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Examensarbete 



Abstract 

Title: Preventive social work between professions – a study about interaction between the 

police and the social services in the work against hooliganism 

Authors: Ida Nilsson, Suzette Sköld 

Supervisor: Melker Labory  

Key words: Interaction, cooperation, social prevention, hooliganism, fan culture 

 

Summary:  

Purpose: Our purpose with this essay was to see how professions like the police and the 

social services interact and cooperate in the preventive work against hooliganism in Sweden. 

Method: We have been using qualitative interviews with an intelligence officer from the Sport 

Intelligence and Tactical Unit and three field assistants from the social services. We have also 

collected data from official documents that we have received from the organizations which 

have been studied.  

Result: The result shows us how the professions interact and cooperate with each other in the 

preventive work against hooliganism. It also shows us how the preventive work is organized, 

what they the professions do and also what overall goals they have within their organizations. 

We have also received information about what the police and the social services think about 

their interaction and cooperation, what is positive about it and in which cases they lost their 

interaction. 

Conclusion: Our conclusion is that there is a good synergy between the professions in this 

study. The professions believe that their interaction and cooperation with each other is 

important for the prospective preventive work against hooliganism. The image of the 

phenomena differs, but the main content is that both organizations consider hooliganism as a 

social problem which requires interventions. 

  

 

 

 

 



Sammanfattning 

Titel: Socialt förebyggande arbete och samverkan mellan professioner – en studie om 

samverkan mellan polis och socialtjänst i arbetet mot huliganism 

Författare: Ida Nilsson, Suzette Sköld 

Handledare: Melker Labory 

Nyckelord: Samverkan, samarbete, socialt förebyggande arbete, huliganism, supporterkultur 

 

Sammanfattning:   

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att se hur professioner som Polis och Socialtjänst 

samverkar och samarbetar i det förebyggande arbetet mot huliganism i Sverige. 

Metod: Vi har gjort kvalitativa intervjuer med en polis från Supporterpolisen och tre stycken 

fältassistenter under socialtjänsten. Vi har också samlat in data från officiella dokument som 

vi har fått från de verksamheter som har studerats 

Resultat: Resultatet visar oss hur professionerna samverkar och samarbetar med varandra i det 

förebyggande arbetet mot huliganism. Det visar också hur det förebyggander arbetet är 

organiserat , vad som görs av de olika professionerna samt vilka de övergripande målen inom 

organisationerna är. Vi har även fått information om vad polisen och socialtjänsten anser som 

deras samverkan och samarbete, vad som är positivt med samverkan och i vilka fall som 

samverkan inte fungerat. 

Slutsats: Vår slutsats är att det finns en god samverkan mellan de studerade professionerna. 

Alla professionerna anser att deras samverkan och samarbete med varandra är viktigt för det 

fortsatta förebyggande arbetet mot huliganism. Bilden av fenomenet skiljer sig åt, men 

huvudtanken är att båda organisationerna ser huliganism som ett social problem som kräver 

interventioner. 



Förord  

 

Vi vill inledningsvis tacka varandra för ett gott samarbete genom hela uppsatsen. Vi vill även 

tacka Ulf Drugge som inledningsvis hjälpte oss att hitta rätt ämne att skriva om. Vår 

handledare Melker Labory har stöttat och väglett oss genom hela kursens gång och vi är 

tacksamma för att han stått ut med alla våra frågor och funderingar.  

 

Ett stort tack till Jan Grönqvist som har hjälpt oss att få kontakt med en majoritet av våra 

respondenter, utan dig hade det inte blivit någon uppsats! Vi vill även rikta ett stort tack till 

våra fantastiska respondenter som trots tidsbrist har prioriterat oss och gjort denna studie 

möjlig. 

 

Till stort stöd har våra familjer och vänner varit, och vi är evigt tacksamma för att de fått oss 

på lite lättsammare tankar under vårt uppsatsskrivande.  

 

Ida Nilsson & Suzette Sköld 

Kalmar 04-06-13 
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1. Inledning 

Den moderna huliganismen i Sverige slog igenom under 1970-talet. SVT sände då Tipsextra 

och folket kunde börja se Engelska ligans matcher på tv:n. Då startade de första organiserade 

supporterklubbarna i Sverige. Under 80-talet skapades Black Army, Bajen Fans och Blue 

Saints. I början hade de inga formella bindningar till sina klubbar utan var fristående 

föreningar åt sig själva. Det som hände på läktaren var då viktigare än det som hände på 

planen (Green, 2009). I en artikel i Svenska Dagbladet berättar en tidigare fotbollsdomare vid 

namn Sven Jonsson om en våldsam match som han dömde mellan IFK Göteborg och Örebro 

år 1970. Vid ett bortdömt mål stormade arga supportrar planen, och skingrades inte förrän en 

polishund skickades in. Sven berättar i artikeln att det på den tiden inte fanns några 

kravallpoliser och att det därför tog tid innan matchen lugnade ner sig (Majlard, 2004). Från 

artikeln går det alltså att utläsa att något förebyggande arbete eller arbete på plats inte fanns 

utan att det är ett arbete som förts på senare år. 

 

Enligt en artikel i Aftonbladet om Tony Deogan, som blev misshandlad till döds i ett slagsmål 

mellan AIK:s och IFK Göteborgs supportrar år 2002, så är huliganism ett problem i Sverige 

(Johansson, 2002). Uppdrag Granskning sände ett program den 10:e april 2013 som 

behandlande huliganism och beskriver det som ett stort samhällsproblem. I programmet 

intervjuades polisen Ola Österling som uttalar sig på följande vis: ”Samhället måste ju 

reagera och vi från polisen måste reagera, man kan inte göra på det här sättet” (Uppdrag 

Granskning, 2013). Tony Deogans lillebror Tommy Deogan intervjuades även angående hans 

brors koppling till AIK:s Firman Boys som blev hans död. Tommy berättade för Uppdrag 

Granskning att huliganerna nu är mer organiserade än vad de var för tio år sedan samt att 

dagens huliganism blir mer och mer okontrollerad. Denna dokumentär tyder alltså på att 

huliganism är ett stort samhällsproblem och därför värt att studeras. Detta bekräftas även via 

informationen som ges på Uppdrag Gransknings hemsida där de skriver att de försöker blotta 

missförhållanden i samhället som kan leda till konsekvenser för personer och organisationer. 

De tar i sina program upp samhällsfrågor av komplext slag (Uppdrag Gransknings hemsida, 

2013). Huliganism kan alltså antas vara en sådan samhällsfråga. Fotboll är menat att vara 

något roligt som alla borde kunna gå på med sina familjer, men huliganism är något som 

möjligtvis kan leda till att folk slutar gå på fotboll på grund av att de är rädda att bli utsatta för 

våld. 
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Enligt Spaaij och Anderson (2010 s. 566) avser fotbollshuliganism i modern tid den sociala 

uppkomsten av en särskild fankultur bland ungdomar och deras engagemang i regelbundet 

och kollektivt våldsutövande som främst är inriktat på rivaliserande grupper. Enligt 

författarna så är det främst ungdomar som riskerar att hamna i våldsutövande gäng som 

huliganism ofta beskrivs som. Även Anders Green (2009 s.2) beskriver att det främst är unga 

män som ägnar sig åt våld i grupp i en fotbollsrelaterad kontext. Eftersom att dessa två artiklar 

tyder på att det främst är ungdomar som är i en särskilt utsatt position när det gäller att hamna 

i kriminella grupperingar så kan det anses vara intressant att undersöka vad myndigheterna 

gör för att motverka och förhindra detta.  

    

Arbetet mot huliganism och våld i offentliga miljöer kostar samhället stora summor pengar 

varje år och medför även andra sociala problem så som misshandel, skadegörelse och 

utanförskap. Huliganer sprider även stor skräck bland andra människor omkring och på 

matcher. De flesta misshandelsfallen är ”nöjesrelaterade” och ofta är alkohol en bidragande 

faktor. Enligt Brottsförebyggande rådet så kostar ett vanligt slagsmål med tre till fem stycken 

personer inblandade ca 6 miljoner kronor för samhället (Axbom & Johansson-Meinke, 2009).  

 

1.1 Problemformulering 

Det finns mycket forskning inom ämnet samverkan mellan polis och socialtjänst, ett exempel 

är Disa Edvall Malms (2012) artikel om socio-polisiärt handlingsnät kring ungdomars 

kriminalitet och missbruk. Hon skriver att polisen för ett ständigt förebyggande arbete 

tillsammans med socialtjänsten för att undvika att ungdomar hamnar i kriminella gäng. 

Socialtjänsten är alltså aktiv i dessa frågor, speciellt när det gäller arbetet med ungdomar och 

ett förebyggande arbete emot huliganism. Greens (2009) rapport om fotbollshuliganism visar 

på att det även bedrivs ensamt polisiärt arbete mot huliganism i samband med 

fotbollsmatcher. Det bekräftas även av Fredrik Nilsson och Peter Åstrand (2007) som menar 

att i storstäder som Malmö, Stockholm och Göteborg finns det grupper av poliser som har 

som arbetsuppgift att se till att våldet på idrottsarenorna hålls under kontroll. Alltså finns det 

både kunskap om samverkan mellan professionerna kring ungdomar och kriminalitet samt 

ensamt polisiärt arbete mot huliganism, men vi anser att det råder brist på forskning kring 

samverkan mellan polis och socialtjänst mot huliganism. Samverkan bedrivs även mot 

organiserad brottslighet vilket är när minst två personer begår ett brott för att uppnå makt och 

ekonomisk vinning, ofta narkotikahandel (Polisens hemsida, 2013). Huliganism däremot 

handlar om motsättningar till en konkurrerande supportererklubb och har inget uttalat intresse 
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av ekonomisk vinning utan vill främst skapa makt och rädsla gentemot det andra lagets 

supportrar genom våldsamheter. Alltså finns det vissa skillnader mellan huliganism och 

organiserad brottslighet, och samverkan mot huliganism är ett specifikt outforskat ämne.  

 

I §3 Polislagen 1984:387 så står det följande: ”[...] Särskilt åligger det därvid polisen att 

fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa 

om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem” Enligt polislagen så är polisen 

skyldig att kontakta socialtjänsten och samverka kring förhållanden där det kan krävas någon 

åtgärd från socialtjänsten. 

 

I SoL 2012:944 (socialtjänstlagen) kap 5 §1 stycke 5 står det att socialtjänsten ihop med andra 

samhällsorgan ska uppmärksamma och gemensamt arbeta för att barn och ungdomar inte 

vistas i miljöer som är skadliga för dem. Socialtjänsten har även enligt kap 5 §1 stycke 6 SoL 

en skyldighet att uppmärksamma barn och ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam 

utveckling. Socialtjänsten är också skyldig att ”[...] i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.” 

 

Lagarna ovan beskriver att dessa två myndigheter är skyldiga att samverka med varandra i 

problematiska frågor som kan innefatta den andra professionen. Socialtjänsten har som 

specifikt krav att agera och samverka ihop med andra myndigheter i frågor gällande barn och 

ungdomar som far eller riskerar att fara illa, eller som vistas i miljöer som kan vara skadliga 

för dem. De har även som krav att uppmärksamma ifall barn visar tecken till en ogynnsam 

utveckling. Återkommande i den tidigare forskningen beskrivs huliganer ofta som unga män 

som i grupp begår våldsbrott och begår skadegörelse i omgivningen runt fotbollsarenor (se 

exempelvis Green, 2009; Spaaij & Anderson, 2010 och Spaaij, 2008). Det är alltså främst 

unga män som är huliganer och påvisar ett kriminellt beteende, med andra ord en ogynnsam 

utveckling där de riskerar att fara illa. Den skadliga miljön i detta fall är de våldsamma 

grupperingar som ofta bildas i samband med fotbollsmatcher, men som även påverkar dem 

negativt utanför arenan. Både polis och socialtjänst arbetar för att i ett tidigt skede fånga upp 

ungdomar innan deras kriminella beteende blir alltför allvarligt, vilket de även borde göra i 

detta fall. Ungdomskriminalitet kan alltså utifrån detta ses som ett socialt problem som 

behöver insatser. Ett socialt problem beskrivs ofta som individer eller grupper med särskilda 

karaktärsegenskaper eller beteenden. Det kan också beskrivas som en konsekvens av ett annat 

problem (Meuuwisse & Swärd,2002, s.25). Huliganism skulle kunna kopplas ihop med 
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våldsamma och kriminella grupperingar, vilket svarar mot den första beskrivningen av ett 

socialt problem. Fenomenet skulle också gå att förklara som en konsekvens av till exempel 

utanförskap. Det går att utläsa både utifrån tidigare forskning och från media att huliganism är 

ett socialt problem och därför har denna studie om samverkan en inriktning mot fenomenet 

huliganism. Främst är det enligt tidigare forskning unga män som hamnar i dessa kriminella 

grupper och för att de inte ska fortsätta in på en kriminell bana är det viktigt att polis och 

socialtjänst i ett tidigt skede fångar upp dem och samverkar med varandra. Utifrån en medial 

synvinkel så går det att utläsa att även övriga samhället påverkas av huliganism. Efter 

Uppdrag Gransknings program gällande huliganism i april 2013 så startades en chatt där 

programledarna kunde besvara frågor från allmänheten och där uttryckte flera privatpersoner 

att fotboll är menat att vara något roligt som hela familjen ska kunna gå på utan att känna 

rädsla och osäkerhet för att våld ska uppstå (Uppdrag Gransknings hemsida, 2013).  

 

Sammanfattningsvis så ska studien undersöka hur de verksamma inom polis och socialtjänst 

ser på fenomenet huliganism, hur de samverkar i det förebyggande arbetet mot detta och även 

beskriva de positiva och negativa effekter som kan komma ur samverkan. Studien kommer 

också att beskriva vikten av en fungerande samverkan mellan professionerna för att kunna 

kartlägga och verka för att ett problem som huliganism inte ökar i omfattning.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka polisens och socialtjänstens samverkan för att 

motverka huliganism i Sverige. Vi vill även som en del i detta belysa hur organiseringen och 

kommunikationen i samverkan mellan dessa professioner i det socialt förebyggande arbetet 

ser ut och vilka positiva och negativa konsekvenser det kan leda till. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur betraktar de poliser och socialarbetare som är verksamma inom det förebyggande 

arbetet mot huliganism företeelsen som ett samhällsfenomen?  

 Hur samverkar polis och socialtjänst i Sverige i det förebyggande arbetet mot 

huliganism? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå ur samverkan mellan polis och socialtjänst?  
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1.4 Fortsatt framställning 

Upplägget på uppsatsen kommer att fortsätta i kapitel där kapitel 2 behandlar bakgrund och 

historik kring fenomenet huliganism och vilken tidigare forskning det finns om samverkan 

kring ämnet. Kapitel 3 tar upp vilka teoretiska utgångspunkter vi har och kapitel 4 redogör för 

våra val av metoder, urval, validitet och reliabilitet och etiska utgångspunkter. Därefter 

redogör vi vårt resultat och analys i kapitel 5 och i det avslutande kapitel 6 redovisas vår 

slutdiskussion.  

 

2. Huliganism i historisk belysning 

En möjlig förklaring till ordet huligans härkomst ges på följande vis:  

 

 Av eng. Hooligan, ett ord av osäkert ursprung; det har bl.a. sammanställts med 

 det irländska familjenamnet Hooligan, som figurerar i en music-hall-song från 

 1890-talet om en våldsam irländsk familj, men även andra förklaringar till ordet 

 har framställts. (Nationalencyklopedins hemsida, 2013) 

 

“The term ”Hooligan” was coined in the 1890s as an alternative to ”street Arab” or 

“Ruffian”. Now readily applied to the “wild and unruly” football fan […]“ (Frosdick & 

Marsh, 2011, s.18). Informationen från de två citaten visar på att det inte är helt klart var 

begreppet huligan myntades. De två olika källorna visar dock på att begreppet kom till någon 

gång under 1890-talet och är ett begrepp som beskriver våldsutövande personer. Även Hans 

K. Hognestad (2012) menar att en huligan är en person som brukar våld, då oftast i samband 

med fotbollsmatcher. Författaren menar vidare att fotbollsintresset binder olika typer av 

människor tillsammans. Fansen känner samhörighet för att de hejar på samma lag och skapar 

på så vis påhittade relationer till varandra. Dessa relationer skapas då fansen känner att de har 

något gemensamt, och agerar som att de har känt varandra i många år och känner en stor 

tilltro till varandra. Det spelar ingen roll vilka de är, var de kommer ifrån eller hur gamla de är 

så länge de hyser samma intresse för det specifika laget. Att vara ett fan av ett lag skapar 

alltså en identitet av samhörighet och kännetecknas ofta av en ”äkta” och ”livslång” 

dedikation till sporten.  Fotbollsfans ser ofta sig själva som aktiva deltagare till ett elitlag och 

vid en vinst så känner de att de har varit delaktiga i prestationen.  

