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Skånsk supporterkultur

Skånska med- och motgångar under 
stökig säsong
Den allsvenska fotbollssäsongen 
2011 är över. En säsong som kom-
mer att bli ihågkommen som en 
av de stökigare med tre avbrutna 
matcher, varav en var derbyt mel-
lan Malmö FF och Helsingborgs IF. 
2011 var också säsongen då Svenska 
Fotbollförbundet försökte tillrättavi-
sa supportrarna bland annat genom 
att bötfälla Djurgårdens IF efter att 
deras fans uttryckt sig kränkande 
mot domaren. Det ledde till att stora 
supporterskaror öppet visade sitt 
missnöje med hur förbundet styr den 
svenska fotbollen. Den vanliga riva-
liteten mellan olika lags supportrar 
lades stundtals åt sidan och istället 
förenades grupperna i sina aggres-
sioner mot förbundet. Ramsan där 
den ena klacken skanderar ”SvFF” 
och den andra svarar ”fotbollsmör-
dare” har ljudit på i stort sett alla de 
allsvenska fotbollsarenorna. Fansens 
enade front mot förbundet möts 
dock inte av något liknande från de 
styrandes sida. Faktum är att man 
inte är helt överens inom förbundet 
om hur man ska hantera problemen 
runt landets fotbollssupportrar.
   Incidenterna runt fotbollen har fått 
stort medialt utrymme, särskilt de 
som ledde till att tre matcher avbröts 
i förtid. Det mediala intresset för 

supporterproblemen ansågs orimligt 
stort av flera supportergrupper och 
därför bildades ”Positiv läktarkul-
tur”. Organisationen menar att den 
felaktiga mediala rapporteringen får 
konsekvenser eftersom den ska-
par ett tryck på personer i ledande 
positioner att agera. Man menar 
att det är därför förbundet skapar 
nya, hårdare regler kring matchar-
rangemangen och lagförslag för att 
komma tillrätta med huliganismen 
tvingas fram. 

Mitt i allt det här finns de skånska 
supporterföreningarna Kärnan, MFF 
Support och True Blues med sitt 
engagemang för sina lag. Alla tre 
stödjer lag i Allsvenskan men kan 
ändå sägas agera i olika fotbollsvärl-
dar. 
   Kärnan som håller på Helsing-
borgs IF upplever en storhetstid. 
HIF har varit ett topplag de senaste 
säsongerna och 2011 vann klubben 
det efterlängtade SM-guldet. Kär-
nan växer och slog medlemsrekord 
under säsongen. Kärnan har täta 
kontakter med både HIF och de 
andra supporterföreningarna, det gör 
att det är ytterst ovanligt att publi-
ken missköter sig på matcherna. 
Detta trots att det inte saknas så 

kallade risksupportrar, i staden finns 
firmorna Frontline, High Potentials 
och Helsingborgs Yngre. 
   Samtidigt som supportergrupperna 
i Helsingborg upplever en storhets-
tid är det tuffare för MFF Support 
och True Blues efter att Malmö FF 
och Trelleborgs FF inte levt upp 
till förväntningarna. I år har det 
stormat rejält runt fansen i Malmö 
och två av de avbrutna matcherna 
spelades på hemmaarenan Swed-
bank Stadion. Innan säsongen var 
över lämnade dessutom MFF Sup-
ports ordförande sin post för studier 
utomlands. Nye ordföranden Mag-
nus Ericsson kunde knappast tagit 
över i ett mindre gynnsamt läge men 
föreningen arbetar för att växa och 
öka sitt inflytande. 
   Trelleborgs FF ses ofta som lille-
bror i jämförelse med de båda andra 
och i staden är det många som håller 
på andra lag. Bland annat gör det 
korta avståndet till Malmö att en del 
håller på MFF. Det faktum att TFF 
kom näst sist och åkte ur Allsvens-
kan 2011 lär inte bidra till att locka 
fler supportrar. Föga förvånande ser 
supporterkulturen annorlunda ut i 
Trelleborg och medlemmarna i True 
Blues umgås ofta med motståndars-
upportrar inför matcherna. 

Missförstånd och felaktiga beslut 
bakom konflikt
Många lags supportrar har i år visat sitt miss-
nöje med Svenska Fotbollförbundet och det 
regelverk som gäller för publiken. Men även 
bland de styrande är man oeniga om vad som 
bör gälla. Samtidigt har myndigheterna börjat 
arbeta för att utrota huliganismen.

Under säsongen 2011 
har supportergrupper på 
läktarna runtom i Sverige 
skanderat att förbundet 
dödar svensk fotboll. 
Supportrarna har bland 
annat ansett att förbundet 
gått ut för hårt i sitt arbete 
med att straffa klubbarna 
för sådant som supportrar 
gjort. 
   – Vi kom snett i våras då 
ett antal personer trodde 
att man kan uppfostra 
publiken. Jag reagerade 
hårt mot de anmälningar 
som kommit in när publi-
ken skrikit domarjävel, 
vi i styrelsen för Svenska 
Fotbollförbundet tror inte 
på straff för detta. Men 
det fanns en överambi-
tion att uppfostra publiken 
som gick fel, säger Lars-
Åke Lagrell, ordförande i 
Svenska Fotbollförbundet.
   Det är dock inte det enda 
som missnöjet handlat 
om. En viktig fråga för 
svenska supportrar handlar 
om att bevara ståplatserna, 
men enligt ett lagt beslut 
kommer ståplatsernas 
procentuella andel av den 
totala publikkapaciteten 

på arenorna att minska. 
Säsongen 2014 får de 
endast vara 20 procent av 
det totala antalet platser 
på arenorna. Debatten om 
ståplatserna fanns redan 
säsongen 2010 och det har 
ofta framstått som att för-
bundet beslutat att antalet 
ståplatser ska reduceras, 
något som Lars-Åke Lag-
rell bestämt förnekar.
   – Det här är ett princip-
beslut som drivits fram 
av klubbarna i Repre-
sentantskapet, säger han 
och påpekar att första 
gången han satt ner på en 
fotbollsmatch var han 30 
år. Tidigare hade han stått 
och han tycker att det är 
det ett naturligt sätt att se 
på fotboll.
 
I år har tre matcher bru-
tits i förtid i Allsvenskan 
efter att smällare explode-
rat inne på arenorna, man 
har då gjort bedömningen 
att man inte kunnat garan-
tera säkerheten för publi-
ken och andra på matcher-
na. De avbrutna matcherna 
har lett till debatt och 
spelare har uttryckt en 

önskan om att matcherna 
ska spelas färdigt. Lars-
Åke Lagrell håller med 
om att det är fel att bryta 
en match för snabbt. Han 
tycker att man ska försöka 
återuppta matchen och 
spela färdigt den.
   – Ta in spelarna i om-
klädningsrummen och ha 
sedan en överläggning 
med polisen om när man 
kan återuppta matchen. 
Matcherna ska inte brytas 
för att någon illvilling gör 
någonting, säger han.
   Det var på ett möte 
mellan matchdelegaterna 
och säkerhetsansvariga 
för klubbarna som man 
bestämde att domarna ska 
bryta matcher då vissa 
händelser inträffar. Exem-
pelvis då smällare explo-
derar inne på arenorna. 
Ett sådant beslut skulle 
dock aldrig ha tagits på 
mötet eftersom det ägde 
rum efter att Representant-
skapet var avslutat och då 
får inga förändringar av 
reglerna ske.

