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SUPPORTER- 
HANDBOKEN
Den här supporterhandboken är framtagen av SFSU (Svenska 
Fotbollssupporterunionen) på anmodan av Supporters Direct, 
vår europeiska samarbetspartner. Den är sponsrad av EU och 
delas ut gratis till supportrar i landet i hopp om att den ska 
hjälpa till att svara på några viktiga frågor. 

Vad är 51 %-regeln och varför är den så betydelsefull? Vad 
innebär egentligen »Ståplatsreduceringen«? Hur kan man som 
supporterförening öka i storlek? Vad ska man tänka på när 
ens lag bygger ny arena? Hur kan man påverka sin förening? 
Hur gör man sin röst hörd? Och vilken roll kan SFSU spela i 
allt det här? 

Vi hoppas att ni ska ha nytta och nöje av denna lilla skrift. 
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ATT VARA FOTBOLLS- 
SUPPORTER I SVERIGE 
IDAG

Att vara fotbollssupporter idag i Sverige kan kännas  
som ett nedslående arbete. Men det finns hopp.  
Tony Ernst försöker ge en lägesrapport. 

I förstone kan det verka som att man som fotbollssupporter bara har en 
massa skyldigheter. Du kan dem alla: man ska stötta sitt lag hur värde-
löst de än spelar, man ska köpa nya matchtröjor varje år, köpa säsongs-
kort utan att gnälla oavsett prishöjningar, man får inte stå upp på sitt-
plats, man får absolut inte, på några villkor, tända bengaler, man får inte 
beträda planen, ja, listan är oändlig. 

Det kan vara värt att påpeka att man som fotbollssupporter i Sverige 
2013 faktiskt också har en hel del rättigheter. Men för att kunna ta del 
av dessa rättigheter så är det viktigt att minnas två otroligt viktiga saker: 

1) Man måste bli medlem i sin fotbollsförening
2) Man måste gå på sin fotbollsförenings årsmöte

Jag ska nu berätta varför dessa två saker är så viktiga: svensk fotboll är 
nämligen föreningsdemokratisk och medlemsägd. Med detta menas att 
alla fotbollsföreningar i Sverige, från Trelleborgs FF i söder till Kiruna 
FF i norr, ägs av sina medlemmar och att det är dessa medlemmar som 
demokratiskt bestämmer föreningens styrelser, intressen och vägval. 

Anledningen till varför man ska bli medlem i sin förening är alltså en-
kel att förklara: är du medlem i din förening så äger du den, tillsammans 
med de övriga som också är medlemmar. Och anledningen till varför 
man sedan ska gå på föreningens årsmöte är lika enkel att förklara: det 
är årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. Det är alltså på 
årsmötet som samtliga av föreningens viktigaste beslut tas. 
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Om du således inte är medlem (eller är medlem men struntar i att gå 
på årsmötet), ja, då har du egentligen ingen rätt att gnälla på styrelsens 
jobb eller på hur mycket säsongsbiljetten kostar eller på den dåliga eko-
nomin. 

Demokrati mer än årsmöte
Nu ska inte det demokratiska arbetet uteslutande avgöras på ett års-
möte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, men det infaller 
ju bara en kväll om året. Det är en viktig kväll – glöm inte bort att gå 
dit! – men det är inte allenarådande. En levande föreningsdemokrati ska 
innebära mer än bara ett årsmöte. 

Hur gör man då om man vill att ens förening ska innehålla en levande 
föreningsdemokrati? Jag rekommenderar att du hör av dig till din fören-
ing och föreslår regelbundna öppna träffar där såväl operativ verksamhet 
som de förtroendevalda får presentera sitt arbete. Tre till fyra gånger om 
året borde vara lagom. Om det skulle vara så att din förening tycker att 
det är en dålig idé? Samla in en namnlista med hundratals av medlem-
marnas signaturer, visa upp den i lokalpressen, kräv att få din förenings-
demokratiska rätt. Din förening kommer att lyssna på dig, jag lovar. 
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Föreningsdemokratin är inskriven i Riksidrottsförbundets stadgar, den 
gäller alltså för alla föreningar inom alla sporter över hela Sverige. Även 
om Riksidrottsförbundet någon gång skulle få för sig att ändra i stadgar-
na så finns föreningsdemokratin inskriven i Svenska Fotbollsförbundet. 
Vi har alltså ännu ett gott skydd för medlemsägda föreningar i Sverige. 
Föreningsdemokratin är således inte något som en fotbollsförening kan 
strunta i, man har skyldigheter gentemot sina medlemmar. 

»Det här är demokrati, det  
kan kännas ovant och jobbigt  

i början, men det kommer  
att kännas fint efteråt«

Mod och gemenskap
De flesta årsmöten och eventuella medlemsmöten brukar gå till på un-
gefär samma sätt, vilken förening det än gäller. Längst fram sitter fören-
ingens ordförande plus någon från styrelsen, ibland kanske också någon 
tjänsteman, typ VD:n eller sportchefen. Det finns en dagordning att för-
hålla sig till och det brukar vara stelt och allvarligt. 

Det är inte alltid det lättaste att ställa sig upp och exempelvis försvara 
en motion man lämnat in, eller kritisera ett beslut styrelsen tagit. Det 
krävs mod. Oftast har man ett gäng äldre farbröder som sitter långt fram 
och som håller med styrelsen vad de än säger. Dessa farbröder finns i alla 
föreningar. 

Hur samlar man mod till att våga ställa sig upp? När man vet att man 
har i alla fall halva salen mot sig redan när man börjar? Det krävs mod. 
Mitt råd är att ni samlar er. Träffas gärna informellt någonstans innan 
årsmötets början. Prata ihop er. Bestäm er för vem som ska säga vad. 
Peppa varandra. Det här är demokrati, det kan kännas ovant och jobbigt 
i början, men det kommer att kännas fint efteråt, när ni gjort era röster 
hörda och fått till riktiga förändringar. 

Demokrati kan kombineras med läktarengagemang
Det ska också sägas: inget av det här demokratiska arbetet betyder att de 
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mer läktarvänliga inslagen behöver plockas bort. Man kan fortfarande 
måla och vifta med egna flaggor, bränna bengaler och demonstrera med 
banderoller i specifika frågor. Det viktiga här är att man kan kombinera 
det: föreningsdemokrati och läktarengagemang i en skön sammansätt-
ning.