 

Ur historiskt perspektiv så kan fotbollsvåld härledas ända tillbaka till 1200-talets England. 

Grannbyarna spelade då ett slags fotbollsspel med en läderboll och det blev på så vis ganska 
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oorganiserade matcher där våldet var i största fokus. Spelandet var snarare en anledning till att 

människorna från byarna skulle komma dit och bruka våld än att faktiskt spela fotboll. Under 

dessa så kallade matcher så drack folket alkohol och ofta kunde själva våldet leda till att 

någon dog. Under 1300-talet började dessa matcher bli mer kontrollerade på grund av att 

byborna som inte deltog i dessa matcher flyttade därifrån under de dagar som dessa slag 

pågick och då gick inte affärerna runt. Efter att kontrollen av matcherna blivit striktare 

började detta fenomen med fotbollsmatcher spridas över hela England (Frosdick & Marsh, 

2011). Det sociala- och brottsförebyggande arbetet mot fotbollsvåldet började alltså redan på 

1300-talet. Tore Brännberg (1996) skriver att när fenomenet med fotbollsmatcher där byborna 

brukade våld sedan nådde London så bestämde borgmästaren i Kung Edward II:s namn att 

detta måste få ett slut och förbjöd spelen. Dock så fortsatte byborna med detta i alla fall och 

utnyttjade fotbollsmatcherna för att kunna bruka våld på ett mer organiserat vis (Frosdick & 

Marsh, 2011).  

 

Trots fortsatta försök att förebygga och stoppa det illegala fotbollsspelandet genom förbud så 

blev fotboll allt vanligare under 1700-talet och i samband med dessa matcher så började de 

som deltog även att plundra affärerna i områdena och förstöra omgivningarna (Frosdick & 

Marsh, 2011). Under 1800-talet så började fotbollen att disciplineras för att förebygga våld 

och få mer ordning på spelet. De engelska skolorna Eton, Harrow, Rugby och Winchester 

införde spelet och därmed fanns ett behov av gemensamma regler. Fotbollen blev på så sätt en 

del av det offentliga livet i hela landet, från att bara ha utspelats i några få byar. Matcherna 

spelades på samma sätt och med samma regler i hela landet och fotbollen började allt 

eftersom spridas till fler och fler länder (Brännberg, 1996). Förr i tiden så försökte alltså de 

som styrde England förebygga och stoppa brott genom förbud medan brottsförebyggande 

arbete idag kan innebära både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Ett exempel på detta kan 

vara att polis finns på plats under riskfyllda fotbollsmatcher för att förhindra att våldsamheter 

uppstår men även att polis samverkar med socialtjänst för att minska brottslighet. Polisen 

behöver ofta samarbeta med andra aktörer i samhället exempelvis kommun, organisationer 

och landsting (Polisens hemsida, 2012). Akademikerförbundet SSR definierar däremot socialt 

förebyggande arbete idag som insatser, generella eller riktade, till individer eller grupper med 

syfte att främja hälsa och förhindra att vissa problem uppstår eller blir värre (2011). De menar 

även att samverkan mellan olika aktörer i samhället är grunden för socialt förebyggande 

arbete, exempelvis som i denna studie.  
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3. Tidigare forskning 

På senare år har det gjorts en del forskning kring både huliganism och samverkan mellan polis 

och socialtjänst. En stor del av forskningen om fenomenet huliganism har gjorts 

internationellt medan det tvärtom kring samverkan finns mycket nationell forskning.  

 

3.1 Huliganism 

Ramón Spaaij (2008) har i sin artikel “Men like us, boys like them: Violence, masculinity and 

collective identity in Fotball Hooliganism” sökt efter likheter mellan huliganers beteende. 

Sökandet efter dessa likheter menar författaren kan tillåta forskare att utveckla en strategi som 

skapar en översikt av en huligans beteende. Dock belyser författaren att han även funnit stora 

olikheter bland huliganer beroende på vilket land de kommer ifrån och i vilken kontext 

huliganismen uppstår, något som han anser bör forskas vidare i. Spaaij (2008) betraktar 

huliganer som väldigt olika varandra och hur de beter sig beror till stor del på vilken kontext 

de befinner sig i samt även från vilket land de kommer ifrån. Huliganer har dock sex stycken 

grundläggande egenskaper som är ofta är lika varandra och ofta kännetecknar deras identitet. 

Dessa sex stycken är följande: en känsla av lustfylld upphetsning, hård maskulinitet, 

territoriella identifieringar, individuellt och kollektivt rykte, en känsla av solidaritet och 

tillhörighet och till sist en känsla av suveränitet och autonomitet. Robert Braun och Rens 

Vliegenthart (2008) har dock i sin artikel “The Contentious Fans: The Impact of Repression, 

Media Coverage, Grievances and Aggressive Play on Supporters’ Violence” en annan syn på 

de faktorer som påverkar huliganers våldsamma beteende än föregående artikel. Författarna 

menar att det finns fyra stycken eventuella förklaringar på det våldsamma beteendet: förtryck, 

uppmärksamhet i media, arbetslöshet och aggressivt spel på planen. I artikeln har även frågan 

om makrosociologiska förklaringar lyfts som författarna menar kan förutsäga nivån av 

fotbollssupportrars våld. De har testat detta i Holland under 2001-2005 med hjälp av en 

generaliserad händelseräknande modell och en logistisk regressionsanalys på flera olika 

nivåer. De menar att resultatet av studien visar att polisens arbete inte har någon större 

inverkan på huliganers beteende. 

 

Som ett svar på föregående artikel så har Ramón Spaaij och Alastair Anderson (2010) gjort en 

mer generell studie som utvecklar den förklarande modellen av supportervåld och kollektivt 

våld. De föregående författarna beskriver huliganism som ett fenomen som är påverkat av 

influenser på makronivå, men inte på individuell nivå. I denna artikel tar Spaaij och Anderson 



Page 8 of 61 
 

(2010) ett mer individinriktat perspektiv där de även beskriver hur olika faktorer kan påverka 

intensiteten i huliganers beteende. Artikeln heter  ”Soccer Fan Violence: A holistic approach. 

A reply to Braun and Vliegenthart”. Författarna tar upp att fotbollsrelaterat våld blir mer 

berikat i forskningssammanhang om fenomenet erkänns och fokus flyttas mot en vidare 

helhetssyn gällande att förklara kollektivt beteende och kollektiva konflikter. Författarna 

föreslår en modell som innehåller influenser på makronivå såväl som förmedlande och 

modererande inflytande som påverkar fotbollsvåld. Modellen lyfter betydelsen av det 

kollektiva sinnet som kan undersökas och förstås av begrepp som social identifiering och 

habitus. Enligt modellen så kan huliganers beteende inne på arenan påverkas av många olika 

faktorer. En faktor är på makronivå där politik, kultur och sociala aspekter har en påverkan. 

En annan faktor är genom modererande influenser som påverkar intensiteten i individens 

sinnesstämning som i sin tur påverkas av personliga faktorer som exempelvis individens 

socioekonomiska situation. Något som skulle kunna påverka intensiteten i sinnesstämningen 

är exempelvis hur polis, ordningsvakter och andra kontrollerande instanser bemöter individen. 

Dessa tre delar ihop skapar sedan en huligans beteende. 

 

Artiklarna ovan behandlar samhällets syn på huliganer generellt sett samt vad som 

kännetecknar en huligans identitet. Sammanfattningsvis så visar de att huliganer kännetecknas 

som våldsamma personer som inom denna kriminella grupp känner en social identifiering och 

en stor makt när de känner sig fruktade av andra. Artiklarnas resultat tyder också på att 

huliganers våldsamma beteende påverkas av olika faktorer, så väl yttre på makronivå som 

individuella på personlig nivå. De olika författarna har även olika åsikter om huruvida de 

insatser som görs av myndigheter emot huliganism har någon effekt på motverkandet av 

huliganism. Detta är av intresse för denna uppsats då fenomenet kommer att studeras ur ett 

samverkansperspektiv med fokus på vilka konsekvenser samverkan får i arbetet mot 

huliganism. Anders Green (2009) delger sin syn på saken i rapporten Fotboll och huliganism: 

Utveckling, problem och åtgärdsarbete I England och Skandinavien. Han menar där att det är 

viktigt att ha Supporterpolisen vid matcher och att de gör stor nytta. Green är doktor i 

kriminologi med inriktning på fotbollshuliganism vid Stockholms universitet. Han har i 

rapporten forskat om huliganism ur ordningshållande och förebyggande perspektiv. 

Rapporten bygger på en kvalitativ studie baserad på observationer och intervjuer med 

supporterpolis och säkerhetsansvariga på fotbollsklubbar både i Skandinavien och England. 

Författaren menar att fenomenet huliganism är ett svårdefinierat begrepp som inte riktigt går 

att förklara på grund av att den ses på ur olika synvinklar beroende på vilken inställning man 
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har till det. Ett resultat som framkommit i rapporten är att antalet fotbollshuliganer under 

matcher utgör endast en liten del av den matchbesökande publiken, men ges ofta stor 

uppmärksamhet. Några av informanterna i rapporten menar att det borde vara en rättighet att 

känna sig trygg under en fotbollsmatch och att inte utsättas för brott. Green (2009) beskriver 

också hur en del av det förebyggande arbetet mot huliganism ser ut och menar att det är under 

ständig utveckling. Bland annat nämner han att det främst är i skolmiljö som nyrekryteringen 

av unga huliganer sker och att det görs mer satsningar på samhällsnivå för att få det att 

minska. Han menar vidare att för att polisen ska kunna utföra ett så bra jobb som möjligt är 

kommunikation och dialog kring huliganism central.  

 

3.2 Samverkan 

En författare som har studerat samverkan mellan myndigheter är bland annat Disa Edvall 

Malm (2012) som har skrivit en avhandling med liknande inriktning, nämligen samarbetet 

mellan polis och socialtjänst gällandet arbetet kring ungdomars kriminalitet och missbruk. 

Avhandlingen heter ”Det socio-polisiära handlingsnätet: om kopplingar mellan polis och 

socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbruk”. Studiens resultat visar på att det 

finns en etablering i ett socio-polisiärt aktörsnätverk på lokal och ideologisk nivå. De främsta 

tankarna bland de intervjuade var att de båda professionerna hade en kontrollerande och en 

stödjande attityd till ungdomar med brotts- och missbruksproblem. Det framstår även i studien 

som möjligt att socialtjänstens logik har förändrats, från värdet av individuella behov till 

värdet av straff. Ett slutligt resultat visade också att det i praktiken endast var ett litet antal 

ungdomar som var aktuella för både polis och socialtjänst samtidigt.  

 

Eva Johansson och Kerstin Svensson (2006). De skriver i artikeln ”Handräckning åt 

socialtjänsten – ett fungerande samarbete” om hur samarbetet mellan polis och socialtjänst 

går till och fungerar i handräckningssituationer gällande LVU – Lag med särskilda 

bestämmelser om Vård av Unga - och LVM – Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall. 

Organisationerna verkar inom samma fält, det människobehandlande fältet, men de möter 

människorna i olika roller och på olika sätt. Polis och socialtjänst är två skilda organisationer 

med olika interna villkor och premisser, och samarbetet mellan dem ställer stora krav på 

kompetens och kunskap. Författarnas övergripande mål har varit att genom respondenternas 

berättelser förstå hur de skapar förståelse och innebörd åt handlingsutrymmet och samarbetet i 

den aktuella situationen. Resultaten visar att det ibland förekommer situationer när 

socialtjänstens och polisens handlingsutrymmen vid samverkan läggs ihop och breddas, men 
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även situationer med karaktär av samordning där socialtjänstens handlingsutrymme styr 

oavsett om det är polis eller socialtjänst som dominerar. Torbjörn Forkby (2007) menar även 

han att samverkan kan bli problematiskt mellan polis och socialtjänst för att det kan leda till 

en kamp om revir och vilken profession som har mest makt. I teorin ska samverkan leda till 

effektivisering, måluppfyllelse, ökad kunskap och att professionerna känner en större 

tillfredsställelse till sitt arbete men att det i praktiken kan bli tvärtom och en strid om makt 

kan skapas. I Forkbys (2007) rapport ”Socialt arbete i polisens värld – samverkans villkor och 

organisering” har han gjort en utvärdering av satsningen på en socialsekreterare hos polisen i 

satsningen Ung och Trygg i Göteborg som arbetar för att minska nyrekrytering till kriminella 

gäng bland unga. Författaren nämner svårigheterna med samverkan men att hans slutsatser i 

denna undersökning ändå är att socialsekreterare bör fortsätta sitt arbete i samverkan med 

polisen. Han ger avslutningsvis ett förslag till en arbetsmodell som sammankopplar 

socialsekreterarnas huvudsakliga arbetsmoment. Denna modell innefattar delarna 

identifiering, aktualisering och sammankoppling. Identifiering innebär att uppmärksamma 

ungdomar i riskzon, aktualisering däremot innebär att lyfta och skapa uppmärksamhet kring 

problematiska frågor. Sammankoppling handlar om att koppla samman olika verksamheter 

som kan vara aktuella för ungdomen i fråga. Att dessa tre arbetsmoment läggs ihop vid arbete 

med ungdomar anser han vara viktigt för att arbetet ska utföras på ett så bra sätt som möjligt.  

 

Statens Offentliga Utredningar gjorde år 2010 en utredning om organiserad brottslighet och 

vad som måste göras för att minska rekryteringen till kriminella grupperingar. I utredningen 

nämns flera åtgärder som vidtagits under åren. Exempelvis fattade Regeringen år 2008 ett 

beslut som innebar förstärkta insatser mot kriminella grupperingar och organiserad 

brottslighet. Målet med insatserna i beslutet var att fler brottsaktiva lagförs och utreds, för att 

försvåra för de brottsaktiva och deras organiseringar att fortsätta. Insatserna skulle även 

innefatta stödåtgärder till de som väljer att avsluta kontakten med en kriminell grupp. 

Utredningen visade på att samverkan mellan organisationer och professioner är viktigt i 

arbetet för att motverka att kriminella grupper växer sig större i form av nyrekrytering (SoU, 

2010:15). 

 

Sammanfattningsvis tyder de fyra ovanstående artiklarna på att samverkan mellan 

myndigheter är viktigt. Samverkan kan dock vara problematiskt gällande hur 

handlingsutrymmet ser ut hos två så olika professioner som polis och socialtjänst. De två 

professionerna har väldigt olika regler och handlingsutrymme och ibland kan det styra den 
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andra professionen mot ett visst spår. De olika professionerna påverkar alltså varandra i olika 

riktning som är enligt med deras specifika regler och synsätt vilket kan både ses som positivt 

och negativt. Trots de svårigheter som kan uppstå vid samverkan så anser Forkby (2007) att 

samverkan främst har positiva konsekvenser och är något som bör fortsätta i verksamheter. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Den tidigare forskningen visar att samverkan är en viktig komponent i det förebyggande 

arbetet mot huliganism. Då samverkan även är det centrala temat i denna studie så anses 

samverkansteori fruktbar att använda. Viktiga delar inom samverkan är enligt Gustafsson och 

Felhendler (1981) kommunikation och organisering och därför kommer studien även utgå från 

organisationsteori och kommunikationsteori. 

  

4.1 Samverkansteori 

Mikael Löfström (2001) lyfter fram tre huvudsakliga skäl för samverkan. Det första skälet är 

att samverkan kan ses som ett sätt för olika myndigheter med liknande verksamhet att 

effektivisera resursanvändningen, och det andra skälet är att myndigheter bättre kan svara mot 

de behov som finns hos olika samhällsgrupper som exempelvis gällande olika typer av 

bistånd. Det tredje och sista skälet är att öka inflytandet för såväl samhällets medborgare som 

lokala aktörer. Berth Danermark (2005) menar att samverkan innebär att professioner inom 

olika organisationer som har olika regler och styrningssätt arbetar tillsammans mot 

gemensamma mål. Denna grupp av blandade professioner har som avseende att definiera ett 

problem och syfte och att tillsammans arbeta målinriktat för att lösa problemet. 

