkar AIK som förening och 

att AIK därmed är tvingade att förhålla sig till dem. 

De olika anklagelserna kan, lite grovhugget, delas upp i fyra olika grupper. Den första gruppen 

innefattar de punkter som rör AIK-supportrarnas uppförande och agerande under kvällen, dvs. punkt 

1, 2, 5 och 6. Varför jag väljer att se de punkterna som anklagelser eller hot gentemot AIK:s 

anseende beror på att en klubb inte kan särskilja sig från sina supportrar. Supportrarna utgör mycket 

av det som är själva klubben. 
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Den andra gruppen innefattar två punkter som på olika sätt berör säkerheten i Globen, nämligen 

punkt 3 och 4 där punkt 3 är mer explicit och punkt 4 mer implicit. Särskilt punkt 3 får ses som en 

direkt anklagelse mot AIK då det åligger dem som arrangerande förening att ansvara för säkerheten 

inne i arenan. Därmed rymmer även punkt 4 en anklagelse, om än mer implicit, då det givetvis 

aldrig är ok att enskilda åskådare eller supportergrupperingar ”nästan får bestämma” över ett 

arrangemang.    

Den tredje gruppen, punkterna 7-11, berör miljöbeskrivningen av Globen samt redogörelsen för 

vad för slags sinnesstämning som rådde inne i arenan under kvällen den 22:a december. Det handlar 

om beskrivningar av ett kaos, en arena som kändes farlig och en händelseutveckling med raketer 

smällare osv. som snarare liknar rapporteringen från en krigskorrespondent än rapporteringen från 

en sportjournalist. Allt detta summeras med konstaterandet att ett hockeyderby i Globen borde vara 

en fest men att det är allt annat än festligt. Och att ”lyckan över att ha AIK tillbaka i Elitserien kunde 

ha varit större”. Att derbyt upplevs som ”allt annat än festligt” utgör ett väsentligt hot mot 

publiktillströmningen till kommande matcher. Att ”lyckan över att ha AIK tillbaka i Elitserien 

kunde ha varit större” medverkar till en bild av AIK där deras blotta närvaro innebär bekymmer. Inte 

bara för övriga lag i serien utan i förlängningen också för samhället i stort. Ett sådant uttalande kan 

också tänkas aktualisera klubbens tidigare problem med olika sorters supporterproblematik. 

Det gäller i allra högsta grad den fjärde och sista gruppen, nämligen punkt nummer 12. Den 

beskriver såväl ett historiskt som ett nuvarande problem och anklagar samtidigt någon för att inte 

åtgärda det. Jag skriver ”någon” då det inte tydligt framgår vem det är som tidigare sagt att 

problemet ska åtgärdas. Är det klubbarna, hockeyförbundet eller myndigheterna? Det framgår inte 

men det gör det inte mindre viktigt att ta med då flera säkert kan tolka uttalandet som att klubbarna 

inte hållit vad de tidigare utlovat. 

Denna lista över kategoria eller anklagelser var AIK mer eller mindre tvungna att ta hänsyn till 

när de formade sitt ”försvar”, sin apologia. I kommande avsnitt redovisas hur AIK utformade sitt 

försvar och vilka svar som framgick när analysen av AIK:s egenproducerade text var färdig.   
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11.4 Text hämtad från AIK Ishockey 

11.4.1 Text B1 – ”AIK och Djurgården tar avstånd” 

Klockan 23.28 på kvällen den 22:a december publicerade AIK, tillsammans med Djurgården, ett 

uttalande på www.aikhockey.se. Uttalandet, som var undertecknat av AIK:s ordförande Peter 

Mellqvist och Djurgårdens dito Mats Larsson, var klubbens första tydliga agerande sedan kvällens 

tidigare händelser i Globen. Vid den här tidpunkten hade landets olika sport- och nyhetsredaktioner 

redan hunnit mata ut nyheten om de våldsamma stökigheterna i Globen, alla som hade sett TV:s 

nyhets- eller sportsändningar den kvällen, eller besökt någon av tidningarnas webbsidor för den 

delen, visste vad som hade hänt.     

Redan i rubriken tydliggör AIK och Djurgården att de gemensamt ”tar avstånd”. Vad de tar 

avstånd från framgår inte i rubriken men med tanke på den massiva mediebevakningen, samt det 

faktum att texten publiceras på deras egen hemsida, kan det knappast ha undgått någon att det 

handlar om ett avståndstagande från kvällens våldsamheter och beteendet från vissa supportrar. 

Detta tydliggörs också senare i texten. 

I inledningen av texten förklarar klubbarna att de sätter upp riktlinjer för hur man får, och inte 

får, bete sig i samband med klubbarnas respektive matcher. Klubbarna förklarar även att: ”individer 

som inte respekterar de riktlinjer som är uppsatta utan motarbetar oss klubbar genom sina handlingar 

kan knappast kalla sig supportrar”. Just de sista orden, ”kan knappast kalla sig supportrar” är vitala i 

såväl AIK:s kommunikation som denna analys. Vad AIK i själva verket gör här är nämligen att de 

definierar vem som kan kalla sig en ”supporter”. Personer som motverkar klubben och inte 

respekterar de riktlinjer som sätts upp kan uppenbarligen inte göra det. Sådana ”individer” vill AIK 

inte ha på sina matcher då de inte bara förstör för klubben utan även ”ishockeyn i stort”. De här 

individerna hålls istället, enligt klubbarna, som ”ansvariga för att avsiktligt vilja skada sin förening”. 

Ett beteende som klubbarna tar fullt avstånd ifrån.   

Klubbarna konstaterar och förtydligar också att det är klubbarna, och framförallt deras ”riktiga 

supportrar”, som får ta konsekvensen för dessa individers handlingar. I AIK:s kommunikation ryms 

det alltså både ”individer” som ”knappast kan kalla sig supportrar” och ”riktiga supportrar” som får 

ta konsekvensen för individernas felaktiga handlingar. Ambitionen att försöka definiera 

supporterskapet är tydlig, något som också nämns explicit i följande mening: ”Böter, publikbortfall, 

sponsorer som lämnar oss och derbyfester som förstörs, allt detta medan individer som utför dessa 

handlingar får fortsätta att kalla sig supportrar”. Klubbarna vänder sig tydligt mot det faktum att 

vissa individer får fortsätta att kalla sig supportrar trots att deras handlingar så tydligt skadar 

klubbens anseende. I nästkommande mening tydliggör klubbarna också att man ”vill inte ha 

http://www.aikhockey.se/
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individer på våra läktare som förstör med destruktiva handlingar utan vi vill ha supportrar som 

älskar sin förening och stöttar den i vått och torrt”. 

Varför är då AIK:s ambition att försöka definiera ett supporterskap värt att uppmärksamma och 

kommentera? Jo, därför att det handlar om att försvara sig gentemot de anklagelser som tidigare 

riktats mot klubben och dess supportrar samt att eliminera de hot som riktas mot klubbens anseende. 

När klubben definierar vad en ”riktig supporter” är så gör man samtidigt ett avståndstagande ifrån de 

handlingar som utförts tidigare under kvällen. De utfördes inte av ”riktiga supportrar” eller ”riktiga 

AIK:are” utan av enskilda individer som ”inte respekterar de riktlinjer som är uppsatta” utan 

tvärtom ”motarbetar” klubben genom sina handlingar. Som klargjordes vid analysen av tidningarnas 

olika texter var medias benämning av problemgrupperna något otydlig. Flera olika epitet användes 

för en och samma grupp. Epitet som har mer eller mindre koppling till AIK som förening. Med 

tanke på tidningarnas otydliga benämning av problemgrupperna, där man ömsom pratade om AIK-

fans och ömsom om huliganer, var en klargörande definition från klubbarnas sida på sin plats. 

Definitionen innebar inte bara ett avståndstagande utan även ett klargörande om vem som bär 

skulden, något vi får anledning att återkomma till senare. 

11.5 AIK:s apologia ur ett retoriskt perspektiv 

11.5.1 AIK:s agerande utifrån Hearit och dennes tankar kring apologia 

Under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter” redogör jag för Keith Michael Hearits tankar kring hur 

en apologia bör utformas och vad den bör innehålla för att den ska uppfattas som moraliskt ok. Efter 

att ha analyserat den text som AIK publicerade under kvällen den 22:a december kommer jag nu 

väga mina analyssvar mot de krav som Hearit satt upp. För det första menar Hearit att om en 

apologia ska uppfattas som moraliskt ok måste den vara följande: 

 Sanningsenlig 

 Ärlig 

 Snabb   

 Frivillig  

 Vända sig till samtliga intressenter 

 Utföras i en passande kontext 

AIK:s uttalande på den egna hemsidan kvällen den 22:a december uppfyller samtliga krav som 

Hearit ställer upp för att en apologia ska uppfattas som moraliskt ok. Innehållet i den av klubben 

publicerade texten var sant, ärligt, det publicerades samma kväll som händelserna ägde rum och det 

gjordes helt frivilligt på eget initiativ från klubben. Avslutningsvis vände man sig till samtliga 

intressenter som skulle kunna tänkas vara intresserade och den egna hemsidan utgjorde en mycket 
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passande kontext för själva utförandet. Utifrån Hearits krav på själva apologian skötte sig AIK med 

andra ord utmärkt. Men hur väl passade klubbens uttalande in på Hearits andra rekommendationer 

vad gällde själva utformandet av apologian? 

