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Titel  

”Det är alldeles för mycket sport inom idrotten”– En antologi om identitetsskapande genom sport och fotboll 
 
Title 
“There’s too much sports in athletics”– An anthology about creating identity through sports and football 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Fotboll är idag världens största sport, den utspelar sig på jordens alla hörn, från arenor med kapacitet på över 
hundratusen besökare till division 6 Östra Götaland. Den speglar på många sätt samhället och dess många sociala 
skeenden. Detta innebär att den sociala kulturen och de identitetsskapande processer som omger sporten är minst 
lika intressant att se närmare på, precis som med resten av samhället. Denna antologi handlar om hur fotboll och 
identitet kan kopplas samman i allt från läktarkultur till konsumtion. Roberts ”Mann kan väll ha vikka skor som 
helst”, beskriver i den första delen om hur varumärkesföretagen idag marknadsför identitet i samband med sina 
produkter. Calles del ”Läktarvrål” tar upp vad som sker på läktaren bland åskådarna under en fotbollsmatch. I den 
tredje delen ”Fotboll, politik, supporterkultur och identitet” så berättar Besnik om den sociala kulturen bakom de 
italienska fotbollslagen Roma och Lazio, om hur fansen stigmatiserar motståndarlagets supportrar. I den sista delen 
av antologin ”Maskulinitetsbilder inom fotboll och kampsport”, beskriver Ivan relationerna mellan fotboll, 
kampsport och maskulinitet samt synen på identitetsskapande genom idrott 
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Förord 
Den gamle engelske storspelaren Bobby Charlton kallade sin före detta hemmastadion Old 
Trafford där laget Manchester United huserar för ”The Theatre of Dreams”. Det är väl just detta 
som är dagens fotboll och sport i allmänhet, en gigantisk scen för företag, individer, individuell 
skicklighet och identitetsskapande. Citatet ”Det är alldeles för mycket sport inom idrotten” som 
är titeln på denna antologi är hämtat från den svenske affärsmannen Percy Nilsson och kan tolkas 
på flera sätt. Vi har använt oss av det för, till skillnad från Percys affärstänkande, att visa de 
sociala strukturerna som omger sport. Fotboll har länge varit världens största sport men det är 
just på senare år som intresset för dess kulturella status uppmärksammats. I vågen av detta så har 
många forskarrapporter kommit ut, så nu även vår. Vi har valt att se bortom händelserna på 
planen och istället se på den effekt kulturen har på människorna som följer scenens händelser. Vi 
vill tacka vår handledare Magnus Nilsson som till trots för sin ringa fotbollskunskap visat ett stort 
intresse för våra ämnen. Tack Magnus. Vi vill även tacka alla de informanter som har medverkat i 
våra studier, utan er hade detta sannerligen inte varit möjligt. 
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Inledning 

 