 

Samverkan kan enligt Claes-Göran Westrin (1986 a i Danermark & Kullberg, 1999 s.35) 

delas in i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är:  

 Kollaboration (samverkan) – myndigheters samverkan sker i specifika former kring 

specifika frågor som går att avgränsa 

 Konsultation – En yrkesgrupp från en verksamhet, exempelvis läkare, gör en tillfällig 

insats inom en annan verksamhet, exempelvis socialtjänsten  

 Koordination (samordning) – myndigheters insatser kopplas samman för ett så gott 

resultat som möjligt 

 Integration (sammansmältning) – flera verksamheter slås ihop och skapar 

gemensamma regler och arbetsuppgifter 
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Danermark (1999) menar att det finns stora svårigheter med samverkan. Samverkan mellan 

myndigheter är komplext och beroende av olika lagstiftningar och regler för respektive 

myndighet. Författaren nämner även att olika kunskapsmodeller kan utgöra fler svårigheter 

som kan uppstå vid samverkan. Det finns risk att samverkan blir som en dragkamp där varje 

profession vill övertyga den andre att deras synsätt väger tyngst och har alltså ingen respekt 

för varandras modeller. I samverkan bör dock synsätten slås ihop och skapa en helhetsbild av 

situationen. Danermark (1999) menar att en samverkansprocess kan vara komplicerad ur en 

maktsynpunkt. Eftersom att olika myndigheter har stora skillnader i handlingsutrymme, 

lagstiftning och regler så blir makten ojämnt fördelad mellan de samverkande professionerna, 

vilket kan leda till en oro och osäkerhet. Andra skillnader som även kan bidra till att den ena 

professionen tillsätts mer makt kan bottna i utbildning, kön och position i organisationen.  

 

Danermark (1999) belyser i ovanstående stycken vilka svårigheter det kan finnas vid 

samverkan medan Ingela Thylefors, Olle Persson och Daniel Hellström (2005) skriver om 

argument för samverkan. De mest centrala argumenten är att de problem som finns att möta 

vid samverkan ofta är alltför komplexa för en ensam organisation med en profession att 

hantera. Ett annat argument för samverkan är att det kan öka kvalitén, öka kompetensen och 

göra arbetet mer resurseffektivt.   

 

Danermark (2005) beskriver att samverkan mellan myndigheter kan studeras med hjälp av ett 

antal olika teoretiska inriktningar. Dessa är följande: psykologiska, socialpsykologiska, 

sociologiska eller organisationsteoretiska. Vi har valt att utgå från den organisationsteoretiska 

inriktningen då det i denna uppsats är två olika organisationer som ska studeras. 

Samverkansteorin är en central teori i denna studie eftersom de verksamheter som kommer att 

studeras har olika mål och styrningssätt som inte förenas med varandra men de ska ändå enligt 

lag samverka. I vår uppsats finns denna teori i åtanke under hela processen.   

 

4.1.1 Två organisationsteoretiska begrepp - verksamhetsdomän och organisatoriskt fält 

Sune Sunesson (1974, 1981, 1989, i Danermark och Kullberg, 1999, sid.59-60) har format en 

modell för att analysera relationer mellan organisationer i ett samhälle. Han anser att tre 

analytiska domäner bör skiljas från varandra: en överordnad domän som innebär att staten 

intervenerar på ett specifikt område utifrån givna normer, en social domän som innebär att det 

organisatoriska samspelet i och mellan organisationer kan studeras och en konkret praktisk 

domän där alla konkreta aktiviteter som finns i en organisation utspelas. Den sociala 
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domänen, som vi valt att fokusera på, rör olika professioner och anspråken på exklusiva eller 

unika kunskaper som dessa har vid ett aktuellt samhällsproblem (Sunesson, 1974, 1981, 1989, 

i Danermark och Kullberg, 1999, sid.60). Den sociala domänen har valts då olika professioner 

och deras olika kunskaper kommer studeras ur ett samverkansperspektiv i denna studie. Grape 

(2006) talar likt Sunesson om domäner, men ger en beskrivning av något som kallas för 

verksamhetsdomän. Begreppet lägger fokus vid aktörernas, i detta fall polis och socialtjänst, 

verksamhetsområde som de kommer samverka inom. Det finns enligt författaren flera sätt att 

beskriva vad en verksamhetsdomän är, men vi har i denna studie utgått från beskrivningen 

som fokuserar på målen och verksamheten. Har aktörerna samma mål med sina olika 

verksamheter så skapas domänkonsensus. Har verksamheterna däremot skilda åsikter om vem 

som ska göra vad så skapas domänkonflikter. 

 

Ett annat centralt begrepp inom organisationsteorin är organisatoriska fält. Ove Grape och 

Roine Johansson (2006) beskriver begreppet organisatoriska fält som används som ett sätt att 

kunna beskriva omgivningen. Detta innebär att ett organisatoriskt fält avgränsas till ett 

område där flera organisationer delar ett gemensamt meningsbildande system och bedriver 

liknande verksamhet. Organisationer ses som självständiga aktörer i ett föränderligt samhälle, 

där även organisationerna måste förhålla sig och förändras för att kunna följa med i 

utvecklingen.  

 

4.2 Kommunikationsteori 

John F. Cragan och Donald C. Shields (1998) skriver att kommunikationsteori belyser 

människors sätt att kommunicera med och förstå varandra samt ge en förståelse för hur 

människor tänker och agerar i vissa situationer. Richard Dimbleby och Graeme Burton (1999 

sid. 10-11) menar att för att kunna kommunicera så använder sig människor av tre olika 

kommunikationsmedel. Dessa är följande: Kommunikationsform som tal, det icke verbala och 

när vi ritar, kommunikationsmedium som exempelvis en bok som kan innehålla ord, foton och 

teckningar och masskommunikation i form av radio, tv, tidningar och tidsskrifter. Författarna 

menar vidare att kommunikation inte är något självklart utan något vi lär oss. Genom 

kommunikation så skapas förbindelser mellan olika individer eller grupper av människor och 

bidrar på så sätt till en utväxling av budskap som har som mål att till exempel varna, ge råd, 

upplysa, övertala eller uttrycka åsikter. Människor har ett behov av att kommunicera för att 

kunna samarbeta och samverka med varandra. Att samarbeta är ett starkt behov hos 

människor som har funnits sedan urminnes tider då det var nödvändigt för att överleva.  



Page 14 of 61 
 

Enligt Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Jerker Rönnberg och Ann-Charlotte Smedler (2007) 

så är kommunikation en förutsättning för en framgångsrik organisation. Den viktigaste 

funktionen i kommunikationsprocessen inom en organisation är att förstärka det sociala 

samspelet och samarbetet. Gustafsson och Felhendler (1981) menar att en stor del av 

människors kommunikation sker genom symboler, alltså verbala och icke-verbala uttalanden 

och gester, som uttrycker mening. Betydelsen som läggs i orden kan variera mellan olika 

kontexter. Varenda ord i ett språk står för ett specifikt innehåll, och på så vis formulerar 

språket formulerar en kulturs, grupps eller individs uppfattning om verkligheten. 

Kommunikationen mellan de professioner som medverkar i uppsatsen har studerats för att se 

hur väl de kommunicerar, på vilket sätt de kommunicerar när de samverkar tillsammans och 

hur de anser att denna kommunikation fungerar i praktiken.  

 

5. Metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod och strävar mot att tolka och skapa förståelse för 

polisens och socialtjänstens förebyggande arbete mot huliganism. Kvalitativ forskning är en 

forskningsmetod som till stor del avser intervju och observation. Metoden innebär allt från att 

samla in, analysera och redovisa data (Levin, 2008). I denna studie används intervjuer och 

dokumentanalys av officiella dokument som empiriskt material. En mer ingående beskrivning 

av hur vår arbetsfördelning har sett ut under studiens gång finns i bilaga 7. 

 

5.1 Dokumentanalys 

I uppsatsen har officiella dokument analyserats och studerats. Officiella dokument i detta fall 

är exempelvis rapporter, handlings- och verksamhetsplaner, betänkanden och utredningar från 

statliga myndigheter, så som Rikspolisstyrelsen, Idrottsförvaltningen, Justitiedepartementet 

och Polismyndigheten i Stockholms län (se full dokumentförteckning i bilaga 1). De 

dokument som valts ut har relevans för vårt syfte och ligger till grund för våra intervjufrågor 

gällande hur samverkan mellan professionerna ser ut i praktiken. Även massmediedokument, 

som exempelvis dagstidningsartiklar och tidskrifter, tillämpas i uppsatsen. Eftersom det är 

officiella och offentliga dokument som används som empiriskt material så behövs inget 

samtycke från de som har skrivit dokumentet för att det ska användas eller citeras i studien. 

Dock så kommer vi att skriva ut varifrån dokumentet är publicerat för att kunna förhålla oss 

källkritiskt till materialet, då det skulle kunna finnas källor som är mindre tillförlitliga.  

 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Ingvar%20Lundberg&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Jerker%20Rönnberg&fromproduct=true
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Dokumenten har granskats och analyserats av oss utifrån John C. Scotts (1990 i Bryman, 

2008, s. 489) fyra bedömningskriterier gällande dokumentens kvalitet: 

1. Autencitet – är dokumentet äkta och av otvivelaktigt ursprung? 

2. Trovärdighet – är dokumentet korrekt och objektivt? 

3. Representativitet – är dokumentet ämnestypiskt? Om inte, i vilken grad är det inte typiskt? 

4. Meningsfullhet – är dokumentet tydligt och sakligt?  

Samtliga dokument som används i resultatet uppfyller dessa fyra kriterier gällande 

dokumentens kvalitet. De dokument som använts i denna studie är: en handlingsplan för polis 

och kommun angående samverkan utfärdad av Rikspolisstyrelsen, en verksamhetsplan för 

Polismyndigheten i Stockholms län och ett regleringbrev från Justitiedepartementet. Vi har 

även tre dokument gällande Program Supporter, en verksamhet som beskrivs längre fram i 

studien: ett dokument med uppgifter om verksamheten inför slutbetänkandet utfärdat av 

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, en utvärdering av programmet år 2011 och slutligen 

en verksamhetsbeskrivning av Program Supporter år 2013.  

 

5.1.1 Urval Dokument 

De dokument som används i denna studie valdes på grund av att innehållet i dessa ansågs av 

oss vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. Vi fick sammanlagt fem olika 

dokument av samordnaren för Program Supporter, varav vi valde att använda tre av dessa. De 

andra två dokumenten var en C-uppsats respektive en verksamhetsbroschyr om Program 

Supporter, och vi ansåg att dessa dokument inte gav lika uttömmande information som de som 

valts. De övriga tre dokument som valts fann vi på respektive organisationers och 

myndigheters hemsidor. Vi sökte efter material angående samverkan och brottsförebyggande 

arbete och fann dessa. Vi anser att de är relevanta för denna studie då informationen kan 

hjälpa oss besvara studiens syfte. 

 

5.2 Intervjuer 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört intervjuer, personliga och 

skriftliga, med personer som är verksamma inom det förebyggande arbetet mot huliganism, 

både inom socialtjänsten och polisen. Vi diskuterade under uppsatsplanen att göra 

observationer av något slag då vi ansåg att det hade varit intressant att se hur arbetet kring en 

match går till. Att få kontakt med respondenter tog dessvärre mycket längre tid och var 

svårare än vi förväntat oss och därför sköts hela vår planering fram. Att göra observationer 
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insåg vi då skulle bli alldeles för omfattande och ta alldeles för lång tid för att hinna 

sammanställa innan deadlinen för uppsatsen.  

 

Intervjuerna har varit kvalitativt semistrukturerade, vilket innebär att ett antal fasta frågor har 

ställts till samtliga respondenter men uppföljningsfrågor har ställts om svaren har ansetts vara 

av stor vikt att utveckla vidare (Bryman, 2008, s. 206). Att göra enkäter ansåg vi kunde bli 

ensidigt och göra det svårt att ställa rätt enkätfrågor för att kunna få fram bra och tydliga svar. 

Rosmari Eliasson (1995) menar att en kvalitativ metod bestående av intervjuer kan bidra till 

större förståelse och utvecklad kunskap om människors liv och tankar än vad en kvantitativ 

metod i form av enkäter förmår att bidra till. Kristian Daneback och Sven-Axel Månsson 

(2008) menar att en forskningsintervju vanligtvis sker ansikte mot ansikte eller via telefon. 

Forskningsintervjuer kan även ske via internet eller brev om informanterna av någon 

anledning vill det. I denna studie har det genomförts två skriftliga intervjuer via mail. 

Frågorna som ställts har varit öppna och gett rum för genomförliga svar.  

 

I vår studie avsåg vi med hjälp av intervjuer få en mer utförlig bild av hur samverkan mellan 

socialtjänst och polis ser ut. Enkäter är mer fast strukturerade än semistrukturerade intervjuer, 

då enkäter består av fasta frågor utan möjlighet för respondenten att utveckla sina svar, vilket 

det finns möjlighet till i en semistrukturerad intervju. Intervjuerna har baserats på en 

fenomenologisk metod som går ut på att förstå sociala fenomen utifrån respondenternas 

synvinklar och perspektiv, och att beskriva deras upplevda värld  med förhållningssättet att 

verkligheten faktiskt är vad respondenterna uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

42). I vår studie innebär detta att huliganism ses som ett samhällsfenomen, och vi har alltså 

fått fram information om hur de socialarbetare och poliser som jobbar med det förebyggande 

arbetet ser på fenomenet huliganism. Under samtliga intervjuer så har även frågor angående 

deras enskilda arbete samt hur de samverkar med andra myndigheter ställts (se frågeformulär i 

bilaga 4-6). Samtliga intervjuer utförde vi tillsammans för att kunna uppfatta svaren rätt och 

därmed säkerställa kvalitén. Att vara två vid en intervju är även en fördel då vi har kunnat 

fundera ut följdfrågor under tiden som den andre har ställt sina frågor. Intervjuerna har 

därefter noggrant transkriberats och i resultatet omarbetats från talspråk till ett mer passande 

skriftligt språk.  

 

David Silverman (2005) menar att det föreligger en viss risk för otillräcklig reliabilitet när 

bandinspelade intervjuer analyseras i en studie. Han nämner bland annat att transkriberingen 
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kan bli felaktig när pauser och betoning av ord inte skrivs ner. Trots detta har vi valt att 

undvika bland annat svordomar, mindre passande ord, humningar och andra intetsägande ord 

så som hostningar och pauser. 

 

Vi har valt att intervjua en socialsekreterare från socialtjänsten i Stockholms län, fyra 

fältassistenter från ett program vid namn Program Supporter som går under socialtjänsten i 

samma län, en lagansvarig polis inom Supporterpolisen i Stockholms län och en samordnare 

som har som huvuduppgift att samordna de ovanstående verksamheterna med varandra. En 

närmare beskrivning av verksamheterna ges i resultatet. Något som vi anser är en brist i denna 

studie är det faktum att antalet respondenter är ojämnt fördelade mellan de två undersökta 

professionerna. Vi har en respondent från Supporterpolisen, en samordnare, en 

socialsekreterare och fyra fältassistenter från socialtjänsten. Vi har endast en respondent från 

Supporterpolisen då vi främst vill lägga fokus vid socialtjänsten, eftersom det är det sociala 

arbetet vi i huvudsak vill belysa. Vi hade dock önskat någon respondent till från både polis 

och socialtjänst, och vi har gjort stora ansträngningar både genom telefonkontakt, mailkontakt 

och personlig kontakt för att få fler respondenter. Det visade sig dock svårare än vi trott. Dock 

har den respondent som vi har intervjuat från Supporterpolisen en titel (supporterpolis, 

lagansvarig och kriminalinspektör) med tillhörande arbetsuppgifter som väger tungt i 

kontexten. Respondenten arbetar nämligen både på fältet vid matcherna men har också 

huvudansvaret för en av de största idrottsklubbarna i Stockholm. Intervjun som hölls med 

respondenten var omfattande, och vi fick många och uttömmande svar. Vi anser med detta i 

åtanke att informationen som vi delgetts är korrekt och av stor vikt för denna uppsats. 

Samtliga respondenters åsikter är egentligen lika viktiga, men på grund av den 

myndighetsutövning som tillskrivs en polis och som inte exempelvis de fyra fältassistenterna 

har så väger en polis åsikter och svar tyngre. Vi är medvetna om att vi inte är helt objektiva i 

frågan och det är därför viktigt att diskutera på grund av att forskaren alltid bör vara medveten 

om sin objektivitet (Eliasson, 1997).  