 Här är AIK inte lika duktiga, åtminstone inte om man ska bedöma deras kommunikation utifrån 

Hearits rekommendationer. En apologia bör nämligen, enligt Hearit, utformas enligt följande krav: 

• Apologian ska explicit erkänna misstag eller felaktiga handlingar 

• Helt och fullt ta på sig ansvar och erkänna skuld 

• Uttrycka ånger 

• Kunna sätta sig in i de drabbade intressenternas situation 

• Be om förlåtelse 

• Söka försoning med drabbade intressenter 

• Göra all relevant information offentlig 

• Erbjuda en förklaring som tillmötesgår intressenternas förväntningar 

• Erbjuda ett utförande av passande åtgärder 

• Erbjuda passande kompensation 

AIK:s uttalande uppfyller inte ett enda av dessa krav. Något som i sig är anmärkningsvärt men 

egentligen kanske inte så konstigt. Det indikerar nämligen att klubben inte har för avsikt att utföra 

någon regelrätt apologia, åtminstone inte en apologia där man tar på sig skuld, erkänner sina misstag 

och erbjuder kompensation till de drabbade. AIK gör inte detta och det beror givetvis på att man inte 

anser att man har någon skuld i det som inträffat. Detta klargjordes tydligt i analysen av AIK:s 

uttalande. Enligt AIK är det inte klubben som ska bära skulden för det som inträffat utan snarare de 

”individer som inte respekterar de riktlinjer som är uppsatta utan motverkar klubbarna”. Genom att 

lägga över all skuld på dessa individer försöker AIK värja sig mot de anklagelser som riktats mot 

klubben och skydda sitt anseende från att bli nedsmutsat. Denna form av förnekelsestrategi där man 

friar sig själv genom att lägga skulden på någon annan kallas ”shifting the blame” och diskuteras 

ytterligare i nästa stycke när vi väger klubbens kommunikation mot Benoits apologia-teori. 

11.5.2 AIK:s agerande utifrån Benoit och dennes teori kring återupprättande av anseende 

Vid min tidigare genomgång av Benoits teori kring olika apologiastrategier (Rubrik 7.1) listade jag 

ett antal olika strategier för att skydda, minska hotet mot, eller återupprätta ett anseende. Listan visar 

en skala av olika strategier som sträcker sig från att helt och hållet förneka sin skuld till det som 

inträffat, till att kasta sig i stoftet, erkänna sina misstag och lova bot och bättring. Efter en 

genomgång av AIK:s kommunikation är det tydligt att de siktar in sig på skalans första, och om det 

fungerar, starkaste alternativ; de förnekar helt enkelt att de skulle ha någon skuld i de händelser som 

inträffade i Globen kvällen den 22:a december. 
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Denna strategi, som Benoit kallar ”denial”, innebär helt enkelt att man förnekar, antingen att 

händelsen överhuvudtaget ägt rum, eller att man själv skulle vara skyldig till det som inträffat. AIK 

hävdar knappast att händelsen inte ägt rum, däremot förnekar de att de haft någon inblandning i det 

som inträffat. Därmed uppfyller AIK bara en av de två nödvändiga komponenter som Benoit menar 

måste uppfyllas för att det ska finnas ett existerande hot mot ens anseende. Klubben medger att, 1, 

något icke önskvärt har inträffat, men man menar inte att man, 2, är ansvarig för det som inträffat.  

Och som tidigare nämnts är det bara om den i sammanhanget viktiga målgruppen (i det här fallet 

AIK:s publik och sponsorer) tror att båda omständigheterna är sanna som ens rykte är i fara (Benoit, 

1995:71-72). 

Hur förhåller det sig då med omgivningens tankar kring vem som bär skulden? Som jag skrev 

tidigare ger ett enkelt förnekande, förutsatt att motsatsen inte bevisas, en stark försvarsgrund. Ett 

förnekande kan dock medföra att omgivningen ställer sig frågan, ”om du inte gjorde det, vem var 

det då som gjorde det?”. En form av förnekande, och kanske än mer effektivt då det också lägger allt 

fokus på någon annan, är då att anklaga någon annan för att vara skyldig, det Benoit kallar ”shifting 

the blame”. Just ”shifting the blame” är också den strategi AIK använder sig av. Man förnekar inte 

bara sin skuld i det som inträffat, man pekar dessutom ut den grupp som helt och hållet bör bära 

skulden. Gruppen jag syftar på är givetvis vad AIK kallar: ”individer som inte respekterar de 

riktlinjer som är uppsatta utan motarbetar oss klubbar (AIK och Djurgården) genom sina 

handlingar…”. I samband med utpekandet av dem som AIK anser vara skyldiga till våldsamheterna 

gör klubben också ett uttalande kring vilka som bör betraktas som AIK:are och vilka klubben inte 

vill känna någon samhörighet med. Dessa individer och deras handlingar för oss in på klubbens 

historia av tidigare kriser och vad de kan tänkas ha haft för inverkan på den nuvarande krisen. 

11.5.3 Tidigare krisers påverkan på den aktuella situationen 

En av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie var W.T Coombs resonemang kring hur 

tidigare kriser kan spela en viktig roll i en nuvarande kris. Som redogjordes för under rubriken 

”Bakgrund” är AIK den klubb i Sverige som genom historiens gång haft mest problem med 

våldsamma supportrar. Genom åren har detta lett till såväl större som mindre kriser vilket i allra 

högsta grad gör Coombs resonemang relevant i det aktuella fallet. Hur tar det sig då uttryck? 

Coombs konstaterar att tidigare kriser inte bara finns kvar i människors minnen utan att det allt som 

oftast är media som aktualiserar och lyfter upp dem. Så även i detta fall, varför jag tänkte ge några 

exempel. 

 I rapporteringen från kvällen den 22:a december konstaterar Hockeyexpressens journalist Mattias 

Ek att ”glädjen över att ha AIK tillbaka i Elitserien kunde ha varit större”. Uttalandet rymmer ett 
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implicit påstående om att detta inte är första gången som AIK:s närvaro skapar problem. På sätt och 

vis förknippas klubben med problem som sträcker sig längre tillbaka i tiden än den aktuella kvällen. 

 Ett annat exempel är Eks kollega, Mats Nyström, som krasst gör följande konstaterande:  

”Så här har vi det när två lag från Stockholm möts. Då är det krig utanför isen eller planen. Så 

här har vi haft det i många år. Och varje gång något händer så får man höra att våldet ska 

stoppas – och sedan händer ingenting”.  

Nyströms konstaterande behöver egentligen inte förklaras ytterligare, i klartext står det att 

händelseutvecklingen i Globen knappast kommer som en chock, detta problem har 

stockholmsklubbarna – och framförallt då AIK – haft länge.    

 Hur rekommenderar då Coombs att man ska förhålla sig till tidigare kriser och hur väl lyckas 

AIK med detta?  Coombs menar att det först handlar om att göra en uppskattning av hur mycket folk 

känner till kring tidigare kriser och sedan ta hänsyn till den förkunskapen i sin kommunikation. I 

fallet AIK är folk i allmänhet mycket medvetna om att klubben har ett stort följe av problematiska 

och våldsamma supportrar. Denna medvetenhet måste således AIK ta hänsyn till i sin 

kommunikation. För att förhindra att ens anseende tar skada kan man exempelvis, enligt Coombs, 

demonstrera ansvarstagande för problemet och omtanke kring eventuella offer. Ett ökat 

ansvarstagande är dock ofta kopplat till en ökad kostnad vilket gör att det bör användas med 

tillförsikt (Coombs, 2004: 167). Som analysen av AIK:s uttalande visade gör klubben inget utspel 

där man tar ett ökat ansvar för problemet. Utöver enstaka spelares uttalanden om att ”hoppas inga 

oskyldiga skadas” kommunicerar klubben heller inte någon omtanke kring eventuella offer. Istället 

kommunicerar AIK ett avståndstagande till en särskild kategori supportrar, man går till och med så 

långt att man uttryckligen säger att man inte vill ha dessa individer på sina läktare. Klubbens tydliga 

avståndstagande får inte bara konsekvenser för AIK:s hanterande av den aktuella krisen, det 

påverkar även påverkansgraden från tidigare kriser. För genom att tydligt ta avstånd från en viss 

kategori supportrar tar AIK även avstånd från de kriser som denna kategori supportrar orsakat 

tidigare. På sätt och vis underminerar man rubriker om att ”klubben” haft de här problemen tidigare, 

individerna ifråga borde inte ens kalla sig supportrar och deras tidigare handlingar kan därmed inte 

tillskrivas AIK som förening. Visst, klubben undviker inte att även fortsättningsvis förknippas med 

våldsamma supportrar, men efter klubbens tydliga utspel råder det inga som helst tvivel om att 

klubben inte vill ha med dessa supportrar att göra. I klubbens ögon borde de inte ens kunna kalla sig 

supportrar och deras destruktiva handlingar blir på så vis inte bara en renodlad AIK-angelägenhet då 

de ju, enligt klubben, inte ens borde kunna kalla sig AIK-supportrar.  

 AIK kan aldrig helt undvika att bli förknippade med de tråkigheter som vissa individer orsakar, 

men genom ett tydligt avståndstagande från dessa grupper tillmötesgår de åtminstone de två grupper 
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som är viktigast för deras fortsatta existens, dvs. övrig publik och sponsorer. Att klubben dessutom 

undviker att helt och fullt ta ansvar för händelsen – och så att säga ”äga” problemet – möjliggör en 

utveckling där problemet istället hamnar i knäet på samhället och dess beslutande myndigheter och 

rättsväsende. Betydligt billigare för AIK och enligt många det enda sättet för att på allvar få bukt 

med problemet (Sportbladet, 2011).  

