
I läktarvåldet försvann opartiskheten | 6564 | Erik Edoff

I läktarvåldet försvann 
opartiskheten
Erik Edoff*

Sveriges publikmässigt största sport är fotboll. 
Säsongen 2019 (den senaste utan restriktioner) hade 
allsvenskan för herrar totalt nästan 2,2 miljoner åskå-
dare, eller utslaget per match ett publiksnitt på 9!165 
personer. Läktararrangemang som supportrar tilläg-
nar sina lag har under det senaste kvartsseklet vuxit sig 
allt starkare inom svensk fotboll. Att den svenska herr-
fotbollen engagerar, speglas också i den omfattande 
bevakningen av den på tidningarnas sportsidor.

De senaste åren har relationen mellan klubbar, sup-
portrar och ordningsmakt varit en uppmärksammad 
fråga. Brännande av pyroteknik och uppgörelser på 
stan mellan ”firmor” är några av riskerna som fram-
hållits. Råskinn med sina hjärtan bankande för rivali-
serande klubbar har lyfts som avskräckande exempel 
på våldsamt beteende i supporterleden. Journalistiken 
bidrar exempelvis både genom agendasättning och 
inramning till hur olika ämnen förstås och begriplig-
görs i offentligheten och av den läsande allmänheten. 

* Erik Edoff är FD i mediehistoria och verksam som universitetslektor i 
medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet.
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För att komma till bukt med vad som kallas för ske-
nande utgifter i samband med fotbollsmatcher införde 
Polisen sin strategi ”villkorstrappan” som började till-
lämpas under 2019.

Syftet med det här kapitlet är att undersöka hur 
pressen har behandlat frågan om villkorstrappan uti-
från en rad parametrar.

Transparens eller kollektiv bestraffning?

Det som i mediedebatten kallas villkorstrappan är 
ursprungligen en strategi som Polisen tagit fram för 
att använda i arbetet med tillståndsgivning i samband 
med offentliga tillställningar, särskilt fotbollsmatcher. 
I myndighetens egen dokumentation kallades det ”vill-
korsstege” och ”åtgärdstrappa”. Tanken med stra tegin 
var att stegvis kunna ställa upp villkor som arrangören 
skulle kunna leva upp till för att arrangemanget skulle 
kunna hållas. Polisens åtgärder kunde sedan trappas 
upp med minskad publikkapacitet på särskilda läktare 
och där översta åtgärden på stegen var att arrange-
manget kunde upplösas.

Poängen var, enligt Polisen, att göra förväntningar 
och eventuella åtgärder i samband med ordningsstör-
ningar mer transparenta och förutsägbara samt att 
sänka polisens kostnader i samband med bevakning 
av idrottsarrangemang (Polisen 2016). Intresseorga-
nisationen Svenska Fotbollssupporterunionen har 
reagerat starkt på vad den uppfattar som hårdare tag 
mot klubbarna och supportrar, kollektiv bestraffning 
och bristande dialog. Därtill hävdar supportrarna, 
med stöd i en utredning – och i motsats till Polisen, att 
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 kostnaderna för det allmänna i samband med matcher 
inte alls har ökat (SFSU 2020). För att uppnå sitt mål att 
få villkorstrappan avskaffad nämner SFSU opinions-
bildning och kontakt med politiker.

Undersökningen

Denna text handlar inte om att utvärdera huruvida den 
ena sidan lyckats med sin strategiska kommunikation, 
utan om hur villkorstrappan framställts i journalisti-
ken. Syftet är att genom en kvantitativ innehållsanalys 
undersöka hur villkorstrappan har behandlats i svensk 
press.

De frågor som ska besvaras är hur frågan ramas in, 
hur den vinklas, hur olika artikeltyper skiljer sig åt i 
fråga om detta, samt om villkorstrappan behandlas 
som något som enbart angår storstadsklubbar eller 
om det även angår föreningar även i landsorten.