 

5.2.1 Urval intervjuer 

Eftersom det empiriska materialet till stor del bygger på intervjuer med polis och socialtjänst 

så tog vi kontakt med dessa organisationer för att se vilka personer som arbetar med det 

förebyggande arbetet mot huliganism, och därefter har vi strategiskt valt ut vilka som lämpade 

sig för en intervju. Vi gjorde studien i Stockholm då området har flera stora lag med mycket 

supportrar och kända firmor. Vi tog kontakt med polisens och socialtjänstens respektive 
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växlar per telefon för att få information om vilka personer som lämpade sig att göra intervjuer 

med. Därigenom fick vi kontaktuppgifter i form av telefonnummer och mailadresser till 

yrkesverksamma med relevans till studiens inriktning. Vi försökte först få tag i polis och 

socialtjänst som finns i de områden där de större fotbollslagen har sina arenor och där det 

alltså går att anta att mycket fotbollsvåld utspelar sig. Dock visade sig detta vara 

problematiskt, då SVT:s Uppdrag Granskning samma vecka som vi försökte få kontakt sände 

en dokumentär angående huliganism med inriktning på AIK. AIK är det fotbollslag som har 

störst antal supportrar och i denna studie hade vi tänkt att fokusera på supporterpolisen som 

arbetar under AIK:s matcher och kring deras arena. Dokumentären gjorde att media i stor 

utsträckning uppmärksammade supporterpolisen i det område som vi tänkt göra studien, och 

troligtvis även var anledningen till att många supporterpoliser var svåra att få kontakt med. Vi 

flyttade då vårt fokus mot socialtjänsten, där vi lättare fick kontakt. Efter att ha kopplats 

vidare fick vi tag i personer som vi anser vara passande i vår studie. Genom dessa personer 

fick vi även kontakt med en person som jobbar inom Supporterpolisen. Vi stämde därefter 

träff med respondenterna på en plats av deras val för att göra intervjuer. Vi ville undgå att 

träffa respondenterna på en allt för offentlig plats då risken finns att yrkesrollen och den 

personliga rollen blandas ihop. Intervjuerna skedde därför på de yrkesverksammas 

arbetsplatser, då det är yrkesrollen vi vill belysa. Daneback och Månsson (2008) menar att det 

är ofta informanternas geografiska hemvist och begränsningar som påverkar vilken typ av 

intervju som kommer ske. I denna studie så har tre stycken kvalitativa forskningsintervjuer 

skett genom mail och telefon på grund av vårt geografiska läge jämfört med respondenternas, 

och även på grund av tidsbrist från deras sida.  

 

5.3 Reliabilitet och Validitet 

Jan Trost (1997) menar att validitet betyder att studien genomförs på ett så tillförlitligt sätt 

som möjligt. Validitet kan enligt Margaret D. LeCompte och Judith Preissle Goetz (1982 i 

Bryman, 2008) delas in i extern och intern validitet. Extern validitet behandlar i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och händelser. Intern 

validitet betyder att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens utvecklade 

teorier och dennes observationer. Vi har med syfte och teorier i åtanke utvecklat våra 

intervjufrågor, vilket bekräftar den interna validiteten. Vi anser att den externa validiteten kan 

uppfyllas genom att samverkans- och det förebyggande arbetet mellan polis och socialtjänst 

på det sätt som är beskriven i studien skulle kunna gå att implementera i andra sociala miljöer, 

som till exempel ungdomar och missbruk. Validiteten i denna studie kan anses relativt hög då 
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respondenterna besitter den erfarenhet som är efterfrågad för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Respondenterna har de yrkesroller som krävts för att kunna svara till vårt 

syfte kring samverkan och huliganism. Även begreppet reliabilitet kan delas in i extern och 

intern reliabilitet och behandlas av dessa forskare. De menar att extern reliabilitet är i vilken 

utsträckning en undersökning kan upprepas. Intern reliabilitet innebär att medlemmarna i ett 

forskarlag gemensamt kommer fram till hur de ska tolka det de ser och hör. I denna uppsats 

uppfylls den externa reliabiliteten då vår metod och de resultat vi har fått fram är återgivna 

precis som det är gjort i praktiken. Våra respondenter hade förmodligen också återgett samma 

svar som vi har fått även i en annan liknande undersökning. Vi har även gemensamt kommit 

fram till alla skriftligt återgivna resultat i studien.  

 

5.4 Etiska utgångspunkter 

Eliasson (1995) menar att det vid forskning är viktigt att respektera människorna som ingår i 

forskningsstudien och att ständigt beakta att deras integritet inte kränks. Hon menar även att 

det är viktigt att ha visa stor respekt till den egna verksamheten och försvara forskningens 

heder, villkor och grundläggande värden. Att visa stor öppenhet och redovisa sina data och 

perspektivval i sin forskning är grundläggande för att den ska anses som trovärdig. Att 

reflektera över sin relation som forskare till olika parter i den sociala verklighet som studeras 

är viktigt och att öppet redovisa detta. En forskare har ansvar för de svaga i samhället, att de 

kommer till tals på rätt sätt och kan instämma med det som publiceras i studien. Med detta i 

beaktande har vi till stor del under studiens gång reflekterat och problematiserat över hur vår 

egen identitet och bakgrund kan göra att vi tolkar vår empiri på ett visst sätt. Därefter har vi 

studerat resultaten och försökt förhålla oss så objektiva som möjligt för att forskningen ska bli 

legitim ur ett etiskt perspektiv. Enligt Eliassons (1997) åsikt gällande att forskaren alltid bör 

vara medveten om sin objektivitet så går det att diskutera vår egen objektivitet i studien. Vi 

har under hela studiens gång varit positivt inställda till både Socialtjänsten, Program 

Supporter och Supporterpolisen, vilket till viss del kan ha påverkat vårt synsätt till 

verksamheterna. För oss var Program Supporter och Supporterpolisen två helt nya 

verksamheter och vi gick in med en positiv känsla som kan ha gjort att vi inte har ställt oss de 

kritiska frågor som vi kanske borde ha gjort. Under transkriberingen så kom en del tankar 

kring vår objektivitet upp och på vilket sätt vi har ställt frågorna på i intervjuerna. Vi började 

först då att tänka kritiskt till alla verksamheter och har sedan försökt att framställa en mer 

objektiv syn i uppsatsen än vad vi hade till en början.  
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Under studiens gång har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

u.å.) tagits hänsyn till, och respondenterna blev informerade om dessa via ett 

informationsbrev före intervjun. Dessa är följande: 

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens 

syfte och deras uppgift i studien. De ska även få veta vilka villkor som gäller för deras 

deltagande, vilket exempelvis är att respondenterna deltar frivilligt och har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst.  

 Samtyckeskravet går ut på att respondenterna ska ge sitt samtycke till forskningen för 

att intervjun ska kunna användas i studien.  

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om respondenterna ska ges största 

möjliga konfidentialitet och ska förvaras på ett säkert sätt.  

 Nyttjandekravet betyder att uppgifter som samlats in om respondenterna endast får 

användas för denna forskningsstudie.  

 

Vi har tagit dessa krav i beaktning genom att vi under intervjuerna har för att visa en stor 

öppenhet med vår forskning delgett respondenterna ett informationsbrev innan intervjun har 

startats. Detta har vi gjort för att de ska vara väl medvetna om vad intervjun kommer att 

handla om, samt att deras uppgifter inte kommer att användas annat än i denna studie (Se 

bilaga 2). Respondenterna har även fått skriva under ett samtyckesbrev där de går med på att 

den informationen som delges kommer att användas i studien och publiceras via DiVa (Se 

bilaga 3). Under intervjuerna har även de etiska frågor som kan uppstå vid de sju 

forskningsstadierna som Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) tar upp tagits i 

beaktning. Vi har enligt ett av författarnas stadier gjort en övervägning av det vetenskapliga 

värdet i syftet med vår uppsats genom att vi anser att denna studie kommer bidra till den just 

nu bristande mängden forskning inom ämnet. Vi har även fått respondenternas informerade 

samtycke och övervägt vilka eventuella konsekvenser som kan uppstå för dem efter 

deltagande i studien. Eventuella konsekvenser som kan uppstå kan till exempel vara att om 

det kommer fram vem som har sagt vad så kan det påverka deras arbetssituation negativt. För 

att minska dessa eventuella konsekvenser så är alla respondenter i denna uppsats anonyma. 

Efter transkriberingen av intervjuerna har vi lyssnat igenom och kontrollerat att texten 

stämmer överens med det inspelade materialet. Författarna skriver även om verifiering av 

intervjuer och menar att forskaren ska ha så mycket kunskap som möjligt om studiens område 

och förutsättningar, vilket vi har försökt att få genom att studera tidigare forskning och 

analyserat offentliga dokument. Vi är även medvetna om att det föreligger en viss risk med att 
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genomföra intervjuer via internet. Det faktum att respondenternas svar kan bli mer 

genomtänkta när de skrivs ner än om de ställs ansikte mot ansikte kan både vara en nackdel 

och en fördel. Nackdelen är att vi får inte den omedelbarhet i svaren som vid ett direkt möte 

och att vissa åsikter kan sållas bort, men vi vill i denna studie å andra sidan inte belysa några 

personliga åsikter. En fördel för oss som författare är dock att transkribering inte blir 

nödvändig. Transkribering menar Daneback och Månsson (2008) är en väsentlig skillnad 

mellan att göra en personlig intervju där studiens författare får transkribera själva, och en 

internetgenomförd intervju, där respondenten själv skriver sina svar. 

 

Dokumenten som analyserats utifrån Scotts (1990 i Bryman, 2008, s. 489) fyra 

bedömningskriterier anser vi uppfyller kriterierna. Vi har särskilt tagit i beaktning att 

dokumenten från Program Supporter är skrivet av den egna organisationen och skulle kunna 

ha bakomliggande skäl att framställa organisationen som mer fördelaktig än vad den kanske 

är. Trots detta anser vi att materialet är användbart och skrivet med objektivitet och autencitet.  

 

6. Resultat och analys 

Resultatet är en bearbetning utav offentliga dokument och intervjuer med en supporterpolis, 

en socialsekreterare, fyra fältassistenter och en samordnare mellan professionerna från 

Stockholms län. Eftersom det är fyra fältassistenter kommer dessa benämnas som 

”fältassistent 1-4” och de övriga kommer benämnas efter yrkestitel. Först kommer 

respondenternas verksamheter kortfattat presenteras och därefter är kapitlet uppdelat i avsnitt 

som utformats efter våra frågeställningar och teorier.  

 

Under studien har vi haft kontakt med en socialsekreterare från en ungdomsenhet inom 

Stockholms län. Respondentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och introducera 

nyanställda, medverka vid svårare möten, coacha utredarna på enheten samt utbilda personal i 

BBIC (Barns Behov I Centrum). Enheten erbjuder olika slags stöd, så som samtal och 

ungdomstjänst, men har även ett brottsförebyggande program för ungdomar. Den 25:e april 

2013 utfördes en intervju med en yrkesverksam polis inom Supporterpolisen i Stockholms 

län. Respondenten har arbetat inom Supporterpolisen i 14 år och är lagansvarig för ett av de 

största och mest populära fotbollslagen i Stockholms län. Han berättar att inom hans område 

så arbetar poliserna på heltid rörande denna problematik. I Göteborg och Malmö är det även 

där poliser som på heltid arbetar inom detta område men i resten av landet där behovet och 
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problematiken inte är lika tydlig så är det till stor del bara poliser som arbetar deltid. Den 24:e 

och 26:e utförde vi intervjuer med tre fältassistenter från Program Supporter i Stockholms län. 

Program Supporter är en del av socialtjänstens öppenvård som genom fältarbete bedriver 

uppsökande socialt förebyggande arbete för att fånga upp ungdomar upp till 18 år som 

uppvisar ett riskbeteende i samband med idrottsevenemang. Samverkan mellan professioner 

är centralt för Program Supporters verksamhet och de bedriver ett nära samarbete med 

idrottsföreningar, polisen, ungdomars föräldrar och sociala myndigheter för att dessa 

ungdomar som hamnar i kriminella gäng ska kunna få en bra kartlagd helhetsbild (Program 

Supporters verksamhetsbeskrivning, 2013). Vi har även under en lång tid under studiens gång 

haft både mail och telefonkontakt med en respondent som är samordnare. Samordnarens roll 

är att sköta kontakten mellan Supporterpolisen och socialarbetarna på Program Supporter i 

ärenden som rör dem båda. Samordnaren är alltså en central del i samverkan mellan de båda 

professionerna för att deras samverkan ska fungera på bästa sätt.  

 

Samtliga respondenter som har deltagit i denna studie väljer många gånger att istället för att 

kalla de individer de arbetar med för huliganer så använder de ordet risksupportrar. Detta gör 

de för att huligan är ett negativt laddat ord och i deras arbete är det viktigt att använda ett 

mindre negativt laddat ord för att kunna få bättre kontakt med dessa risksupportrar och skapa 

ett förtroende. I detta kapitel kommer dock båda orden att användas, då respondenterna främst 

använder ordet risksupporter och det i tidigare forskning benämns som huligan. Detta gör vi 

för att kunna återge korrekta citat. Ett vidare resonemang kring användningen av begreppet 

risksupporter förs senare under rubriken Kommunikation. 

 

6.1 Förebyggande arbete mot huliganism 

Vi kommer under denna rubrik beskriva hur de olika verksamheterna arbetar förebyggande 

mot fenomenet huliganism och hur deras mål, individuella och gemensamma, ser ut.  

 

Polismyndigheten i Stockholms län utfärdade år 2012 en handlingsplan gällande deras 

översiktliga arbete och de övergripande målen med verksamheten. För att förklara länken 

mellan Supporterpolisen, Program Supporters verksamhet och socialtjänsten så har vi valt att 

beskriva organiseringen utifrån denna plan. I verksamhetsplanen (2012) står det att 

Polismyndighetens organisation och arbetssätt ska vara behovs- och verksamhetsanpassad. 

Omvärldens förändringar ska alltså stå i fokus och myndigheten ska möta de behov som finns 

idag men även de behov som kan tänkas uppstå i framtiden. Ett behov i samhället just nu är 
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att förebygga ungdomskriminalitet och Polismyndigheten har därför gjort ett antal satsningar 

för att motverka problemet. En satsning är samverkan mellan polis och lokala aktörer (som i 

detta fall socialtjänsten), vilket i sin tur ska leda till gemensamma insatser. En sådan satsning 

går att likställa med Program Supporters verksamhet. Sunesson (1974, 1981, 1989 i 

Danermark & Kullberg, 1999) resonerar kring den sociala domänen som ett analysredskap för 

att studera relationer inom organisationer. Vi ska nu vidare genom hela resultatet studera 

dessa relationer som skapas mellan verksamheter, i detta fall polis, socialtjänst och Program 

Supporter.  

  

I verksamhetsbeskrivningen från år 2013 av Program Supporter står målen med verksamheten 

skrivna. Dessa är bland annat att bidra till att skapa ett helhetsarbete med både förebyggande 

arbete, och med långsiktiga behandlingsmål för unga supportrar i samarbete med bland annat 

Polismyndigheten. Ett centralt åtagande som Program Supporter har är att så tidigt som 

möjligt uppmärksamma ungdomar i riskzon, och även länka dem och deras föräldrar vidare 

till hjälpinsatser. Verksamheten arbetar också med förebyggande arbete mot drog- och 

alkoholförtäring bland ungdomar runt omkring matcherna (Program Supporters 

verksamhetsbeskrivning, 2013, s. 7). Alla respondenter från Program Supporter betonar också 

vikten av att försöka identifiera och åtgärda problemet i så tidigt stadium som möjligt, och de 

anser alla att ett arbete med just ungdomar är ett bra sätt att kunna göra detta. De beskriver 

samtliga att deras arbete utförs på platser som skolor, fritidsgårdar, fotbollsmatcher, i centrum 

och liknande, och att det viktigaste arbetet är det långsiktiga. En respondent säger: 

 

 Vi tänker ett långsiktigt förebyggande arbete som vi gör genom att skapa  relationer 

 med ungdomar på de platser som de väljer att vara på. Då ska vi veta ungefär var de är 

 och liksom kunna finnas runt om arenorna. (Fältassistent 1) 

 

Betoning i intervjuerna med de verksamma inom Program Supporter har legat mycket på just 

relationsskapande i det förebyggande arbetet med ungdomar som riskerar att hamna i riskzon:  

 

 Det är det det handlar om; en god, frisk relation som skapar ett förtroende för oss. All 

 kontakt med oss är ju frivillig. Då gäller det att skapa den här goda, gedigna relationen. 