11.6 Bemöter AIK:s apologia de kategoria som riktats mot klubben? 

Utifrån analysen av medias rapportering från Globen-derbyt den 22:a december formades en lista 

över vilka kategoria – anklagelser – som direkt riktades mot AIK och som de på något sätt var 

tvungna att ta ställning till. Listan, som innehöll 12 punkter, kunde lite grovt delas in i fyra olika 

grupper och jag tänkte här redogöra för huruvida AIK verkligen bemöter dessa anklagelser i sin 

kommunikation.  

 Den första gruppen innehåller de punkter som på något sätt lyfter fram AIK-supportrarnas 

uppförande och agerande. Som jag redan varit inne på bemötte klubben denna anklagelse genom att 

i sitt uttalande definiera och klargöra vilka supportrar som var roten till problemet och därefter 

konstatera att klubben inte vill ha med dessa individer att göra, att de inte har något med AIK att 

göra, och att de ”knappast kan kalla sig supportrar”. Istället lyfte man fram de supportrar som 

verkligen älskar sin förening och som stöttar den i vått och torrt.  

 Den andra kategoria-gruppen innefattar de punkter som på olika sätt berör säkerheten i Globen. 

Denna anklagelse bemötte inte AIK. Ordet säkerhet nämns överhuvudtaget inte i AIK:s text. Det 

närmaste man kommer ett resonemang kring säkerheten i Globen är den mening som konstaterar att 

”AIK respektive Djurgården sätter riktlinjer för hur man ska uppträda som supportrar, vad som får 

göras och vad som inte får göras på våra matcher”, men mer än så är det inte. Här skulle AIK ha 

kunnat fokusera mer på att det till syvende och sist handlar om individens ansvar, det vill säga att 

klubben lägger ner oerhört mycket pengar på säkerhet men att olika individer alltid kan förstöra.   

 De två sista grupperna, som berör stämningen i Globen och vem som bär ansvaret för 

supporterproblematiken i AIK, bemöts inte heller av AIK. Gällande stämningen i Globen så 

konstaterar klubben att derbyfester förstörs men mer konkret än så blir man inte. Vem som bär 

ansvaret för att få bukt med problemet nämns inte heller och häri ligger min allvarligaste kritik mot 

AIK:s uttalande. Klubben deklarerar tydligt att man inte vill ha med dessa supportrar att göra och att 

de knappast borde kunna kalla sig supportrar. Samtidigt säger man ingenting om vem som ytterst 

bär ansvaret för att få bukt med de problem som dessa supportrar orsakar. Nog för att de inte är 

”riktiga” supportrar men faktum kvarstår fortfarande att de förstör för klubben och svärtar ner dess 

rykte. Efter att ha konstaterat att dessa individer inte är representativa för klubben borde AIK ha 

efterfrågat ett tydligare politiskt ansvarstagande. Man borde inte bara ha särskiljt supportrarna från 



 37 

föreningen, man borde även ha lyft deras handlande till en högre nivå och gjort dem till en 

angelägenhet och ett problem för hela samhället. För om dessa individer inte ska klassas som 

bråkiga AIK-fans bör de åtminstone klassas som bråkiga samhällsmedborgare vilket därmed borde 

göra dem till samhällets gemensamma ansvar. 

11.7 Sammanfattande utvärdering av AIK:s kommunikation 

I en kriskommunikationsstudie är det mer eller mindre praxis att man genomför en utvärdering av 

den aktuella kommunikationen och att man dessutom kommer med förslag på förbättringar. Denna 

studie är inget undantag från den praxisen och jag tänkte därför kort presentera vad AIK gör bra och 

vad de kunde ha gjort annorlunda/bättre. 

11.7.1 Vad gör AIK bra? 

För det första höll flertalet av AIK:s spelare och tränare en låg profil under och efter matchen. Till 

skillnad från flera djurgårdsspelare gjorde man få uttalanden, inte minst kring de händelser som 

utspelade sig på läktarna. Att AIK:s spelare och tränare får så pass mycket mindre utrymme i media 

kan givetvis bero fler saker än att de medvetet håller en låg profil. Exempelvis är det logiskt, och 

också brukligt, att förlorarna får mindre medieutrymme efter en match än vinnarna. Samtidigt är 

AIK, som största klubb i Sveriges största stad, alltid intressanta för media vilket gör att den låga 

profilen ändå känns som ett medvetet val. Inte minst med tanke på att klubben faktiskt har en 

genomarbetad kommunikationsplan där det klart och tydligt framgår att man som representant för 

AIK, i möte med journalister, ska hålla sig till fakta och aldrig spekulera. Detta gjorde inte heller 

AIK-spelarna medan exempelvis spelare från djurgårdslägret gjorde uttalanden kring vilka 

supportergrupper som bar ansvaret, hur de egna supportrarna skött sig och så vidare. Uttalanden som 

sedermera också visade sig vara felaktiga. En alltför passiv hållning från AIK:s sida hade dock 

inneburit att klubben missat möjligheten att vara med och påverka beskrivningen av det som hänt, 

vilket för mig in på nästa punkt. 

Ytterligare en positiv aspekt i AIK:s kommunikation var nämligen det faktum att klubbens 

representanter agerade snabbt med sin kommunikation. Bara någon timme efter derbyts slut 

publicerade man en skrivelse på den egna hemsidan där man klart och tydligt tog avstånd. Istället för 

snabba uttalanden från spelare som inte hade hela bilden klar för sig kunde AIK, vid ett av klubben 

valt tillfälle och under kontrollerade former, sända ut ett budskap som man mer noggrant förberett. I 

tidningarnas första rapporter lyste AIK:arna med sin frånvaro, men lite senare under kvällen gjorde 

klubben det utspel som i mångt och mycket blev deras huvudkommunikation under krisens gång. 

Detta uttalande fick också ett stort medialt genomslag. AIK var därmed delaktiga i beskrivningen av 
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det som hänt och man kunde dessutom vara med och definiera vilka som bar skulden för det 

inträffade. 

Mycket av AIK:s kommunikation kan spåras tillbaka till den på förhand utarbetade 

kommunikationsplanen. Förberedelser som är guld värda när det verkligen börjar blåsa kallt. AIK:s 

kommunikationsplan måste därför lyftas som en positiv aspekt i deras kommunikation. 

AIK är mycket tydliga med att de inte har någon skuld i dramat. Som jag tidigare konstaterat är 

ett sådant förhållningssätt – förutsatt att det håller – mycket positivt när det gäller att skydda och 

bevara sitt anseende. Dessutom pekar AIK tydligt ut vem som bär skulden vilket gör deras försvar 

extra starkt. Av Benoits två komponenter uppfylls bara en vilket radikalt minskar hotet mot 

klubbens anseende. 

Efter utpekandet av de skyldiga tar AIK sedan ett tydligt avstånd från dessa grupper och deras 

handlingar. Detta gör att övrig publik, men framförallt sponsorer, kan fortsätta identifiera sig med 

AIK som förening. 

Samtidigt förtydligar AIK i sin kommunikation att det handlar om ”individer” och inte 

”supportrar”. På så vis riskerar man inte att kritisera den stora skara av supportrar som brinner för 

klubben och samtidigt sköter sig. Den hållningen går också i linje med kommunikationspolicyn där 

man tydliggör att det handlar om att ”peka ut och tydligt ta avstånd från individer – inte hela 

supporterskaran”. AIK är välkända för sina passionerade supportrar och trots att det sportsliga 

utförandet inom hockeyn och fotbollen inte håller absolut världsklass gör ofta prestationerna på 

läktarna det (Sportbladet 2, 2011). Om klubben skulle skrämma bort de allra mest passionerade 

supportrarna, genom att exempelvis dra alla supportrar över en och samma kam i jakt på 

bråkstakarna, riskerar klubben att tappa mycket av det som gör AIK till ett av idrottssveriges 

starkaste varumärken. 

11.7.2 Vad skulle AIK kunna gjort annorlunda/bättre? 

Det finns flera aspekter i AIK:s kommunikation som är bra, men det innebär inte att den inte skulle 

kunna ha genomförts på ett annorlunda – och möjligen bättre – sätt. Nedan lyfts några aspekter på 

saker som AIK kunde ha gjort annorlunda eller bättre. 

AIK deklarerade tydligt att man inte vill ha den typen av supportrar som förstör för klubben och 

dess ”riktiga” fans. Ändå kvarstår det faktum att dessa individer har förstört, och troligtvis kommer 

att fortsätta förstöra, för samhället i allmänhet och klubben i synnerhet. I samband med att AIK 

fjärmade sig från dessa individer borde man ha bjudit in myndigheter och rättsväsende till att vara 

med och förändra situationen. AIK kanske inte vill ha dessa individer som supportrar men det 

hindrar i nuläget inte dessa individer från att fortsätta orsaka problem för klubben. AIK borde 

därmed ha försökt lyft problemet till en högre nivå. Om individerna inte ska klassas som bråkiga 
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AIK-fans bör de åtminstone klassas som bråkiga samhällsmedborgare vilket därmed borde göra dem 

till samhällets gemensamma ansvar. Denna hållning gick även AIK ut med inför det kommande 

derbyt i mitten av januari. Man förtydligade då att klubbarna arbetar långsiktigt med att värna om 

den goda supporterkulturen och att man politiskt arbetar för att förbättra lagstiftningen mot 

individerna som förstör. En sådan hållning hade dock varit önskvärd att presentera redan i samband 

med derbyt den 22 december då händelsen var mer aktuell och frågan mer het. 

