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INTER-GROUP RELATIONS BETWEEN A GROUP OF 
FOOTBALL SUPPORTERS, SUBGROUPS, AND CONTEXT IN 

THE INITIAL PHASE OF RIOTS 

 
Johan Näslund & Stephan Hau 

 

Abstract 
Within the frame of a project describing, analysing, and interpreting inter-group actions 
in large groups, we analysed a ten-minute video-sequence during a so-called high-risk 
footballmatch when supporters acted violently.  
The local derby in Stockholm, Sweden, took place in august 2008. When these two 
teams meet usually high tension between the supporter groups develops and a large 
number of police officers are present, trying to prevent riots. The particular incident 
investigated took place right after a controversial penalty kick. The judgement of the 
referee was questioned and some fireworks were launched.  
Findings of a thorough video-analysis show extensive inter-group activities both 
between supporter subgroups and between supporter groups, as well as with the group 
of police officers and security personnel. At the same time evidence for self-policing 
could be found.  
 

Key-words: inter-group, video-analysis, sub-groups, self-policing, football hooligans  
 
 
 

Bakgrund 
Under mer än 10 år har en forskargrupp från Linköpings universitet studerat 
masshändelser (http://www.ibl.liu.se/fog/kravall?l=sv). Ursprungligen har syfte 
varit att identifiera krigsskapande och fredbevarande processer i 
gruppinteraktioner, framförallt i samband med demonstrationer och på senare tid 
även fotbollsmatcher (se exempelvis Granström, Guvå, Hau, Hylander, Näslund, 
Rosander, 2010).  
Den övergripande ansatsen har varit fältstudier (Granström, 2004) med olika 
datainsamlingsmetoder. Tanken har varit att belysa ett komplext fenomen utifrån 
olika perspektiv. Systematiska observationer av masshändelser som samlats har 
varit av största betydelse. Med systematisk avses här att regelbundet delta i en 
återkommande masshändelse (t.ex. demonstrationer i Salem) varje år eller 
genomföra en observation med hjälp av att flera forskare bevaka ett evenemang 
parvis och göra anteckningar, intervjuer, fotografering, etc. Denna 
fältstudieansats har också nackdelar, bl.a. finns en risk att missa väsentliga 
aspekter eller faktorer. Intervjuer med deltagare vid masshändelser från olika 
grupperingar (polis, demonstranter, huliganer) innan, under och efter situationen 
har varit en viktig del i fältstudierna. Fokusgrupper, litteraturstudier, utvärdering 
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av media - och internetpublikationer har också varit värdefulla i dessa 
sammanhang (se hemsida ovan).  
I detta paper använder vi en annan variant av datainsamling: Systematisk 
utvärdering av videomaterial av en specifik omskriven masshändelse när olika 
grupper är inblandade och interagerar med varandra. Två fördelar anser vi som 
avgörande varför utvärderingar av video - material är lönsamt: En omskriven 
scen visualiseras och övervakas, det betyder att de flesta relevanta processer 
händer inom ett klart avgränsat område. Dessutom är det möjligt att titta flera 
gånger på inspelat videomaterial, dvs. forskare får möjlighet i lugnt och ro 
observera och analysera materialet. En annan fördel ligger inom forskare själv: 
att deltar i en masshändelse innebär en annan observationsposition än att sitter 
framför videoskärm. Affekter och kroppsliga stressreaktioner i farliga 
situationer påverkar inte observationsförmågan om analysen sker i efterhand 
med videomaterial som utgångspunkt. Dock är videoinspelningar sällan använda 
som den huvudsakliga källan vid observationsstudier, speciellt när det handlar 
om att studera folksamlingar (Heath, Hindmarsch, & Luff, 2010). 
 