De händelser som har 
lett fram till de avbrutna 
matcherna har gjort att 
en skräckbild av svenska 
fotbollssupportrar skapats. 
Svenska politiker age-
rar nu mot huliganismen 
och kommer med förslag 
på hur man ska lösa de 
problem som finns runt 
fotbollen. Från förbun-
dets sida anser man att 
det måste vara kriminellt 
att göra någonting på 
fotbollsarenorna som är 
olagligt i övriga samhället. 
Samtidigt sätter man stora 
förhoppningar till suppor-
terklubbarnas arbete mot 
våld, rasism och inkastade 
föremål.
   – Om supporterklubbar-
na tar avstånd från illvil-
lingarna kan det påverka 
mycket, de kan se till att 
ingenting händer på deras 
läktare. Vi på förbundet 
vill gärna komma till riks-
dagen och säga att suppor-
terklubbarna klarat av det 
här själva, säger Lars-Åke 
Lagrell. 

Fakta
•  I Representantskapet som hålls årligen i december 
röstas Tävlingsbestämmelserna för den kommande 
säsongen fram.
•  Representantskapet består av 45 deltagare varav åtta 
representerar elitklubbarna i Allsvenskan och Super-
ettan.



Kärnan

Guld innebär drömläge för Kärnan

HIF-klacken sjunger med i ”På gator röda och blå” som spelas under inmarschen. Med SM-guldet i hamn är banderol-
lens budskap berättigat. 

Helsingborgs IF hade en strålande säsong 
2011 som kröntes med SM-guld och för sup-
porterföreningen Kärnan betyder det glada 
dagar. Föreningen växer och får gehör för de 
idéer man framför till HIF. Pyrotekniska pro-
blem finns inte på läktarna efter att man till-
sammans med andra supportergrupperingar 
beslutat om ett förbud.

HIF satt i allsvenskans 
förarsäte under en stor del 
av säsongen och säkrade 
seriesegern när det fortfa-
rande återstod tre matcher 
att spela. Lagets fram-
gångar leder till ett stort 
intresse bland helsing-
borgarna och det ökade 
intresset för HIF är posi-
tivt för Kärnan som slagit 
medlemsrekord i år. 
   – Förra året ökade vi 
med 30 procent och i år 
har vi ökat med 20 procent 
till. Vi är en av få klub-
bar som har ökande antal 
medlemmar, säger Niklas 
Persson, ordförande i 
Kärnan.
   Med fler medlemmar 
följer att fler åker på 
bortaresorna och köper de 
souvenirer som suppor-
terföreningen säljer. Med 
ökade intäkter kan man 
sänka priserna på resorna 
till bortamatcherna, vilket 
gör att ännu fler vill följa 
med. Det blir en positiv 
spiral.
   Målsättningen för 

Helsinborgssupportrarna 
är att bli bäst i Sverige 
med högst ljudvolym men 
även genom det visuella 
intrycket. Man anser att 
man tillhör de bästa i Sve-
rige redan nu och Niklas 
Persson rankar helsing-
borgarna bland topp fem 
tillsammans med Malmö 
FF:s, AIK:s, IFK Göte-
borgs och Djurgårdens 
supportrar. 
 
Rivaliteten mellan 
HIF:s och Malmö FF:s 
supportrar är stor och i 
vissa avseenden är den 
av godo, menar Niklas 
Persson. Exempelvis leder 
den till ett större intresse 
för fotbollen i Skåne. Och 
derbyna mellan lagen 
lockar fler fotbollsbesö-
kare än vanliga matcher. 
Samtidigt kan dock rivali-
teten mellan supportrarna 
vara en bakomliggande 
orsak till att det spårar ur 
ibland.
   – I en perfekt värld hade 
det inte funnits någon 

rivalitet, men den perfekta 
världen har aldrig funnits, 
säger ordförande Persson. 
   Han anser också att 
medierna förstorar upp de 
problem som finns med 
svenska fotbollssupport-
rar. Den mängd artiklar 
som skrivs står inte hel-
ler i proportion till andra 
samhällsproblem.
   – Det är sensationsjour-
nalistik, rubrikjournalistik 

i kvällspressen. De kör 
med rena osanningen ib-
land. Jag tycker inte att det 
finns något nyhetsvärde i 
att några killar boxas ute 
på en åker någonstans.
   Organisationen ”Positiv 
läktarkultur” bildades i 
våras efter att supportrar 
till olika lag runtom i 
Sverige uttryckt liknande 
åsikter. Medlemmarna i 
organisationen vänder sig 

emot den, som de uppfat-
tar, orättvisa medierap-
porteringen som visar upp 
en skev bild av supporter-
kulturen när man slår upp 
de incidenter som inträffat 
stort och inte rapporterar 
om de positiva krafterna 
som finns inom supporter-
leden. Man är också ne-
gativ till de konsekvenser 
som medierapporteringen 
får i form av strängare 

regler från förbundet och 
förslag om personliga 
biljetter, anmälnings-
plikt, alkoholförbud och 
höjda biljettpriser. Kär-
nan bestämde sig relativt 
tidigt för att stötta Positiv 
läktarkultur eftersom man 
tyckte att det var ett bra 
sätt för supportrar att göra 
sin röst hörd. 
   – Vi är också med i 
SFSU, (Svenska fotbolls 

supporterunionen), som 
är en motorganisation mot 
Svensk Elitfotboll och 
Svenska Fotbollförbundet 
men där har media inte 
nappat, det är väl inte lika 
kul att skriva om, säger 
Niklas Persson.  