Egentligen har vi inga anledningar att gnälla här i Sverige om vi tycker 
att våra klubbledningar sköter sina jobb på ett uselt vis. Vi kan nämli-
gen göra något åt det. Till skillnad från exempelvis Italien, Portugal och 
England, där ensamma ägare kan göra vad de vill med sina lag utan att 
supportrarna överhuvudtaget har med det att göra. Vi är alltså lyckligt 
lottade i Sverige, vi ska bara se till att lära oss använda den makt vi de 
facto har. 

Demokratisammanfattning
För att sammanfatta: att vara fotbollssupporter i Sverige idag innebär att 
man har stor chans att påverka sin förening på ett demokratiskt vis. Man 
ska bara lära sig att använda verktygen. Fotbollsvärlden kan vara trög, 
det tar tid att sätta allting i rörelse, men här i Sverige har vi alla chanser 
att agera. Gå samman och hjälps åt, var aktiva inom de föreningsdemo-
kratiska formerna, utnyttja er medlemsrätt. Här kommer så en slagfärdig 
lista på 10 punkter som kan vara viktiga att hålla i minnet:

•	Bli medlem! 
•	Gå på årsmötet! 
•	Var aktiv i din förening!
•	Kräv saker av dina förtroendevalda!
•	Föreslå regelbundna medlemsmöten!
•	Samla er i större grupper!
•	Lämna in motioner!
•	Begär ordet på medlems- och årsmöten!
•	Använd era demokratiska rättigheter!
•	Behåll läktarengagemanget!
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VIKTEN AV ATT  
ORGANISERA SIG

SFSU har en viktig roll att spela framöver. Men det kommer 
inte att fungera utan din hjälp. Lena Gustafson Wiberg 
förklarar varför det är av yttersta vikt att vi supportrar 
organiserar oss. 

Just nu händer väldigt mycket på flera plan bortom själva fotbollsplanen 
som jag skulle vilja ta tillfället i akt att adressera. Vi går kanske den vik-
tigaste matchen till mötes där vi supportrar, oavsett klubbtillhörighet, för 
ovanlighetens skull tillhör samma lag. Vi som tillsammans vill fortsätta 
bygga vidare på det fantastiska engagemang som finns i supporterleden 
och den goda vilja som sakta men säkert börjar infinna sig hos de som 
tidigare kanske har varit lite svårare att samarbeta med.

För att damma av en gammal klyscha så brukar man ju säga att ingen 
kedja är starkare än sin svagaste länk, men det är faktiskt en väldigt pas-
sande klyscha i det här fallet. Supportrar och svensk supporterkultur 
finns det många uppfattningar om och vad människor lägger in i dessa 
begrepp skiljer sig en hel del. Den svaga länken har, i mitt tycke, tidigare 
varit att den svenska supporterrörelsen inte har varit organiserade och 
därmed inte nått ut med sina åsikter. Det här håller på att förändras och 
du har en viktig roll i att säkerställa att vi kan fortsätta föra en enad ta-
lan. Vi ser att vår röst börjar göra skillnad och att man nu i högre grad 
lyssnar på oss men det är ett långsiktigt arbete som kräver konstant 
underhåll. Om vi tidigare har varit duktiga på att göra vår röst hörd på 
läktarna, gör vi nu vår röst hörd även i den allmänna debatten.

Fotbollen som livsstil
Vi älskar vår svenska fotboll, trots att den inte håller särskilt hög kva-
lité, men framförallt älskar vi att leva ut vår passion för våra klubbar på 
läktarna. Fotboll är för oss inte bara ett evenemang som pågår under två 
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timmar där vi förväntar oss att få högkvalitativ underhållning levererad, 
samtidigt som vi passivt sitter ned med våra popcorn och läskbehållare. 
För oss är fotbollen en livsstil som engagerar dygnet runt. Vi tittar inte 
på, vi lever med.

På en matchdag samlas man några timmar innan, möter upp vänner, 
dricker en öl eller två, går på matchen, sjunger och förhoppningsvis firar 
segern. Efteråt samlas man och pratar om, kanske allt annat, än själva 
matchen. Det engagemang som finns kring de svenska fotbollsklubbarna 
bygger på så mycket mer än själva underhållningsvärdet. I mina ögon är 
vi och det vi tillsammans skapar en stor del av underhållningen i svensk 
fotboll. Som den kände svenska fotbollshistorikern Torbjörn Andersson 
sade i intervju med en svensk fotbollsklubb apropå vad han tycker man 
måste värna i svensk fotboll:

saFotbollspubliken! Finessen med den, det som är spektakulärt med 
den är att när den är som bäst så är den en producent och i Sverige är 
den ju ganska ofta större än spelet. I andra sporter, som i USA, är pu-
bliken konsumenter. De bidrar inte med någonting på det sättet. Det är 
extrem skillnad. Jag tror man ska vara fruktansvärt försiktig att störa 
det här, det är väldigt svårt att bygga upp de här klackarna. Jag tror man 
i Sverige ska vara väldigt glada att man inte kan köpa klackar. De hade 
köpts för längesen. Det starkaste vi har i Sverige är faktiskt publiken.«
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»Det är ett fåtal av alla  
spelade matcher som haft 

ordningsproblem«

Bilden av supportrar
Samtidigt kan vi konstatera att den bild som många har av fotbollssup-
portrar för tillfället inte är den bästa och den kollektiva skuldbeläggning-
en av fotbollssympatisörer nästan saknar motstycke i samhället i övrigt. 
Vi är nog många som inte alls känner igen oss i den bild som ofta målas 
upp i media. Aage Radmann, känd medieforskare, konstaterar till exem-
pel att de som är räddast för att gå på fotboll är de som inte går på fot-
boll. Det är ett fåtal av alla spelade matcher som haft ordningsproblem. 
Trots detta torde den bild som gemene man fått via media vara närmast 
den omvända. Mycket av detta kan sägas gå tillbaka till den gamla jour-
nalistiska sanningen att ”det inte är en nyhet att trafiken på Västerbron 
fungerar”.

Radmann menar att det är främst ifrån media politiker, beslutsfattare 
och allmänhet inhämtar sin information. Denna mediebild utgör sedan 
underlag för vilken uppfattning man har i frågan och i förlängningen 
vilka åtgärder som sätts in. Sådana förslag bygger varken på korrekta 
fakta eller beprövad erfarenhet. Här måste vi arbeta för att i så hög ut-
sträckning som möjligt arbeta för att de förslag som läggs fram och im-
plementeras faktiskt fyller en god funktion och inte bygger på falska fö-
reställningar och fördomar. Det säger sig självt att vi här måste bli ännu 
mer aktiva i arbetet att presentera en alternativ bild som ligger närmare 
sanningen.