Teoretisk ram för grupprocesser 
Utgångspunkten för forskargruppens arbete har varit den sociala identitetsteorin 
och speciellt den senare modellen av sociala identitetsteorin som benämns ESIM 
(Elaborated Social IdentityModel). Den sociala identitetsmodellen - ESIM, som 
har förslagits av Stephen Reicher med kollegor, har också blivit använd vid 
forskning kring fotbollshuliganism (se exempelvis Stott&Reicher, 1998). 
Studierna visar på att folk i en intergruppskontext, som i fotboll med olika 
supportergrupper, poliser och stadiumvärdar, kan påverka ”huliganer” till att 
förändra sina sociala identiteter i en våldsam eller icke våldsam riktning (Hiel, et 
al, 2007). På senare år har dock den ”enkla” social identitetsmodellen som 
många forskare utgått ifrån börjat ifrågasättas.  
 

“Despite its broad influence, the social identity approach has not been without its critics. 
At a time when there is growing attention given to subgroup identities, cross-cutting 
identities, relational identities, outgroup identification, and the complex intersection of 
personal and collective identity, the model of functional antagonism and salience 
proposed in the original SCT text can appear rigid and over-simplified” (Abrams & 
Hogg, 2004). 

 
Bland annat har Brewer (2010) lyft fram under vilka kontextuella 
intergruppsförhållanden som den sociala identitetsteorin har en god 
förklaringsgrund till vad som händer.  

 
“A dominant ingroup-outgroup distinction may arise under conditions of novelty or 
uncertainty where one dimension of group identity is made highly salient, as it is in som 
laboratory settings/…/, or in the real world, under conditions of intense conflict where a 
particular group identity is under chronic threat or attack”. (sid 11) 
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Andra forskare skriver att individer och grupper är ömsesidigt beroende av 
varandra. Att individer är påverkade av gruppnormer men att grupper är skapade 
av individer (se exempelvis Postmes & Jetten, 2006). Individens subjektiva 
representation och kognitiva stil påverkas och påverkar den komplexa sociala 
identiteten och situationen (Brewer, 2010).  
I en serie experiment visar (Twenge, et al, 2001) att exkluderade personer, i 
relation till inkluderade personer, var mer aggressiva mot andra och mindre 
villiga till samarbete. Andra (Turner, et al, 1987) föreslår att gruppmedlemmar 
reagerar på hot om exklusion med att bli än mer överens och visar att man delar 
gruppens värderingar och regler.Även om medlemskap i en nedvärderad grupp 
kan bli psykologiskt och fysiskt kännbara reagerar ofta medlemmar i en sådan 
grupp med lojalitet och förpliktelse till gruppen. Yttre tryck påverkar också 
viljan att exkludera medlemmar som inte är i linje med gruppens 
åsikter.Gruppmedlemmar kan stå ut med olika åsikter inom gruppen så länge de 
inte utmanar centrala normer i gruppen (Abrams, et al, 2007).  
 

“Recent work based on the social identity perspective by Hornsey and Hogg (2000) 
shows that under certain conditions, the emergence of subgroups is not necessarily 
detrimental (and can even be beneficial) for groups. Subcategorization only reduces 
group cohesivness and causes subgroup resistance when members identify more strongly 
with their subgroup than with the group as whole” (Brewer, 1991) (Rink &Jehn, 2010, sid 
288).  
 

Utifrån ovanstående kritiska genomgång av den sociala identitetsteorin kan vi nu 
se på den sociala identiteten som framstår som viktig vid konflikter i 
folksamlingar utifrån en något annorlunda utgångspunkt. De vanliga 
supporterbråken som brukar uppstå vid svenska fotbollsmatcher innehåller 
vanligtvis inte en sådan kontext som leder fram till att en folksamling antar en 
social identitet under en längre tid. Istället verkar det rimligt att anta att individer 
styrs av såväl individuella som grupp och undergrupps - motiv. I denna studie 
ligger fokus på supporter - undergrupper och deras agerande i en kontext med 
andra grupper och undergrupper såsom supportrar, poliser, arenavärdar, etc.  
 