Jag var tidigare inne på att AIK, i sitt gemensamma uttalande med Djurgården, inte tog tillfället i 

akt att förtydliga hur stora summor man faktiskt lägger ner på säkerhet. Då just säkerheten var något 

av det som media kritiserade hårdast och då just säkerheten är ett ansvar som faller på klubbarna 

själva hade det varit på sin plats med ett förtydligande. Ett sådant förtydligande går också i linje med 

AIK:s egna kommunikationspolicy. I kommunikationspolicyns säkerhetsavsnitt kan man läsa 

följande uttalandeförslag i samband med större ordningsstörningar:  

”AIK Ishockey har, i samarbete med Djurgården och polisen, vidtagit särskilda 

säkerhetsåtgärder inför denna match bland annat genom heltäckande visitation, utökat antal 

ordningsvakter och publikvärdar” (Kommunikationspolicy, 2010: 7). 

Ett sådant förtydligande hade också skapat en bra samverkan med min tidigare rekommendation, 

nämligen att AIK behöver aktualisera frågan om att samhället bör ta ett gemensamt ansvar kring 

detta problem. Genom att påvisa hur stora summor klubben faktiskt lägger ner på 

säkerhetsförebyggande åtgärder kan ingen hävda att klubben bara försöker lägga problemet på 

någon annan när den efterfrågar hjälp från övriga samhället. AIK:s säkerhetsutgifter visar att 

klubben är villig att ta sitt ansvar. Men det ansvarstagandet behöver kommuniceras tydligare för att 

understryka behovet av extern hjälp. 

Vidare hade klubben kunnat spinna vidare på det faktum att det faktiskt inte går förbereda sig för 

alla sorters problem, vill någon förstöra så kan de faktiskt göra det. Även ett sådant uttalande finns 

med i kommunikationspolicyn:  

”Vi har gjort allt som står i vår makt för att förebygga incidenter och haft viljan att skapa en 

hockeyfest. Tyvärr var det ett antal individer som ville annat och förstörde för övriga personer 

(Kommunikationspolicy, 2010: 7).”  

AIK har alltså förberett två olika sorters uttalanden för just den här typen av situationer. Ändå 

använder AIK inget av dessa uttalanden och låter därmed medias kritik mot säkerheten stå 

oemotsagd.  
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12 Slutsatser och Diskussion 

12.1 En ljusning i horisonten 

AIK Ishockey upplevde troligtvis säsongens mörkaste stund under kvällen den 22:a december. Trots 

det kommer nog få minnas säsongen 2010/2011 som en krissäsong för stockholmshockeyn i 

allmänhet eller AIK Ishockey i synnerhet. Anledningen stavas sportslig framgång. Med minsta 

möjliga marginal lyckades AIK nämligen undvika nedflyttning, krångla sig vidare till slutspel och ta 

sig ända till semifinal. Framgångar på isen dövade tillfälligt det smärtsamma minnet av 

motgångarna på läktaren. Om någon AIK: are i all segeryra glömt eller förträngt händelserna från 

den 22:a december blev de emellertid smärtsamt påminda när fotbollsallsvenskan sedermera drog 

igång. På annandag påsk urartade bortamatchen mot Syrianska FC och AIK som idrottsförening fick 

än en gång dras med nattsvarta rubriker och dryga böter till följd av oroligheterna på läktaren. 

 Fotbollssektionens problem i samband med matchen mot Syrianska påvisade även en för denna 

studie intressant skillnad vad gäller de olika AIK-sektionerna och deras hantering av 

supporterproblematiken. Efter den avbrutna fotbollsmatchen i Södertälje hamnade AIK Fotboll 

snabbt i en diskussion om vilket lags supportrar som var skyldiga eller mest skyldiga till det som 

inträffat. Detta ska jämföras med AIK Ishockeys agerande i samband med den 22 december där 

klubben – istället för att dividera över vem som bar mest skuld – snabbt gick ut och tog avstånd från 

det som inträffat och tydligt deklarerade att dessa individer knappast kunde kalla sig supportrar. Ett 

agerande som, enligt mig, påverkat ishockeysektionen positivt.      

 Det är nämligen min uppfattning att AIK Ishockey , efter säsongen 2010/2011, har ett fortsatt 

starkt varumärke. Mycket beroende på klubbens sportsliga framgångar men även på grund av att 

klubbledningen inom ishockeyn, till skillnad från fotbollen, vågade sticka ut hakan och säga ifrån i 

huliganfrågan. I efterspelet till den avbrutna fotbollsmatchen mellan Syrianska och AIK fick AIK 

kritik för att de diskuterade vem som hade kastat vad istället för att sätta ned foten, säga att ”nu får 

det vara nog” och fördöma det som hänt (Sportbladet 3, 2011). Fotbollssektionen inom AIK har 

misslyckats med detta medan hockeyn åtminstone tagit några första steg i rätt riktning mot att få 

bukt med såväl den nuvarande supporterproblematiken som den brokiga historia klubben har inom 

området. Klubbens snabba och tydliga agerande bidrog i allra högsta grad till att den kris som 

orsakades av händelserna den 22 december inte fick mer kännbara effekter.  

 Klubbens agerande har dock inte bara bemötts av gillande. Föga förvånande har de 

supportergrupperingar som AIK Ishockey tagit avstånd ifrån, reagerat på klubbens agerande och 

fördömt det i sina egna forum. På webbplatsen Sverigescenen.com riktar gästkrönikören ”Sarkasm” 

en tydlig hälsning till kansliet och ledningen för AIK Ishockey:  
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”Till AIK Hockey:  

Att slösa tid och potentiella intäkter på att fördöma de aktiva supportrarna är ett brott som till 

slut slår tillbaka på förövaren i den här klubben. Det är dags att ni som organisation och AB 

tar sin plikt gentemot aktieägare och supportrar på allvar och börjar driva den här klubben på 

ett företagsekonomiskt optimalt sätt. Det är dags att man frågar sig om man är beredd att 

representera och leda AIK trots att framgång kräver en återgift på politisk skitnödighet - för att 

om man inte är det kommer vi att leta efter ersättare som är det.  

Vi kommer att leta efter AIK: are.” 

I ”Sarkasms” krönika råder det inga som helst tvivel om att krönikören inte sympatiserar med 

klubbens agerande. Vad denna meningsskiljaktighet kan tänka ta sig för uttryck eller få för 

konsekvenser är givetvis omöjlig att spekulera i men klart är att dessa supportergrupper inte viftas 

undan med några enkla rader i ett pressmeddelande. Det har funnits, och finns, en hotbild när deras 

önskemål inte tillmötesgås. Detta fick inte minst Djurgården Fotbolls sportchef – Stefan Alvén – 

erfara då han, efter hot riktade mot honom och hans familj, lämnade sitt uppdrag under maj 2011 

(Fotbollsexpressen 2011).  

Vissa supportergruppers underkännande till trots, som denna studie visat hanterade AIK Ishockey 

flera aspekter av händelserna kring den 22:a december på ett föredömligt sätt. Denna punktinsats 

kan dock bara liknas vid ett effektivt släckningsarbete av en redan existerande brand och den 

kommer stå sig slätt när det gäller att förbereda och motverka uppkomsten av nya, större, och mer 

ödeläggande bränder. Kort sagt; klubben behöver extern hjälp och som jag nämnt tidigare måste 

AIK Ishockey ta de tillfällen man får att bedriva en mer intensiv lobbying för att göra problemet till 

ett samhälleligt ansvar. AIK Ishockey har nämligen inte, vare sig ekonomiska eller rättsliga, resurser 

för att klara av det här problemet på egen hand. Samtidigt har man ett begränsat medieutrymme och 

det kan ibland vara svårt att nå igenom bruset för att påverka beslut i rätt riktning. Därför behöver 

klubben inte bara skärpa sin egen kommunikation utan även aktivt försöka påverka media att än mer 

kommunicera vikten av att fler instanser tar sitt ansvar. Ett lysande exempel på medialobbying som 

klubbarna bör understödja levererade Sportbladets krönikör Simon Bank efter 

supporteroroligheterna i samband med Skåne-derbyt 2011-05-24. Under rubriken ”Klubbarna har 

gjort allt de kan – nu behöver de hjälp” förtydligade Bank att det måste till politiska åtgärder för att 

få bukt med ett problem som klubbarna i dagsläget inte har ekonomiska eller rättsliga resurser för att 

hantera (Sportbladet 4, 2011). 
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12.2 Behovet av ett ökat samhälleligt ansvarstagande 

Som nämnts tidigare hindrar i dagsläget inte klubbens syn dessa individer från att förstöra för 

klubben. Därför borde AIK mer tydligt kommunicera vikten av att samhället, och då åsyftas 

framförallt politik och rättsväsende, tar ansvar i frågan kring den pågående supporterproblematiken.  

 Kanske har klubben heller inget annat val. Efter fotbollsmatchen mellan Örgryte och Hammarby 

den 5 juli 2010 gav nämligen Kammarrätten Polisen rätt att ta betalt för den personal de haft på plats 

i samband med matchen (Dagens Nyheter 2011). Konsekvenserna av denna dom är ännu inte 

klargjorda men klart är att domen kan bli prejudicerande för andra fall och därmed mycket kännbar 

för stockholmsklubben AIK Ishockey vars tidigare läktarproblem ofta fordrat stor polisnärvaro. 

Detta utöver de stora kostnader som klubben redan har för att finansiera sin stora säkerhetsapparat.  