Kärnan arbetar för att 
förebygga problem vid 
arenorna genom att sam-
arbeta med Helsingborgs 
IF och supporterpolisen. 
Det är viktigt att minimera 
möjligheterna för att de så 
kallade risksupportrarna 
ska kunna starta bråk. 
Arbetet ger för det mesta 
resultat även om det inte 
alltid hjälper.
   – Det finns de som inte 
vill följa mig in i ledet, 
säger Niklas Persson och 
syftar på personer som an-
ser det berättigat att slåss 
med motståndarsupportrar. 
   I Helsingborg har de 
olika supportergruppe-
ringarna ett samarbete i 
Supporterrådet där repre-
sentanter för HIF också 
sitter med. Även de mest 
extrema supportergrup-
perna är välkomna och 
tidigare satt medlemmar 
i firman Frontline med på 
mötena. Niklas Persson 
tycker att det var bra när 
de var med eftersom man 
kunde diskutera med dem 

och få bort en del av det 
beteende som man inte vill 
förknippas med.
   Även utanför Supporter-
rådet finns dock etablerade 
samarbeten mellan de 
olika supportergrupperna 
och man har enats om 
att inte tillåta inkastade 
föremål eller bengaler och 
smällare på sina läktare.
   – Vi har försökt ena alla 
supportergrupper, och vi 
är enade under en viss 
paroll men om folk vill 
stöka någonstans på någon 
gräsmatta så är det inget 
som vi kan enas om, säger 
Niklas Persson. 
   Han markerar sin ställ-
ning mot alla former av 
organiserade slagsmål och 
firmauppgörelser tydligt, 
och det är fullt förståeligt, 
för trots samarbetena finns 
det problem i Helsingborg. 
Frontline var den första 
firman i Skåne och är 
också den största sett till 
antalet medlemmar. Lägg 
därtill ett etablerat sam-
arbete med likasinnade 
anhängare till FC Köpen-
hamn och ungdomsfirman 
i Helsingborg som består 
av tonåringar som ännu 
inte är fullvärdiga med-
lemmar i Frontline, men 
som genom slagsmål vill 
få en plats i gemenskapen.



Kärnan

Niklas Persson om sitt bästa 
HIF-minne

– Cupguldet förra året 
var bra och cupguldet 
2006 var bra. Galata-
saray borta i oktober-
november 2007 också. 
Vi flög ner och var där 
en dag innan och åkte 
hem några dagar efter 
matchen. Det var annor-
lunda människor, mycket 
konstigt folk, de försökte 
råna oss och jagade oss 
några gånger. Det var 
också rätt så rejäla över-
grepp från vakterna mot 
de egna supportrarna. 
Om svensk polis hade 
gjort samma saker mot 
supportrar här så hade 

de fått fängelse. Men po-
lisen skötte sig bra mot 
oss. HIF vann matchen 
med 3-2 i Europa Lea-
gue, det var så vi gick 
vidare till 16-delsfinal. 
Efter matchen när vi 
hade vunnit trodde vi att 
vi skulle bli halshuggna 
men hemmapubliken 
vände sig mot sitt lag, de 
tyckte ju att vi var skit 
men de var inte så jäkla 
bra själva. Rånförsöken 
och att vi blev jagade 
hade kunnat hända här 
också, skillnaden var att 
det hände mitt på dagen 
där.

Vilket är ditt bästa HIF-
minne?

Filip Nordlund,
HIF-are sedan 2002
– Att de vann i år och 
när vi firade guldet 
på gräsmattan på 
Olympia.

Kent Jöransson,
HIF-are sedan 1982
– Säsongerna 1999 
och i år, det är de 
åren vi vunnit SM-
guldet.

Amelia Andersson,
HIF-are sedan 1996
– Nu när de vann 
SM-guld i år. 1999 
var jag inte lika in-
tresserad.

Maja Håkansson 
och Mimmi Karim,
HIF-are sedan 2004
– Första matchen vi 
var och tittade på och 
SM-guldet i år.

Målet med Kärnans 
verksamhet är dock inte 
att försöka se till att andra 
Helsingborgssupportrar 
sköter sig utan att öka 
stödet för HIF på läktarna 
och att upprätthålla en 
dialog med klubben. Och 
man känner att man får 
gehör för de förslag man 
framför, exempelvis ville 
supportrarna ha ett öltält 
och nu står ett utanför 
arenan där det säljs starköl 
och hamburgare. Just nu 
pågår planeringen av om-

byggnationen av Olym-
pia där HIF spelar sina 
matcher och supportrarna 
har lämnat förslag på hur 
de vill att arenan ska se ut 
efter ombyggnaden med 
åtminstone ena kortsidan i 
ett etage. Och man kän-
ner att man har fått posi-
tiv respons från HIF och 
arkitekterna som arbetar 
med projektet.
 
Föreningen säljer resor 
till bortamatcherna och 
målet är att de ska vara 

självförsörjande. Utöver 
resorna som ger en del 
intäkter får Kärnan också 
in pengar genom med-
lemsavgifter och souvenir-
försäljning.
   – Det finns en del pengar 
i kassan och det måste vi 
ha till om något går sönder 
när vi reser, folk är nojiga 
när det gäller fotbollssup-
portrar. Och när vi åker 
på Europaresor ska ho-
tellrummen ofta betalas i 
förskott. 
   Trots sitt stora engage-

mang för supporterkultur 
i allmänhet och HIF i syn-
nerhet har Niklas Persson 
svårt att säga vad som är 
drivkraften bakom sup-
porterskapet. Men själv 
känner han att han får ut 
någonting av det även om 
han inte kan sätta fingret 
på vad det är.
   – Man får jävligt bra 
polare, det är en fördel när 
man lägger så mycket tid 
som man gör. Men det är 
väl mycket gemenskapen 
och att man har ett mål.

”Fotboll är inget utan supportrar”, ett flertal supportergrupper i staden stödjer Positiv läktarkultur och banderollen 
framför budskapet på arenan.



MFF Support

Turbulens och supporterproblem hos di blåe
Under pågående säsong har MFF Support ut-
sett en ny ordförande. Magnus Ericsson tar 
över i en otacksam situation då det har va-
rit mycket turbulens runt Malmö FF och de-
ras supportrar under året. Men framtidsvisio-
ner saknas inte hos supporterföreningen som 
vill växa och få ett ökat inflytande i klubben.

Inför Europa League matchen mot Austria Wien har tifogruppen MT96 sytt upp 1500 flaggor i olika storlekar. De delas 
ut till publiken på Norra läktaren innan matchen och när lagen kommer hålls flaggorna upp och bildar ett hav av blått 
och vitt tyg.

MFF Supports nye ord-
förande heter Magnus 
Ericsson, när vi träffas är 
det två dagar sedan han 
blev utsedd att efterträda 
den tidigare ordföranden 
Ola Solér som flyttat till 
Frankrike för att studera. 
   Redan första dagen som 
ordförande satt han med 
på ett stormöte som MFF 
kallat till. Klubben har 
ledsnat på supportrar som 
bryter mot förbudet mot 
bengaler och annan pyro-
teknik på arenorna. I bort-
amatchen i Europa League 
mot AZ Alkmaar i Holland 
valde supportergruppen 
Rex Scania, att tända sina 
bengaler samtidigt som 
ett stort flaggtifo arrang-
erades. Det blev droppen 
som fick bägaren att rinna 
över och från MFF:s håll 
bestämde man sig då för 
att förbjuda Rex Scania 
att ta in sina flaggor och 
banderoller på den föl-
jande hemmamatchen mot 
Trelleborgs FF. En annan 
supportergrupp, Supras, 
som ligger bakom en stor 
del av sångerna på Malmö 

FF:s matcher valde då att 
visa sitt stöd för Rex Sca-
nia genom att sitta tysta 
hela matchen. Resultatet 
blev en tyst Malmöpublik 
matchen igenom.
   – Stämningen på mötet 
var väldigt speciell. MFF 
har agerat lite märkligt 
och förbjudit en av sup-
portergrupperna att ta med 
sina flaggor och bande-
roller på matcherna och 
många var väldigt kritiska, 
berättar Magnus Ericsson. 