Matchen 
I detta paper analyseras en videoinspelad intergrupphändelse av en omskriven 
och avgränsad kritisk supporterhändelse vid en fotbollsmatch. Video-material 
som analyserades är hämtad från Canal Plus och från Youtube2

Fotbollsmatchen mellan AIK och Hammarby IF på Råsunda ägde rum den 22 
augusti 2008. Analysen bygger framförallt på de sista fyra minuter av en 
filminspelning från Canal Plus och på en video som fortfarande kan hämtas från 
YOUTUBE och som är 6.17 minuter lång. Canal Plus materialet spelades in 

. 

                                                 
2http://de.youtube.com/watch?v=Djmg4IXho3I [6:17 min]  

http://de.youtube.com/watch?v=Djmg4IXho3I�
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med en kamera placerad utanför Hammarby läktaren, däremot filmades 
YOUTUBE - filmen inifrån Hammarbys supportergrupper.  
Historiskt har flera bråk skett mellan lagens supportrar och 2004 har även en 
match avbrutits på Råsunda Fotbollsstadium. Således bedömde polisen 
situationen som en högriskmatch.  
Polisen håller båda supportergrupperna isär. Figuren nedan visar uppdelningen 
av olika supportergrupperingar på Råsunda. Videosekvensen som analyseras 
utspelar sig inom och framför södra delen av stadion, på ståplatsläktaren, med 
Hammarby - supportrar. Säkerhetspersonal som står på andra sidan stängsel (vid 
fotbollsplanen) ersätts under händelsens gång med kravallpoliser. Hammarby - 
supportrarna utgör inte en homogen grupp utan tre undergrupper (engelska 
subgroups)kan identifieras. De tre undergrupperna interagerar med varandra. 
Deras gränser är genomsläppliga och människor rör sig mellan undergrupperna  
under händelsen. Framförallt sker rörelser mellan undergrupp 1 (SG1) och 
undergrupp 2 (SG2). Hela sekvensen är drygt 10 minuter långt och de sista 6 
minuter har analyserats. 
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Figur 1: Supportergruppernas och säkerhetspersonals/polisens placering på 
Råsunda Fotbollsstadium.  

 

Deskriptiv beskrivning av händelser inom och mellan grupper - En berättelse 
utifrån videomaterial 

 
Nedan beskrivs två berättelser/filmsekvenser som filmats oberoende av varandra 
i en berättelse.  
 