Fotboll är utan tvekan världens största sport. Många väljer att se ett lands kultur genom att se på 
sättet de spelar fotboll, detta i sin tur sprider ytterligare fördomar och förstorar ytterligheter. 
England beskrivs som en gentlemannakultur där en spelare kan få böter ifall denne slänger sig för 
att få fram ett fördelaktigt domslut.1 I Italien så lär man ut spelare att ta tillvara på de chanser då 
man kan få tveksamma domslut med sig. Detta ses många gånger som generella sanningar inom 
fotbollen, supportrar dömer då ofta ut resten av kulturen likt lagen på planen spelar fotboll. I 
denna antologi har vi valt att forska kring fotboll och identitetsskapande, detta ämne har vi valt 
för att alla i gruppen är intresserade av fotboll. Vi anser också att fotboll har stor påverkan på 
människors identitetsskapande och genom denna antologi vill vi ta reda på hur detta kan ske. 
Fotboll är intressant för att det engagerar så många människor över hela världen och samtidigt 
väcker det starka känslor. I februari 2007 så dödades en polisman i samband med det sicilianska 
derbyt mellan Catania och Palermo. Debatten i media kretsar ofta kring det faktum att 
fotbollsvåld och upprörande beteende är sanktionerat inne på läktarna. Det finns inga instanser 
som sätter stopp för personer som skriker ”hora” åt domaren. Händelser som ofta skulle ha fått 
betydligt större konsekvenser på öppen gata är inne på arenan nästintill tillåtna. Detta skulle ha 
varit droppen som fyllde bägaren och fotbollsvåldet skulle nu bekämpas med hårda tag i Italien 
men verkligheten blev förstås en annan, som så många gånger innan när människor fallit offer för 
denna sorts våld. Sport är ofta en arena skapad av och för män. Hårda ideal att följas av hårda 
män kan ofta ses som ledordet för den manskultur som kretsar kring idrotten. Världens största 
sport är också en enorm reklamplats för världens företag. Vikten av ”branding” kan nog inte bli 
tydligare. Märkesvara och lagidentitet har gått och blivit minst lika viktigt för såväl företaget som 
supportrarna. I ”Man kan väll ha vikka skor som helst”, fördjupar sig Robert Leijon i hur 
marknadsföringen av produkter kan kopplas till identitet. Calle Leijon har skrivit uppsatsen 
”Läktarvrål” där han studerar atmosfären på en fotbollsarena och hur åskådarna formar sin 
identitet. I ”Fotboll, Politik, Supporterkultur och Identitet” skriver Besnik Mustafa om fotbollslagen 
Roma och Lazio, vilka symboler som finns inom supporterkulturer samt hur supportrarna ser på 
lagen och derbykulturen. Ivan Kovacic skriver om relationen mellan identitetskap och synen på 
maskulinitet bland fotbollsspelare och kampsportsutövare i ”Maskulinitetsbilder inom fotboll och 
kampsport”. I den här antologin har vi alla försökt att se på vilka sätt fotboll påverkar människors 
identitet samt identitetsskapande.  
 

                                                 
1 Clark, Tom. ‘I´m Scunthorpe ‘til I die’: Constructing and (Re)negotiating Identity through the Terrace Chant, Soccer and Society, 
Vol. 7, No. 4, December (2006), Taylor & Francis,s. 499 
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Syfte 
Utgångspunkten för antologin är fotboll men alla medlemmar i gruppen fördjupar sig i olika 
delar, den gemensamma länken för de olika delarna är fotboll och identitet. Syftet med vår 
antologi är att studera de många kulturella förankringarna fotbollen har och hur fotboll kan verka 
som en identitetsskapande faktor hos fotbollsintresserade. 

Metod 
Vi har begreppen fotboll, marknadsföring supporterkultur och maskulinitet som utgångspunkt 
för våra studier i denna antologi. Vi har bland annat gjort en förfältstudie i samband med ett 
arenabesök på en match mellan Hammarby och FC Köpenhamn på Söderstadium. Där 
observerade vi publiken och sedan ville vi se vilken stämning det rådde bland Hammarbyfansen. 
Detta gjordes för att bygga en uppfattning kring läktarkultur och supporterbeteende. Två 
observerade aktivt och förde anteckningar medan två såg det mer som en inblick i den sociala 
kulturen som omger fotbollen. Matchbesöket fungerade på många vis som en inspiration till våra 
fortsatta efterforskningar. Vi har i våra uppsatser använt oss utav dolda och deltagande 
observationer samt kvalitativa intervjuer för att besvara de frågeställningar som vi har i våra 
uppsatser. Observationerna har genomförts på pojklagsträning, chattsidor, och som vi tidigare 
nämnt på fotbollsarenor. Att observera innebär att forskaren sätter sig i en miljö där det sociala 
skeendet som denne vill studera finns och sedan tittar på vad som händer i omgivningen. 
Observationer kan antingen vara dolda eller deltagande. Vid en dold observation så agerar 
forskaren förtäckt på fältet. Forskaren är därmed inte ett identifierbart objekt för de 
observerade.2 Ett exempel på detta kan vara en fotbollsarena där forskaren kanske inte har 
möjlighet att kunna berätta för alla om dennes verksamhet. Det finns även sammanhang där 
forskaren inte vill berätta om sin närvaro på grund av att omgivningen kanske inte agerar naturligt 
i så fall. Med deltagande observation menas att forskaren deltar i det sociala sammanhanget.3 
Forskaren är nu ett utav flera identifierbara objekt för informanterna. Ett exempel på deltagande 
observation kan vara en fotbollsträning. Forskaren informerar här omgivningen om sin roll som 
forskare och de som observeras är medvetna om det. Som hjälp har vi bland annat Alver och 
Öyen Etik och praktik i forskarens vardag4 där etiken främst är i fokus, då ofta i anslutning till olika 
forskningsprojekt. En mer grundläggande bok som vi läst inför själva skrivandet är Närvänens 
bok, När kvalitativa studier blir text5. Den har varit en bra grund till tankeprocessen kring upplägget 
för antologin. 
Materialet, det vill säga observationerna och intervjuerna, har efter insamling analyserats enligt 
grundad teori. Intervjuerna spelades in med hjälp av en MiniDisc och transkriberades därefter. 