Tillsammans är vi starka
Trots att svensk fotboll inte är så bra så håller supportrarna i många av-
seenden europeisk toppklass, och det om något, ska vi slå vakt om. Idag 
kommer fotbollsintresserade från hela Europa för att uppleva en stäm-
ning som man på andra håll lagstiftat bort. Det vore djupt olyckligt om 
vi gick samma väg. I Sverige har vi inte en fantastisk fotboll eller åskå-
dare som vill betala dyra biljetter att falla tillbaka på. Vi är den svenska 
fotbollen och vi ska ingenstans. 
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Med de två nationella utredningarna som lades fram i mars 2013, 
tillsammans med efterföljande omfattande medial och politisk uppmärk-
samhet, går vi in i ett kritiskt läge där det är viktigare än någonsin att 
vi på nära håll följer händelseutvecklingen. Den av regeringen utsedda 
nationella utredaren Björn Eriksson har vid flera tillfällen offentligt kom-
municerat att mer eller mindre allt arbete måste ta sin utgångspunkt i 
den organiserade positiva supporterkulturen. Genom att visa att vi är en 
seriös dialogpartner som har ett brett stöd för de frågor vi driver, ökar 
våra chanser att göra en rejäl skillnad. Vi tror att vi kan ha den funktio-
nen men vi behöver ditt stöd.
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VAD ÄR 51 %-REGELN  
– OCH ÄR DEN VIKTIG?

Vad skulle du tycka om någon ville slå ihop din förening 
med en eller ett par andra; att föreningen helt enkelt 
upphör att existera? Vad skulle du gilla att ett företag 
köper in sig i din förenings namn? Och vad skulle du 
tycka om att den typen av beslut togs, utan att du fick 
vara med och påverka? Anders Almgren förklarar  
51 %-regeln.

De senaste åren har debatten om 51 %-regelns vara eller inte vara under 
perioder rasat frenetiskt. Avregleringsivrare har hävdat att vi måste få in 
mer »externt kapital« för att kunna konkurrera i Europa. Motståndarna 
har samlats under paroller som »bevara medlemsdemokratin«. Man kan 
fråga sig varför frågan väcker så starka känslor? Och vadå medlemsde-
mokrati? Är det ens viktigt?

Vad är demokrati?
Låt oss börja från början. Vad är demokrati? Jo, demokrati är i första 
hand en idé om rättvist och gott beslutsfattande.

•	 Det är idén om att alla som påverkas av ett beslut, också ska  
ha rätten att vara med och fatta det.

•	 Det är idén om att när beslutet fattas, då ska allas åsikt vara  
lika mycket värd. Man brukar i föreningssammanhang tala  
om principen »en medlem – en röst«.

•	 Det är idén om att ett öppet samtal om svåra frågor, där olika 
åsikter och perspektiv möts och blandas, oftast leder till de  
bästa besluten. Kanske inte de snabbaste, men de bästa.
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Det kan handla om frågor som de i ingressen, men oftare om exempel-
vis vilka som ska ha styrelseposter i våra föreningar, eller principfrågor 
som hur föreningen ska ställa sig exempelvis till den beryktade »ståplats-
reduceringen« som ska vara genomförd till 2014.

Motsatsen till demokrati är när exempelvis aktieinnehav utgör krite-
riet för att man ska kunna påverka; det förutsätter att man har pengar 
nog att köpa sig rösträtt på en bolagsstämma. Motsatsen till demokrati 
är när man tycker att ägarens perspektiv är viktigare än medlemmens. 
Det kan vara effektivt, det kan vara vinstmaximerande och kostnadsskä-
rande – men det är inte demokrati. Allas åsikt är inte lika mycket värd.

51 %-regeln: garanten för en demokratisk svensk idrottsrörelse
För att ett demokratiskt system ska fungera, räcker det dock inte med en 
idé. Det krävs även ett regelverk som säkerställer allas lika rätt till med-
bestämmande. Inom svensk idrott är det just 51 %-regeln som gör detta. 
Formellt sett är regeln en del av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, 
närmare bestämt kapitel 11, paragraf 3a (11 kap 3a § »Idrottsaktiebolag 
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(IdrottsAB)«). Den säger i korthet att idrottsföreningar får driva en del 
av sin verksamhet inom ramen för ett idrottsAB, men föreningen och 
dess medlemmar måste äga majoriteten av rösterna på dess bolagsstäm-
ma. Bolaget ska alltså kontrolleras av föreningens medlemmar. Samma 
regel är även inskriven i Svenska Fotbollförbundets (SvFF) stadgar.

Varför är det viktigt att 51 %-regeln bevaras inom RF?
Det finns många skäl till att det är viktigt att demokratikravet regleras 
på RF-nivå, men det är sällan lätt att förklara det kortfattat. Vi ska dock 
ge ett par argument här:

•	Värna	den	svenska	idrottsmodellen	–	den	fungerar!
Den svenska idrottsmodellen – som gjort och gör Sverige till en 
enormt stark idrottsnation i en mängd idrotter, inklusive fotboll – b 
ygger på en sammanhållen rörelse som förenar bredd och elit. Man 
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brukar säga att eliten är sprungen ur bredden; genom att många ung-
domar ges möjlighet att idrotta inom breddrörelsen, kan vi även hitta 
de som senare utvecklas till elitutövare. Modellen drivs genom ett 
samarbete mellan ideellt föreningsliv (motsvarande ett arbetsvärde 
om ca 30 miljarder/år), offentligt stöd (ca 6,5 miljarder/år) samt nä-
ringsliv. Basen för rörelsen och motivet för det massiva offentliga 
stödet, är en gemensam värdegrund och den allmännytta denna ska-
par – folkhälsa, värdegrundsfostran och så vidare. Demokratin är en 
hörnsten i värdegrunden, jämte sådant som jämställdhet, allas rätt att 
vara med och rent spel. Ingen vet vad som på sikt skulle hända med 
modellen, exempelvis det offentliga stödet eller med viljan till ideellt 
arbete, om man börjar luckra upp det här. Det har dock varnats för att 
avregleringar och privatiseringar inom enskilda idrotter, på sikt skulle 
kunna förändra förutsättningarna för hela idrottsrörelsen. En enskild 
idrotts beslut att avreglera, skulle alltså kunna påverka förutsättning-
arna för flera andra idrotter. Därför hör regeln hemma på RF-nivån.
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•	Ingen	har	lyckats	visa	att	en	avreglering	 
 skulle leda till en starkare svensk fotboll.