Efter att en kontroversiell straff för AIK har gått i mål så kunde man se följande 
händelser på Hammarbys ståplatssektion (tid inom parantes): 
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Hammarbysupportrar skickade upp fyrverkerier som landade vid AIK-
målvakten. Detta ledde till ett stopp i matchen på ungefär 10 minuter. 
Säkerhetsvakter och poliser tittar på. (0.00) 
Efter hallåmannen annonserade AIKs mål via stadionhögtalare börja SG1 skaka 
stängsel. (0.25)  
Några supportrar böjar sätta på sig huvor (0.30). 
SG1 drar ned en del av det stängsel som finns vid ståplatsläktaren (0.45). 
Strax efter stängsel har dragits ner klättrar en liten grupp upp på resten av 
stängslet utan att överskrida tröskel till själva fotbollsplanen (0.50).  
En större undergrupp (SG2) skapade en “arena” runt några som börjar slåss med 
varandra och skapade därmed en “spelplan/lekplats” med gränser (SG1). SG2 
består av deltagare från båda könen. Den stora gruppen av Hammarbysupportrar 
på ståplatsläktaren (SG3) tittar på. Säkerhetspersonal placerar sig framför fansen 
(0.50). 
Säkerhetspersonalen har gula signalvästar på sig.  De står på sidan av SG1 och 
utanför stängslet (mittemot) SG1. En säkerhetspersonal ger en signal med armen 
att supportrar ska klättra ner, tillbaka till läktaren (0.55),  
Några från säkerhetspersonalen försöker att tränga tillbaka supportrar till 
läktaren (1.00).  
Åtta supportrar har klättrat upp och står skrikande mot säkerhetspersonalen. 
Omkring 5-6 personer från säkerhetspersonalen står helt stilla framför de 8 
fansen. En Hammarbysupporter försöker att sparka på säkerhetspersonal framför 
stängsel (1.45).  
Delsekvensen med säkerhetspersonalen tar 2 minuter till dess att polis med 
hjälmar och batonger, etc. äntrar säkerhetszonen framför ståplatsläktaren (2.10) 
Omedelbar därefter börja alla Hammarbysupportrar (SG1, 2 och 3) bua ut 
polisen (2.20).  
En smällare exploderar (2.25). 
Några supportrar spottar mot poliser. Poliser tar över från säkerhetspersonalen 
och de 5-6 personer från säkerhetspersonalen lämnar området framför stängsel 
(2.35).  
Strax börjar några poliser närma sig stängslet och slå med batonger mot 
supportrar för att få dem tillbaka till läktaren (2.45).  
Publiken börja ropa ”Hammarby” (2.55).  
Aggressiviteten innanför stängslet bland Hammarbysupportrar ökar och några i 
SG1 börjar slåss (3.00).  
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En smällare detonerar bland poliserna i säkerhetszonen. Smällarna välkomnas 
högljutt av hela ståplatsläktaren (SG1, SG2, SG3) (3.10).  
Några män i gröna Hammarbytröjor försöker hålla bort supportrar från stängslet. 
En ställer sig med händerna upp mot SG1 (3.15).  
Nu eskalerar slagsmålet (SG1) (3.20).  
SG1 i sig kan delas i mindre grupper. Några har svarta jackor med huvor på, 
andra har vita jackor. Båda undergrupper är intensivt involverade i bråket. Slår 
och sparkar mot den enskilda Hammarbysupportern i gröna tröjan som försökte 
hålla tillbaka fansen från stängslet efter att smällaren detonerade. Några 
överfaller mannen och drar hans tröja över hans huvud så att han inte kan se och 
han dras till marken. Flera slår eller sparkar mot honom. Flera poliser kommer 
snabbt till stängslet och observerar händelsen i SG1 (3.24).  
Fler personer från SG1 tar sig så snabbt som möjlig till SG2 (3.30).  
Slagsmålet fortsätter och försöken till self-policing (att supportrarna själva 
lugnar ned situationen) lyckas inte (3.45).  
Fler poliser kommer springande. Polisen blir provocerad av supportrar i SG1. En 
polis slår mot stängslet framför en provocerande supporter, andra poliser tittar 
på. Säkerhetsvakter, spm lämnat området och flyttat upp utmed sidan på 
ståplatsläktaren tittar på. En frågar om man skulle ingripa. Svaret blir: ”Det gör 
de själv” ”Vi gör något när det är lugnare” (4.00). 
Omkring 30 kravallpoliser befinner sig nu framför stängslet. Flera poliser 
kommer till platsen. Supportrarna I SG3 tittar på. Många supportrar rörde sig 
bort från slagsmålet, andra supportrar rörde sig “ned” till och runt 
slagsmålsarenan SG1. Flera kvinnor rörde sig från SG2 närmast slagsmålet till 
SG3 för att få avstånd till slagsmålet. Några supportrar i SG1 slogs, andra 
försökte lugna ned situationen (selfpolicing). Till sist står en rad med 
Hammarbysupportrar inom läktaren vid stängslet, vänd mot SG1, SG2 och SG3 
(4.25).  
Bakom stängsel, på fotbollsplanen står poliser, utan att röra sig. De bara 
observerar supportrarna. Situationen börja lugna ner sig, slagsmålet minskar. 
Hammarby fansen sjunger igen (4.46).  
Fortfarande self-policy. Lugnande gester mot fansen av de som står direkt vid 
stängsel. Poliser fortfarande rörelselös, förhålla sig passiv (5.10).  
Sedan sker Stop – signalen; stängseldelen som var nedriven fördes tillbaka på 
plats av supportrar.  
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Analys 