Frågan om vem som ytterst bär ansvar behöver därför fortsätta drivas av, inte bara klubbarna, 

utan även media. Som nyhetsskildrare ligger det också kanske delvis på medias ansvar att skildra 

processen och driva frågan då ju deras viktigaste läsarmålgrupp – supportrarna – är intresserade av 

att läsa om det som i sin tur berör klubbarna. Media måste kunna vara så pass differentierade i sin 

rapportering att de inte bara rapporterar om problem och kriser utan också uppmärksammar det som 

är positivt och konstruktivt. Till det hör AIK och Djurgårdens tydliga ställningstagande mot våldet 

och våldsverkarna den 22:a december och till det hör den process där supporterproblematiken går 

från att vara ett problem för framförallt klubbarna till att bli ett problem för hela samhället. Just 

medias differentiering, eller ibland avsaknad av differentiering är dock ett problem. Åsa Kroon 

Lundell beskriver sportjournalistiken som en speciell diskurs då man i sportjournalistikens värld är 

man allt om man vinner och inget om man förlorar. Detta blev tydligt i denna studie och skulle 

troligtvis bli än mer tydligt om man gjorde en översikt av allt som skrevs om AIK Ishockey under 

säsongen 2010/2011. I samband med den 22 december var klubben ett krislag för att bara två 

månader senare vara ett hyllat succélag. Minnet är således kort men faktumet kvarstår; oavsett 

framgångarna på planen kvarstår de grundläggande problemen till problematiken på läktarna och det 

får inte glömmas bort.  

Media skulle också behöva påminnas om att kalla saker vid sitt rätta namn eller åtminstone vara 

konsekvent i sina benämningar. I rapporteringen från Globen den 22:a december var det exempelvis 

ena stunden AIK-fans eller AIK-klacken som bråkade och andra stunden var det huliganer. En 

trivial skillnad kan tyckas men samtidigt kan sådana inkonsekventa benämningar sända ut oklara 

signaler, eller åtminstone försvåra i frågan, om vem som bör ta ansvar för problemet.   

Klart är i alla fall att AIK Ishockey inte flyr sitt ansvar, men att man samtidigt varken kan, vill 

eller ska bära bördan helt själv. Huruvida klubben lyckas kommunicera detta till sin omgivning får 

dock en framtida studie utvisa.  
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14 Bilagor 

14.1 Texter hämtade från Hockeyexpressen: 

14.1.1 Text A1: ”Widing: AIK-fans spottade på oss” 

Widing: "AIK-fans spottade på oss" 
Daniel Widing fick äntligen göra mål för Djurgården och hans lag vann derbyt. 

Men stämningen blev hotfull ända nere vid Djurgårdens spelarbås.  

- Vi sa inget. Men några AIK:grabbar spottade på oss, säger Widing till 

HockeyExpressen.se. 

 

Djurgårdsforwarden Daniel Widing har både blivit kritiserad och ifrågasatt för 

han bara gjort ett mål under hela säsongen. 

Mot AIK sköt han 1-0 och var med om att leda sitt lag till säsongens första 

derbyseger. 

- Jag ska väl erkänna att jag blev lite mer glad än vanligt. Men jag blir alltid 

glad när jag gör mål. Det är ju derby också, så det är en speciell känsla. 

Oerhört skönt. 

Matchen avbröts i drygt 20 minuter på grund av rökbomber, slagsmål och 

oroligheter i Globen. 

 

 

"Blev för mycket" 

- Man får skit om man säger att det hör till. Det blev lite för mycket i dag, 

tycker jag, säger Widing. 

- Jag vet inte vad man ska göra för att stävja det. För oss spelare är det okej. 

Men man har sin familj här... 

Daniel Widing skruvar lite på sig innan han fortsätter: 

 

 

Besök i båset 

- Det är bara att hoppas att inga oskyldiga blir skadade. Så länge de håller på 

med varann får de göra det. Men nu drabbar det matchen och tidsscheman. 

- Sen kom de ner till vårt bås en sväng också. Men det är sånt som händer. 

Vad hände sa du? 

- De kom ner och gapade lite vid vårt bås. Det var några AIK:grabbar. 

- Vi sa inget. Men de spottade. 

 

Av Mattias Ek  

mattias.ek@expressen.se  

 

Publicerat 22 dec 2010 19:47 Uppdaterad 22 dec 2010 23:41 

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265029/widing-aik-fans-spottade-pa-oss 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265029/widing-aik-fans-spottade-pa-oss
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14.1.2 Text A2: ”Derbyt fick avbrytas efter jätteskandalen” 

Derbyt fick avbrytas - efter jätteskandalen 
Jimme Ölvestad gjorde 2-1 till Djurgården.  

Samtidigt stormade derbyhuliganer varandras läktare.  

Kort senare lämnade samtliga spelare isen.  

- Sorgligt, säger AIK:s Daniel Rudslätt till Canal plus. 

 

Pyrotekniska föremål kastades mellan läktarsektionerna i Globen.  

Giftig röd spred sig i arenan, samtidigt som överladdade fans försökte tränga 

sig igenom kedjor av supporterpoliser.  

Att Jimmie Ölvestad samtidigt gjorde 2–1 till Djurgården, i mitten på den andra 

perioden, struntade huliganerna i. 

De ville hellre slåss.  

Spelarna lämnade isen direkt efter målet.  

Efter drygt 20 minuters avbrott kunde matchen fortsätta. 

– Det är riktigt tragiskt. Vi vill göra upp det här på planen, säger Daniel 

Rudslätt.  

– Nu måste alla ta tag i det här. De som ha ansvaret, alltså myndigheterna, 

säger Leif Boork i Canal plus. 

Matchen fick brytas även 12.30 in i den första perioden. 

Ett vilt slagsmål utbröt på AIK-sektionen i Globen.  

Flera AIK-huliganer slogs med ordningsvakterna på läktaren.  

Supporterpolisen fick rusa dit, och lyckades efter ett tag stoppa bråket.  

– Skandal. Helt otroligt. De står och slår sina egna ordningsvakter, säger 

Rönnqvist. 

Matchen slutade 3-1 till Djurgården. 

 

Av Sigge Dabrowski  

sigge.dabrowski@expressen.se  

 

Publicerat 22 dec 2010 20:29 Uppdaterad 22 dec 2010 22:07  

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265060/derbyt-fick-avbrytas-efter-

jatteskandalen 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265060/derbyt-fick-avbrytas-efter-jatteskandalen
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265060/derbyt-fick-avbrytas-efter-jatteskandalen
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14.1.3 Text A3: ”Prins Daniel flydde från kaoset i Globen” 

Prins Daniel flydde från kaoset i Globen 
När Djurgårdarna stormade AIK-fansens sektion tvingades Daniel Westling att 

lämna stockholmsderbyt i Globen.  

Omringad av säpovakter fördes prins Daniel springande ut ur arenan under stor 

dramatik.  

 

Säsongens tredje Stockholmsderby spårade ur med läktarbråk redan ett par minuter 

in i den första perioden. 

På plats för att se mötet mellan AIK och Djurgården fanns prins Daniel Westling. 

Men i mitten på den andra perioden tvingades prinsen att lämna arenan under stor 

dramatik.  

AIK:s kvittering till 1–1 och Djurgårdens ledningsmål till 2–1 fick den oroliga 

stämningen på läktaren att explodera med masslagsmål och kastade rökbomber som 

följd.  

 

 

Fördes ut 

När Djurgårdsfansen stormade mittsektionerna fick Daniel Westlings livvakter 

nog. Omringad av säpovakter fördes prinsen springande ut ur arenan. Efter ett 

nästan 20 minuter långt uppehåll återupptogs spelet igen. Daniel Westling 

återvände till sin läktarplats i den sista perioden. 

 

Expressen.se 

 

 

Publicerat 22 dec 2010 20:58 Uppdaterad 22 dec 2010 22:51 

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265086/prins-daniel-flydde-fran-kaoset-

i-globen 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265086/prins-daniel-flydde-fran-kaoset-i-globen
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265086/prins-daniel-flydde-fran-kaoset-i-globen
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14.1.4 Text A4: ”Ek: Glädjen över derbyn är borta” 

Ek: Glädjen över derbyn är borta 
Om idioterna fick bestämma i Globen, och det får de nästan, så skulle AIK och 

Djurgården spela i tät bengaldimma medan folk på läktarna brinner upp.  

Glädjen över att äntligen ha Stockholmsderbyn i elitserien i ishockey finns inte 

längre.  

 

Lyckan över att ha AIK tillbaka i elitserien kunde ha varit större. Derbyn mot 

Djurgården är på grund av båda klubbarnas ”fans” inte någon fest. Inte något man 

tar med sina barn på. Eller familj. Eller vänner eller fiender. 

När rökbomber detonerar gråter barnen. En liten kille var ända uppe på 

pressläktaren och tröstades av sin mamma. Andra familjer flydde med sina barn. 

Globen kändes farlig. 

På läktarna slogs de stora pojkarna. AIK:klacken hade en intern strid och gav 

sig också på några ordningsvakter. 

Djurgårdssupportrarna tyckte att det såg roligt ut. Och började de också, så 

småningom. Att det ska behöva vara så här. 

 

Hockeyligan har nyligen inrättat ett disciplinråd för att få bort händelser av 

den här läskiga typen. AIK-Djurgården lär bli första fallet på Hockeyligans 

bord. 

Så får vi se hur klubbarna straffar sig själva. När det första av de hittills 

tre derbyn som spelats i Globen ballade ur i september var det ingen som såg 

något. Trots att det brann på isen. Och varken AIK eller Djurgården fick svid i 

plånboksskinnet. 

Men det trista är, för AIK och Djurgården, att folk kommer att vända dem ryggen 

och göra något annat än att utsätta sig för ett derby i Globen när säkerheten är 

så här kass. 