Flera stora utredningar har dessutom gjorts för att analysera potenti-
ella följder av en avreglering, bland annat ekonomiska effekter. Trots 
detta, har ingen av utredningarna lyckats visa att det skulle leda till 
ett inflöde av tillräckligt mycket kapital för att på allvar stärka svensk 
klubbfotboll i Europa. Samtidigt är inte en utblick mot kontinentens 
ligor något som uppmuntrar till en avreglering; där finns få goda ex-
empel, men desto fler på havererade fotbollsekonomier och ägares 
bristande ansvarstagande för de klubbar de satsat i. Samtidigt är den 
tyska fotbollsligan – med sin 51 %-regel – starkare än någonsin. Det 
finns helt enkelt inte mycket som tyder på att en avreglering skulle 
leda till någon nämnvärd positiv effekt – så varför ta risken att drab-
bas av de negativa?

»Den svenska idrottsmodellen 
bygger på en sammanhållen rörelse 

som förenar bredd och elit«

•	”Det händer aldrig här…?”
Den svenska supporterrörelsen var tidigt emot en avreglering av med-
lemsdemokratin, eftersom vi i Europa hade en lång rad exempel på 
tänkbara konsekvenser av slopad medlemsdemokrati.

Vi såg hur Austria Salzburg köptes upp och bytte namn till Redbull 
Salzburg. Hur klassiska Wimbledon köptes upp och bytte både namn 
och stad. Hur klubb efter klubb drabbats på olika sätt, då nya ägare 
inte respekterat dess historia och kultur, alternativt inte tagit ett eko-
nomiskt ansvar över tid. De här exemplen är inte enstaka, de är dus-
sintals. Men varje gång farhågorna vädrades i den svenska debatten, 
möttes supportrarnas oro med ett självtillräckligt: »ja ja, men det där 
är skräckpropaganda – det händer aldrig här«.

Men det kommer att hända här också, i händelse av en avreglering. 
Tänk på frågorna som ställdes i ingressen i den här texten. Fundera 
sedan på följande:
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•	 Under 2007 gjordes försök att slå samman de tre Göteborgs-
klubbarna Gais, ÖIS och BK Häcken. Försöket stoppades först  
efter hårda protester från supportrar och föreningsmedlemmar. 
Utan medlemmars möjlighet att bestämma, hade föreningarna  
kanske inte funnits idag.

•	 Flera klubbar inom svensk fotboll har redan bytt namn. Ett par 
exempel: Ljungskile SK blev Panos Ljungskile SK (1996-2002) 
och Malmö FF Dam blev LdB FC Malmö (i båda fall godkändes 
namnändringarna av medlemsmöten). Det här visar att det finns en 
marknad för att företag köper in sig i klubbnamn även i Sverige.

Det händer alltså även här, redan idag. Och trycket skulle knappast bli 
mindre i ett avdemokratiserat fotbollslandskap. För snarare än »skräck-
exempel«, så tycks det handla om en naturlig del av en avreglerad fot-
bollsmarknad. Kanske inte en vanligt förekommande del, men en natur-
lig. Och utan medlemsdemokrati kan inte vi medlemmar sätta stopp för 
det, när det händer i vår förening. Man ska inte glömma det, när man 
talar om att sälja sin makt att säga »nej«. Varför påbörja en process som 
rör sig i den riktningen, när argumenten saknas? Även om vi på Riks-
idrottsmötet 2013 lyckades avvärja hotet om en hävd 51%-regel, så är 
det möjligt att frågan förr eller senare väcks igen. Låt oss minnas det här 
då – och vara beredda att åter resa oss till medlemsdemokratins försvar!

Så: »är 51%-regeln inom RF-stadgarna viktig?« Svaret är: ja, det är 
den. Men exakt hur viktig den är, det vet nog bara före detta supportrar 
till klubbar som Austria Salzburg och Wimbledon.
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STÅPLATS- 
REDUCERING?  
NEJ TACK!

2014 ska Ståplatsreduceringen vara införd. Trots att  
inga av oss supporters vill det. Kan vi slopa den? Jodå. 
Patrik Svensson beskriver en framtida handlingplan  
i arbetet kring frågan om ståplatsreducering.

Sedan 2008 finns ett beslut förankrat i SEF och SvFF om att stegvis reg-
lera antalet ståplater på matcher i Allsvenskan och Superettan. Denna 
succesiva ståplatsavveckling slutförs 2014 då endast 20 % ståplats av 
arenornas totala kapacitet kommer vara tillåtet. 

SFSU:s hållning i denna fråga är att centrala regelverk inte bör reglera 
fördelningen mellan stå- och sittplats. Detta bör istället den enskilda 
föreningens behov styra. Om till exempel över hälften av en förenings 
publik vill stå upp och ståplatserna ofta är slutsålda medan sittplatser 
gapar tomma, så ska föreningen inte fråntas ståplatsintäkter på grund av 
ett centralt regelverk.

Flera ihåliga argument har framförts för denna ståplatsreducering. 
Samtliga argument har fallit på sin egen orimlighet. Ändå står vi i skri-
vande stund där vi står, med en pågående ståplatsreducering som full-
bordas 2014 utan någon som helst grund. Det enda som idag hindrar 
ståplatsreduceringen ifrån att skrotas är tyvärr fotbollens makthavares 
oförmåga att komma till insikt med att man gjort någonting väldigt, 
väldigt fel. Denna tjurskallighet riskerar inom en mycket snar framtid att 
förstöra för produkten svensk fotboll. 

Spelmässigt håller inte Allsvenskan hög klass i ett europeiskt per-
spektiv. Vad vi däremot är bra på är allt runtomkring; stämningen på 
läktarna. Stämningen lockar publik till att se på fotboll en regnig söndag 
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i oktober. Vill man se bra fotboll kan man se utländska ligamatcher på 
TV, men stämningen får man bara på plats och den är bra! Stämningen 
är svensk fotbolls behållning. För att denna ska kunna fortsätta utveck-
las och i sin tur även utveckla den svenska fotbollsprodukten som sådan 
krävs obegränsad tillgång till ståplatser vilket regleras efter varje enskild 
klubbs behov.

Argumenten för ståplatsreducering har gång på gång fallit platta.  
Det börjar vid det här lagret bli tjatigt och rent ut sagt löjeväckande  
för de som från början framfört dem, men för att få till en samman-
ställning så gör vi det igen.

Argument 1:
Genom att ta bort ståplatserna minskar vi våldet i samband med 
fotbollsmatcherna: kolla bara på hur bra det gick i England!