Datainsamling och kodning är genomförd av FM 
och forskningsassistent Karl-Arvid Färm. Materialet 
baserar sig på alla svenska artiklar där ordet villkors-
trappan förekommer från dess att ämnet började dis-
kuteras i mars 2019 fram till den 31 december 2021. 
Totalt rör det sig om 1!172 artiklar. Det förekommer 
dubbletter i materialet, vilket är medvetet: De artiklar 
som spridits och publicerats i flera tidningar förekom-
mer som unika poster för varje publicering. Detta kan 
medföra att vissa artiklar alltså får ett större genom-
slag i analysen än om de betraktats som en enskild 
text. Min uppfattning är dock att återbruket av en text 
är intressant i sig och att det därtill säger någonting om 
spridningen. Resultatet hade blivit ett annat om dup-
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likaten inte hade inkluderats i materialet, men urvalet 
avser att bättre spegla en geografisk spridning. Dess-
utom finns det en poäng att artiklar med en mer omfat-
tande publicering ges en större vikt i analysen.

Villkorstrappan

Det är skillnad på ett Stockholmsderby eller allsvensk 
premiär med 20! 000–30! 000 åskådare och en match 
mellan Östersund och Mjällby in på höstkanten. Man 
kan alltså föreställa sig att villkorstrappan inte angår 
alla klubbar i samma utsträckning.

I figur 1 redovisas vilka klubbar som nämns i sam-
band med villkorstrappan i artiklarna. Ett antal för-
eningar ligger mellan 50 och 100 omnämnanden i de 
två första kategorierna: Malmö FF, Sirius, Hammarby, 
Sundsvall och Djurgården. En första kategori är den 
klubb texten i första hand handlar om, kategori två 
och tre beskriver de eventuella andra klubbar som 
omnämns, kodade efter betydelse i texten. Bland övriga 
klubbar ligger IFK Norrköping högst med 18. Det som 
emellertid verkligen sticker ut är AIK som förekommer 
i materialet sammanlagt 717 gånger – nära tre gånger 
fler än den klubb som omnämnts näst flest gånger. 
Observera att duplicerade artiklar i detta fall har ute-
slutits ur materialet. Man kan av detta dra slutsatsen 
att villkorstrappan i pressen till övervägande – men inte 
uteslutande – del är ett fenomen för så kallade storklub-
bar. Att mer än vart tredje omnämnande är i anslutning 
till AIK gör att man kan sluta sig till att villkorstrappan 
i pressen framför allt varit en angelägenhet för AIK.
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Figur 1. Klubbar som nämns i materialet

Klubbar Klubb 1 Klubb 2 Klubb 3

AFC Eskilstuna 3 3 1

AIK 367 260 90

BK Häcken 2 1

Degerfors IF 3 2

Djurgårdens IF 67 52 42

GIF Sundsvall 90 88 71

Hammarby IF 80 53 38

Helsingborgs IF 1 1

IF Elfsborg 12 8 1

IFK Göteborg 14 9 5

IFK Norrköping 18 17 8

IK Sirius 106 101 28

Kalmar FF 10 7 1

Malmö FF 124 98 13

Örebro SK 6 6 2

Östersunds FK 1 1

Totalsumma 904 707 300

Kommentar: De klubbar som nämns i samband med artiklar om villkorstrappan. 
.OXEE���lU�GHQ�VRP�DUWLNHOQ�IUlPVW�KDQGODU�RP��1lPQV�ÁHUD�NOXEEDU�L�DUWLNHOQ�KDU�GH�L�
hierarkisk ordning fått beteckningen klubb 2 respektive klubb 3.

De källor som tidningarna använt sig av är i första 
hand förbundet, polisen och klubbarna. Även spelare 
uttalar sig oftare än supportrar, vilka hamnar först 
på femte plats. SLO (supporter liasion officer) är en 
person anställd av klubben, ofta rekryterad den egna 
supporterskaran, för att fungera som en länk mellan 
klubben och supportrarna. SLO:er förekommer ibland 
i materialet, exempelvis oftare än personer som pre-
senteras som publik.
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Figur 2. Källor i materialet

Kommentar: Polisen, klubbarna, spelare, supporterklubbarna och förbundet är de källor 
som oftast uttalar sig i artiklarna.

Vinkling och inramning

Om villkorstrappan betraktas som en konflikt mellan å 
ena sidan klubbar och supportrar och ordningsmakten 
å den andra, kan man sluta sig till att det är klubbarnas 
och supportrarnas narrativ som dominerat i pressen: 
villkorstrappan framställs som någonting negativt.

Det fåtal artiklar som har en positiv vinkel är nära 
på försumbara, exempelvis 2 debattartiklar eller 
insändare mot 36 negativt vinklade motsvarigheter.