                                                 
2 ibid 
3 ibid 
4 Alver, B.G & Öyen, Ö. (1998), Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur 
5 Närvänen, A-L. (1999), När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur  
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Med transkribering menas att man överför tal eller samtal till skriftligt form.6 Vi använde oss utav 
kvalitativa intervjuer i studien. Med kvalitativ intervju menas att intresset främst är riktat mot den 
intervjuades ståndpunkter. Det är en intervjuform där samtalet flyter fritt utan barriärer eller 
alltför förbestämda frågor.  
Informanterna som medverkar i studien kom vi i kontakt med genom bekanta, skolor, 
idrottslag/föreningar och företag. Vissa av informanterna kände vi igen sedan tidigare vilket 
gjorde att intervjuerna blev lite tryggare och friare både för forskaren och informanterna. Under 
studiens gång har vi använt oss av Grundad teori för att koda och analysera empirisk data. 

Grundad teori  
Grundad teori är en metod som man använder efter att data samlats från olika källor, vi använde 
oss av intervjuer och observationer som insamlingsmetod. Efter insamlingen analyserar man 
materialet för att skapa kategorier och begrepp.7 I början är urvalet av det insamlade materialet 
öppet för att senare bli mer precist, på så sätt skapas maximal variation och till sist blir materialet 
tillräckligt selektivt för att grunda analysprocessen.8 Vi märkte detta under våra observationer, då 
vi efter första observationen förstod att vi var tvungna att precisera vad vi ville få ut av 
observationerna Analysen görs för att få fram så mycket information som möjligt kring en 
frågeställning som växer fram i takt med att forskningsprocessen utvecklas. Den här 
forskningsmetoden utnyttjas på bästa sätt om man tillämpar olika typer av insamlingsmetoder 
och datakällor. Observationer och intervjuer, som vi använde oss av, är de mest givande 
insamlingsmetoderna när det teoretiska urvalet tillämpas.9

Kodningen är en viktig del av arbetsmetoden när forskaren använder sig utav Grounded Theory. 
Kodning innebär att forskaren sätter förklarande etiketter på sitt material, koder som sedan 
används för att dela in materialet i kategorier. Kodningen ger forskaren idéer om hur denne ska 
ordna materialet inom olika innerbördskategorier samt efter vilka principer det kan göras, dvs. 
konceptualiseras. Genom komparationen eller den konstant jämförande analysen som den även 
kallas växer olika begreppskategorier fram och dessa revideras och verifieras. Exempel på 
kategorier vi använde oss av i vår analys var hatstämning och reaktionsframkalla. Vi delade efter det 
in vårt material under de olika kategorierna. Kodningen följer principen för det teoretiska urvalet 
och forskningsintresset fokuseras på de områden och grupper som kan ge en större variation i 
skapandet av begreppen, relationerna mellan dem samt en fördjupning i de viktigaste 
processerna.10 När den här metoden tillämpas så arbetar momenten teoretiskt urval av data, 
kodning, komparation och konceptualisering ständigt i en process med varandra. Något som vi 
                                                 