För det första. Det mesta av våldet som sker i samband med fotboll 
i Sverige sker utanför arenorna, inte inne på ståplatsläktarna. Således 
borde det inte spela någon roll ifall publiken står på ståplats, sitter på en 
stol eller rent av står i korvkö under matcherna. Våldet sker utanför. 

För det andra. Anledningarna till att fotbollsvåldet i England har 
minskat har inte med ståplats eller sittplats att göra. Det är ett annat 
arbete som gjorts i England i syfte att minska fotbollsvåldet och detta 
arbete har gjorts utanför arenorna. Ståplatsavveckligen i England var en-
dast ett förehavande avsett att legitimera höjda biljettpriser, vilket exklu-
derade familjer, studerande och arbetslösa ifrån att gå på fotboll; ingen 
väg vi vill gå i Sverige. Nu har man i England insett att ståplatsförbudet 
har tillintetgjort den fantastiska läktarstämning som den engelska fot-
bollsprodukten tidigare var synonym med. Det talas nu om att återinföra 
ståplatser i England för att reparera den skada som skett.

För det tredje. Se på ett annat exempel: Tyskland. Där bygger man nya 
ståplatsläktare med plats för flera tusen. Arenorna är moderna och full-
satta medan våldet lyser med sin frånvaro.

Argument 2:
Genom att ta bort ståplatserna moderniserar vi arenorna!

Ännu ett argument som faller på ren logik. Nej, sittplats är inte syno-
nymt med moderna arenor och ståplats är inte synonymt med motsatsen. 
Det kan finnas exempel på moderna sittplatssektioner. Det kan också 
finnas exempel på omoderna sittplatssektioner där stolarna håller på att 
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rasa ihop. Det kan finnas exempel på omoderna ståplatssektioner. Det 
kan också, hör och häpna, finnas exempel på moderna ståplatssektioner. 
Återigen kan vi där lyfta fram Tyskland som exempel. Där är till och 
med sektionerna så moderna att de kan omvandlas till sittplatser ifall 
det krävs vid Europaspel. Man kan alltså bygga nya, moderna och säkra 
ståplatser!

Argument 3:
Vi måste ändå ha sittplats om vi spelar Europaspel!

Ja, det är sant. Europaspel kräver att föreningarna som deltar har 
sittplatser vid matcher arrangerade av UEFA. Där kan vi återigen lyfta 
fram Tyskland som exempel. De har byggt ståplatser som är enkla att 
omvandla till sittplatser vid behov. 

Sedan kan man ju fråga sig hur pass aktuellt det är för föreningar i 
mitten eller botten av den Allsvenska tabellen samt föreningar i Superett-
an att spela Europaspel, och om det då är speciellt fördelaktigt för dessa 
föreningar att begränsa antalet publik alternativt bygga om sina arenor 
för att tillgodose denna centrala reglering, när de från första början inte 
ens har ett behov av det.
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Argument 4:
Det kommer ju ändå gå att söka dispens för att ha mer än 20 %  
ståplats och det kommer alla som söker att få!

Det senaste i raden av argument är just detta, vilket är att betrakta 
som ett rent självmål. Om det på förhand är uppenbart att stora syste-
matiska undantag ska göras från regeln, varför ska man då över huvud 
taget ha den? Regler är bra om det finns en realistisk möjlighet att leva 
upp till dem. I det här fallet finns inte det vilket man självmant erkänner 
genom att använda denna logik. Ska man ha regler för reglernas skull?

SFSU har tidigare år genomfört nationella läktarmanifestationer för att 
belysa problemen med Ståplatsreduceringen. Vi har skrivit vandringsmo-
tioner och administrerat så att medlemmar i de olika fotbollsföreningar-
na kunnat ta upp frågan på sina respektive årsmöten. Detta arbete kom-
mer att fortsätta. Vi har på grund av den fundamentala 51 % -frågan på 
senare tid tappat fokus från ståplatsfrågan. Detta fokus återintar vi nu.

En ny nationell manifestation har påbörjats och startskottet blev vå-
rens Skånederby mellan Malmö FF och Helsingborgs IF, där båda lagens 
publik manifesterade för rätten till att stå. Fler föreningars publik kom-
mer att följa upp detta. Information kommer att spridas. Debatten kom-
mer att tas. Fler motioner till de olika föreningarnas årsmöten kommer 
att skickas in. Vi kommer inte ge oss innan denna idioti har upphört. Re-
presentanter ifrån alla föreningar måste hjälpa till. Ta debatten inom din 
förening. Manifestera med flygblad och banderoller på läktare. Skicka 
in motioner till din förenings årsmöte. Det finns inga argument för att 
ta bort ståplatserna, bara för att bevara och utveckla dem. Hjälp till att 
rädda produkten svensk fotboll!

»Det mesta av våldet som sker  
i samband med fotboll i Sverige  

sker utanför arenorna, inte  
inne på ståplatsläktarna«
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HUR BAJEN FANS BLEV 
ÖVER 9 000 MEDLEMMAR

På bara något år gick Bajen Fans från en tynande tillvaro 
med knappt 1 000 medlemmar till att bli Sveriges största 
supporterförening med nästan 10 000 medlemmar. Hur 
gick man tillväga och vad för det med sig, såväl positivt 
som negativt, att växa så här snabbt? Jakob Uddeholt 
berättar historien. 

Under vintern 2011 började ett par engagerade supportrar att ta tag i 
frågan kring supportrarnas organisering och hur bristerna på sportslig 
framgång i Hammarby kombinerat med dålig organisering bland sup-
portrar och brist på arena att växa i, riskerade att orsaka ett antal nega-
tiva konsekvenser. 

Supportrar från olika »kategorier« inkluderades i samtal och dis-
kussioner fördes. En av de negativa konsekvenserna som diskuterades 
handlade om risken för ett tapp i stöd bland framförallt nya generationer 
supportrar när de sportsliga resultaten var så dåliga över lång tid, samti-
digt som inte supportrarna var så organiserade. En aktiv och organiserad 
supporterkultur kan i sig fungera mobiliserande och rekryterande. 

Möjligheter och svårigheter
Överhängande för hela diskussionen var att färdigställandet av den nya 
arenan började närma sig och att det med den identifierades en tillkomst 
av både möjligheter och svårigheter. Möjligheter i form av att kunna 
växa supportermässigt på ett sätt som varit svårt på Söderstadion, till 
exempel genom billigare biljetter på klacksektioner, tydligare fokus på 
barn och familjer med mera. Samtidigt svårigheter i form av att både 
stämningsmässigt och till antal fylla upp en något för stor arena, där 
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Söderstadion inneburit en betydligt bättre förutsättning. Dessutom en 
till väldigt viktig aspekt; nämligen den att en ny arena anpassad för en 
mängd olika evenemang kan innebära att den aktiva supporterkulturen 
bortprioriteras.