Ämnen i nyhetsartiklar placeras alltid i ett sam-
manhang, de ramas in av en kontext i vilken de begrip-
liggörs. Ramar som förväntades vara av intresse för 
villkorstrappan var ämnen som lag och ordning, 
demokrati, trygghet respektive genus. Genus förekom 
inte alls, medan lag och ordning och trygghet var de 
klart mest förekommande sammanhangen.
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Figur 3. Vinkling

Kommentar: I pressen dominerar en negativ inställning till villkorstrappan. De artiklar 
som har en positiv vinkel är försvinnande få.

Figur 4. Inramning

Kommentar: Figuren beskriver hur villkorstrappan ramades in i olika artikeltyper. Lag 
och ordning var det vanligaste sammanhanget att sätta in villkorstrappan i, följt av trygg-
het och demokrati.

�

���

���

 ��

!��

"��

#��

�������� ������������������ ��������

������������

��
�����������

��	���������
���

�

"�

���

�"�

���

�"�

 ��

 "�

!��

!"�

������������� �������������� ��	�������������

�����
���������

���������

����������������

������������������
���������



I läktarvåldet försvann opartiskheten | 7170 | Erik Edoff

Huliganism nämns ofta när villkorstrappans bakom-
liggande problem diskuteras. I över två tredjedelar av 
artiklarna nämns huliganism eller ordningsproblem 
som ett skäl till att problemet alls finns. Likväl fara för 
allmänheten som polisiärt maktmissbruk och övervåld 
förekommer i ungefär en femtedel av texterna som en 
bakomliggande orsak. I ungefär var fjärde text tas pro-
blemet med kollektiv bestraffning respektive myndig-
hetens inkompetens upp som något som bidragit till 
konflikten mellan supportrar och polis. I flera artiklar 
förekommer flera orsaker. Något som dock inte disku-
teras som ett problem är machokultur eller manlighet, 
vilket endast förekommer i två artiklar av sammanlagt 
1!172. Jag hade förväntat mig att manlighetsnormer 
inom läktarkulturen hade tagits upp och problemati-
serats i relation till villkorstrappan.

Det förekommer också att lösningar på de upplevda 
problemen i samband med fotbollsmatcher diskuteras 
i materialet. I knappt hälften av fallen nämns hårdare 
tag från polisens sida med ordningsproblemen på och 
runt arenorna. Detta kan förefalla något motsägelse-
fullt då villkorstrappan som från supportrar och klub-
bar just uppfattas som ”hårdare tag” framställs som 
någonting negativt. Ett skäl till detta kan vara att vill-
korstrappans åtgärder mot klubbarna med exempelvis 
sänkt publikkapacitet upplevs som kollektiv bestraff-
ning och missriktat. Hårdare tag från polisen skulle 
här kunna tolkas som att mer riktade insatser mot 
dem som är upphov till ordningsstörningarna är det 
som är önskvärt. En i materialet i stort sett lika van-
ligt anförd lösning på konflikten är förbättrad dialog 
 mellan  parterna.
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Poliser och gräsrötter

Den konflikt som villkorstrappan blivit ett fokus för 
i pressen de senaste åren är komplex och låter sig inte 
enkelt redovisas i några stapeldiagram. Det viktigaste 
resultatet i denna genomgång är emellertid det exem-
pellösa motstånd som polisens arbetsmetod har mött i 
pressen. Trots att de bakomliggande orsakerna till pro-
blemet handlar om lag och ordning, och att hårdare tag 
var ett vanligt förekommande förslag för att komma till 
rätta med problemet, beskrevs alltså villkorstrappan en 
dålig lösning.

Medan samhället i rätt stor utsträckning slöt upp 
bakom myndigheternas restriktioner under pandemin, 
liksom att strängare straff, fler poliser och i allmänhet 
hårdare tag länge varit en del av debatten så har alltså 
journalistiken tagit parti för föreningssverige och gräs-
rötter här. Journalistiken har i stor utsträckning ställt 
sig på supportrars och klubbars sida. Avsaknaden av 
diskussion om maskulinitetsnormer kopplade till 
exempelvis våld, alkohol och gruppdynamik är också 
slående. Utan sådana aspekter är det lätt att journa-
listiken blir tunnelseende och debatten ytlig. Även om 
det är en etablerad ståndpunkt att ordningsstörningar 
i samband allsvenska matcher är ett problem, gjorde 
svensk press gällande att villkorstrappan inte var en 
del av lösningen.
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