Synen på Malmö FF:s 
supportrar har försämrats 
under 2011 eftersom det 
har varit en hel del tur-
bulens kring klubben och 
supportergrupperna redan 
tidigare.  
   De två allvarligaste 
incidenterna då publiken 
misskött sig har lett till att 
matcherna mot Helsing-
borgs IF och Djurgårdens 
IF bröts innan de första 
halvlekarna var färdig-
spelade. Även om man 
från Malmö FF:s sida 
bestämt hävdar att det var 
stockholmarnas dåliga 

uppträdande som ledde till 
att mötet mellan dem och 
Djurgården bröts så har 
det inträffade bidragit till 
att svärta ned malmöiter-
nas rykte.
   Annat var det förra 
säsongen, säger Magnus 
Ericsson och berättar att 
det då var en fantastisk 
stämning runt fotbollen i 
staden. Alla, även de som 
vanligtvis inte är överdri-

vet fotbollsintresserade, 
pratade om supporter-
kultur och om de tifon 
som sattes upp på norra 
läktaren där Malmö FF:s 
hejaklack står. Det var inte 
bara fotbollen och resul-
taten på matcherna som 
diskuterades
 
Magnus Ericsson kän-
ner sig övertygad om att 
medierna påverkar den 

bild som finns av MFF-
supportrarna efter de 
incidenter som inträffat 
på matcherna. Han tror att 
mångas uppfattning i hög 
grad beror på vad Syd-
svenskans Max Wiman 
skriver. I en enkät till fot-
bollsbesökare visade det 
sig att de som går minst på 
fotboll var de som kände 
sig mest avskräckta av in-
cidenterna vilket kan bero 

på mediernas rapportering.
   – Det skrivs mycket om 
något skit händer, säger 
han och gör samtidigt en 
poäng av att medierna 
ofta inte bryr sig om att 
komma och bevaka de 
arrangemang som MFF 
Support ligger bakom ens 
när gruppen skickar ut 
pressreleaser.
   Malmö FF:s publiksiff-
ror har inte heller varit lika 

höga i år som de var förra 
året. Det beror inte enbart 
på de tråkigheter som varit 
kring supportrarna utan en 
annan bidragande orsak 
är lagets position i den 
allsvenska tabellen. (När 
intervjun gjordes låg laget 
på åttonde plats.) Det är 
naturligt att fotbollsintres-
set sjunker bland malmö-
borna när det går sämre 
för laget.
   – Det blir inte samma 
positiva hype som varit. 
På bortaresor märker man 
det specifikt, vid den här 
tiden förra året var det 
fullsatt vart vi än åkte. När 
det går bra för klubben går 
det bra för oss. 

Matchen mellan Mal-
mö FF och Djurgårdens 
IF bröts efter att smällare 
kastats in på plan och på 
läktarna. Samtidigt som 
MFF satt i möte med sina 
supportrar spelades ett av 
årets Stockholmsderbyn 
mellan AIK och Djurgår-
den på Råsunda. Under 
matchen genomförde båda 
lagens fans en gemensam 
manifestation mot Svens-
ka Fotbollförbundet och 
för en levande läktarkul-
tur. Man valde att göra det 
genom att tända bengaler 
och kasta smällare. Doma-
ren avbröt matchen medan 
fansen eldade upp pyro-

tekniken de haft med sig 
men återupptog den igen 
när röken lagt sig. 
   – Det är olika bedöm-
ning, det var det redan när 
vi fick omspel. Det måste 
bedömas lika, säger Mag-
nus Ericsson.
   Han tycker dock inte att 
det är anledning att börja 
protestera mot förbundet, 
det kan vara effektivt med 
protester men själv tror 
han att bästa lösningen 
är att ha en fungerande 
dialog.
   – Nu ska man hålla på 
och kriga mot förbundet, 
de har blivit en ny fiende. 
Det är inte bara förbundet 
som har regler, det finns 
ju i samhället vi lever i 
också. Man måste rätta sig 
efter de regler som finns, 
blir man bötfälld, häk-
tad eller vad man nu kan 
råka ut för så är det egna 
uppförandet ofta orsaken. 
Hade vi supportrar skött 
oss hade vissa problem 
inte uppstått. Samtidigt 
fokuserar förbundet på fel 
saker, det finns problem 
med våld men man bötfäl-
ler för ramsor och bande-
roller, säger han.

Samtidigt som det 
har varit en säsong där 
laget inte har presterat på 
samma nivå som tidigare 
och trots att det har varit 



MFF Support

Magnus Ericsson om sitt bästa 
MFF-minne
– På den frågan säger jag 
alltid samma sak, näst 
sista matchen 2004 mot 
Göteborg borta. Det var 
helt sjukt, det var inte Sve-
rige. Vårt antal har väl för-
vanskats med tiden men vi 
var många på plats och det 
var fullt ös hela tiden, vi 
är duktiga på det normalt 
sett. Det var också så väl-
regisserat, vi var så långt 
ifrån guldet innan den här 
matchen men sen vann vi 
ändå guldet hemma i sista 
omgången. Det var lite 
flyt, rätt mycket som föll 
rätt. Det kändes mer givet 
nu sist, det var vi eller 

Helsingborg som skulle ta 
det och det blev så utdra-
get. Jag tycker också att 
det är svårare och svårare 
att få känsla för spelarna, 
det kanske bara är jag som 
är gammal, men vi har ett 
väldigt ungt lag nu, 2004 
måste medelåldern varit i 
alla fall tio år äldre. Glas-
gow hemma i Champions 
League-kvalet är också 
bra, hela stadion sjunger, 
även de på sittplats som 
inte brukar göra det i van-
liga fall och alla hoppar. 
Den stämningen påverkar 
spelarna, det måste den 
göra.