Gemensamt för både möjligheter och svårigheter var att en stark sup-
porterorganisering skulle öka chanserna till att möjligheterna skulle 
kunna bli verklighet samtidigt som svårigheterna fått ta ett steg tillbaka. 
När det gäller svårigheterna som handlade om farhågor att supporter-
perspektivet kan komma att nedprioriteras så fanns tanken att bättre or-
ganiserade supportrar skulle kunna bli ett starkt språkrör för supportrar 
för att kunna bevaka deras intressen när det nya står för dörren och där 
utvecklingen kan riskera bli av sådan sort att den aktiva supporterkultu-
ren vänds ryggen. 

Diskussionerna mynnade ut i en insikt att det bästa skulle vara att ta 
tag i supporterföreningen Bajen Fans och försöka få den att lyfta för att 
på så vis göra den till den starka kraften. Anledningarna var främst att 
den dels redan fanns i de flestas medvetande och dels att det är en för-
ening vilket ger en demokratisk förankring som ökar respekten för och 
legitimiteten hos organiseringen. Under en femtonårsperiod hade Bajen 
Fans successivt försvagats och bestod vid tillfället för diskussionerna 
endast av knappt 1 000 medlemmar. Samtidigt hade ultrasgrupper och 
olika tillfälliga konstellationer av nätverk varit de som stått för det mesta 
av aktiviteter. 

»Många olika supportrar skulle 
känna sig representerade«

Bajen Fans styrelse
Redan i diskussionerna där flera supportrar ur ett brett spektra katego-
rier inkluderats fanns en grund för en kommande styrelse. I den befint-
liga styrelsen fanns endast ett litet fåtal engagerade där man gärna såg 
avlastning och för ett par gjordes då valet att fortsätta engagemanget i 
det nya eller tacksamt ta klivet tillbaka. Vad som under sista tiden hade 
gjorts skulle visa sig värdefullt då det dels var en stabiliserad ekonomi 
och en struktur för hantering av medlemsregistret och arbetet kring det. 
Detta gav en bra grundstomme inför nystarten. 
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Ett styrelsealternativ arbetades fram och nyckeln i det var bredden. 
Många olika supportrar skulle känna sig representerade. Det blev en 
stor styrelse på över 10 personer som på årsmöte valdes fram. Ett starkt 
driv framåt påbörjades och stor kraft lades vid medlemsrekrytering som 
gjordes dels på plats på matcher och dels genom pepp på sociala medier. 
Tankarna med varför ett stort medlemsantal var viktigt tydliggjordes 
och kommunicerades hela tiden. Den förbättrade möjligheten att öka 
närvaron på bortamatcherna genom de pengar som kom in och den 
starkare påtryckningsfaktor man skulle bli med själva medlemsantalet 
var de främsta argumenten. 

För att få extra spin på arbetet togs initiativ till att forma en struktur 
med lokalgrupper ute i landet där det fanns tydliga krav på vad som 
krävdes för att få bli en lokalgrupp under Bajen Fans. Detta skapade i 
sin tur ringar på vattnet, inte bara med fler medlemmar utan också med 
fler aktiva, i och med att varje lokalgrupp innebar en eller ett par perso-
ner som aktiverades ytterligare. 

Motgångssupportrar
Så här spann det på och genom aktiv kommunikation i allt från pepp om 
att åka på bortamatcher till engagemang i supporterrelaterade frågor så 
vanns respekt. Medlemsantalen sköt i höjden, folk började snacka, folk 
började uppskatta Bajen Fans igen, folk blev väldigt stolta över att vara 
en del i den stora uppryckningen från supporterhåll. I allt detta fanns 
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också stolthet över den symbolik som det här innebar; Hammarbyare är 
extremt trogna även i motgång.  

1 000 blev 2 000, som blev 3 000 och så vidare. Olika delmål sattes, 
med början att bli klart störst i Stockholm och senare i Sverige. Därefter 
gick siktet på att bli störst i Sverige någonsin och i skrivande stund är 
målet att komma över 10 000 även om det är betydligt svårare och kom-
mer ta ytterligare tid. 

I all denna fart och storlek uppstod självklart problem, med att det 
gick för fort, med att det blev svårt att upprätthålla en organisation med 
stora ansvarsfördelningar och så vidare. Detta lever kvar fortfarande 
idag och storleken på styrelsen är mindre, vilket kanske var en förutsätt-
ning för att kunna fortsätta. Men fortfarande är det kliv som Bajen Fans 
tog en stolthet bland många Hammarbyare och i den finns också för-
hoppning om att det på längre sikt ska leda till att stimulera sportsliga 
resultat.

Det starka Bajen Fans har spelat stor roll i räddande av Hammarby 
Handboll och intresset för Bajen Fans Hockey. För Hammarby Fotboll 
och dess SLO-funktion upplevs ett starkt Bajen Fans som något väldigt 
positivt, framförallt när det gäller att föra samtal med och nå ut till sup-
portrar på ett tydligt sätt. Bajen Fans är numera ett väldigt starkt verktyg 
för den positiva och konstruktiva supporterkulturen, och för att stärka 
supportrars röst gentemot inte bara sin klubb utan även externa aktörer 
som arenabolag, förbund och polis.
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»SUPPORTERLÄKTAREN« 
– EN LÄKTARE MED 
STÅPLATS I ETT ETAGE

När Malmö FF skulle bygga sin nya arena, Swedbank 
Stadion (eller Nya Malmö Stadion, som den kallas av 
supportrarna), såg MFF Support till att vara en del av 
beslutsfattandet. Men hur gick det till? Per Solér var  
med den gången. Här blickar han tillbaka. 

Genom MFF Supports »Stadiongrupp« lyckades vi få gehör för att 
bygga en av kortsidesläktarna på Nya Malmö Stadion med ståplats 
och i ett etage, det »koncept« vi döpte till »Supporterläktaren«. Här 
pekar jag på de viktigaste anledningarna till att dagens stadion byggdes 
som den gjordes. Jag som skriver var den person som utanför MFF, po-
litiker, arkitekter och byggentreprenörer stod närmast det som hände. 