6 Guvå, Gunilla. Hylander, Ingrid. Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, Liber AB, Stockholm (2003) s. 
69 
7 Ibid s. 45 
8 Guvå, Gunilla. Hylander, Ingrid. Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, Liber AB, Stockholm (2003) s. 
34. 
9 Ibid. s.35.  
10 Ibid. s. 44. 
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fick erfara under våra analyser då vi flera gånger fick nya uppslag och fann nya kategorier. Guvå 
och Hylander beskriver den här processen som en fläta med tre slingor som börjar med urvalet, 
går vidare till kodningen och komparation för att sedan komma till en modifierad frågeställning 
som har kommit fram genom konceptualisering och till sist komma tillbaka till det teoretiska 
urvalet. Alla ”slingor” finns med under hela processen men de byter ständigt plats. Slingorna är 
svåra att följa under hela processen men de hjälper forskaren att hålla riktningen.  

Etik  
Vi har utgått från Vetenskapsrådets etiska förhållningsregler.11 Vi har informerat våra informanter 
om våra skyldigheter gentemot dem och att deras namn samt personuppgifter, kommer att hållas 
konfidentiella enligt individskyddskravet. I individskyddskravet ingår det fyra olika delar:  
Till en början så informerar forskaren informanterna om vad det är som gäller för 
undersökningen samt vilken roll informanten kommer att ha i den. Informationskravet är en 
grundläggande del i processen när forskning bedrivs. Framför allt eftersom informanterna måste 
vara väl informerade för att på bästa sätt ge sitt samtycke till medverkan. Efter detta följer 
samtyckeskravet där informanterna ger sitt samtycke eller väljer att inte medverka i 
undersökningen. En känslig del av samtyckeskravet är när barn under femton år intervjuas, så är 
det viktigt att forskaren har fått ett godkännande från både barnet och föräldrarna. Ett annat 
väldigt viktigt krav som måste följas när forskning bedrivs är konfidentialitetskravet. Med 
konfidentialitetskravet menas att forskaren inte lämnar upp mer än nödvändiga uppgifter om 
informanterna. Intervjuplats, informanternas riktiga namn, bostadsort, är exempel på vad som 
inte ska redovisas av forskaren i det färdiga arbetet. Till sist skall nyttjandekravet följas. Med 
nyttjandekravet menas att forskaren endast ska, och får, använda materialet som samlas in genom 
observationer och intervjuer till forskningens syfte12. Forskaren får alltså inte använda materialet 
för något annat än forskning. 
Steinar Kvale beskriver hur ett moraliskt forskningsbeteende är mer än enbart den etiska 
kunskapen samt de kognitiva valen. Ett moraliskt forskningsbeteende omfattar hela 
personligheten hos forskaren, engagemanget och känsligheten inför moraliska frågor och 
handlingar.13 Därför har vi kontinuerligt, inom gruppen, haft en aktiv diskussion gällande moral 
och etik. De diskussioner som brukar föras kring de etiska principer som rör samhällsforskningen 
har av Bryman delats upp på ett bra sätt, då han beskriver Diener & Crandalls fyra huvudsakliga 
etiska områden där man som forskare ska visa extra hänsyn vid skyddandet av informanter. Vi 
har efter bästa förmåga försökt att eftersträva dessa riktlinjer när det kommer till skyddandet av 
informanter.  
Man skall ha extra vaksamhet: 

• Om det förekommer någon skada för deltagarnas del, 
                                                 
11 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
12 Kaijser, L & Öhlander, M. Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur, Lund (1999) s. 51
13 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur, Lund (1997) s. 111 

http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
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• Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida, 
• Om man inkräktar på privatlivet, 
• Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig 

information.14 
Vi anser efter att ha diskuterat kring de etiska krav som ställs på forskning, att vi till största 
möjliga del har försökt följa de etiska kraven, och lyckats bra. Alla i gruppen anser att i alla fall de 
fyra ovanstående områdena har följts bra och ingen utav oss tror att informanterna har eller 
kommer ta skada. 