 (Fältassistent 3) 
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Den ovan nämnda relationen menar respondenterna från Program Supporter oftast börjar på 

skolorna då mycket av det arbete som de gör är i grundskolorna och på fritidsgårdar. Det är 

där ungdomarna får möjlighet att skapa sig en uppfattning om vilka fältassistenterna är och få 

en första kontakt. I Greens (2009) artikel framkommer det att den mesta nyrekryteringen av 

unga huliganer sker i skolmiljö, vilket alltså betyder att det är i skolorna som fältassistenterna 

behövs. De får då en möjlighet att som tidigare nämnts uppmärksamma ungdomar i riskzon i 

ett tidigt stadium och i en miljö utanför arenorna. Om fältassistenterna även träffar 

ungdomarna utanför fotbollsrelaterade arrangemang så kan det alltså bli lättare att få en 

helhetsbild av hur de aktuella ungdomarnas beteende och nätverk ser ut. På så sätt kan de 

hjälpa vidare till rätt insats för individen i fråga. Samtliga respondenter från Program 

Supporter beskriver just detta i enlighet med vår analys, att deras huvudsakliga uppgift inte på 

något sätt är att behandla ungdomarna som de jobbar med, utan att länka dem vidare till rätt 

hjälp. Denna hjälp finns hos en myndighetsutövande verksamhet som till exempel vad en av 

respondenterna kallar ”den ordinarie socialtjänsten”, eller hos polisen till exempel. 

Fältassistenterna ska utan myndighetsutövning uppmärksamma ungdomar som är i riskzon: 

 

 Egentligen kan man säga att vår huvudsakliga insats, det är ju att uppmärksamma och 

 försöka hjälpa till rätt hjälp. Men sen kan man ju på vägen  där behöva motivera, det är 

 ju inte alltid man vill ha hjälp. Det är inte alltid man tycker att någonting är ett problem. 

 Då struntar ju inte vi i det om vi tycker att det är ett problem. (Fältassistent 2) 

 

Citatet visar att fältassistenternas arbete går ut på att uppmärksamma ungdomar i riskzon och 

länka dem vidare. Detta går att förklara genom Forkbys (2007) arbetsmodell som utvecklats 

för exempelvis socialarbetare. I modellen är de huvudsakliga arbetsmomenten identifiering, 

aktualisering och sammankoppling. Fältassistenterna i denna studie använder sig av en 

arbetsmetod som till stor del överensstämmer med denna modell. De identifierar ungdomar i 

riskzon, de aktualiseringar ungdomar genom att de försöker föra en dialog med och 

uppmärksammar dem och slutligen så länkar de ungdomarna vidare till rätt verksamhet som 

kan fortsätta arbetet med att hjälpa individen i fråga. Också Supporterpolisens verksamhet 

handlar bland annat om att arbeta preventivt och uppmärksamma ungdomar i riskzon. 

Respondenten inom Supporterpolisen berättar att de inom Supporterpolisen arbetar med just 

nu är att försöka utveckla de goda supporterkrafterna och motverka de destruktiva 

supportrarna. Arbetet går till på så vis att de uppmuntrar och ger positiv respons till personer 

inom supporterklubbarna som uppför sig bra och lugnt under en match och försöker motverka 
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de som uppträder destruktivt. Supporterpolisen har även två stycken anställda som arbetar 

med bildteknik för att genom säkerhetskameror på arenan försöka fånga huliganer på bild, 

detta för att kunna säkerställa bevisen emot dem och kunna fälla dem för ett brott under och 

kring en fotbolls- eller hockeymatch. De risksupportrar som uppträder destruktivt har 

Supporterpolisen som mål att identifiera för att kunna lagföra dem och ha bättre koll på dem. 

Supporterpolisens mål att identifiera och lagföra personer som begår brott i samband med 

fotbollsmatcher kommer från ett beslut som fattats av Regeringen (Justitiedepartementet, 

2008 och SoU 2010:15) Beslutet innebar förstärkta insatser mot kriminella grupperingar och 

målet var att fler brottsaktiva skulle lagföras och utredas för att försvåra för dessa att fortsätta.  

 

Ett annat viktigt mål för Supporterpolisen är att försöka hindra nyrekryteringen utav 

risksupportrar, något som även Green (2009) tar upp i sin artikel. Författaren nämner ett 

flertal projekt i Stockholm som skapats för att motverka huliganrekrytering och främja en 

positiv supporterkultur. Att minska rekryteringen var också det huvudsakliga temat i Statens 

Offentliga Utredningars utredning år 2010, då många kan vara så unga som 14 år när de söker 

sig till destruktiva grupper som inom huliganismen och det är då viktigt att arbeta för att fånga 

upp dem i ett tidigt skede. Ett exempel på arbetet som bedrivs i denna fråga är något som alla 

respondenter som intervjuats nämner och som kallas för orosbrev. Ett orosbrev är ett brev som 

skickas till socialtjänsten och beskrivs av fältassistent 2 som ett mellanting mellan ”en 

anmälan och inte en anmälan”. Om polisen uppmärksammar en ungdom i riskzon för 

exempelvis kriminalitet, våldsamt beteende eller liknande, så skickar de ett orosbrev till 

socialtjänsten. Detta orosbrev skickas också till samordnaren som i sin tur delger detta med 

fältassistenterna. Socialsekreteraren i denna studie nämner de gemensamma mål som 

socialtjänst och polis har och beskriver dessa som att de ska minska risken för att en ungdom 

ska utveckla ett kriminellt beteende. De ska alltså försöka få ungdomen på andra tankar och 

styra denne mot ett mer positivt förhållningssätt. Samtliga verksamheter försöker alltså hela 

tiden arbeta för att motverka att ungdomar ska hamna i en destruktiv supporterkultur.  

 

6.2 Synen på huliganism 

Då en av frågeställningarna i denna studie handlar om hur de yrkesverksamma inom de olika 

professionerna betraktar huliganism som ett samhällsfenomen så beskriver nedanstående text 

respondenternas uppfattning av huliganism. Först kommer vi dock koppla fenomenet till vår 

organisationsteori. Inom organisationsteorin talas det om organisatoriska fält. Ett 

organisatoriskt fält är en avgränsning av ett område där flera organisationer bedriver en 
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liknande verksamhet. Huliganism ser vi som det organisatoriska fält där polis och socialtjänst 

möts och är verksamma inom. Det finns fler verksamheter inom detta fält, exempelvis 

idrottsklubbarnas egna säkerhetsansvariga, men vi bortser från dessa i analysen förutom på 

det vis då vi räknar dem som en del av den omgivning som alltid påverkar organisationen. 

Grape och Johansson (2006) menar nämligen att för att en organisation ska kunna leva vidare 

så måste den förändras i takt med och kunna förhålla sig till den rådande omgivningen. 

 

Hur de olika respondenterna i denna studie har beskrivit fenomenet huliganism har varierat 

något. De är alla eniga om att det är ett problem som kostar samhället ganska stora resurser. 

De tycker också allihopa att det är ett problem som inte bara påverkar risksupportrarna, utan 

även de personer som går på matcherna som inte är risksupportrar. Ett exempel är det som 

respondenten från Supporterpolisen svarar på vår fråga angående hur stort problem denne 

anser att huliganism är. Han svarar att det helt beror på vart i landet det är, vilken förening det 

är och vilka supportrar laget har. Stora lag behöver inte ha några som helst problem med 

destruktiva supportrar. Dock så berör huliganism väldigt många människor, både de som ser 

på matchen och eventuellt får lämna stadion för att det är för stökigt men även människor runt 

omkring arenan kan påverkas negativt av det. På liknande sätt nämner Green (2009) i sin 

artikel att några av informanterna menar att trygghet och att inte utsättas för brott på en 

fotbollsmatch borde vara en rättighet för allmänheten. Detta bekräftas också till stor del av en 

av denna studiens respondenter som säger:  

 

 Jag tycker ju att det är ett stort problem. [...] det är ju liksom många gånger kriminell 

 verksamhet som det handlar om också. Sen att de förstör på matcherna för att de stökar, 

 det kanske inte är så att andra eller barnfamiljer och sånt vill gå dit för att det är 

 problem på matcherna. Så kostar det ju samhället väldigt mycket med all 

 polisbevakning och allt som händer runtomkring matcherna. Men också liksom för de 

 här... ungdomarna kan jag tycka. Det kostar ju dem väldigt mycket att hålla på med det 

 här också. Det kanske sabbar skitmycket med ens egen framtid med att gå med i sådana 

 här grupper. (Fältassistent 1) 

 

Respondenten anser alltså att det inte bara är allmänheten som påverkas av oroligheterna 

kring matcherna utan även ungdomarna själva. Respondenten menar vidare att gemenskapen 

är central inom huliganismen. Att få tillhöra någonting är jätteviktigt för unga och så länge 

medlemmarna brinner för samma sak så spelar det ingen roll vilka de är. På liknande sätt 
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menar fältassistent 2 att huliganism kan ses som en slags ungdomskultur. Respondenten 

menar att unga risksupportrar har egna koder, lyssnar på en viss sorts musik och klär sig i 

kläder med specifika märken, och denna klädstil kallas för Casual. Detta nämns även i ett 

årsredovisningsdokument från Program Supporter år 2011, där Casual beskrivs som en kultur 

som innebär att unga risksupportrar klär sig i märkeskläder istället för i fotbollströjor och 

liknande. På senare år har det blivit ett vanligt mode som många klär sig i. Huliganerna klär 

sig i Casual av anledningen att de inte lika lätt ska kunna bli stoppade av polis eller 

ordningsmakt på väg till en match eller ett planerat slagsmål, för att de inte skiljer sig från 

mängden. Respondenten gör även kopplingar mellan huliganism och organiserad brottslighet. 

Organiserad brottslighet beskrivs då bland annat som när det finns en hierarki inom gruppen 

och där olika typer av brott så som våld, narkotika och stölder är vanliga. Detta finns även 

inom huliganismen. Respondenten menar även att exempelvis Firman försöker påverka 

samhället på olika sätt och att beteendet i vissa fall kan likställas med andra organiserade 

brottslighetsorganisationers beteende. Fältassistent 3 ser däremot huliganism som ett 

riskbeteende där de yngre supportrarna härmar de äldre under och runt matcherna. Denne 

menar att de unga risksupportrarna studerar och beter sig sedan likadant som de äldre, får en 

adrenalinkick och blir våldsammare.  

 

Det ovan skrivna har analysterats efter Spaaijs (2008) grundläggande egenskaper som 

kännetecknar en huligans identitet. Det första - en känsla av lustfylld upphetsning - och det 

andra - hård maskulinitet - kan kopplats till det som en utav respondenterna talar om gällande 

unga supportrar som härmar äldre. Upphetsningen kan likställas med adrenalinkicken de får, 

och maskuliniteten till våldsamheten. För att utveckla vidare resonemanget kan Spaaijs (2008) 

fjärde grundläggande egenskap - individuellt och kollektivt rykte – upprätthållas genom de 

unga supportrarnas spegling av de äldres våldsamma beteende. Fältassistent 3 berättar om en 

nyligen inträffad händelse som utspelade sig strax efter en riskmatch. I vanliga fall släpps de 

olika lagens supportrar ut från arenan efter en match genom utgångar som ligger långt ifrån 

varandra, och även vid olika tidpunkter. Vid detta tillfälle fick alla supportrar från båda lagen 

dock gå ut samtidigt vilket resulterade i stenkastning och att åtminstone en person blev 

skadad. Det finns alltså starka motstridigheter mellan de olika lagens supportrar och det kan 

ses som viktigt att hävda sig för att upprätthålla sitt rykte inför ”de andra”. På så sätt kanske 

också den organiserade brottsligheten kan ses som ett resultat av upprätthållandet av ryktet 

och försvaret av sitt territorium. Territoriell identifiering är den fjärde grundläggande 

egenskapen. Den femte är känsla av solidaritet och tillhörighet, något som kopplas till det som 
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fältassistent 1 säger om att det skapas en gemenskap inom huliganismen. Fältassistent 4 håller 

med och menar: 

 

 Här lockas, framförallt unga pojkar och män, in i en machokultur som är fylld med våld 

 och hat. En hel del av dessa redan i tidiga tonåren då man är en sökare i sin identitet. 

 Precis som man kan lockas in i andra extrema grupperingar så finns här huliganism som 

 en av dessa. (Fältassistent 4) 

 

Respondenten menar att individen söker efter sin identitet och hamnar alltså lätt i en 

destruktiv gruppering som inom huliganismen. Känsla av tillhörighet kan även skapas och 

stärkas av den klädkod som råder inom gruppen, alltså ungdomskulturen som fältassistent 2 

nämner. Den sjätte och sista egenskapen är suveränitet. Fältassistent 1:s erfarenhet är att 

många av de ungdomar som  utvecklas till risksupportrar från början var killar som inte var så 

populära i skolan och som blev supportrar för att bli någon. Respondenten säger: ”Det är ju 

det som också är väldigt viktigt, att bli sedd, att få bli någon som är viktig och som står för 

någonting”. Braun och Vliegenthart (2008) skriver om faktorer som kan påverka huliganers 

våldsamma beteende, och en utav dessa faktorer är just förtryck som kan kopplas till det 

föregående citatet. Att bli retad eller känna sig anonym i skolan skulle kunna ses som ett 

förtryck och går alltså att likställa med författarnas teori. På ett annat sätt skulle det kunna gå 

att se utanförskap eller mobbing i skolan som en individuell faktor som kan påverka att en 

huligans beteende på arenan kan bli mer aggressivt. Spaaij och Anderson (2010) benämner 

individuella eller personliga faktorer med begreppet habitus som bara är en av tre delar som 

påverkar en huligans beteende. Braun och Vliegentharts (2008) begrepp förtryck skulle då 

kunna likställas med en faktor i de tidigare författarnas andra del: influenser på makronivå. 

Förtryck blir alltså då förtryck av en samhällsgrupp och inte av en individ.  

 

Vidare menar Spaaij och Anderson (2010) att den tredje och sista delen i deras modell är 

faktorer som påverkar intensiteten i habitus, ett exempel som de nämner är medial 

uppmärksamhet. Alltså är det avgörande om medias framställning av huliganism är positiv 

eller negativ, då det kan både intensifiera och dämpa beteendet beroende på hur individen 

eller gruppen tolkar det som skrivits. Utifrån författarnas resonemang så har media alltså en 

stor makt att påverka vad som kommer att ske under matchen och hur bilden av huliganism 

skapas och framställs hos allmänheten, men även av huliganerna. Respondenten från 

Supporterpolisen i denna studie bekräftar till viss del Spaaij och Andersons (2010) 
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resonemang då han menar att massmedia kan förstora upp ett brott som är relativt litet till 

något som blir allmänt känt i hela landet. Respondenten ger ett exempel på en incident som 

inträffade i april 2013 där en åskådare under en match mellan Djurgården och Mjällby kastade 

ett päron i huvudet på en spelare: ”Att någon kastar ett päron i någons huvud hade i andra 

sammanhang troligtvis inte alls uppmärksammats men i samband med en fotbollsmatch så 

blir det till något väldigt allvarligt”. Respondentens resonemang liknar alltså det som Spaaij 

och Anderson (2010) fört. Braun och Vliegenthart (2008) förklarar däremot medial 

uppmärksamhet på ett annat vis. De beskriver en faktor som påverkar att huliganer agerar 

våldsamt, nämligen sökandet efter uppmärksamhet i media. Precis som respondenten från 

Supporterpolisen säger så uppmärksammas vissa händelser och våldsamheter mer och också 

mer negativt när det kan kopplas till huliganism än vad det skulle göra om det hänt i en annan 

kontext. Detta skulle i sin tur kunna påverka huliganerna negativt. Fältassistent 4 menar att 

huliganismen på 90-talet var mer extrem på fler plan än vad den är idag, men tror att det nog 

kan bero på att fenomenet har fått ett uppsving i media och att debatten är mer livlig idag än 

vad den var för 20 år sen. Samtliga författares resonemang går därmed att implementera på 

det som våra respondenter berättat om medias påverkan och framställning av huliganism i 

dagens samhälle.  