Malmö FF hade precis vunnit Allsvenskan 2004. Vi hade för första 
gången kravlat över 20 000 i publiksnitt. Med en högkonjunktur på 
alla plan var MFF något som hade en enorm medvind. MFF Support 
blev framröstat till stadens glädjespridare och MFF tog storslam i alla 
möjliga lokala idrotts- och näringslivsgalor. Nog med skrytet. Där 
fanns en sak som skavde: Malmö Stadion.

Under åren före och efter 2004 lossnade bitar av betong bakom 
läktarna och blottade rostiga armeringsjärn. Sponsorsavdelningen 
skötte sina träffar i Baltiska Hallens foajé. Kioskentreprenören hade 
inga möjligheter att sälja mer korv och öl vid 20 000 åskådare än vid 
10 000. Var du kvinna kunde du glömma att hinna med ett toabesök i 
halvtid. Och bortasupportrarnas komfort och service ska vi inte prata 
om.
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Nya arenan tar form
På Stortorget i Malmö dagen efter seriesegern 2004 samlades ca 30 000 
personer för att hylla laget. När dåvarande Fritidskommunalrådet Lynn 
Ljungberg (S) skulle visa fram sig i segeryran byttes jublet mot ett uni-
sont buande som övergick i talkören: »Ny arena! Ny arena! Ny arena!«. 

Drygt ett år senare klubbade kommunstyrelsen igenom att upplåta 
mark och ställa upp med 100 miljoner kronor i ett ränte- och amor-
teringsfritt lån (vilket senare växte till 125 miljoner). Detta betydde i 
praktiken att stadionbygget både fick mark gratis och pengar som aldrig 
måste återbetalas. Strax därefter beslutade Malmö Stad att den nya sta-
dion skulle vara med i ansökan om U21-EM 2009. Två beslut som gav 
en avgörande grundplåt för vår nya stadion och ett invigningsdatum. 

Det som sedan följde förklarar varför MFF idag sitter med allsvens-
kans största låneskuld och en ny stadion som är dåligt anpassad för 
att leva upp till huvudambitionen med den: att ge ett överskott till den 
sportsliga verksamheten.

Samtidigt ska vi MFF:are på sätt och vis också vara väldigt glada. 
Utan konjunkturen där kring guldet 2004 hade vi nog fått vänta ytterli-
gare ett par år på ett nytt hem. Våren 2007 upptäcktes nämligen att sta-
dens stora badhus sprungit läck. Eftervart uppdagades samma bristande 
underhåll på i snart sagt alla kommunala badhus och idrottshallar. Peng-
arna var slut och Fritidskommunalrådet fick gå.

Budget och kalkyl
I den vetenskapliga uppföljningen av större byggnadsprojekt, som Flyv-
bjerg med flera beskrivit i boken Megaprojects and Risk: An Anatomy 
of Ambition från 2003, finns det en parameter som avgör både om det 
håller sig inom avsedd projektbudget och lever upp till de förväntade 
driftskalkylerna efter invigning. Och det är: att innan byggstart veta ex-
akt hur byggnaden kommer att se ut och vilket innehåll den kommer att 
ha. Inget av detta lyckades vi med. 

Budgeten gick från initialt 400 miljoner till slutliga 695 miljoner. Den 
största anledningen till detta var att konsultfirman som hade kostnadsbe-
räknat ett skissutkast bland annat hade missat halva stommen och taket. 
Peabs egna beräkningar gjorde att 400 blev 600 miljoner. Det tillkom 
också flera kvadratmeter lokaler som skulle ge framtida uthyrningsmöj-
ligheter, och den allmänna högkonjunkturen gjorde att världspriserna 
på stål sköt i höjden. Oavsett vad som är sant gällande kostnaderna så 
är det anmärkningsvärt att MFF:s förste tjänsteman som jobbade med 
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att tillvarata föreningens intressen, i ett projekt som alltså betydde att vi 
idag har ca en halv miljard i låneskuld, anställdes först när spaden var i 
marken i april 2007 (ingen skugga ska falla på honom). I övrigt var det 
Peab som satte agendan.

»Arkitekten har i efterhand sagt  
att detta projekt är ett av de 

konstigaste och mest stressade  
de någonsin varit en del av«
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Arkitekter och supportrar
Som supporterrepresentant i det här arbetet blev jag uppmuntrad att 
kontakta arkitekten för att undgå att debiteringsklockan startade på 
MFF:s konto. Arkitekten har i efterhand sagt att detta projekt är ett av 
de konstigaste och mest stressade de någonsin varit en del av. Det fanns 
ingen som, från start till mål, hade ett tydligt huvudansvar. I efterhand 
förklarar det varför vi supportrar aldrig blev inbjudna till att vara med i 
en seriös process om hur vi ville att stadion skulle se ut. 

Det programunderlag (kan jämföras vid en kravspecifikation) som 
gick ut till arkitektbyråerna som tävlade om uppdraget att rita stadion 
skickades ut med Peabs brevhuvud. Detta var i mars 2006 och första 
gången vi studsade till. Innehållet var i princip, förutom på en punkt, 
en kopia av UEFA:s mått och regler för europeiska matcher. Där på den 
punkt det skilde sig var innerytans mått som på inrådan av IMG, som 
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MFF tecknade ett något diffust affärsavtal med i november 2005 om 600 
miljoner kr över 10 år, ökats från 80 till 85 meter för att bättre ge plats 
åt reklamskyltarna i tv. När vi reagerade på att arkitekternas underlag 
föreskrev att stadion skulle utformas i två etage med 24 000 sittplatser 
fick vi till svar att vi skulle få möjlighet att tycka till, men inte nu.

När vi i maj 2006 för första gången bjöds in av MFF för att på riktigt 
diskutera utformning var det med de fyra arkitektbyråernas färdiga för-
slag framför oss. Ett av förslagen stod ut i kvalitet och det var på mötet 
uppenbart vilket MFF redan hade valt. Berg Arkitekter hade anlitats 
redan sensommaren 2005 till att ta fram en konceptskiss inför kom-
munstyrelsens beslut och hade ett ointagligt försprång. När jag och då-
varande MFF Support-ordförande Jonas Rasmusson båda sagt att detta 
förslag, som innehöll de minimikrav vi hade formulerat med konceptet 
»Supporterläktaren« var vår favorit utbrast Bengt Madsen något i stil 
med: »Ja det var ju det jag sa, ni skulle få lova att tycka till!«.