Vad är identitet? 
Vad är då identitet? Vi tänker här beskriva och försöka förklara samt problematisera begreppet 
identitet. Många anser att identitet idag har att göra med livsstil, alltså ett sätt att leva eller att 
porträttera sig i samhället. Tidigare så var identiteten starkt förknippad med yrket och yrkesrollen 
på arbetsplatsen men allteftersom samhället blivit mer rörligt och arbetsmarknaden blivit mindre 
cementerad i olika yrkesroller så har fokusen på identiteten flyttats från yrket till vardagslivet. 
Begreppet livsstil är då idag det som många gånger bäst symboliserar identiteten. Men det finns 
fortfarande många starka identitetsskapande processer som är fast förankrade i samhället. 
Begreppen manligt och kvinnligt styr många gånger människor till hur de ska förhålla sig till 
samhället, en man respektive kvinna kan i vissa fall ha helt olika utgångspunkter och 
förhållningssätt till grunderna för identitetsskapande. Ett exempel på en identitetsteori kan här 
vara genus som handlar om det socialt skapade könet. Genus syftar på att vi som människor inte 
är biologiskt determinerade att bete oss som man och kvinna utan uppfostras till att bete oss som 
man och kvinna. Vi får tidigt lära oss vad som är det rätta samt det felaktiga beteendet för hur 
vårt kön skall bete sig. Det finns artiklar för införskaffning som är specifikt tillverkade för de 
olika könen exempelvis kläder eller för barn, leksaker. Det finns också vissa artiklar som många 
gånger ej är socialt accepterbara för endera könen att använda när de för sig i samhället. Män får 
exempelvis inte använda kjolar eller smink eftersom de är starkt förknippade med den kvinnliga 
identiteten. En viktig skillnad som många gånger tas upp mellan identiteten och livsstilen är just 
livsstilens föränderlighet. Livsstilsidentiteterna går att konsumera och kan anpassas till olika 
sammanhang beroende på hur man som människa vill porträttera sig. I vår studie så tar vi upp 
kampsportare och fotbollssupportrar/spelare. Att visa tillhörighet till ett lag kan lätt göras genom 
att konsumera lagets färger och symboler men att visa denna livsstil/identitet är inte nödvändig i 
alla sociala sammanhang. Man går exempelvis inte så ofta till jobbet i supporterskruden utan där 
är det istället ”arbetarskruden” som tar vid. Samhället består alltså många gånger av ett slags 
”frontstage/backstage” persona där människor låter olika identiteter vara för display beroende på 
vilket sammanhang personen verkar inom. Detta får inte misstolkas som att en supporter kan 
byta från grönvitt till gulsvart bara för att passa in. Supporterkulturen och supporterskapet till det 

                                                 
14 Bryman, A Samhällsvetenskapliga metoder  Liber AB, Malmö (2004) s. 443  
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egna laget är starkt rotat i personen. Den sociala identitetsteorin är ett klassiskt exempel på hur 
man teoretiskt kan förstå hur människor använder sig av olika identiteter i olika sociala rum. Den 
sociala identitetsteorin av Richard Jenkins beskriver hur kollektiv identifikation väcker starka 
föreställningar hos människor om att vi på vissa plan är väldigt lika varandra.15 Jenkins beskriver 
att människor måste känna att de har något gemensamt med andra individer. Oavsett hur vag 
denna känsla än är, så är föreställningen om likhet viktig i bildandet av sociala grupper. Likhet, 
skriver Jenkins, kan dock inte formas utan att differentiering mot andra grupper sker.16 Helena 
Lindholm fortsätter beskriva att sociala identiteter (exempelvis man, fotbollspelare, ungdom, 
studerande) kommer från sociala roller som finns i samhället, sociala identiteter är dock inte 
synonymt med sociala roller. En social roll innebär att individen anammar det beteende som 
förväntas av henne när hon intar en viss position i samhället. De sociala rollerna delar upp 
samhället i olika delar och de sociala identiteterna delar upp individen i olika delar.17 Vi anser och 
tror att människor idag kan röra sig i ett betydligt bredare socialt sammanhang än vad man kunde 
förr i tiden. Detta har som sagt fungerat som en kort introduktion till vad identitet kan betyda, vi 
kommer i våra enskilda delar gå in djupare på teoretiska resonemang relaterade till våra studier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Jenkins, Richard, Social identity, second edition, Routledge, London, (2004) s. 79 
16 ibid 
17 Lindahl, Helena Konsumtionsbeteende och sociala identiteter – om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling Licentiatuppsats vid Umeå Universitet (2006) s. 21 
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”Man kan väll ha vikka skor som helst”                   
Om identitisskap inom fotboll och marknadsföring 