 

En fråga som alla respondenter var överens om var huruvida de tror att huliganism kommer 

att kunna försvinna helt i framtiden, vilket samtliga svarade nej på. En respondent säger: 

 

 Jag tror att det är jättesvårt att få bort det helt, det här är ju liksom, om man tittar på hur 

 det har varit i gamla tider då man i Sverige kan jämföra med byaslagsmålen så är det 

 ungefär där vi är idag med, unga män med lite attityd som vill mäta attityd med 

 kroppsstyrka med likasinnande ungefär. Den delen tror jag det är jättesvårt att få bort, 

 sen går det ju alltid lite upp och ner med vad som är populärt och så, i vissa tider är det 

 mer populärt att slåss i gäng och alltihop, men helt så tror jag inte att vi kan få bort det. 

 (Respondent från Supporterpolisen) 

 

En respondent från Program Supporter svarade så här: 

 

 Ja, det är ju tanken med det här samverkan, att i ett tidigt stadie upptäcka det. Det är ju 

 regeringsnivå också så det beror på vilka bestraffningar och så vidare, vilka gränser 

 samhället ska tolerera. Det är ju det det handlar om. Fram till nu har man tolererat 
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 väldigt mycket tycker jag. [...] Det är vad samhället accepterar. Jag tror inte att det 

 försvinner helt, det tror jag inte, men det är ju ett önsketänkande självklart. 

 (Fältassistent 3) 

 

Respondenterna uttrycker alltså en önskan om att huliganism ska försvinna i framtiden och de 

strävar mot detta mål, även om ingen av dem tror att fenomenet kommer kunna försvinna helt.  

 

Sammanfattningsvis så tyder svaren vi fått på att synen på huliganism varierar något mellan 

studiens respondenter. Fenomenet beskrivs bland annat som en ungdomskulturell företeelse, 

som ett härmande beteende och som organiserad brottslighet. Samtliga respondenter är dock 

eniga om att huliganism är ett samhällsproblem och leder till bekymmer för allmänheten i 

samband med fotbollsmatcher. Respondenterna tror inte heller att huliganism är något som 

kan försvinna helt utan något som ständigt behöver arbetas med.  

 

Det går att diskutera huruvida det uppstår domänkonsensus eller domänkonflikt kring synen 

på huliganism. Å ena sidan så är synen varierande om vad begreppet innebär men å andra 

sidan så anser respondenterna att synen på arbetet mot huliganism som det ser ut idag är något 

som måste fortsätta och utvecklas. Att synen på huliganism är olika anser vi inte verkar vara 

något problem utan det verkar finnas en ganska stark domänkonsensus hos de olika 

professionerna då de eniga om att fenomenet är ett problem som kräver åtgärder. Det viktiga 

är alltså inte hur de ser på själva begreppets innebörd utan att de alla faktiskt ser det som ett 

samhällsproblem. Grape (2006) menar att om aktörerna har samma mål med sina 

verksamheter så skapas domänkonsensus. Denna analys kan även kopplas till det som 

Danermark (1999) menar är god samverkan. Det vill säga att de olika synsätten slås ihop för 

att skapa en helhetsbild av situationen, vilket det går att anse att de olika professionerna gör.  

 

6.3 Samverkan 

Samverkan är det mest centrala temat i denna studie och därför anser vi att det är fruktbart att 

tilldela ämnet en rubrik. Ett exempel av hur samverkan kan se ut före, under och efter en 

match kommer att ges, men även hur kommunikationen mellan professionerna ser ut. Vi har 

valt att göra en underrubrik för kommunikation i detta avsnitt för att kunna tydliggöra 

kopplingarna till vår kommunikationsteori. 
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Danermark (2005) menar att samverkan innebär att professioner inom olika organisationer 

som har olika regler och styrningssätt arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Denna 

grupp av blandade professioner har som avseende att definiera ett problem och syfte och att 

tillsammans arbeta målinriktat för att lösa problemet. Detta har på liknande vis beskrivits i en 

handlingsplan gällande samverkan mellan polis och kommun, utfärdad av Rikspolisstyrelsen 

(2008). Detta dokument är enligt oss av vikt att använda då socialtjänsten är kommunalt styrd 

och denna övergripande plan kan tänkas gälla även för de verksamheter som belysts i denna 

studie. I handlingsplanen står det att samverkan utgör en viktig del i det kommunala arbetet 

mellan myndigheter. Samverkan bidrar enligt Rikspolisstyrelsen (2008) till att det 

brottsförebyggande arbetet blir mer effektivt och får positiva resultat. Det redogörs även för 

en samverkansmodell som bygger på underrättelseinhämtning hos polis och kommun, 

skapandet av en gemensam lägesbild, strategisk överenskommelse grundad på den 

lägesbilden, konkret operativt förebyggande arbete i Brottsförebyggande råd baserat på den 

överenskomna strategin och slutligen en uppföljning av resultat efter en genomförd insats. 

Löfström (2001), men även Thylefors, Persson och Hellström (2005) förespråkar samverkan 

och menar att ett samverkansskäl är att resursanvändningen kan effektiviseras, vilket det går 

att utläsa ur detta dokument att det gör. Effektiviseras det brottsförebyggande arbetet så kan 

man tänka sig att även resurserna används mer effektivt, kanske genom multiprofessionella 

arbetsgrupper, ökade kunskaper inom dessa och en mer produktiv användning av ekonomiska 

resurser.  

 

Westrin (1986 a i Danemark & Kullberg, 1999, s. 35) menar att samverkan kan delas in i fyra 

kategorier. Den första utav dessa innebär att myndigheters samverkan utförs i särskilda former 

gällande särskilda frågor, något som det även gör i samverkan mellan denna studies 

verksamheter. Den särskilda frågan rör ungdomar och huliganism, och de särskilda 

arbetsformerna kommer följaktigen att beskrivas. För att få en första bild av hur samverkan 

ser ut och går till mellan professionerna så frågar vi samordnaren mellan dem om vad dennes 

roll i samverkan är. Respondenten svarar då på följande vis:  

 

 En övergripande roll först men vid insats för ungdom så förmedlar jag problembild och 

 kontakt till program supporters kontaktperson i den stadsdel som ungdomen bor för 

 fortsatt samarbete. Vid riskmatch samordnar jag det uppsökande arbetet med 

 samverkansinformation inför matchen samt leder det operativa uppsökande arbetet.

 (Samordnaren)  



Page 32 of 61 
 

För att förklara citatet så menar respondenten att denne förmedlar problembilden och den 

information som hämtats om matchen från bland annat Supporterpolisen till socialarbetarna 

inom Program Supporter för att de ska kunna fortsätta arbetet på bästa sätt. För att få även en 

beskrivning av hur samverkansarbetet på fältet skulle kunna se ut frågar vi hur arbetet skulle 

kunna gå till på exempelvis en allsvensk match, varpå en respondent svarar: 

 

Inför den så ligger fokus på att ta fram information där vi då gör en form utav analys 

där vi tar in information om vad som förväntas runt matchen. Hur många åskådare som 

kommer, hur många tillresta supportrar som kommer och då kontaktar vi 

supporterpolisen där eller den säkerhetsansvariga i klubben, eller i viss mån även ibland 

supporterföreningen i det tillresta laget för att veta vilka som kommer. Sedan beskriver 

vi situationen och vad vi förväntar oss, finns det någon gammal hotbild mellan de här 

lagen…(Respondent från Supporterpolisen) 

 

Information kring matchen samlas alltså in och diskuteras av Supporterpolisen som i sin tur 

beskriver situationen för Program Supporters samordnare. Respondenten berättar vidare att 

samordnaren därefter förmedlar uppgifterna till fältassistenterna. Detta bekräftas också av 

fältassistenterna själva som menar att samordnaren är en central person i samverkan. På 

samma sätt förmedlar samordnaren hur många som är i tjänst i respektive verksamhet. 

Supporterpolisen och fältassistenterna har även varandras nummer som de kan nå varandra på 

om det skulle uppstå problem. Supporterpolisen kan då via telefon kontakta fältassistenterna 

om en ungdom skulle uppträda stökigt utan att begå en kriminell handling under en match, 

och fältassistenterna tar då hand om denne. Ifall ungdomen begår en kriminell handling så är 

det polisens ansvar att ta hand om denne men uppträder ungdomen stökigt  så kan det vara 

mer lämpligt att fältassistenterna pratar med ungdomen i fråga. Kommunikationen kan även 

ske icke verbalt i form av ögonkontakt mellan professionerna om de har sett något i närheten 

som den andra professionen behöver gå och kolla upp och så vidare. På liknande sätt kan  

polisen biträda socialtjänsten i handläggningsärenden kring exempelvis en ung risksupporter. 

Polisen medverkar då vid ett möte med den unga risksupportern i fråga, och dennes föräldrar 

och socialsekreterare och ger sina synpunkter kring situationen. Socialsekreteraren har kanske 

inte alltid en helhetsbild kring hur ungdomen beter sig under till exempel en fotbollsmatch 

och polisen kan då bidra med den kunskapen. Att en yrkesgrupp från en verksamhet gör en 

insats i en annan verksamhet som i dessa två fall menar Westrin (1986a i Danermark & 

Kullberg, 1999 s.35) utgör den andra av de fyra kategorierna inom samverkansteori. 
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Respondenten inom Supporterpolisen förklarar vidare att polisen är vaksamma på hur det går 

för hemmalaget och om det är någon oro i det egna laget som kan ha betydelse för hur 

stämningen kan komma att se ut under match. Han berättar vidare att det vid ett derby (när två 

lag från samma stad möts i en match) är ungefär 300 poliser som jobbar, medan det under 

vanliga kommenderingar ligger runt tjugo poliser. Program Supporter har likaså de fler 

fältassistenter på plats vid ett derby än vid en vanlig fotbollsmatch. Dessa fältassistenter 

kommer ifrån olika stadsdelar och de arbetar vid dessa matcher ihop med varandra och 

supporterpolisen. En av respondenterna beskriver hur många fältassistenter som ska jobba på 

en match så här: 

 

 Men utifrån det så bestämmer varje stadsdel hur många fältassistenter man sätter på till 

 exempel en match då. Jag tror väl att... det är väl en eller två som brukar jobba från 

 respektive alltså så. Men det betyder ju att på en riskmatch när många jobbar, då kan 

 det ju vara tjugo, tjugofem stycken. (Fältassistent 2) 

 

Vid ett derby i Stockholm så krävs det alltså betydligt fler poliser och fältassistenter än vid en 

match mellan två mindre lag med ett mindre antal supportrar. Socialtjänsten kan också 

komma till matchen om de får indikatorer från polis och fältassistenter om att det kan krävas 

ett omedelbart omhändertagande av en ungdom. Socialtjänsten är alltså inte där vid varje 

tillfälle, utan när omständigheterna kräver det. Klubbarna betalar själva för den polisstyrka 

som krävs vid en sådan högriskmatch som ett derby är och det kostar dem stora summor 

pengar. Vår respondent berättar för oss att de inom Supporterpolisen brukar försöka arbeta på 

ett sådant sätt med risksupportrar att de talar om detta för dem. Han menar att går det att skapa 

en sådan förståelse hos dem att deras beteende skadar klubbens ekonomi allvarligt och att 

istället för att motarbeta klubben så borde de arbeta för klubben istället och bete sig på ett 

positivt sätt inne på arenan. Polisen försöker alltså till viss del arbeta med motiverande samtal, 

främst då med ungdomar som uppträder destruktivt under matcher. Också fältassistenterna 

från Program Supporter jobbar på liknande sätt ibland med motiverande samtal, och 

fältassistent 2 säger: ”Man får ju jobba mer med motivationsarbete, kanske samarbeta mycket 

med föräldrar för att de ska förstå allvaret i situationen till exempel”. 

 

Något som samtliga respondenter tar upp är att Supporterpolisen och fältassistenterna 

samverkar och samarbetar kring matcher på hemmaplan, men att de även samverkar på 
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bortamatcher. Inför en match i till exempel Göteborg tar Supporterpolisen kontakt med det 

tillresande lagets säkerhetsansvariga för att se ungefär hur många supportrar som förväntas 

åka från Stockholm. De tar även kontakt med Göteborgs supporterpolis och biträder dem 

under matchen ifall det anses nödvändigt. Samordnaren, fältassistenterna och 

Supporterpolisen åker till Göteborg, och väl på plats arbetar de tillsammans med polis och 

fältassistenter där. De har ett uppstartsmöte innan matchen för att prata om upplägget för 

arbetet, vart de ska vara, vilka områden som kommer vara avspärrade, vart de ska sluta upp 

före och efter matchen och vart supportergrupperna skulle kunna befinna sig.  

 

Johansson och Svensson (2006) menar att polis och socialtjänst är två olika organisationer 

med olika villkor och premisser, vilket gör att det ställs krav på kompetens och kunskap i 

samverkan. Detta krav anses i denna studie vara uppfyllt och samtliga respondenter anser att 

samverkan med varandra är otroligt viktigt och givande för deras fortsatta arbete. De anser att 

kunskapen ökar och gör att deras arbete blir mer legitimt. När frågan ställs om det finns några 

fördelar med samverkan kring huliganism svarar respondenten från Supporterpolisen följande: 

”Ja absolut, absolut! Alla krafter som går att använda för att hindra dem från att komma in i 

huliganism är ju positivt. Kan vi rädda en så är det jättebra, ju fler vi kan hjälpa desto 

bättre”. Samtliga respondenter anser även att de har ett bra samarbete och samverkan med 

respektive verksamhet, och menar att samverkan gör arbetet lättare och mer effektivt. Detta 

bekräftas även av fältassistent 3: ”Vi går ju hand i hand, så är det. Våra närpoliser i 

områdena, det är A och O att de finns. De känner likadant om oss. Vi stöttar ju och backar 

varandra, vi kompletterar varandra på ett väldigt fint sätt”. Detta är något som också 

socialsekreteraren anser. Socialtjänsten har ibland ett nära samarbete med närpolisen. Det 

fältassistent 3 och socialsekreteraren säger går att koppla till en utav Westrins (1986a i 

Danermark & Kullberg, 1999, s.35) samverkanskategorier. Denna kategori beskriver att 

myndigheters insatser kopplas ihop för att få ett så bra resultat som möjligt, vilket 

överensstämmer med citatet då respondenten menar att båda professionernas olika kunskaper 

och insatser behövs för att kunna skapa ett gott helhetsarbete. En fältassistent menar att det 

inte finns några nackdelar med samverkan kring en ungdom: 

 

 ”Nackdel har inte jag, jag kan aldrig säga att... nej jag ser inga nackdelar. Det är bara 

 positiva fördelar med samarbete. Allt samarbete kring en ungdom, då får man ju en 

 samlad bild av en individ, eller en gruppering. Polisen har ju sitt synsätt, vi har ju vår”. 

 (Fältassistent 3) 
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Danermark (1999) beskriver att det finns många svårigheter med samverkan men istället för 

att vara oense om hur arbetet ska gå till så bör professionernas synsätt slås samman och skapa 

en helhetsbild kring problematiken och vad som bör göras. Enligt respondenten ovan så finns 

det dock inga svårigheter och personen anser att polis och socialtjänsten på ett effektivt sätt 

slår ihop sina synsätt och arbetsmetoder och skapar en helhetsbild av individen eller gruppen. 

Socialsekreteraren betonar även vikten av att föräldrar är engagerade i arbetetet och insatserna 

som görs kring ungdomen i fråga. Inte heller socialsekreteraren kan se några nackdelar med 

att socialtjänst och polis samverkar i frågor rörande ungdomar och huliganism. Fältassistent 4 

anser över lag att samverkan är någonting positivt i deras arbete, men beskriver ändå en viss 

svårighet:  

 

 Vi kommer ingenvart utan samverkan. För att komma åt problemet krävs att man 

 samverkar och tacklar det från alla håll och nivåer. Jag skulle vilja säga att det är en 

 förutsättning. Det negativa är att det är tidskrävande och att dialogen kan, om den är 

 bristfällig, göra så att viktig information missas. Men det är till största delen positivt. 

 (Fältassistent 4) 

 

 En svårighet för samverkan menar samordnaren är när personer i olika verksamheter slutar 

sitt arbete eller byts ut. Eftersom professionerna jobbar så pass nära varandra så tar det ett tag 

innan den personliga kemin som är viktig för samverkan byggs upp mellan de 

yrkesverksamma. Det kan då också ta en viss tid innan arbetet blir så effektivt som det var 

förut. Om en yrkesverksam då slutar sitt arbete eller byts ut så ska denne ersattas av en annan 

person som kanske inte har samma synsätt som den föregående. Det går då att tänka sig att 

samverkan då eventuellt blir lidande och tar ett tag att bygga upp mellan nya arbetskollegor. 