en hel del turbulens kring 
Malmö FF:s supportrar 
finns det stora förhopp-
ningar och visioner för 
framtiden inom MFF Sup-
port. Föreningen har varit 
stor, flest medlemmar hade 
man 2004 då Malmö FF 
vann SM-guld efter 16 år 
utan några vunna troféer. 
Då hade man nästan 6000 
medlemmar men sedan 
dess har antalet medlem-
mar minskat och när 
nästa guld bärgades 2010 
hade supporterföreningen 
knappt 2000 medlemmar. 
   – Vi vill tillbaka, bli 
större igen. Om vi är 

större med fler medlem-
mar får vi en bättre eko-
nomi och kan ha ett större 
inflytande, säger Magnus 
Ericsson. 
   – Nu jobbar vi på att 
bygga upp föreningen och 
att bli fler, de positiva bi-
tarna. Vi vill också få fler 
medlemmar engagerade i 
föreningen med att boka 
bussar och att arbeta med 
medlemstidningen. Då kan 
vi i styrelsen arbeta med 
att driva föreningen. 
   De bokade bussarna an-
vänds för resor till Malmö 
FF:s bortamatcher och 
målet är att åka med ett 

flertal fulla bussar, oavsett 
vart resorna går. 
   – Vi vill vara många 
på plats på bortaplan, vi 
måste stärka ekonomin för 
att kunna bli fler. Det är 
en vision på sikt att kunna 
sälja rabatterade resor, det 
är en bra grej till med-
lemmar, tycker Magnus 
Ericsson.
   En annan viktig fråga för 
MFF Support handlar om 
supportrarnas möjlighet 
till inflytande i klubben. 
Magnus Ericsson tycker 
att klubbarna och suppor-
tergrupperingarna ska ha 
en fungerande dialog där 

supportrarna kan fungera 
som klubbens bollplank 
och få ge sin variant.
   – Vi kan ha en indirekt 
påverkan genom rådfråg-
ning och fungera som en 
kunskapsbank. Alla i Mal-
mö FF:s styrelse är inte 
fotbollsintresserade eller 
supporterintresserade, en 
del är affärsmän.
   Redan i nuläget har 
MFF Support en närhet till 
föreningen i vissa sam-
manhang.
   – Vi anordnar läktarmö-
ten och där är alltid repre-
sentanter från MFF, jag 
tror det är bra för dem.

Fansen på ståplatsläktaren håller upp sina halsdukar och flaggor när MFF-hymnen ljuder över stadion.

Vilket är ditt bästa 
MFF-minne?

Sylvia Martinez 
och Martin Dixon,
MFF-are sedan 
2009
– De första minu-
terna mot Djurgår-
den i år när Rexhe-
pi gjorde mål. Han 
är vår idol.

Daniel Kepka,
MFF-are sedan 
1996
– Det måste vara 
när jag var i Glas-
gow nu i år och 
såg MFF vinna på 
Ibrox.

Göran Larsson,
MFF-are sedan 
födseln
– Snömatchen i 
Europacupen 1979 
mot Wisla Krakow 
och SM-gulden 
2004 och 2010.

Emelie Lindahl,
MFF-are sedan 
2004
– SM-guldet förra 
säsongen och firan-
det inne på planen 
efter slutsignalen.



True Blues

”Vi brukar ladda upp med andra fans på vår pub”

– Datorn är av senaste modell, har den varit igång någon gång? Jag tror inte att den startar, säger Johan Lindwall. 
Jacob Cronhag sätter på skivan med TFF-musik.

TFF-tröjor i fönstren, 
ölglas med TFF-loggan i 
bokhyllan och en kartong 
med TFF-halsdukar på 
golvet. Det står snabbt 
klart för den som besöker 
True Blues på Hesekil-
legatan i Trelleborg vart 
man har hamnat.
   Johan Lindwall är 
ordförande i True Blues 
och berättar att fören-
ingen skaffade lokalen 
för att ha någon plats där 
alla med intresse för TFF 
kan samlas. Lokalen har 
dock inte utnyttjats i så 
stor utsträckning som 
man velat, medlemmarna 
har helt enkelt inte tid att 
hänga i lokalen. Även om 
tv-apparaten i ena hör-
net har använts både till 
tv-spelskvällar och att se 
Sverige spela matcher i 
EM-kvalet. 
   Om två dagar kommer 
lokalen dock invaderas av 
människor med en pas-
sion för laget i mörkblått, 
då är det bortamatch mot 
Malmö FF och support-
rarna samlas i lokalen för 
att ladda inför matchen.

   – Vi är här mellan elva 
och tolv, sen drar vi till 
Lyktan, de öppnar tolv, 
berättar Johan Lindwall. 
   Lyktan, eller Tre Lyktor 
som den egentligen heter, 
är fansens stampub. Det är 
här man laddar upp inför 
hemmamatcherna och 
även andra lags supportrar 
är välkomna att vara med.
   – Vi brukar ladda upp 
med andra fans på vår pub 
och prata med dem. Och 
när vi var i Norrköping 
var vi där hela helgen 
och laddade upp på deras 
pub. Men Norrköping och 
Trelleborg är små lag så 
det blir inga rubriker av 
det. Det skulle vara annor-
lunda om MFF och HIF 
delade pub, säger Johan 
Lindwall.
   Trots den goda stäm-
ningen som vanligtvis 
råder på Tre Lyktor så var 
det där Johan Lindwall 
tvingades uppleva sitt 
första och förhoppningsvis 
enda supporterbråk.
   – Puben stormades av 
några MFF:are som kom 
in och kastade ölglas, de 

höll väl på i tio sekunder 
men det kändes länge, sen 
försvann de. 
   Matcherna mot Malmö 
FF brukar dock vara de 
verkliga publikfesterna 
för Trelleborgspubliken. 
Om man i vanliga fall är 
25 personer som sjunger 
under matcherna kan den 
siffran utökas till 100 
de gånger MFF står för 
motståndet. För Johan 
Lindwall och hans kam-

rater i True Blues är MFF 
den stora rivalen, även om 
MFF:arna inte har samma 
inställning.
   – Det är mer rivalitet 
från vår sida, MFF förvän-
tar sig tre poäng. Om man 
skapar rivalitet kan det 
också vara ett sätt att få 
mer folk på matcherna. 
   2011 blev TFF tvungna 
att spela sin hemmamatch 
mot Malmö FF i Malmö 
efter att gräset på hem-

I Trelleborg spelar TFF sina hemmamatcher. 
Här finns också deras supporterklubb True 
Blues som består av några hundra entusiaster. 
Trots att de Sant Blå ibland blir ifrågasatta för 
sitt val av favoritlag och stundtals har en tuff 
ekonomisk situation arbetar man aktivt för att 
stötta favoriterna.

maarenan Vångavallen 
blivit underkänt av Svens-
ka Fotbollförbundet. Det 
beslutet ledde till att trelle-
borgarna kände sig orätt-
vist behandlade när andra 
gräsplaner fick godkänt.
   – Många är trötta på för-
bundet efter många kon-
stiga beslut, det är ju olika 
beslut för olika lag. För de 
stora lagen är det bättre. 
Det kanske inte är så 
men vi känner så. Vi fick 

spela vår hemmapremiär i 
Malmö för att Vångaval-
len inte fick godkänt men 
Häcken fick spela sina 
matcher på hemmaplan 
trots att där nästan inte var 
något gräs, säger Johan 
Lindwall.