Robert Leijon 

Inledning 
Inför Fotbolls VM i Tyskland 2006 skedde det en rad nylanseringar av produkter. Som en följd 
av dessa produkter kom även en rad nya reklamfilmer för att föra fram budskapet om dem. Nike, 
världens ledande producent av sportartiklar, lanserade sin Joga Bonito reklam med spelare som 
Ronaldinho, Rooney, Ronaldo och Zlatan som frontfigurer. De var där för att representera Joga 
Bonito, det som på svenska översätts till det vackra spelet. Adidas har sedan länge varit den största 
aktören inom fotbollen. I VM-finalen 1990 så var den enda icke-Adidas sponsrade artikeln på 
planen domarens visselpipa. I VM 1970 bad Pelé domaren att avvakta med att blåsa igång finalen 
mot Italien. Han böjde sig då ned och knöt sina Puma skor långsamt inför miljontals med tv-
tittare. Långsamt börjar då nu även företagen att knyta an sina produkter till identiteten.  
Adidas har en väldigt tydlig reklam i senaste numret av Match en tidning som ges ut av 
butikskedjan Stadium. Texten lyder som följer: 

 

LAGSPELARE ELLER INDIVIDUALIST? VILKEN SPELARTYP ÄR DU? TVÅ 
SPELSTILAR, TVÅ SKOMODELLER 

Två laguppställningar med olika spelstil och skomodeller gör upp i stjärnmötet som i kallar 
Predator vs Tunit. Predator FC symboliserar de lojala lagspelarna som ofta har en central roll 
på mittfältet och bär lagkaptensbindeln. Spelaren i F 50 Club de Fútbol uppträder i Tunit-skor 
och är artisten med de kvicka fötterna som ofta spelar på topp och är lagets målskytt. Predators 
motto är: ”Varje hjälte behöver ett lag” medan Tunits motto är ”Varje lag behöver en hjälte”18

Denna text befinner sig ovanför samt till vänster om bilden på de två avbildade lagen. En relativt 
fotbollskunnig person kan se ganska snabbt att dessa två lag innehåller två skilda spelartyper.  
Detta kan ses som ett väldigt tydligt exempel på diskussionen jag kommer att föra i uppsatsen. 
Även om Adidas här varit väldigt tydliga så betyder det inte att de andra företagen inte för samma 
resonemang. I den gruppintervju jag genomförde med en grupp elva- till tolvåriga pojkar så 
uppfattade samtliga Nike som märket vars skor står för teknik och flärd. Reklam idag, till skillnad 
för mot blott 10 år sedan, har tagit ett allt större steg från varan i sig, dess kvalitet, dess ursprung 
och så vidare, och in på intimsfären där vi formar vår identitet med hjälp av den. Ett viktigt steg i 
marknadsföringen av lag och själva fotbollskulturen är supportrarnas godkännande och att det 

                                                 
18 Tidningen Match Nummer 2 2007 s. 22 
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inte känns som ett intrång på fotbollskulturen/lagidentiteten och själva livsstilen som omger 
laget, från företagets sida.19

En sådan sak som begreppet livsstil kan te sig som självklart men är ändå väldigt svårt att 
applicera på traditionella kulturer förklarar Anthony Giddens.20 En livsstil eller ett val av livsstil 
implicerar en mängd möjligheter och just därför något som man aktivt söker efter, lägger till sig 
och inte ärver. Giddens skriver vidare att begreppet livsstil ofta anses ha sitt ursprung i just den 
rena konsumtionssfären.21    
Uppsatsens fokus ligger på fotboll och dess kultur som ett instrument för identitetsskapande. Min 
uppsats kommer att beskriva en fördjupning i hur marknadsföringen av fotbollsprodukter kan 
kopplas till identitet. Eftersom fotbollen, fotbollslag i många fall är starkt anknutna till en persons 
identitet så kan en vara framhävas väldigt specifikt till en grupp människor.22 Speciella spelare får 
stå för en speciell spelstil, en ideologi som företaget står för. Redan i tidig ålder lär sig barn vad de 
olika märkena och deras produkter står för, de kan då bestämma sig för vilken typ av 
fotbollsspelare de vill vara och då också vilken människa de ska vara.   