Något som också kan vara ett hinder för samverkan anser respondenten från Supporterpolisen 

kan vara socialtjänstens regler gällande sekretess. Han säger att polisen jämfört med 

socialtjänsten snarare har en skyldighet att berätta om sådant som för socialtjänsten kanske 

hade varit sekretessbelagt. På så vis menar han att det tyvärr kan bli en envägskommunikation 

gällande enskilda fall, det vill säga polisen ger information men får ganska lite tillbaka. 

Fältassistenterna nämner även de att det kan finnas brister i samverkan mellan dem och andra 

professioner. En av dem uttalar sig på följande vis: 

 

 Problemet är ju att vi, vi kan göra vårt jobb jättebra men som sagt som vi  beskrev 

 innan, det är ju inte vi som ska hjälpa alla de här ungdomarna. Vi ska ju länka vidare till 
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 andra som ska hjälpa. Och det steget funkar ju inte alltid. Vi kanske lämnar över något 

 jättebra och har gjort ett jättebra förarbete, men sen blir det ändå ingen insats eller 

 ungdomen får ingen hjälp. Och det ligger ju inte på vårat bord, men då funkar ju inte... 

 alltså vår del funkar, men för ungdomen funkar det ändå inte. Vi är väldigt medvetna 

 om att vi bara är en kugge i hjulet. Det finns ju andra bitar som inte alltid funkar. Och 

 då blir inte resultatet hundra  procent bra. Det kanske blir jättedåligt även fast man gjort 

 ett bra jobb. (Fältassistent 2) 

 

Respondenten menar alltså att det kan bli brister i överlämnandet av ett ärende till en annan 

myndighet. Det fältassistenterna alltså kan tycka är ett problem kanske uppfattas på ett annat 

sätt av en annan myndighet, vilket kan leda till att ingen insats sätts in eller att insatsen helt 

enkelt inte är rätt för individen i fråga. Respondenterna i denna studie bekräftar därmed 

Danermarks (1999) resonemang angående vilka hinder som kan föreligga vid samverkan. Han 

menar att olika lagstiftningar hos olika myndigheter kan utgöra en svårighet för samverkan. 

Respondenten från Supporterpolisen beskriver just att samverkan hindras i viss mån av att 

socialtjänsten har en strikt sekretesslagstiftning, vilket leder till att kommunikationen och 

därmed samverkan brister. Också Johansson och Svensson (2006) tar i sin artikel upp att 

samverkan kan hindras på grund av socialtjänstens handlingsutrymme. Ett exempel kan vara 

när sekretessen styr, som i detta fall.  

 

6.4 Kommunikation 

Ur föregående avsnitt går att utläsa att kommunikation är en viktig och relativt stor del i 

samverkan. Att ämnet får en egen rubrik har att göra med att kommunikation som sagt är ett 

återkommande tema genom hela resultatet och det skulle vara svårt att göra en smidig analys 

utav det, då det genomsyrar hela resultatkapitlet och är svårt att avgränsa. De tre 

kommunikationsmedlen kommunikationsform, kommunikationsmedium och 

masskommunikation använder vi människor för att kunna förstå varandra (Dimbleby och 

Burton, 1999). Som tidigare beskrivits så kommunicerar polis, Program Supporter och 

socialtjänst på olika sätt, dels så sker kommunikationen rent konkret mellan aktörerna genom 

telefonsamtal, möten, verbalt personligen och icke verbalt i form av ögonkontakt och 

kroppsspråk. Socialsekreteraren i denna studie nämner även att socialtjänst och polis ibland 

har kontakt via fax. Kommunikationen mellan aktörerna sker även till stor del via 

samordnaren som förmedlar de olika aktörernas synsätt och arbetsmetod mellan varandra. Det 

är också samordnaren som tar emot orosbreven från polisen och förmedlar dem till 
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fältassistenterna och rätt handläggare eller socialsekreterare på socialtjänsten för att de ska 

hamna rätt och för att alla ska vara uppmärksamma på problemet med individen. I bästa fall 

får fältassistenterna sitta med vid ett möte med handläggaren eller socialsekreteraren på 

socialtjänsten och då sker även den kontakten vid samordnaren. Samordnaren är på så vis som 

spindeln i nätet som ser till att kommunikationen mellan professionerna fungerar. 

 

Inledningsvis i resultatkapitlet nämndes att samtliga respondenter främst använder sig av 

ordet risksupporter istället för huligan på grund av den negativa innebörden i det senare. 

Gustafsson och Felhendler (1981) menar att betydelsen som läggs i vissa ord kan variera 

mellan olika kontexter och stå för olika specifika innehåll. Språket formulerar därmed en 

kulturs, grupps eller individs uppfattning om verkligheten. I den akademiska världen, som i 

denna studies tidigare forskning, används orden huligan och huliganism. I våra intervjuer 

däremot har det visat sig att yrkesverksamma som jobbar kring fenomenet istället använder 

orden risksupporter och destruktiv supporterkultur. På så vis skulle man kunna tänka sig att 

polis och socialtjänst diskuterat fram vilka begrepp som är minst negativa i kontexten och 

därför bör användas för att minimera risken för kränkningar. De har alltså likt Gustafssons 

och Felhendlers (1981) resonemang skapat ett internt språk där de lagt en viss mening till 

både de begrepp som valts att användas och de som valts att inte användas i arbetet.  

 

Rikspolisstyrelsen (2008) menar att kommunikation inom samverkansområdet syftar till att 

skapa förutsättningar för ökad kunskap och förståelse för polisens arbetssätt. Hwang, 

Lundberg, Rönnberg och Smedler (2007) menar på liknande sätt att kommunikation och att 

försöka förstärka samspelet och samarbetet är en viktig förutsättning för en att få en 

framgångsrik organisation. Samtliga respondenter har som tidigare beskrivits svarat att 

samverkan och därmed även kommunikation är en viktig del i deras arbete. Respondenten 

från Supporterpolisen menar dock att det ibland kan bli en envägskommunikation mellan 

polis och socialtjänst på grund utav den sekretess som styr socialtjänsten. Han anser att det är 

olyckligt att det blir så men förstår självklart att sekretessen är viktig att behålla men visar 

genom sitt svar att kommunikation mellan professionerna är en viktig del. Brister den 

någonstans så märker båda professionerna av det och möts utav ett hinder i sitt arbete. 

Rikspolisstyrelsen (2008) skriver också om brister i kommunikationen, och menar att det kan 

leda till att samverkan fastnar i diskussioner istället för att komma fram till gemensamma 

målsättningar. Parterna bör därför vara tydliga gentemot varandra och kommunicera för att 

komma fram till mål och arbeta för att nå dem. 
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7. Sammanfattande slutdiskussion 

Vi börjar vår diskussionsdel med att nedan göra en sammanfattande diskussion kring resultat 

och analys, där vi bland annat kommer att jämföra vår empiri med tidigare forskning. Vi 

kommer därefter att i en slutdiskussion problematisera våra perspektiv och synsätt i samband 

med vår empiri.  

 

Sammanfattningsvis så visar vår empiri att synen på vad huliganism är varierar kraftigt. Dock 

så anser alla respondenter att huliganism är ett samhällsproblem som kräver insatser från 

organisationerna. Vi diskuterade tidigare i resultatet huruvida det uppstår domänkonsensus 

eller domänkonflikt gällande synen på huliganism. Vår analys i resultatet var att det viktigaste 

inte är att synen på huliganism är likadan hos de olika professionerna utan det viktigaste är att 

de är överrens om att det är ett problem som behöver motverkande insatser. En diskussion 

skulle kunna föras kring om arbetet omkring och mot huliganismen påverkas av synen på 

fenomenet. I sådana fall skulle det krävas en mer gemensamt skapad bild av det, men det 

verkar inte vara viktigt för tillfället. Beroende på hur definitionen av huliganism ser ut så kan 

insatserna formas efter det. Om vi skulle föra en diskussion kring våra respondenters svar 

angående definitionen på huliganism så är ett svar att det är en ungdomskultur, medan ett 

annat svar i vår empiri är att huliganism är organiserad brottslighet och kan se ut på olika vis 

beroende på vart i landet man befinner sig. Det går då att tänka sig att om synen på 

huliganism är att det är organiserad brottslighet så kan arbetet går till på liknande vis som det 

gör vid annan typ av organiserad brottslighet. Är synen på huliganism däremot att det är en 

ungdomskultur så går arbetet till på ett helt annat sätt och ett mer förebyggande arbete inriktat 

mot ungdomar kan vara aktuellt. I vårt resultat framkommer det dock att även om synen 

skiljer sig så är målbilden hos de olika professionerna densamma. Verksamheterna verkar 

heller inte anse att det är ett problem för dem i arbetet att synen på fenomenet skiljer sig. Det 

viktigaste för dem är istället att det ses som ett problem som kräver åtgärder.  

 

Respondenterna i denna studie menar alltså att arbetet mot huliganism gör skillnad och bör 

fortgå. Detta håller dock inte Braun och Vliegenthart (2008) med om. Författarna menar att 

polisens insatser inte har någon större inverkan på huliganismen. Spaaij och Anderson (2010) 

och Green (2009) har dock i sina studier kommit fram till resultat som liknar denna studies. 

Författarna anser att de insatser som görs i stor grad kan påverka huliganers utåtagerande 
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beteende vid arenorna. I vår studie tyder empirin på att insatser från myndigheter och 

samverkan med varandra kan leda till positiva resultat i denna kontext.  

 

En fråga som väckts under studiens gång är huruvida det socio-polisiära nätverket påverkar 

den typ av socialt arbete som studerats i denna studie. Vill socialtjänsten och polisen genom 

samverkan sudda ut gränserna mellan professionerna, eller vill de markera gränserna i 

förhållande till varandra?  

 

Edvall Malm (2012) har i sin avhandling kommit fram till att det finns ett etablerande av ett 

socio-polisiärt aktörsnätverk på såväl lokal som ideologisk nivå. Den lokala nivån i hennes 

avhandling är ungdomar med kriminalitets- och missbruksproblematik, vilket ligger nära 

sammanlänkat med denna studiens inriktning. Därför är Edvall Malms (2012) resultat till 

användning i denna studie. Genom vår studie bekräftar vi hennes resultat då även vi anser att 

det finns en etablering av ett socio-polisiärt aktörsnätverk. Vi bekräftar också att denna 

etablering finns på ideologisk nivå även i denna studie, då polisen och socialtjänsten arbetar 

med samma synsätt kring problematiken gällande huliganism. Under vår studie har vi inte fått 

några entydiga resultat gällande frågan om professionerna vill behålla sina gränser i 

förhållande till varandra eller inte, utan det verkar som att det finns olika viljor hos båda 

professionerna. Fältassistenterna nämnde att arbetsuppgifterna skiljer sig väsentligt mellan 

dem och polisen men anser ändå att båda professionerna behövs i arbetet mot huliganism. En 

fältassistent bedriver ingen myndighetsutövning vilket vi uppfattade att de kände till viss del 

är till deras fördel. Den ordinarie socialtjänsten har dock myndighetsutövning men de verkar 

inte på samma arena som polis och fältassistenter gör vilket kan göra att socialtjänsten får 

distans till arbetet på fältet. Att den ordinarie socialtjänsten inte verkar på samma arena som 

de andra professionerna kan göra att de inte känner samma samhörighet som fältassistenterna 

gör. På så vis går det att argumentera för att den ordinarie socialtjänsten vill markera 

gränserna gentemot polisen men att medan socialarbetarna på fältet istället vill sudda ut 

gränserna. Supporterpolisen anser i likhet med fältassistenterna att arbetsuppgifterna skiljer 

sig åt men vi får under intervjun uppfattningen av att Supporterpolisen positionerar sig som en 

enhet, och socialtjänsten en annan. Samverkan anses dock av alla respondenter från alla 

professioner vara något som är viktigt men vill ändå på olika sätt avskilja sig från varandra.  

 

Vi anser utifrån diskussionen ovan att gränserna nog inte bör vara flytande mellan 

professionerna. Varje profession besitter sina utmärkande kunskaper och legitimitet, vilket vi 
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anser är viktigt. Skulle gränserna suddas ut helt så skulle detta kunna medföra att kunskapen 

och legitimiteten går förlorad. Efter studiens gång så är vår uppfattning att samverkan innebär 

att den ena professionen tar vid där den andra professionens kunskapsområde och 

handlingsutrymme slutar. Poängen är inte att kunskapen ska finnas inom en organisation utan 

samverkan innebär att flera olika organisationer som är experter på sitt område bidrar 

tillsammans till en högre kvalité på arbetet. Om två myndigheter slås samman och gränserna 

suddas ut så kan därmed både kunskapen, legitimitet och handlingsutrymme gå förlorad.  

 

Edwall Malm (2012) menar vidare i sin avhandling att socialtjänsten går mot ett mer 

kontrollerande och bestraffande synsätt. Det skulle gå att diskutera huruvida det som 

författaren skriver har någon koppling till en möjlig inverkan från polis på socialtjänsten. En 

tolkning är att författaren kanske menar att polisens särskilda myndighetsutövning där straff 

och kontroll är en aspekt kan ha avspeglats på socialtjänsten. Edwall Malms (2012) resultat är 

något som enligt vår empiri inte överensstämmer. Vår empiri tyder på att socialtjänsten och 

polisen ser sig själva som två enskilda myndigheter och likt vårt tidigare resonemang inte vill 

sudda ut gränserna mellan varandra. Däremot är de väldigt positiva till att samverka. Utifrån 

vårt insamlade material anser vi att socialtjänsten inte blir påverkade av polisen i den 

utsträckning som Edwall Malm (2012) beskriver, utan att de vill vara en egen enhet. Vi anser 

också att de vill behålla sin tidigare anda och inte ha ett kontrollerande och styrande 

förhållningssätt i den utsträckning som polisen har. De respondenter som vi mött från 

socialtjänsten anser vi har varit mycket omtänksamma och angelägna att bibehålla det gamla 

empatiska förhållningssättet. 

 

Utifrån vår empiri och det intervjupersonerna har delgett oss under intervjuerna så är vår 

uppfattning att både polisen och socialtjänsten anser att de har en god samverkan med 

varandra. Samordnaren är en central del i samverkan och kommunikationen mellan Program 

Supporter och polisen sker främst genom denne. En profession delger uppgifter till 

samordnaren, som i sin tur förmedlar dessa vidare till nästa. Vi har i vår studie kommit fram 

till att samordnaren är en otroligt viktig part i samverkan mellan polis och Program Supporter. 

Samordnaren beskrivs av våra respondenter som ”spindeln i nätet”, något som vi kan hålla 

med om. Kommunikationen mellan professionerna blir väldigt smidig, förmodligen mycket 

smidigare än om professionerna hela tiden skulle haft direktkontakt med varandra. Risken 

skulle då finnas att informationen blir utspridd beroende på vilka yrkesverksamma som 

förmedlar och tar emot denna, och alla berörda kanske inte skulle få ta del av viktiga uppgifter 
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i lika stor utsträckning. Dessutom föreligger risken att informationen förvrängs beroende på i 

hur många led som den förmedlas. Med samordnaren mellan verksamheterna blir 

informationen konkret och alla berörda får samma uppgifter samtidigt. Kommunikationen 

sker naturligtvis även direkt mellan professionerna, i form av telefonsamtal, icke-verbal 

kommunikation eller direkta möten. De olika professionerna samverkar både före, under och 

efter matcher och även både på hemmaplan och på bortaplan vilket kan anses som att de har 

ett gott samarbete och försöker upprätthålla samverkan i så stor grad som möjligt. Trots att de 

inte längre är på hemmaplan så försöker de ändå få samverkan att fungera.  

 

Alla respondenter ser stora fördelar i samverkan, och de menar att för att kunna skapa en 

helhetsbild kring ett problem krävs olika professioner med olika kunskaper och synsätt. Våra 

respondenter menar dock att det finns hinder kring samverkan som främst beror på 

socialtjänstens sekretess men även att uppfattningen om vad som bör göras i ett specifikt fall 

kan skilja åt. Om bilden av vad huliganism är varit det centrala för verksamheterna så kunde 

det blivit en risk att samverkan kan bli en sådan dragkamp som Danermark (1999) beskriver. 