Första varningen från Stockholmspubliken kom i kväll. Medan de två första 

derbyna var fullsatta, 13 850 åskådare, kom det 11 461 personer till denna 

match. Nästan 2 500 valde bort derbyt. För mig är det bevis nog att nu får det 

vara slut på idiotin. 

 

*** 

Festen på isen kom också av sig.Kanske inte så konstigt när spelarna tvingades 

till en 20 minuter lång paus i andra perioden. Det smällde för mycket på 

läktarna. Mindre på isen. 

Ändå ville Djurgårdstränaren Hardy Nilsson verkligen få fart på sitt lag efter 

två tidigare 5-2-torskar mot AIK. Genom att placera succéforwarden från Tre 

Kronor, Daniel Brodin, i förstakedjan med Jimmie Ölvestad och Christian Eklund. 

Vilken förstakedja! Energi och elakhet i en och samma hårda förpackning. 

 

Brodin var bäst. Ända tills han tog i för mycket och sänkte Richard Gynge med en 

ruskigt ful tackling och fick två plus tio minuter. Det kunde lika ha gärna 

varit matchstraff. 

Nils Ekman var tillbaka efter avstäning, men var inte bra. 

Daniel Widing var hur som helst gladast i Globen efter sitt 1-0-mål i 3-1-segern 

mot AIK. Hans andra för säsongen. Kul att någon hade något att glädja sig åt i 

Stockholmshockeyn två dagar före julafton. 

 

Av Mattias Ek  

mattias.ek@expressen.se  

 

Publicerat 22 dec 2010 21:53 Uppdaterad 22 dec 2010 21:53 

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265123/ek-gladjen-over-derbyn-ar-borta  

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265123/ek-gladjen-over-derbyn-ar-borta
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14.1.5 Text A5: ”Melin: Man är orolig för släkt och vänner” 

Melin: "Man är orolig för släkt och vänner" 
Glödhett Stockholmsderby på isen.  

Men AIK-tränaren Roger Melin hade tankarna på annat håll.  

- Alla som är här, släkt och vänner på läktaren, man går och är orolig för dem i 

stället för att tänka på matchen, säger han till Canal plus.  

 

Två gånger fick derbyt mellan AIK och Djurgården brytas efter våldsamma 

läktarbråk och pyrotekniska övertramp.  

Till slut kunde matchen slutföras, efter ett avbrott på 20 minuter i den andra 

perioden.  

Roger Melin suckade när han fick frågan om huligankaoset.  

– Det är fantastiskt tråkigt. Alla som är här, släkt och vänner på läktaren, man 

går och är orolig för dem i stället för att tänka på matchen, säger han till 

Canal Plus.  

– Förjäkla tråkigt, fortsätter Melin, som tyckte att Djurgården förtjänade 3–1-

segern. 

– Vi växte in i matchen hyggligt, men totalt sätt var Djurgården lite hetare.   

 

 

Fasth knockad 

Melin fick ytterligare en tongivande målvakt skadad i matchen. 

Målvaten Viktor Fasth blev knockad i en duell med Daniel Brodin. Sedan tidigare 

finns Christoffer Heino-Lindberg på skadelistan.  

– Han bryter in jävligt tufft givetvis. De var ju hetare in på mål. Vi pratade 

om att vi skulle göra det, ligga på hårt, men vi var inte riktigt där i dag. 

 

Av Sigge Dabrowski  

sigge.dabrowski@expressen.se  

 

Publicerat 22 dec 2010 22:46 Uppdaterad 22 dec 2010 22:46 

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265155/melin-man-ar-orolig-for-slakt-

och-vanner 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265155/melin-man-ar-orolig-for-slakt-och-vanner
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265155/melin-man-ar-orolig-for-slakt-och-vanner
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14.1.6 Text A6: ”Ridderwall skyller kaoset på AIK-fansen” 

Ridderwall skyller kaoset på AIK-fansen 
Djurgårdsmålvakten Stefan Ridderwall blev fingerskadad och tvingades att avbryta 

derbyt mot AIK.  

Efteråt lade han all skuld på AIK:s fans för bråken i Globen.  

- Djurgårdsfansen skötte sig hur bra som helst i dag. Det där får stå för AIK, 

säger Ridderwall till HockeyExpressen.se.  

 

Stefan Ridderwall var trots säsongens första derbyvinst märkbart besviken. 

Han beskyllde AIK:fansen för att ha sabbat för de drygt 11 000 på läktarna. 

- Vi leder med 1-0, men det känns som AIK:fansen viker in kepsen redan då. Vi 

var bra och våra fans skötte sig utmärkt. Vi får vara nöjda. Det får stå för dem 

säger Ridderwall till HockeyExpressen.se. 

 

 

"Oro i luften" 

- Det är lite konstigt, man vet själv hur det är när man ska gå på hockey, man 

ska gå in men får inte sätta sig förrän spelet är avblåst. Men här är det ett 

stort slagsmål på ena läktaren. Det blir lite oro som ligger i luften så det är 

klart att man märker av det. 

Stefan Ridderwall förlorade det första derbyt mot AIK i september. Han var 

skadad och missade det andra som också slutade med 5-2-förlust. 

Ingen kunde stoppa honom i från att spela i det tredje derbyt. 

Förutom en AIK:klubba. 

 

 

"Bara att byta" 

- Jag fick en slashing på fingret. Det var kanske inte smärtan som var värst, 

det gjorde inte så överdrivet ont, men jag kunde inte greppa klubban ordentligt 

och kände att det var lite riskabelt att stå där ute. Det var bara att byta, 

säger Ridderwall, som 16.08 in i andra perioden tvingades att lämna över till 

Mark Owuya. 

- Jag försökte att tejpa, och tog lite piller, men det är svårt att få nån 

direkt effekt på det, säger Ridderwall efter 3-1-vinsten. 

- Vi ska röntga i morgon, men det är inte brutet, så det borde inte vara nån 

fara. 

 

Av Mattias Ek  

mattias.ek@expressen.se  

 

Publicerat 22 dec 2010 23:19 Uppdaterad 22 dec 2010 23:20 

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265164/ridderwall-skyller-kaoset-pa-

aik-fansen 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265164/ridderwall-skyller-kaoset-pa-aik-fansen
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265164/ridderwall-skyller-kaoset-pa-aik-fansen
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14.1.7 Text A7: ”Nyström: Enda minne blir en rädd sjuåring” 

Nyström: Enda minne blir en rädd sjuåring 
Ett hockeyderby i Globen borde vara en fest.  

Men det är allt annat än festligt.  

Det enda jag kommer minnas av den här sorgliga kvällen är en livrädd och 

gråtande sjuåring.  

 

Två mål räckte för att huliganer skulle döda den här festen.  

Först kvitterade AIK. Det tålde inte några "supportrar" som stod i Djurgårdens 

klack. 

Strax efter tog Djurgården ledningen. Det tålde inte en grupp "supportrar" i 

AIK:s klack. 

Det blev totalt kaos i Globen. 

Slagsmål, raketer, otäckt våld och vanliga människor som tvingades fly för sina 

liv.  

Och så spelare som blev förtvivlade. Som inte kunde göra sitt jobb. Som 

tvingades till en "paus" mitt under matchen. 

Om huliganerna bara visste hur ledsna spelarna i AIK och Djurgården är över 

publikvåldet. Många spelare i Djurgården hade svårt att vara glada trots seger 

mot AIK. Tänk att vinna mot värsta rivalerna i en stenhård derbymatch, men ändå 

känna sorg innerst inne. 

De som slåss på läktare "misshandlar" även klubbarna som de påstår sig älska. 

Ska det vara så svårt att fatta det? 

Varför kan inte en ishockeymatch få vara en fest? 

Varför går inte folk på hockey för att ha kul?  

 

Om jag möter någon från Aftonbladet så ställer jag mig inte upp och vrålar:  

- HATA BLADET, HATA BLADET. 

När jag sätter mig bredvid Aftonbladets Lasse Anrell på pressläktaren så ställer 

inte han sig upp och vrålar:  

- MAGNUS NYSTRÖM - ÄR EN HORA, MAGNUS NYSTRÖM ÄR EN HORA. 

Han säger. 

- Tjena, hur är läget. 

Det elakaste han kan göra mot mig är tjuvläsa på min dataskärm. 

 

Mitt under kaoset igår kväll så flydde en mamma med sin sjuårige son in på 

pressläktaren. 

Pojken grät och darrade av skräck. 

Han och hans mamma hade rest hem- ifrån Kumla till Stockholm för att få uppleva 

en hockeyfest. Han älskar hockey och två dagar före julafton skulle han få 

uppleva ett derby på Globen. Hans mamma hade fixat biljetter och ordnat rum åt 

dem på Globe Hotel. 

Nu stod han alltså där på läktaren och grät och darrade av skräck. 

En sjuårig pojke. 

Det var så jag själv nästan började gråta.  

Jag tänkte: Är det så här det ska vara? 

Jag gjorde vad jag kunde för att hjälpa pojken och hans mamma. Fixade fram bulle 

och dricka. Klappade honom på ena axeln och sa att han var utom fara och att nu 

skulle polisen ta hand om dem som bråkade. 

- Du kan vara lugn, sa jag. 

Och tänkte: Hoppas jag talar sanning. 

Hans mamma berättade: 

- Vi var på en match en gång då han tyckte det var läskigt när en massa åskådare 

började skrika domarjävel. Och så kommer vi till det här. 