Supporterklubbens 
ekonomi ser helt okej ut 
och för att finansiera True 
Blues marknadsför man 
TFF-souvenirer. 

   Drömmen när det gäller 
den ekonomiska biten 
är att man ska få in så 
mycket pengar genom 
medlemsavgifterna att 
man kan satsa en del av 
pengarna på resor till 
bortamatcher och souve-
nirer som i sin tur går med 
vinst. Verkligheten är dock 
en annan.
   – Vi säljer så billiga 
bussbiljetter att vi inte går 
med vinst ens om den är 
full och då får vi ta pengar 
till det, vi får också ta 
medlemspengar till lokal-
hyran, säger Johan Lind-
wall. 
   Han fick dock en idé för 
ett tag sedan och skickade 
mail till TFF:s tio största 
sponsorer och frågade om 
de var intresserade av att 
sponsra supporterfören-
ingen, det kom in en del 
positiva svar och de spon-
sorpengar som klubben får 
går framförallt till hyran 
av lokalen.

För trelleborgarna är 
det inte ett självklart val 
att följa det lokala lagets 
framfart i Allsvenskan. 
True Blues har ungefär 
300 medlemmar i en stad 
där många håller på TFF:s 
motståndare från andra 
städer.
   – Många i Trelleborg 

håller på MFF eller något 
annat lag. Det är också 
accepterat att hålla på 
MFF i Trelleborg men om 
man säger att man håller 
på TFF frågar folk ”varför 
det”? Alla som är födda 
i Trelleborg borde vara 
TFF:are men det är inte så, 
säger Johan Lindwall.
   Inte ens för ordförande 
Lindwall har TFF alltid 
varit det största intresset, 
han berättar att han var 
måttligt intresserad men 
blev medlem i True Blues 
då en kompis värvade 
honom under en medlem-
stävling i klubben. Han 
åkte med på en bortamatch 
mot Landskrona Bois som 
TFF vann genom ett mål 
i slutminuterna och sedan 
dess har han varit fast.
   Supporterklubben vill 
växa i antal medlemmar, 
framförallt gäller det att 
locka till sig ungdomar, 
men 2011 har man inte 
haft de rätta förutsättning-
arna när Trelleborgs FF 
tillhört allsvenskans bot-
tenskikt och åkte ur serien.
   – De yngre som är på 
väg in behöver medgång 
för sitt intresse. Det är 
i tolvårsåldern man blir 
intresserad och väljer 
vilket lag man ska hålla 
på och ska 12-åringarna 
då välja TFF med den 



True Blues

Vilket är ditt bästa TFF-
minne?

Mattias Sahlen,
TFF-are sedan 1990
– Matchen mot Black-
burn. Både stäm-
ningen på arenan och 
resultatet på matchen 
gör det riktigt min-
nesvärt.

Rasmus Petersson,
TFF-are sedan 2000
– Varje gång TFF 
kvalar upp i Allsvens-
kan och förra året när 
vi kom femma. Det 
var fantastiskt för att 
vara TFF.

Paul Carlsson & Åsa 
Carlsson,
TFF-are sedan 1990
– Blackburnmatchen 
1994 när vi gick vida-
re i UEFA-cupen. De 
vann Premier League 
det året.

Bengt Vigren,
TFF-are sedan 2002
– Jag satt bredvid 
Ronnie Hellström och 
hans påg stod i mål 
för Hammarby. Grab-
ben släppte in ett mål 
och Ronnie blev så 
arg att han gick.

arenan? Säger Johan 
Lindwall och påpekar att 
tre mil bort spelar Malmö 
FF, som blev svenska 
mästare så sent som 2010, 
sina hemmamatcher inför 
en betydligt större publik 
som dessutom har tak över 
huvudet.

Faktum är att supporter-
klubben har tappat många 
medlemmar under 18 år 
sedan säsongen 2010. True 
Blues’ medlemmar under 
18 år får ett årskort gratis 
av TFF. Förra säsongen 
räckte det med att visa 
medlemskortet i suppor-
terklubben i biljettluckan 
för att bli insläppt, men 
det missbrukades när 
medlemskorten skickades 
ut till kompisar genom sta-
ketet så att flera personer 
gick in på samma kort. I år 
får de unga entusiasterna 

därför årskort med streck-
kod som avläses så att de 
bara kan gå in en gång. 
Det har också blivit något 
krångligare att skaffa 
korten jämfört med förra 
säsongen.
   – Trelleborgare brukar 
vara bekväma av sig och 
nu måste man ta sig till 
Vångavallen och det ver-
kar vara ett problem, säger 
Johan Lindwall.
   Samtidigt är supporter-
klubbens relativa litenhet 
bidragande till att göra den 
unik.
   – Att vi inte är så stora 
gör att det blir mer famil-
jemässigt, i MFF support 
är man kanske 200 per-
soner och då blir det mer 
att man umgås i många 
små grupper. Här är det en 
grupp där alla lär känna 
varandra och umgås över-
allt, säger Johan Lindwall.

Johan Lindwall om sitt bästa TFF-minne

– Det var mot IFK Göte-
borg 2008 och den orga-
niserade bussresan hade 
blivit inställd för att det 
var för litet intresse, men 
på morgonen bestämde vi 
oss för att åka i alla fall 
och lånade mina föräld-
rars minibuss. Det började 
med att en kille försov 
sig så att vi fick åka och 
hämta honom och när vi 
kom till Halmstad gick 
bilen sönder. När vi stod 
och väntade på bärgaren 
höll vi på att bli överkörda 
av en lastbil som inte såg 
oss fast vi hade satt ut 
två varningstrianglar. När 

bärgningsbilen kom och 
såg hur många vi var fick 
vi inte plats i bärgaren, 
han hade sin flickvän med 
sig, så vi fick sitta i bilen 
på flaket. Försäkringen 
på minibussen gjorde att 
vi kunde få ut en hyrbil. 
Nästan alla bilfirmor hade 
stängt men vi hittade en 
som jobbade över, på 
andra sidan av staden. Jag 
frågade han på bilfirman 
hur lång tid det tar att köra 
från Halmstad till Göte-
borg och han sa en timme 
och tjugo minuter om man 
kör lagligt, så en timme 
och tio minuter om man 

kör normalt, det var en 
och en halvtimme kvar till 
matchen skulle börja. Vi 
kom fram en kvart innan 
matchen skulle börja och 
då fick vi inte parkera 
vid stadion för att vi inte 
hade anmält oss i förväg 
men en polis sa till oss 
att vi kunde parkera i ett 
bostadsområde i närheten. 
Sedan sprang vi därifrån 
till arenan och kom in 
en minut innan matchen 
började. Trelleborg vann 
med 2-0. Men när vi kom 
tillbaka till bilen hade vi 
fått 600 kronor i böter fast 
polisen sa att vi kunde stå 

där. Sen åkte vi tillbaka 
till Halmstad för vi var 
tvungna att lämna till-
baka hyrbilen där och sen 
kunde vi åka med spon-
sorbussen hem från Halm-
stad, men den stannade 
på andra sidan staden än 
där vi skulle lämna bilen 
så vi fick ta taxi genom 
hela Halmstad tillbaka. 
Det var också en minibuss 
fast med läderklädsel, tv-
apparater och lysrör i taket 
som lyste grönt och när vi 
kom in i den stod taxame-
tern på 150 kronor. Hela 
resan är oslagbar, allting 
fuckade sig.