Grupp, undergrupp, och deras gränser 
Genom att observera samma område över en längre tid och efter en bestämd 
händelse (straffsprak) kunde vi observera att den stora supportergruppen på 
ståplatsläktaren visade en heterogen struktur, d.v.s. den kan delas in i 
subgrupper. Även om polisen och andra grupper har en viktig funktion i den 
sociala identitetsprocessen kan processer som härstammar från undergrupper 
beskriva hur den sociala identitetsprocessen kan påverkas av hur undergrupper 
relaterar och interagerar med varandra. 
En viktig slutsats som vi har gjort utifrån den beskrivna händelsen är att 
undergrupper har olika uppgifter och roller. Den stora ramen som här formades 
av SG3 bildar en bakgrund eller ram för de andra undergrupperna att verka 
inom. SG3 observerade och kommenterade (applåderanden eller buanden samt 
avfyrande av smällare/fyrverkerier) enskilda situationer och tydliggjorde 
gruppidentiteten i form av Hammarbysupportrar i allmänhet. SG3 borde därför 
ses som en undergrupp med stor påverkan på vad som kan hända i den stora 
gruppen av Hammarbysupportrar, andra grupper och undergrupper. 
Undergrupp 2 (SG2) fungerade i huvudsak som en ramfaktor (publik) och 
gränsdragare (mellan SG1 och SG3). Om vi antar SG1s perspektiv längst ned 
vid stängslet kan vi se att de hade en direkt kontakt med SG2 och polisen. SG2s 
ageranden bildar tillsammans med polisens ageranden var säkerligen därför av 
stor vikt för hur personerna i SG1 uppfattade situationen. Undergrupp 1 (SG1) 
befann sig hela tiden i områden direkt framför stängsel och interagerade direkt 
med poliser och säkerhetstjänsten, även om de andra två undergrupperna också 
reagerade på händelser utanför stängslet, men mer verbalt (genom att heja eller 
bua). Det blev tydligt att de tre grupperna i sig blev stabila som undergrupper av 
den stora gruppen av Hammarbysupportrarna men sammansättning blev olika. 
Under händelsers utveckling har flera personer rört sig från den ena gruppen till 
den andra. Under den filmade tiden agerade de olika grupperna (SG1-3) på olika 
sätt, uppfyllde olika deluppgifter och funktioner men de agerade alla för att 
uppfylla den stora gruppen Hammarbysupportrarnas målsättning (att vinna 
matchen). 
Som redan nämnt hade undergrupperna olika uppgifter (ramen, stöd, agerande, 
etc.). Sekvensen som analyserades är bara några minuter. Trots detta sker 
förvånansvärd många interaktioner mellan de tre olika undergrupperna och 
mellan den stora gruppen supportrar och polisen. Ett viktigt resultat är hur 
snabbt interaktioner sker. Inom några sekunder kan processer trappas upp. 
Ageranden kan ha en signalfunktion för omedelbara reaktioner. Till exempel 
reagerade SG1 omedelbart på polisens agerande med aggressiva aktioner. En hel 
del personer tar sig ner till undergrupp 1 när polisen slår mot de supportar som 
sitter på stängslet. Kvinnorna som befann sig i undergrupp 1 drar sig tillbaka till 
undergrupp 2 som formerar en kuliss eller arena för undergrupp 1.  
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Signalen för en upptrappning sker när polisen kommit på plats och en smällare 
exploderar bland poliserna. Denna explosion välkomnas genom applåder och 
skrikande från alla undergrupper. Att undergrupp 3 också välkomnar smällaren 
ger signal för stöd för såväl undergrupp 1 som undergrupp 2. I denna situation 
riktar sig aggressionen mot de som försöker hindra några från att behålla platsen 
som uppnåtts: D.v.s. de personer som försöker hålla tillbaka undergrupp 1 från 
stängsel anses som representanter för motståndare, må det vara AIK:are eller 
poliser. Därför riktar sig aggression direkt mot de egna som försöker förhindra 
att oroligheterna fortsätter och inte mot polisen som står bakom stängsel. Trots 
att de har den gröna Hammarbytröjan på sig anses de som representanter för 
motståndarsidan när de hålla händerna i luften och försöker avvisa SG1 från 
stängslet. Allt detta sker inom mindre än en minut och visar på hur snabbt en 
grupp kan utse en av sina egna till motståndare om de inte uppfyller de normer 
som man tycker ska råda. Det betyder att även grupper kan reagera inom 
sekunder och omedelbart mot enskilda stimuli. 
 