Det Bengt inte visste var att vi under våren hade tagit kontakt med 
och turnerat runt till arkitekterna och själva presenterat våra synpunkter. 
Alla byråerna utom en klagade över den korta tidsperioden till inläm-
ning (en dryg månad), och det knappa underlaget för ett byggprojekt av 
den här storleken. De tog alla emot oss, och det vi hade att komma med, 
med öppna armar. Resultatet var att tre av fyra förslag innehöll ståplats 
och hade med formuleringen »Supporterläktaren«. Att Berg Arkitekter 
bäst motsvarade det MFF Support jobbade för berodde på att vi direkt 
fick en väldig bra kontakt med deras ansvarige arkitekt.

Kontakter och nätverk
Det är lätt att i efterhand se mönster. »Swedbank Stadion« i Malmö kan 
ses som en förövning och positionering för Peab och Berg Arkitekter in-
för uppdraget att bygga »Swedbank Arena« (numera »Friends Arena«) 
i Solna. Anledningen till att det blev just Peab som byggde vår stadion 
stavas Bengt Madsen, tidigare VD i Peab och senare i Peab-ägda fast-
ighetsbolaget Wihlborgs. Alla inblandade i bygget hade täta band med 
MFF-styrelsen och/eller Peab. Styrelsen hade en medlem som samtidigt 
var Planeringschef på Malmö Stad. VVS-entreprenaden stod en styrelse-
medlems företag för. Alla andra företag som hade korn på ett kontrakt i 
samband med bygget tvingades att sponsra föreningen via »Nätverket«.

Så står vi här med en stadion som ser jättefin ut och som ger förut-
sättningarna för en fantastisk inramning. Men som samtidigt är dåligt 
planerad med toaletter som ligger undangömda, kioskköer som startar i 
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entréerna, avloppsrör som står fritt ur väggarna i konferensavdelningen, 
och överdimensionerade konferens- och VIP-utrymmen. Därtill med en 
rätt taskig »finish«, stressbyggt för att hinna klart till allsvensk premiär 
och U21-EM, och med billigare materialval som jag gissar kommer att 
bli en mardröm att underhålla.

Avslutande rekommendationer
De rekommendationer jag då kan ge dig som läsare inför ett liknande 
projekt:

1. Var strukturerad. Samla tidigt idéer och tankar och visa föreningen 
att ni har en helhetssyn och inte bara tänker ur ett perspektiv.

2. Prioritera. Utveckla det som är viktigast för er.
3. Öppenhet. Berätta om er syn i media och engagera rösten på läk-

tarna.
4. Förutsätt inget och ta initiativ. För oss var det avgörande att vi be-

sökte arkitekterna. 

Och som en sista punkt, något vi missade och som egentligen borde  
vara punkt 1:

1. Kartlägg de inblandade parterna och deras intressen i projektet.
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SVENSKA FOTBOLLS-
SUPPORTERUNIONEN

SFSU	–	Svenska	Fotbollssupporterunionen	–	står	 
bakom den här lilla handboken. Men vilka är vi  
egentligen? Victor Capel, ordförande i SFSU  
mellan 2010 och 2012, förklarar. 

Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, är en intresseorganisation för 
landets supporterföreningar inom fotbollen och har till uppgift att tillva-
rata supportrarnas intressen i dialog med myndigheter, förbund, ligaför-
ening och andra intressenter kring fotbollen. SFSU ska även stödja sina 
medlemsföreningar i deras dialog med lokala myndigheter och klubbar.

SFSU verkar också opinionsbildande i frågor som rör fotbollen och 
fotbollssupportrar i landet, samt genom en bred internationell samver-
kan, sprider information om vad som händer i frågor som rör fotbolls-
supportrar och supporterkulturen i vår omvärld.

Ett par av våra hjärtefrågor är ståplatsens bevarande, möjligheter till 
legal pyroteknik, fortsatt medlemsägda föreningar samt att fotbollssup-
portrar ska kunna känna att de blir behandlade på ett respektfullt och 
rättsäkert sätt av klubbar, förbund och myndigheter. 

Det var just kring dessa frågor supportrar från hela landet träffades i 
Stockholm inför säsongen 2007 på initiativ av Fotbollsalliansen, ett pro-
jekt som Fryshuset i Stockholm drev tillsammans med AIK, Djurgården 
och Hammarby Fotboll. Svensk fotboll stod inför stora förändringar i 
frågor som rörde säkerhet och publik och vi kom efter en del diskuteran-
de fram till att vi inte skulle komma längre i dessa frågor om vi inte sam-
marbetade bättre med varandra. SFSU grundades formellt året därpå. 

Grundtanken i SFSUs arbete är att alla ska ha möjlighet att se Svensk 
fotboll på sina egna vilkor. Det måste finnas plats för supporterfören-
ingar, ultrasgrupper, barnfamiljer, sponsorer och spontanbesökare på 
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våra matcher och alla ska kunna delta i matchen på sitt valda sätt, vare 
sig det är som popcornätande åskådare eller aktiv supporter. Detta dels 
för att vi tycker att gemenskap och inkluderande är centrala värden i 
fotboll och dels för att vi inte tycker att Svensk fotboll egentligen har råd 
att utesluta någon från våra läktare. 

Det dagliga arbetet i SFSU utgår från styrelsen som väljs på fören-
ingens årsmöte. Då styrelsen är geografiskt splittrad sker mycket av vår 
samverkan över nätet där vår huvudsakliga kontakt med medlemmar 
också sker. Föreningen är aktiv på Facebook och har en hemsida på 
Svenskafans.com.

Om man vill kontakta SFSU så går det bra att ta kontakt med oss på 
facebook eller via vår mailadress, sfsu@hotmail.com. Vi planerar att un-
der 2013 lansera en ny hemsida och kan då även få ny mailadress så titta 
gärna på Facebook efter aktuella kontaktuppgifter.
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Det du håller i din hand just nu är en supporterhandbok. 
Här har vi samlat en packe texter som ska kunna hjälpa 
dig som är fotbollssupporter. Hur kan man påverka 
sin förening? Hur gör man sin röst hörd? Vad är 
51 %-regeln och varför är den så viktig? Vad kommer 
egentligen ståplatsreduceringen att innebära? Viktiga 
frågor för alla fotbollssupporters i Sverige, oavsett vilket 
lag man håller på. Den här handboken är gratis, så ta  
ett ex och läs. Lämna den sen vidare till en god vän.
 Vi som sammanställt den här supporterhandboken 
heter SFSU (Svenska Fotbollssupporterunionen) och  
vi representerar nästintill samtliga supporterföreningar  
i allsvenskan och superettan. 