I årets sista hemmamatch tändes ett litet hopp hos fan-
sen när TFF tog ledningen mot Mjällby AIF men blekinge-
borna vände och vann med 2-1.



Risksupportrar

Politiken vill utrota huliganismen
Svenska politiker har tröttnat på att huliganer 
ställer till bråk på fotbollsmatcher. Förslag på 
hur man ska komma tillrätta med problemet har 
börjat strömma in från de politiska partierna 
och regeringen har tillsatt en nationell samord-
nare mot idrottsvåld.

På politisk nivå har man 
nu börjat agera mot huli-
ganismen. I våras utsåg 
regieringen Per Unckel, 
landshövding i Stock-
holms län och tidigare 
moderat regerings- och 
riksdagsman, till natio-
nell samordnare mot 
idrottsvåld. En position 
som han höll fram till sin 
död i slutet av september. 
I två år, till och med mars 
2013, var det tänkt att han 
bland annat skulle arbeta 
med förslag till lagänd-
ringar för att komma 
tillrätta med huliganpro-
blemet. Utöver det bestod 
hans uppdrag även av att 
undersöka hur man förhin-
drar att människor lockas 
av huliganismen.
   Per Unckel var i våras 
kritisk till hur man hittills 
hanterat situationer där 
personer i publiken använt 
förbjuden pyroteknik på 
läktarna.
   – När pyrotekniken går 
igång ingriper inte polisen. 
Polisen måste ingripa även 
om jag kan förstå att det 
är knöligt, besvärligt och 
man kan irritera support-
rar. Man måste ingripa när 

brottet begås och släpa 
dessa människor inför 
skranket, sa han i TV4:s 
Nyhetsmorgon. 
   Klubbarna har också 
ett ansvar för att se till att 
pyrotekniken inte används 
på arenorna eftersom de 
ansvarar för visitationer 
av fotbollsbesökarna. 
Per Unckel menar också 
att poliserna på arenorna 
är alltför oroliga för att 
provocera dem han kallar 
för ”slöddret”. Det måste 
göras för att man ska nå de 
resultat man strävar efter.
   Från polisens sida tycker 
man att kritiken till viss 
del är befogad, den taktik 
man använder gör att poli-
serna blir lite passiva.
   – Det kräver en jättestor 
numerär om vi ska gå upp 
på läktaren och plocka ut 
någon. Vi måste tänka på 
polisers och gemene mans 
säkerhet och bedöma 
riskerna för skada, säger 
Henrik Qvist, samord-
nare för supporterpolisen i 
Skåne. 

Även inom andra par-
tier höjs dock röster om 
hårdare tag mot huliganer. 

I dag släpps ingen in på Swedbank stadions ståplatsläktare utan att ha blivit visiterad. Om Folkpartiets förslag om 
fotoidentifering och personliga biljetter blir verklighet kommer ordningsvakternas arbetsuppgifter att utökas.

Exempelvis har Socialde-
mokraterna försökt driva 
igenom ett förslag om 
införande av anmälnings-
plikt för dömda huliganer 
i justitieutskottet. Försla-
get om anmälningsplikt 
innebär att personer som 
är dömda för att ha bru-
kat våld i samband med 
idrottsevenemang måste 
komma in på en polissta-
tion på matchdagar för att 

man ska kunna säkerställa 
att de inte går på match-
erna. Folkpartiet har också 
lämnat förslag på hur man 
ska komma tillrätta med 
huliganproblematiken 
och bland annat varit inne 
på att personliga biljet-
ter, fotoidentifiering och 
höjda biljettpriser kan vara 
lämpliga sätt att komma 
åt våldsverkarna. Alko-
holförsäljning på och runt 

arenorna ses också som 
ett problem och berusade 
personer bör avvisas i 
vändkorsen menar man.
   Henrik Qvist är osä-
ker på om de föreslagna 
lösningarna hade varit 
till så stor hjälp som man 
hoppas.
   – Anmälningsplikt och 
hårdare lagstiftning kan 
vara en del av lösningen. 
Jag tror att mycket ligger 

hos fotbollssupportrarna 
själva. Om alla vanliga 
fotbollsbesökare markerar 
sitt ogillande och tar sitt 
ansvar så blir det svårare 
för individerna som står 
för störningen. Det måste 
bli ett ändrat fokus, om 
den stora massan inte 
tycker att det är okej att 
bränna en bengal inne på 
arenan blir det svårare för 
individer. Tycker massan 

att det är okej så blir det 
okej i individens ögon 
också, säger han.
   Förändringens vindar 
har dock redan börjat 
blåsa efter att Djurgårdens 
IF fick tillstånd av datain-
spektionen att föra register 
över så kallade risksup-
portrar. Det innebär att 
personer som är avstängda 
från att gå på matcher eller 
har ett tillträdesförbud kan 
registreras av klubben. 
Efter att Djurgården fått 
klartecken från Datain-
spektionen att upprätta re-
gistret har Malmö FF och 
flera andra klubbar ansökt 
om att få registrera sina 
risksupportrar på samma 
sätt. 

Förslagen kan sägas 
följa den engelska model-
len för hur man kommer 
tillrätta med problemet 
med huliganism på are-
norna. I England har 
man bland annat infört så 
kallade Banning orders 
som förbjuder den som 
missköter sig att gå på 
fotbollsmatcher i landet. 
En Banning order varar i 
upp till tio år och innebär 
utöver förbudet att gå på 
matcherna att personen 
inte heller får vistas på pu-
bar eller i centrala staden 
i samband med matcher. 
När engelska landslaget 
spelar matcher utom-

lands måste den som fått 
en Banning order på sig 
lämna in sitt pass.
   Engelsmännen har också 
inrättat speciella polisen-
heter som arbetar med 
huliganproblematiken.  
   – Bland politikerna är 
England ett föredöme, 
med lösningarna för Pre-
mier League och Cham-
pionship, men det finns 
fortfarande stora problem i 
lägre divisioner. Och tittar 
du på Manchester Uniteds 
matcher så är det inte så 
många vanliga supportrar 
där utan det är japanska 
turister och slipsnissar 
som har råd att gå som 
fyller arenorna. Och där är 
ju inte direkt någon stäm-
ning. Allsvenskan är inte i 
den situationen att vi kan 
höja biljettpriserna också 
kommer folk att gå ändå, 
det är inte någon jättea-
ttraktiv produkt att sälja. 
Man måste se till vad som 
fungerar i England, Tysk-
land och Frankrike men 
även vad som inte fung-
erar säger Henrik Qvist.
   Per Unckel tyckte att 
den engelska modellen 
är intressant och skulle 
ha studerat den ingående 
under hösten.
   – Kompromisslösheten 
i den engelska attacken 
mot huliganismen är det 
som lockar mest, sa han i 
intervjun i TV4.