Syfte och frågeställningar 
Målet med min uppsats är att försöka belysa sambandet mellan identitetsskapande och 
marknadsföring inom fotbollskulturen samt vilka slags sociala och kulturella värden det är som 
förmedlas genom reklamen och marknadsföringen av fotbollsrelaterade artiklar. 
Mina frågeställningar lyder: 

• Vilka föreställningar finns det om varumärkens identitet? 
• Kan en enskild produkt bryta mot de föreställningar som varumärket fått och stå för en 

ny identitet? 
• Vad för slags tankegångar finns det om marknadsföringen av produkter som är/utger sig 

för att vara identitetsskapande?   

Disposition 
Jag kommer att först presentera en beskrivning av fältet. Där beskriver jag hur det har sett ut och 
känts som i min datainsamling. Efter detta kommer ett avsnitt om metod där jag beskriver vilka 
metoder jag använt mig utav i min hantering av det insamlade materialet. En diskussion om etik 
följer efter det innan jag presenterar mina grundläggande teoretiska ståndpunkter. Efter detta 
kommer ett stycke om tidigare forskning som även fungerar som en sorts kontextualisering till 

                                                 
19 Oppenheuisen, Joke, Van Zoonen, Leisbet, Supporters or customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football, Soccer and Society Vol. 7, No. 1, Januari (2006), pp. 62-75 s. 62 
20 Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet Daidalos AB, Göteborg (2005) s. 102 
21 ibid 
22 Oppenheuisen, Joke, Van Zoonen, Leisbet, Supporters or customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football, Soccer and Society Vol. 7, No. 1, Januari 2006, pp. 62-75 s. 62 
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min uppsats. Därefter kommer analysen av mina intervjuer innan den sammanfattande 
slutdiskussionen. 

Metod 
Metoden som jag skall arbeta utefter är Grundad Teori som finns mer utförligt beskriven i den 
inledande gemensamma delen av antologin. När jag väl samlat ihop mitt material har jag använt 
mig utav Guvå och Hylanders Grundad Teori.23 Boken är som de beskriver den ”ett 
teorigenererande forskningsperspektiv” ett hjälpmedel i datainsamlingen. Jag har då med hjälp av 
Grundad Teori kodat och kategoriserat mina intervjuer. Detta var en svår process i början då jag 
inte riktigt visste vad som var rätt och fel, fanns det ett rätt eller fel? Senare i arbetsprocessen 
lossnade detta dilemma och jag fick fram bra begreppskategorier. Precis som Guvå och Hylander 
skriver så var resultatet av den första kategoriseringen en preliminär konceptualisering som i sin 
tur ledde till nya teoretiska urval av data.24 Jag skulle beskriva detta, som så många andra, som en 
stor pusselläggning. Man lägger bitarna i olika högar och kan då bestämma vad som är viktigt och 
inte.25

