
Motion om att förena AIK Fotbolls ungdomsverksamhet med klubbens 

läktarkultur 
 

Bakgrund  
Inte i en enda skrivelse hänvisar ”AIK-Stilen” och verksamhetsplanen för ungdomsverksamheten till läktarens budskap, men 

upprepat till Riksidrottsförbundet och andra utomstående intressen. Utomstående intressen såsom Riksidrottsförbundet, 

RFSU, vissa myndigheter och vissa multinationella företag korrumperar idrotten i Europa mer än stöttar den enligt 

undertecknads åsikt. 

 

Läktarens ramsor och sånger – i samhällets intresse 

Läktarens budskap handlar om uppoffring och gemenskap. Klubbverksamheten bör på alla nivåer utformas efter våra 

sånger. Vårt samhälle är byggt av den självuppoffrande individen som offrar sig för högre ideal i linje med kollektivets 

intresse, offrar sig för en bättre framtid. Frivillig uppoffring föds ur kärlek och ger meningsfullhet. Idrotten och 

ungdomsidrotten i Sverige och AIK ska handla om dessa värden men har kommit att alltmer utformas för att skapa 

konsumenter och propagera för destruktiva idéer om kortsiktig tillfredsställelse och lättja. Ungdomsidrotten utformas för 

att ”ha roligt i nuet”, vilket innebär ett missbruk av ordet roligt, vars rotord är ro och har med mening och framtidstro att 

göra. Det är att förneka utövarna möjligheten att bekanta sig med inspiration, mening och gemenskap. Istället göds 

likgiltighet, lättja och individualism. Läktarkulturen förbjuds, supportrarna övervakas. I vissa delar av ungdomsidrotten i 

Sverige har man tagit bort tävlingsmomentet. När kulturernas kärlek, uppmuntran och moral ersätts av meningslöshetens 

konsumtion, förbud och övervakning stundar samhällets fall. Idrotten ska inspirera till exaltation och respekt. Idrotten ska 

inte förleda in i depression och förakt. Försvagar vi hjälten inom oss, förlorar vi samhället.  

 

Hjälteidealet, att växa upp  

AIK:s ungdomsverksamhet verkar för närvarande inte bedrivas i enlighet med samma ideal om styrka, hjältemod, 

självuppoffring och kärlek som supporterverksamheten gör. ”AIK-Stilen” och ungdomsverksamhetens verksamhetsplan 

marginaliserar dessa idéer på folkets bekostnad. Idrotten, staten och kapitalet ska tjäna folket och samhället – inte tvärtom. 

 

Samhällens fall har genom historien föregåtts av att pojkar inte får lära sig att de ska bli män och flickor inte får lära sig att 

de ska bli kvinnor – att barn inte får inte lära sig att de ska bli vuxna. Det maskulina, det feminina och det vuxna idealet 

handlar enligt undertecknads förståelse om att i tanke, tal och handling ständigt sträva efter ödmjukhet och hjältemod - att 

växa upp. Växer upp gör man genom erfarenhet av vinst och förlust i gemenskap. Fotboll handlar om att söka den sanna 

vägen framåt/uppåt och det bör barn och vuxna uppmuntras till i varje möjligt ögonblick.  

 

 

AIK ska stå på människornas, kulturernas och livets sida, därför föreslår undertecknad 

 

1. att AIK FF:s styrelse uppdras att tillse att all kommunikation av ”AIK-Stilen” upphör tillsvidare, 

 

2. att AIK FF:s styrelse uppdras att tillse att representanter från erkända supportergrupper såsom Sol Invictus, Ultras 

Nord, Black Army, Allmänna Supporterklubben, Smokinglirarna & Firman Boys samt alla frivilliga personer som 

varit medlemmar i AIK Fotboll under perioden 1891–2019 kan träffas i lokal för att föra dialog kring utformandet 

av AIK:s ungdomsverksamhet, 

 

3. att AIK FF:s styrelse uppdras att tillse att AIK Fotbolls hela klubbverksamhet inriktas på att delta i kampen för 

fortlevnaden av AIK:s läktarkultur som förbjuds av krafter som värderar konsumtion över inspiration, 

 

4. att AIK FF:s styrelse uppdras att tillse att följande ledord får ersätta ”AIK-Stilens” nyckelord tillsvidare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AIK:s tillförordnade ledord 

 

En AIK:are går alltid för seger 

AIK:s mål och syfte är att inspirera utövaren och åskådaren till att växa upp. 

Att växa upp är ett stort äventyr och varje människas potential är viktig att ta till vara på. 

 

AIK:s mål och syfte är inte utfallet i matchen, utan att stärka hjärtat i utövaren och supportern genom själva kampen för 

utfallet. Den sanna vinnaren är den som inte slutar kämpa. 

 

I AIK 

• hyllas starkt hjärta, 

• hyllas det ständiga försöket oavsett utfall, 

• hyllas kärlek, styrka, mod, kamp och offervilja, 

• bejakas maskulinitet och femininitet, som båda på sina egna sätt handlar om kärlek, styrka, mod, kamp och 

offervilja. 

• bekämpas depression med exaltation 

• bekämpas likgiltighet med inspiration 

• bekämpas rädsla med mod 

• bekämpas hat med kärlek och ont med gott 

 

En AIK:are försöker under alla omständigheter alltid att verkligen gå för seger. 

Vinnarkultur är inte korrupt mobbning. 

 

 

 

 

 

Alexander Bervå 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/femininitet