Eftersom fokus dock hos de olika undersökta professionerna ligger på att huliganism är ett 

problem som behöver förebyggas och åtgärdas och att arbetet hela tiden bör utveckla så blir 

det ingen dragkamp eftersom båda professionerna är eniga om detta. Polisen och 

socialtjänsten har båda liknande mål som innebär att nyrekryteringen ska minska och arbetar 

med detta på olika sätt och områden men målet är densamma, vilket tyder på att de har en 

samsyn. Våra respondenter menar även att samverkan är en stor del av deras arbete och är 

något som de inte skulle klara sig utan. Studiens syfte, med att förklara hur de 

yrkesverksamma ser på fenomenet huliganism, hur samverkan ser ut och vilka konsekvenser 

det kan leda till, anses därmed vara uppfyllt. 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

 

 

 

Informationsbrev till deltagande i studie om samverkan mellan polis 

och socialtjänst i arbetet mot huliganism. 

 

Hej! 

 

Vi är två stycken socionomstudenter som går 6:e terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar om 

skriver vår C-uppsats kring temat samverkan mellan polis och socialtjänst i arbetet mot 

huliganism. I socionomyrket är det viktigt att kunna samverka med andra professioner och ha 

kunskap om hur detta arbete går till. Som socionom kan man i arbetet komma i kontakt med 

kriminalitet – som huliganism - och ungdomar i kriminalitet och därför belyser vi samverkan i 

denna kontext. Detta är en förfrågan om deltagande i denna studie. 

 

För att få kunskap om hur samverkan mellan polis och socialtjänst kan se ut så vill vi 

genomföra intervjuer med yrkesverksamma inom båda professionerna, med huliganism eller 

ungdomskriminalitet som arbetsområde. Vi önskar göra totalt 5-8 intervjuer med personer ur 

respondentgrupperna som nämnts ovan.  

 

Intervjuerna genomförs på en tid och plats som du bestämmer. Vi är flexibla och är öppna för 

både telefonintervju, enskilda intervjuer och gruppintervju beroende på vad du och din 

organisation önskar. Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme och kommer att spelas in. Vi önskar 

göra intervjuerna senast vecka 18.  

 

Vi hoppas att du vill medverka i vår studie. Din medverkan är helt frivillig och du kan när 

som helst under studiens gång neka fortsatt medverkan utan att behöva motivera varför, och vi 

kommer då inte använda dina svar i studien. Vi har tystnadsplikt och vi garanterar att den 

information du delger oss inte kommer att användas i någon annan studie eller annat material 

än till just denna studie. Insamlad information kommer att sammanställas i text där enskilda 
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personer inte kommer att kunna identifieras. Den färdiga studien kommer att publiceras på 

Linnéuniversitets databas för examensarbeten och databasen DiVA, där vem som helst kan ta 

del av den. 

 

Vår handledare är Melker Labory, delvis doktorand i Sociologi vid Örebro Universitet och 

Linnéuniversitetet, och han kommer vägleda oss igenom vårt examensarbete. 

 

Kontakta oss om du har några frågor och om du vill medverka i vår studie! 

 

Med vänlig hälsning, 

Suzette Sköld    Ida Nilsson 

Socionomstudent    Socionomstudent 

076-26 95 676     073-53 45 573 

ss222dw@student.lnu.se    in222ah@student.lnu.se  
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Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

 

 

  

  

 

Samtycke till deltagande i studie om samverkan mellan polis och 

socialtjänst 

 

Jag är informerad om syftet med uppsatsen, som är att undersöka samverkan mellan polis och 

socialtjänst i arbetet mot huliganism med koppling till ungdomskriminalitet. Jag godkänner att 

intervjun spelas in. Intervjun kommer sedan att skrivas ut ordagrant för att kunna analyseras. 

Inspelningen kommer endast författarna till uppsatsen samt eventuellt handledaren ha tillgång 

till och den kommer att raderas då arbetet är godkänt. Inga personuppgifter kommer att delges 

i uppsatsen och det kommer inte gå att identifiera någon intervjuperson i den färdiga 

uppsatsen. Informationen som delges vid intervjun kommer inte att användas i annat syfte 

eller material än denna uppsats. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst under 

uppsatsens gång  kan avbryta mitt deltagande utan att motivera varför.  

 

Ort och datum  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Underskrift     Namnförtydligande  

 

____________________________  _______________________________ 
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Bilaga 4 

 

Frågeformulär Polisen 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Individuellt arbete 

1. Hur betraktar du fenomenet huliganism? 

2. Finns det några betydelsefulla åtgärdsförändringar under senare år? Vad i så fall? 

Organisatoriskt bestämda eller lagstadgade? (vi har läst något om en ny huliganlag) 

3. Hur arbetar ni vid större allsvenska matcher där det finns risk för våldsamheter? 

Kommunikation? Underrättelsearbete?  

4. Hur många poliser brukar vara på plats vid en riskmatch?  

5. Hur går arbetet vid matcherna till?  

6. Hur agerar ni när en eller flera personer uppträder våldsamt vid en fotbollsmatch?  

7. I vilken utsträckning går det enligt dig att förebygga problemen?  

8. Tror du att det går att få huliganism att försvinna? Tror du att fenomenet kan ske i 

större utsträckning än vad det är idag?  

9. Hur stort problem anser ni att det är?  

10. Har polismyndigheten några egna mål angående arbetet mot huliganism? Kortsiktiga 

eller långsiktiga? 

 

 

Samverkan 

1. Hur ser samverkan med Program Supporter ut? Ge gärna exempel. 

2. Samverkar ni med socialtjänsten i frågor som rör huliganism? I så fall har ni 

regelbunden kontakt?  

3. Hur skulle samverkan mellan polis och socialtjänst kunna se ut i ett enskilt fall? Ge 

gärna ett konkret exempel hur det skulle kunna gå till. 
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4. Har polisen tillsammans med socialtjänsten och/eller Program Supporter möten innan 

en riskmatch?  

5. När tas en kontakt med socialtjänsten/Program Supporter? Görs det på plats? Efteråt?  

6. Finns det några speciella kriterier för att en kontakt med socialtjänsten/Program 

Supporter ska tas? 

7. Beskriv ert samarbete med socialtjänsten/Program Supporter i dessa frågor, hur går det 

till? När fungerar det bra? När fungerar det mindre bra?  

8. Kan ni känna förväntningar från socialtjänsten/Program Supporter som är svåra att 

leva upp till? Ge gärna ett exempel. 

9. Vilka förväntningar har ni på socialtjänsten/Program Supporter angående hur de 

arbetar med dessa ungdomar? 

11. Har ni några mål gemensamt med socialtjänsten/Program Supporter? 

12. Finns det någon annan organisation/myndighet som ni samverkar med i samband med 

fotbollsmatcher? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 51 of 61 
 

Bilaga 5 

 

Intervjufrågor Socialtjänst 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Individuellt arbete 

1. Hur blir ungdomar aktuella för en utredning? Vilka signaler går ni på? Hur får ni 

informationen? 

2. Hur lång tid kan det ta innan en ungdom får en åtgärd? 

3. Hur kan arbetet med en våldsam/kriminell ungdom se ut? Vad erbjuds och hur kan 

arbetet se ut?   

4. Hur upphör en ungdom att vara aktuell? 

5. Hur betraktar du/ni fenomenet huliganism? 

6. I vilken utsträckning går det enligt dig att förebygga problemen angående huliganism 

och ungdomar som är med i/riskerar att hamna i en kriminell grupp?  

7. Tror du att det går att få huliganism att försvinna? Tror du att fenomenet kan ske i 

större utsträckning än vad det gör idag?  

8. Hur stort problem anser ni att det är?  

9. Har socialtjänsten några kortsiktiga respektive långsiktiga mål angående arbetet mot 

huliganism/ungdomskriminalitet? Kortsiktiga eller långsiktiga? 

 

 

Samverkan med polis 

1. Samverkar ni med polisen i frågor som rör huliganism/ungdomskriminalitet? 

2. Hur går det till när polisen tar kontakt med er angående en våldsbenägen/kriminell 

ungdom? 

3. Har ni regelbunden kontakt med polisen angående detta problem? Varför/varför inte?   
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4. Hur ser det formella arbetet ut med polisen kring dessa ungdomar? Finns det något 

lokalt avtal om hur samarbetet ska gå till?  

5. Hur skulle samverkan mellan polis och socialtjänst se ut i ett enskilt fall? Ge gärna ett 

konkret exempel hur det skulle kunna gå till 

6. Har socialtjänsten möten med polisen innan en riskmatch?  

7. Beskriv ert samarbete med polisen i dessa frågor, hur går det till? När fungerar det 

bra? När fungerar det mindre bra?  

8. Kan ni känna förväntningar från polisen som är svåra att leva upp till? Ge gärna ett 

exempel 

9. Vilka förväntningar har ni på polisen angående hur de arbetar med dessa ungdomar?  

10. Har ni några mål gemensamt med polisen?  

11. Finns det någon annan organisation/myndighet som ni samverkar med i frågor rörande 

ungdomar och kriminalitet?  
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Bilaga 6 

 

Frågeformulär Program Supporter 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Individuellt arbete 

1. Hur blir ungdomar aktuella för er? Vilka signaler går ni på? Hur får ni 

informationen? 

2. Hur lång tid kan det ta innan ungdomen får en åtgärd? 

3. Hur kan dessa åtgärder se ut? Vad erbjuds och hur kan arbetet se ut?  

4. Hur upphör en ungdom att vara aktuell? 

5. Hur betraktar du fenomenet huliganism? 

6. I vilken utsträckning går det enligt dig att förebygga problemen angående 

huliganism och ungdomar som är med i/riskerar att hamna i en kriminell grupp?  

7. Tror du att det går att få huliganism att försvinna? Tror du att fenomenet kan ske i 

större utsträckning än vad det är idag?  

8. Hur stort problem anser du att huliganism är? Motivera gärna.  

9. Hur ser era långsiktiga respektive kortsiktiga mål ut gällande de ungdomar som ni 

arbetar med? 

 

 

Samverkan 

1. Hur ser det formella arbetet ut med polisen kring aktuella ungdomar? Finns det 

något avtal om hur samarbetet ska gå till?  

2. Har ni några mål gemensamt med polisen? 

3. Hur skulle samverkan mellan polis och Program Supporter kunna se ut i ett enskilt 

fall? Ge gärna ett konkret exempel hur det skulle kunna gå till.  

4. Vilka förväntningar har ni på polisen angående arbetet med aktuella ungdomar?  
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5. Samverkar ni med polisen i frågor som rör huliganism? 

6. Har ni regelbunden kontakt med polisen angående detta problem? Varför/varför 

inte?   

7. Har ni möten med polisen innan en riskmatch?  

8. Beskriv ert samarbete med polisen innan, under och efter en riskmatch (om ni har 

ett samarbete under dessa tidpunkter). Hur går det till? När fungerar det bra? När 

fungerar det mindre bra?  

9. Kan ni känna förväntningar från polisen som är svåra att leva upp till? Om ja, ge 

gärna ett exempel. 

10. Vilka förväntningar har ni på polisen angående arbetet rörande huliganism? 

11. Finns det någon organisation/myndighet som ni samverkar med i frågor rörande 

ungdomar och kriminalitet förutom polisen? På vilket sätt samverkar ni i sådana 

fall med dessa myndigheter? 

12. Hur ser kontakten och samarbetet med Program Supporter i Stockholm Stad ut? 
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Bilaga 7 

 

Arbetsfördelning 

För att kunna koppla huliganism till socialt arbete så började vi att söka efter relevant 

information på internet om ämnet. Vi hittade då Brottsförebyggande Rådets hemsida där vi 

fann information om att offentligt våld kostar samhället stora summor pengar varje år. Vi fann 

även att polis och socialtjänst samarbetar med varandra angående dessa frågor. Huliganism 

kan sammankopplas med våldsamheter i offentlig miljö så ansåg vi att vi hade hittat en 

koppling till det sociala arbetet. 

Under biblioteksövningen som vi hade den 6 februari 2013 så började båda två att söka efter 

relevanta artiklar inom området huliganism. Vi hittade några internationellt skrivna artiklar 

som vi sedan delade upp jämnt mellan oss som vi skulle läsa hemma. Vi sökte även upp två 

stycken böcker och lånade på biblioteket, vi tog en var och skulle även läsa igenom den 

tilldelade boken tills nästa gång vi sågs. Därefter började vi läsa artiklarna och började 

samtidigt skriva på ett syfte, frågeställningar och problemformulering som vi gemensamt kom 

fram till. Den obligatoriska studieliteraturen har vi läst var för sig. 

För att underlätta delaktigheten under arbetets gång så har vi valt att koppla samman datorn 

med tv:n så att båda kan se allt som skrivs och vara delaktiga i varje mening. Vi har varierat 

vår arbetsmetod på så sätt att den ena har skrivit och den andra har sökt i litteraturen varannan 

gång. Vi har hela tiden diskuterat och gemensamt kommit fram till allt vi har skrivit i 

uppsatsen. Vi har varit öppna för varandras perspektiv, åsikter och förslag, båda har kommit 

till tals i uppsatsen och är eniga om allt som har skrivits. 

För att komma i kontakt med personer som vi kunde få intervju med så sökte vi först på 

internet på www.stockholm.se för att kunna se vilka verksamheter som finns som arbetar med 

problemet. Vi fick då fram ett antal namn som kunde vara aktuella för en intervju och hörde 

av oss via både telefon och mail till de olika personerna. Suzette blev ansvarig för kontakten 

med socialtjänsten och Ida blev ansvarig för kontakten med polisen. Detta gjorde vi för att det 

skulle bli lättare för de personerna vi tar kontakt med att endast ha en person att ha kontakten 

och även för oss själva så att vi vet vilka vi har pratat med och precis vad som har sagts. 

 

När vi sedan fick kontakt och några personer ställde upp för intervjuer under vecka 17 så åkte 
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vi upp till Stockholm. Vi fick då under den veckan intervjuer med fyra stycken personer, tre 

stycken fältassistenter och en person från Supporterpolisen. Vi la upp det på så vis att vi 

delade upp våra intervjuer i två delar, en del där vi hade frågor om deras individuella arbete 

och mer fokus på huliganism, och en del där fokus låg på samverkan. Ida fick under alla 

intervjuer ha ansvar för den första delen och Suzette fick under samtliga intervjuer ha ansvar 

för den andra delen. På så vis fick vi en struktur under våra intervjuer som vi anser har 

fungerat väldigt bra. Båda två inflikade dock under varandras delar med följdfrågor som vi 

kom på under tiden.  

 

Under vecka 18 så arbetade vi med att transkribera intervjuerna. Suzette transkriberade de tre 

intervjuerna med fältassistenterna och Ida transkriberade intervjun med polisen. Eftersom Ida 

endast transkriberade en intervju så arbetade hon denna vecka även med att skriva in den i 

resultatdelen och få den färdig. Suzette skrev även in en del av det hon transkriberade i 

resultatdelen och resterande del har vi skrivit in tillsammans. All analys- och diskussionsdel 

har vi sedan skrivit in tillsammans för att vi gemensamt ska kunna sitta och analysera och 

diskutera vår text. Vi har då haft texten uppe på tv:n för att båda ska kunna se vad vi har 

skrivit och sedan har vi hela tiden turats om att skriva så vi är lika delaktiga i uppsatsen.  

 

Under seminarieveckan (v.21) så arbetade vi själva under måndagen med att grundligt läsa 

igenom uppsatsen vi blev tilldelade att opponera på. Vi skrev då själva in de tankar och 

kommentarer vi fick och gick sedan igenom dem gemensamt under tisdagen och gick igenom 

upplägget inför vår opponering. Under halva v.21 och framåt till den 5:e juni och inlämning 

för uppsatsen så har vi hela tiden arbetat tillsammans med att finputsa uppsatsen och få ihop 

diskussionsavsnittet. Därefter har vi båda två gått igenom uppsatsen var för sig för att vi ska 

upptäcka stavfel och dylikt. Ida hade denna vecka även ansvaret för att skriva denna 

arbetsfördelning. 

 

Sammanfattningsvis så har vi i största möjliga hela tiden arbetat tillsammans med uppsatsen 

och känner båda två att vi har varit lika delaktiga under hela arbetsprocessen. Båda två har fått 

komma till tals gällande arbetet och är nöjda med hur väl samarbetet oss emellan har fungerat 

genom hela processen. 

 