Jag visste inte vad jag skulle säga. 
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Jag hade kunnat säga: 

- Välkomna till Stockholm. Så här har vi det här när två lag från Stockholm 

möts. Då är det krig utanför isen eller planen. Så har vi haft det i många år. 

Och varje gång något händer så får man höra att våldet ska stoppas - och sedan 

händer ingenting. 

Men jag sa inte det. Utan vände mig mot pojken och sa: 

- Vill du ha lite saft? 

Sen försökte jag prata med honom om annat än det som hände runt omkring oss. Han 

var från Kumla och då gillar man förstås speedway, som jag gillat sen jag var 

barn. 

Pojken hejade på Indianerna. 

Jag hejar på Smederna. 

När jag fick vet det log jag och sa: 

- Visst är det kul med speedway? 

Hade jag fungerat som en del "supportrar" hade jag vrålat: 

- HUR FAN KAN DU HEJA PÅ DE DÄR INDIANJÄVLARNA? JAG HOPPAS DE ÅKER UR NÄSTA ÅR, 

DE DÄR JÄVLA SOPORNA. 

 

Efter matchen hjälpte jag pojken och hans mamma ut ur Globen. Så de slapp gå 

bland vanliga supportrar och de fick istället gå en genväg förbi lagens 

omklädningsrum och därifrån ut via en bakdörr i närheten av Globe Hotel. 

Pojken såg rädd ut igen. Darrade lite. Och det var svårt att få honom på gott 

humör. 

- Var det något som var kul ikväll i alla fall, försökte jag. 

Han svarade inte. 

- Tråkigt med bråk, mumlade jag. 

- Du kommer i alla fall inte hålla på så där när du blir större, sa pojkens 

mamma. 

- NEEJ, sa pojken högt och tydligt. 

Sju år - och smartare än många vuxna åskådare. 

Det var i alla fall något att bli lite glad över. 

Efter matchen träffade jag flera spelare i båda lagen. 

Flera spelare som själva har barn. 

- Får barnen se derbymatcherna på Globen, frågade jag. 

- Nej, inga derbyn - då vill jag inte ha mina barn här inne, sa Jimmie Ölvestad. 

- Nej, inga derbyn. Mina barn skulle hit med sin mamma på första derbyt, men det 

var så obehagligt redan utanför arenan att de åkte hem igen. De går på våra 

andra matcher. Men inga derbyn, sa Dick Tärnström. 

 

Just, ja... 

Det spelades en hockeymatch igår också. 

Djurgården vann med 3- 1. 

 

Av Magnus Nyström  

magnus.nystrom@expressen.se  

 

Publicerat 23 dec 2010 06:50 Uppdaterad 23 dec 2010 07:43 

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265243/nystrom-enda-minne-blir-en-radd-

sjuaring  

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265243/nystrom-enda-minne-blir-en-radd-sjuaring
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265243/nystrom-enda-minne-blir-en-radd-sjuaring
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14.1.8 Text A8: ”Klubbarna fördömer våldet på läktarna” 

Klubbarna fördömer våldet på läktarna 
Läktarskandalerna tvingade domarna att bryta matchen och skicka ut lagen i 

omklädningsrummen.  

Efter matchen fördömde spelare och tränare huliganerna.  

- De som har yngre barn som sitter på läktarna var nog oroliga, säger AIK-backen 

Jonas Liwing.  

 

Efter upprepade kravaller och pyromani på läktarna bröt domarna derbyt på Hovet 

i över 20 minuter. 

- Det som händer hör inte hemma på en idrottsarena överhuvudtaget. Jag hoppas 

att det gick bra för de flesta människorna och att familjer fortfarande vill 

komma tillbaka och titta på hockey, säger Jonas Liwing. 

AIK:s assisterande tränare Gunnar Persson: 

- Det är jävligt tråkigt. Det ska inte få hända, det känns inte alls roligt. 

 

 

Vill ha stöttande fans 

Djurgårdsmålvakten Stefan Ridderwall: 

- Det är svårt att stoppa. Vill de puckla på varandra får de väl göra det, men 

gör det utanför. Nu drabbar det en massa människor inte ska bli drabbade. De 

tycker att de gör föreningen och laget väl, men det är helt fel metoder. 

Efter matchen gick bägge klubbarnas ordförande ut med ett brev och fördömde 

gemensamt de supportrar som skapade problem. 

- AIK och Djurgården vill inte ha individer på våra läktare som förstör med 

destruktiva handlingar utan vi vill ha supportrar som älskar sin förening och 

som stöttar den i vått och torrt, skriver Peter Mellqvist och Mats Larsson. 

 

 

Av Victor Melander  

victor.melander@expressen.se 

 

Publicerat 23 dec 2010 08:03 Uppdaterad 23 dec 2010 08:14  

 

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265305/klubbarna-fordomer-valdet-pa-

laktarna  

http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265305/klubbarna-fordomer-valdet-pa-laktarna
http://hockey.expressen.se/elitserien/1.2265305/klubbarna-fordomer-valdet-pa-laktarna
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14.2 Texter hämtade från AIK Ishockey: 

14.2.1 Text B1: ”AIK och Djurgården tar avstånd” 

AIK och Djurgården tar avstånd 
2010-12-22 23:28  

 

AIK respektive Djurgården sätter riktlinjer för hur man ska uppträda som 

supportrar, vad som får göras och framförallt vad som inte får göras på våra 

matcher. Individer som inte respekterar de riktlinjer som är uppsatta utan 

motarbetar oss klubbar genom sina handlingar kan knappast kalla sig supporter.  

 

De som deltog i det som hände under derbyt ikväll är samtliga ansvariga för att 

avsiktlig vilja skada sin förening. AIK och Djurgården tar fullt avstånd från 

beteendet och vill ej ha individer som agerar på detta sätt - som inte endast 

skadar oss klubbar utan även ishockeyn i stort. 

 

Det är AIK, Djurgården och framför allt våra riktiga supportrar, som får ta 

konskevensen av dessa individers handlingar. Böter, publikbortfall, sponsorer 

som lämnar oss och derbyfester som förstörs, allt detta medan individer som 

utför dessa handlingar får fortsätta att kalla sig supportrar. 

AIK och Djurgården vill inte ha individer på våra läktare som förstör med 

destruktiva handlingar utan vi vill ha supportrar som älskar sin förening och 

som stöttar den i vått och torrt. 

 

Text: Peter Mellqvist, ordförande AIK Ishockey AB 

Mats Larsson, ordförande Djurgården Hockey AB 

 

http://www.aikhockey.se/Nyheter/Arkiv/2010/AIK-och-Djurgarden-tar-avstand/ 

 

http://www.aikhockey.se/Nyheter/Arkiv/2010/AIK-och-Djurgarden-tar-avstand/
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14.2.2 Kommunikationspolicyn för AIK Ishockey 

 

Kommunikationspolicy för AIK Ishockey  
 

 

AIK Ishockey Kommunikation  
Målbild för föreningen  

 
Syfte med Kommunikationspolicy  
Policyn ska fungera som en vägledning i Kommunikationsarbetet för AIK Ishockey.  

Kommunikationsarbetet ska skapa förutsättningar för AIK Ishockeys styrelse och kontor att alltid nå  

ut med sitt budskap på bästa sätt. Därmed kan vi bibehålla och även förstärka varumärket AIK i  

allmänhet och AIK Ishockey i synnerhet. Det uppnår vi genom att ha klara och gemensamma rikt-  

linjer om hur, när och vad vi kommunicerar.  

 
Varför ett strukturerat Kommunikationsarbete?  
Medier och enskilda journalister är en stor maktfaktor. Det som de skriver och säger får ofta stor  

uppmärksamhet. Om AIK Ishockey inte alltid är tillgängligt och förser dem med relevant, snabb och  

riktig information så söker de informationen på annat håll. Då finns en stor risk att nyheter om AIK 

bygger på skvaller, rykten, spekulationer eller rena felaktigheter. Den risken ska vi eliminera genom 

att ha en väl fungerande Kommunikationsverksamhet och en genomarbetad Kommunikationspolicy.  

 
Kommunikationens roll  
Kommunikation ska komma så tidigt som möjligt i beslutsprocessen - både före och efter beslut.  

Detta gäller i synnerhet Kommunikation med berörda personer som påverkas av beslutet.  

 
AIK Ishockeys Kommunikationsarbete ska:  

- Stärka AIK Ishockeys verksamhet, strategiska inriktning och grundvärderingar och därmed 

varumärket AIK Ishockey.  

- Sprida kunskap om och förståelse för AIK Ishockeys verksamhet, mål och strategier.  

- Bidra till att skapa delaktighet och stärka banden mellan AIK Ishockey, supportrar, media 

och samarbetspartners.  

- Bidra till att skapa en öppen och ärlig Kommunikation.  

 
Huvudprincip för kommunikationen inom AIK  
Öppen, tillgänglig, och uppriktig  
För att skapa trovärdighet och engagemang ska så många som möjligt ges förutsättningar för att  

aktivt och öppet medverka i Kommunikationsarbetet. Vi ska prata med varandra i stället för om  

varandra. AIK Ishockey ska i största möjligaste mån alltid vara tillgängliga för supportrar, media och  

samarbetspartners. Man ska möta andra personer vänligt, respektfullt och visa förståelse för olik- 

tyckande. Man värnar starkt om individens rätt att uttrycka sig verbalt.  
 