Interaktioner mellan supportrar och polis 
När undergrupperna agerade samfällt, med aggression, var det som en reaktion 
på polisens agerande. Det är uppenbart att när polisen kom in med 
kravallutrustning så förändrades situationen och slagsmålet eskalerade. 
Framförallt polisens agerande mot de som sitter på stängslet leder fram till ett 
eskalerande våld mot ”motståndsrepresentanter” bakom stängslet i undergrupp 
1. Utav någon okänd anledning klättrade inte supportrarna över det nedfallna 
stängslet till poliserna. Troligtvis räknade supportrarna med att de skulle bli 
arresterade om man gjorde detta. Stängslet uppfattades alltså som en gräns, eller 
ram, för lek. Hade man överskridit ramen hade man avbrutit leken och 
”verkligheten” i form av statens maktutövande hade intaget lekplatsen och leken 
hade övergått i bråk (Hau & Näslund, 2009). Alltså mitt i det utåt sett 
okontrollerade slagsmålet fanns det beräkningar från de våldsamma supportrarna 
att det fanns en risk för att bli arresterade, vilket ledde till att man fortsatte 
bråket (leken), men inom den egna gruppen.  
När säkerhetspersonal sa att de INTE skulle ingripa innan situationen hade 
lugnat ner sig är intressant. Man väntar och satsar på self-policing (eller vill man 
inte ta risken att hamna i bråk?). Man visar i vilket fall att man inte har någon 
beredskap för hur man ska bete sig i en sådan situation. Man visste inte hur man 
kunde kommunicera med supportrarna. Istället för att motverka en 
aggressionsupptrappning håller man sig tillbaka (”Vi gör något när det är 
lugnare”). 
Både säkerhetspersonalens som polisens agerande må vara riktig utifrån att 
säkerheten för andra, än de som slåss, ska prioriteras. Därför kanske man valde 
att inte göra något så länge supportrarna slogs inbördes. Men då polisen inte 
agerade som ”domare” lämnade man fältet fritt för slagsmål. Troligtvis bildade 
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man tillsammans med SG2 den åskådarring som gjorde att slagsmålet över 
huvud taget fortsatte när de egna supporter - ”poliserna” försökte lugna ned 
situationen. Bråkstakarna verkade agera ”som om” man tänkte att polisen – 
samhället kan inte ingripa, trots att de ser vad som händer. Detta någorlunda 
avgränsade slagsmål skapade inte så många individ - skador men hur togs det 
emot av den övriga publiken och samhällsmedborgarna?  
 

Individ och (under) grupp 
En observation vi gjorde när vi tittade flera gånger på videosekvensen har varit 
att enskilda deltagare inte bara fokuserade på en specifik händelse (exempelvis 
slagsmålet innanför stängsel inom SG 1) utan att enskilda personer observerade 
också andras beteende samtidigt. Som en scanningsprocess där deltagare 
permanent uppmärksammade hur andra personer och grupper beter sig. Det egna 
beteendet såg ut att påverkas av denna breda uppmärksamhet.  
Varje individ, och tillika gruppmedlem, såg ut att befatta sig med två parallella 
uppmärksamhetsprocesser; (a) fokus på den aktuella och pågående (del-) 
händelsen och samtidigt (b) fokus på den mer övergripande situationen. Den här 
beskrivna analysen är preliminär. Ytterligare videomaterial och analyser behövs 
för att kunna bedöma om ett generellt fenomen föreligger. Ett fenomen som kan 
ge oss mer kunskap om på vilket sätt som individer, undergrupper och grupper 
påverkar varandra.  
 