Risksupportrar

Våld och fotboll - en svårbruten kombination
Polisen går en hopplös kamp mot landets 
fotbollsfirmor. Firmorna är organisationer för 
män med ett våldsintresse och ger dem möjlig-
het att slåss i olika lags namn. Medlemmarna 
bestämmer ofta i förväg när de ska slåss och 
följer överenskomna regler när det brakar loss. 
Våldet lockar också ungdomar som bildar egna 
organisationer.

Medlemmarna i olika 
firmor har ofta en viss 
bekantskap med varandra, 
på olika forum på internet 
bestäms tid och plats för 
slagsmålen. Dessa kan äga 
rum flera dagar innan fot-
bollsmatchen och i någon 
helt annan del av landet. 
   När gängen tar sig till 
platsen har man kontakt 
med varandra, dessutom 
skickas så kallade spot-
ters ut för att hålla koll på 
motståndarna, men även 
på polisen. 
   Det finns regler för hur 
slagsmålen mellan fir-
morna ska gå till, en regel 
säger att man ska vara 
lika många när man möts 
även om den ena firman 
egentligen är större sett till 
antalet medlemmar. En an-
nan regel innebär att det är 
förbjudet att slå på någon 
som ligger. Slagsmålen 
pågår tills den ena sidan 
vunnit genom att för-
lorarna springande lämnar 
platsen, eller tills polisen 
avbryter. 
   – Polisen dundrar in 

med blåljus, så är det över 
för den gången. Än så 
länge finns det ingen ten-
dens till att de vänder sig 
mot polisen. Det har hänt 
någon gång i Helsingborg 
men vi har inte sett det så 
mycket i Malmö. Det går i 
perioder men ibland ham-
nar polisen emellan, säger 
Henrik Qvist, samord-
nare för supporterpolisen i 
Skåne.
   Efter ett slagsmål mellan 
två firmor refereras fighten 
på internetforum och hem-
sidor, på ungefär samma 
sätt som fotbollsmatcherna 
refereras i medierna.
   – Det är välskrivna och 
detaljerade refererat på 
förhållandevis god svens-
ka. Men de är duktiga på 
att inte skriva sådant som 
vi har nytta av, de vet att 
polisen läser det, säger 
Henrik Qvist.

Problemet med fot-
bollshuliganer och 
fotbollsfirmor i Skåne är 
ungefär lika stort som i 
Göteborgstrakten. För 

Stockholms del ser det 
ännu värre ut, där har man 
fler lag och fler risksup-
portrar inom ett mindre 
område, i Skåne är det 
Malmö och Helsingborg 
som har problemet med 
firmor. 
   Under de etablerade 
firmorna skapas så kallade 
babyfirmor för ungdomar 
som ännu inte är fullvär-
diga medlemmar i den 
riktiga firman. Medlem-
marna i babyfirmorna har 
gjort sig kända för att vara 
ännu värre än de som till-
hör originalfirmorna. Till 

babyfirmorna rekryteras 
ungdomar som har rykte 
om sig att vara goda slags-
kämpar och de ska sedan 
visa upp sin goda förmåga 
att hävda sig i fighter mel-
lan babyfirmorna för att 
bli upptagna i den stora 
firman. 
   – Jag har inte koll på 
de interna reglerna men 
lite ligger väl också i det 
ungdomliga, de känner sig 
osårbara. När man blivit 
äldre har man ofta skaf-
fat sig andra perspektiv 
och det gäller även risk-
supportrar, säger Henrik 

Qvist.
   Polisen arbetar också 
förebyggande för att 
stoppa ungdomar från att 
lockas till de olika grup-
perna. I Malmö gör man 
det genom att åka hem till 
föräldrar med ungdomar 
under 18 år som varit med 
när incidenter har inträffat.
 
När filmerna The Football 
Factory och Green Street 
Hooligans som handlar 
om fotbollsfirmor i Eng-
land kom var det inne att 
vara med i en firma. Det 
var i mitten på 00-talet 

och polisens arbete försvå-
rades.
   – Det hjälper inte oss 
som jobbar emot proble-
men med filmer och fräcka 
reportage, det lockar sna-
rare fler till andra sidan, 
säger Henrik Qvist. 
   Medlemmarna i firmorna 
tycker att de är de riktiga 
fansen, de är ju beredda att 
blöda för sitt lag. Vanliga 
fotbollssupportrar, som 
klär sig i lagens färger 
med halsdukar, tröjor 
och mössor när de går 
på matcher, kallar firma-
medlemmar för julgranar. 

För en firmakille är det en 
hederssak att inte gå på en 
julgran.
   – Det normala är att de 
vill slåss med varandra 
men vi har sett en viss 
form av ändring. Som att 
det i Malmö är Malmö 
som gäller, då ska ingen 
gå runt och gala på Kal-
mar. Vi såg också i somras 
hur tågstationen Knut-
punkten i Helsingborg 
belägrades för att inga 
vanliga Malmösupportrar 
skulle kunna hoppa av där, 
säger Henrik Qvist.

För polisen går kampen 
mot fotbollsvåldet vidare, 
målet är att helt bli av med 
problemet, men att nå dit 
är med största sannolikhet 
omöjligt. 
   – Vi måste lagföra dem, 
för även om de inte tycker 
att det är något att an-
mäla för är det brottsligt i 
lagstiftarens ögon, det är 
misshandel. De här indivi-
derna är ofta känsliga för 
straff, generellt har de en 
stabil bakgrund och ingen 
annan brottslighet. Vi 
måste lägga pussel, veta 
när de ska slåss, säger han.

Henrik Qvist hade stora erfarenheter som supporterpolis 
specialiserad på Malmö när han blev samordnare för sup-
porterpolisen i Skåne.

Matcherna mellan Malmö FF och AIK är två av de högriskmatcher som spelades 2011 och polisen lade stora resurser 
på att finnas runt arenorna. Mycket av fotbollsvåldet sker dock långt från fotbollsarenorna och vid helt andra tillfällen. 