 

1/7  
 

Kommunikationspolicyn bygger på Svenska Hockeyligans Kommunikationsplan. Med undantag för specifika delar för AIK Ishockey.  
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Kommunikationspolicy AIK Ishockey  

Adam Ekman, Kommunikations- och pressansvarig  

Måndag 31 maj 2010, Stockholm  
 

 
 

Kommunikationspolicy för AIK Ishockey  
 

 

Övergripande principer för kommunikationen inom AIK  
Kommunikation  
Arbetssättet ska präglas av en öppen dialog mellan AIK Ishockey och supportrar, media, samar-  

betspartners och motståndare. AIK Ishockey informerar inte, man kommunicerar. Det innebär att vi 

alltid öppnar möjlighet för dialog. Målgrupp och motpart ska alltid ha möjlighet att säga sitt.  

 
Verksamhet  
Kommunikationsaspekten ska alltid beaktas när beslut fattas. Det innebär att alla har ett ansvar för  

Kommunikationsarbetet. Alla måste tänka på vilka som skulle kunna nyttja den information han/hon 

är bärare av.  

 
Marknadsfokus  
Kommunikationen ska verka för att synliggöra AIK Ishockey. Alla goda exempel och bra nyheter ska  

lyftas fram och tydliggöras för en större målgrupp.  

 
Professionalism  
Kommunikationen ska vara saklig, tydlig, långsiktig och präglas av hög etik. AIK Ishockey ska vara  

noggrann med sin Kommunikation och utbilda personal, ledare och funktionärer vid behov.  

 
Handlingskraft  
Kommunikationen ska vara offensiv, professionell, öppen, snabb, trovärdig och präglas av interakti-  

vitet. Agerar vi snabbt minimerar vi risken för felaktiga nyheter, rykten, spekulationer och skvaller.  

 
 

Målgrupper  
Primära målgrupper för AIK Ishockeys Kommunikationsarbete är:  

- Supportrar, fans och besökare av AIK Ishockeys matcher  

- Massmedia  

- Sponsorer och samarbetspartners  

- Spelare, ledare och funktionärer inom föreningen  
 

Sekundära målgrupper:  

- Organisationer, politiker, kommuner och myndigheter  

- Motståndarlagens supportrar  
 

Alla målgrupper ska beaktas i kommunikationsarbetet och så långt det är möjligt anpassas för 

respektive målgrupp.  
 
 
 

2/7  
 

Kommunikationspolicyn bygger på Svenska Hockeyligans Kommunikationsplan. Med undantag för specifika delar för AIK Ishockey.  
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Kommunikationspolicy AIK Ishockey  

Adam Ekman, Kommunikations- och pressansvarig  

Måndag 31 maj 2010, Stockholm  
 

 
 

Kommunikationspolicy för AIK Ishockey  
 

 

Ansvarsfördelning  
Samtliga inom AIK Ishockey har ett ansvar att aktivt kommunicera vidare det som är av vikt för  

föreningen, samt att aktivt söka information i tillgängliga kanaler.  

 
AIK Ishockeys ordförande ansvarar för  

- Den strategiska planeringen av all kommunikation inom AIK Ishockey.  

 
AIK Ishockeys VD ansvarar för  

- Att kommunikationen stödjer AIK Ishockeys verksamhet samt är samordnad och enhetlig.  

- När, hur och vilken information som får spridas av vem på kontoret.  

- Att samtliga beslut som påverkar verksamhetens målgrupper kommuniceras.  

- Att AIK Ishockeys kommunikationspolicy utformas i linje med de övergripande målen för 

verksamheten och årligen ses över och uppdateras.  

 
AIK Ishockeys Kommunikationsansvarige svarar för  

- Att informera VD och styrelse om viktiga händelser samt se till att informationen sprids via  

AIK Ishockeys informationskanaler.  

- Att planera för och genomföra verksamhetens kommunikationsarbete.  

- Att vid behov agera rådgivare och stödja AIK Ishockeys kontor och styrelse i 

kommunikationsfrågor.  

- Att underhålla och utveckla kommunikationskanaler som underlättar informationsflödet för 

både avsändare och mottagare.  

- Att samordna verksamhetens kommunikationsaktiviteter.  

- Att vara tillgänglig.  

- Att alltid kommunicera viktiga händelser till berörda personer i föreningen.  

- Att verka för en öppen kommunikation.  

- Att uppmuntra aktivt sökande av information.  

- Att sprida AIK Ishockeys kommunikationspolicy.  
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Kommunikationspolicy för AIK Ishockey  
 

 

Riktlinjer för journalistbemötande  
Bilden av AIK Ishockey bestäms till stora delar av massmedia. En öppen, ärlig och professionell at-  

tityd i kontakterna med massmedia borgar för att mediautrymmet och kunskapen om AIK Ishockey. 

Ger vi respekt får vi respekt tillbaka. Därför är det av stor vikt att relationerna till media präglas av  

öppenhet, saklighet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och hög etik. De skall också 

präglas av respekt och förståelse för yrkets krav.  

 
Detta uttrycks i följande instruktion beträffande ansvarsfördelningen i massmedierelationerna.  

- Styrelseordförande och VD är AIK Ishockeys talesmän i övergripande frågor som ekonomi,  

strategi och verksamhet.  

- VD är talesman för tävlingsverksamhetens policy- och principfrågor.  

- Sportchefen är talesman gällande tävlingsverksamhetens tekniska frågor.  

- Sportchefen är talesman gällande information av medicinsk karaktär.  

- Kommunikationsansvarig svarar för att AIK Ishockeys kommunikation fungerar enligt de 

riktlinjer som AIK Ishockeys styrelseordförande och VD beslutat om.  

- Övriga individer och verksamhetsansvariga uttalar sig i frågor som gäller den löpande 

verksamheten inom respektive verksamhetsområde.  

 
 

Alkohol, narkotika, tobak och antidoping  
AIK Ishockey följer Riksidrottsförbundets (RF) riktlinjer för alkohol, narkotika, tobak och antidoping  

inom idrotten.  

RF:s riktlinjer för alkohol, narkotika, tobak och antidoping finner du på www.rf.se.  
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Kommunikationspolicy för AIK Ishockey  
 

 

Supporterkultur  
Supportrar och fans är viktigt för AIK Ishockey. Därför ska det alltid finnas en aktiv och öppen dialog  

med fans och supportergrupper.  

 
AIK Stilen  
AIK Ishockey vill aktivt arbeta med AIK stilen, framtagen av AIK fotboll AB. AIK-Stilen samman-  

fattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en riktig 

AIK:are.  

-AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett kön, hudfärg, religion, 

kultur och sexuallitet.  

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

- AIK:are ger alltid 100% på träningar och matcher - man stöttar och hejar på sina  

kompisar, både i det egna och i andra AIK-lag  

- AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och  

åskådare  

- AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare samt andra funktionärer  
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Kommunikationspolicy för AIK Ishockey  
 

 

Säkerhet  
AIK Ishockey arbetar offensivt med säkerheten kring sina arrangemang. Med år av erfarenheter finns  

ett konstruktivt och aktiv tänk kring de insatser som görs i samband med matcher och andra arrang- 

emang.  

 
Extern Kommunikation (i enlighet med Svenska hockeyligans Kommunikationsplan)  

AIK tar ansvar!  
- Vi skyller inte på andra klubbar, på polisen eller på samhället - våra arrangemang är vårt  

ansvar !  

 
Högriskmatcher - skapar förväntningar  

- Vi ser fram emot en spännande match med mycket publik och heta känslor. Vi ökar våra  

service- och säkerhetsinsatser i samband med högriskmatcher så att alla i publiken ska 

känna sig trygga och kunna njuta av hockeyfesten.  

 
Idrottens polisinsatser betalas av samhället !  

- SHL och elitserieklubbarna lägger ner minst 20 mkr i säkerhetsåtgärder varje säsong i  

utbildning, byggtekniskt, kameraövervakningssystem, samt personal (säkerhetsansvariga,  

publikvärdar och ordningsvakter m fl), vilket bland annat bidragit till lägre polisiära 

kostnader i Stockholm.  

 
Varför stänger ni inte bara av bråkstakarna ?  

- SHL och AIK Ishockey utnyttjar de verktyg som regering och riksdagen antagit specifikt för  

idrotten.  

- Individer som begår brott under våra arrangemang ställs till svars genom avstängning från 

Elitserien och skadeståndsanspråk vid det fall man åsamkar föreningen ekonomisk skada.  

 
 

Peka ut och ta tydligt avstånd från individer - inte hela supporterskaran.  

 
 

Vid större incidenter och ordningsstörningar i samband med ett arrangemang.  
- Håll dig till fakta.  

- Var konkret och kortfattad.  

- Spekulera aldrig. Berätta bara vad du med säkerhet vet.  

- Vid brott hänvisa till polisen och förundersökningssekretessen.  

- Be att få återkomma och ta reda på fakta.  

- Se till att du och polisens presstalesmän berättar samma sak.  

- Försköna inte men överdriv heller inte.  
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Kommunikationspolicy för AIK 

Ishockey  
 

 

Säkerhet  
Förslag till uttalande vid större ordningsstörningar:  
 
"AIK Ishockey har, i samarbete med [motståndarna] och polisen, vidtagit särskilda 

säkerhetsåtgärder inför denna match bland annat genom heltäckande visitation, utökat antal 

ordningsvakter och publikvärdar.  

Vi har gjort allt som stått i vår makt för att förebygga incidenter och haft viljan att skapa en 

hockeyfest. Tyvärr var det ett antal individer som ville annat och förstörde för övriga [antal] 

personer.  

Vi kommer att göra allt för att ställa berörda till svars. Vi kommer även att utvärdera vårt 

eget planeringsarbete och genomförande för att se om vi kan vidta ytterligare åtgärder för 

att undvika liknande incidenter i framtiden."  
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