Diskussion 
De refererade artiklarna tar upp att olika intergruppssituationer har olika 
bakgrund och att forskningen nu mer börjat se till undergruppernas roll för olika 
grupp - beteenden och processer. Den studerade händelsen på Råsunda 
Fotbollsstadium bekräftar undergruppernas stora betydelse för beteenden och 
processer. Hammarbysupportrarna agerar ibland som en stor supportergrupp och 
ibland som flera undergrupper. De tillfällen när supportrarna agerar som en 
grupp är när polisen byter av säkerhetsvakterna utanför staketet vid södra 
ståplatsläktaren och när fyrverkerierna slår ned vid AIK-målvakten och senare 
när de slår ned vid poliserna. Polisernas “aggressiva” kravallklädsel verkar här 
också ge en signal till supportrarna att agera samfällt. Dessa reaktioner från 
supportrarnas sida stämmer också med att grupper vid hot, och när individer 
känner sig exkluderade ökar aggressiviteten inom grupperna. I den studerade 
händelsen kan vi också se att individer, undergrupper och grupper kan reagera 
känslomässigt snabbt utifrån vad som händer i sammanhanget. I detta 
sammanhang kan vi också betrakta de snabba personförflyttningarna mellan de 
olika undergrupperna framförallt från SG1 men också de egna “domarnas” 
inträde på “scenen” och agerande för att själva fotbollsplanen inte skulle stormas 
och att stävja bråket mellan supportrarna i SG1. Dessa snabba förändringar sker 
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ofta over gränserna, mellan de olika undergrupperna, och visar på 
undergruppernas öppna gränser mot andra undergrupper.  
Vi kan också se att olika undergrupper har olika funktioner. Undergruppernas 
olika agerande bör ses utifrån att de stödjer den stora gruppen av 
Hammarbysupportrar och deras agerande. Vi har inte studerat den totala 
situationen på Fotbollsstadium men vår hypotes är att de olika undergruppernas 
och gruppernas (AIK och Hammarby – supportar) kamp om vem som ska vinna 
fotbollsmatchen syns i den beskrivna händelsen. Här ingår också att det spel 
som bråkstakarna i SG 1 genomför är en spegling av vad som händer på 
fotbollsplanen med domar – problem såväl i fotbollsmatchen (straffen) som på 
Hammarbyläktaren (bråket). Denna ömsesidiga påverkan mellan individer, 
undergrupper och grupper kan ske utifrån att individerna inte tappar fotfästet i 
“verkligheten”. Supportrarna delar uppmärksamheten mellan den framträdande 
händelsen (bråket) och vad som händer i övrigt på Fotbollsstadium. Denna 
tudelade uppmärksamhet är troligtvis en förutsättning för ett utifrån individen 
rationellt beteende. Individerna agerar troligtvis här utifrån att de är 
representanter för olika tankar, känslor och beteenden från undergrupperna.  
Vi ser att forskning kring olika typer av intergruppshändelser vid folksamlingar 
kan berikas av att studera video – sekvenser som i ovan beskrivna händelse. 
Framförallt innebär det att man lättare kan se individers och undergruppers 
påverkan. En forskning som ligger i linje med utvecklingen av den sociala 
identitetsteorin och studier av folksamlingar. Analyserna av den beskrivna 
händelsen måste ses som preliminära och en hel del forskning återstår innan vi 
med större säkerhet kan uttala oss om dessa fenomen. Fortsatt forskning inom 
området är därför önskvärt.  
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