Bakgrunds samt Fältbeskrivning 
Mitt fält är fotboll och marknadsföring. De analytiska verktyg som ligger till grund för studien är 
varumärkena, Adidas, Nike samt Puma. Jag har som grundläggande empirisk bakgrund reklamen i 
en mängd tidskrifter med ett gemensamt sportfokus under 2006/2007. Reklamen i dessa 
tidningar samt reklamskyltar och TV-reklam, utgör den bakgrund för de uppfattningar som blivit 
anledningen till varför jag gör denna studie. Dessa tidningar är, Match som är butikskedjan 
Stadium’s egen fotbollstidning. Tidningen innehåller en rad artiklar om fotboll samt krönikor av 
bland annat de gamla fotbollsproffsen Glen Strömberg och Malin Moström. Det görs även 
reklam för nya fotbollsskor samt andra varor och tjänster som Stadium förmedlar. En annan 
tidskrift är Aftonbladets Sportmagasinet, som kommer ut månatligen. Den innehåller ett brett 
sportfokus, långa reportage samt intervjuer med idrottare. Den sista tidningen är magasinet Offside 
som är strikt inriktat på fotboll och kommer ut en gång varannan månad. Det är alltså inte 
tidningarna själva som ligger till grund för analysen utan den marknadsföring av produkter som 
finns i dem har fungerat som empirisk bakgrund och byggt mina märkesuppfattningar. Utöver 
detta har jag även använt mig utav fältobservationer och intervjuer. Jag har genom e-post 
kontaktat ungdomsansvariga för ett fotbollslag där jag genomfört mina observationer. Syftet med 
mina observationer var att se om det fanns något slags utropat varumärke/sko som återfanns hos 
vissa spelare/spelartyper. Mina observationer var inte dolda utan pojkarna var fullt medvetna om 
min närvaro och kunde ständigt se mig. På grund av den avgränsade plats som jag befann mig på 
blev jag en av flera identifierbara individer. Jag var ej heller på något sätt deltagande i deras 
                                                 
23 Guvå, Gunilla, Hylander, Ingrid, Grundad Teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, Liber AB, Stockholm (2003) 
24 ibid s. 45 
25 ibid s. 102-103 
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träningsaktiviteter, utan satt vid sidan av och antecknade.26 Jag har även insett att man kan 
bedriva virtuella fältundersökningar på Internet, mest för att se någon slags form av åsiktsflöde 
som kan ligga till grund för uppfattningar hos individer.27 På spelsajten blip.se finns ett spel vid 
namn powerfootball som i sin tur är ett spel sponsrat av Adidas. Spelet är ett multiplayerspel28 där 
man styr spelarna i realtid precis som de dominerande fotbollsspelen FIFA samt Pro Evolution 
Soccer. Öhlander beskriver Kaijsers arbete i etnologiskt fältarbete att begreppet observation 
egentligen är missvisande eftersom det enbart syftar till ”att se”. En observation involverar alla 
sinnen. Då Kaijser i hans arbete bedrev observationer hos lanthandlare gick han igenom 
butikerna sinne för sinne. Ljuden dofterna, ljuset hur butiken var inredd osv.29 Jag anser att detta 
även skulle kunna göras virtuellt. Om än inte med alla sinnen så kan man skapa sig en rumsligt 
spatial bild över en webbsida genom att till exempel i mitt fall spela powerfootball. Mina val av 
informanter baseras på det sociala skeendet som ligger till grund för mina frågeställningar i denna 
studie. Jag ville att ämnet som jag diskuterar skulle få en så bred informantbasis som möjligt. 
Detta har genomförts, anser jag, med hjälp av synsätt och åsikter från, fem stycken 11-12 åriga 
skolpojkar, två stycken unga män som var 24 år, en man i trettioårsåldern som arbetar inom 
marknadsföring samt ytterligare en man i trettioårsåldern som tidigare arbetat som 
sportbutikschef. Mina intervjuer genomfördes i så stor utsträckning som möjligt hos 
informanterna. Det vill säga när jag intervjuade de yngre skolpojkarna gjordes detta på deras 
skola, det samma gällde mina två äldre informanter ”Kristian” och ”Hassan” vars intervjuer 
genomfördes på deras universitet. Mina intervjuer med ”Peter” som arbetar på 
marknadsföringsavdelningen hos ett stort sportmärke, samt ”Leffe” som tidigare varit 
sportbutikschef gjordes dock på telefon.  

Intervjuer 
Mina intervjuer har varit av den halvstrukturerade/semistrukturerade typen. Detta för att det ger 
intervjuguiden ett visst mått av struktur inför intervjun men ändå öppnar metoden för fortsatt 
frågeställning och stänger inte in mig i ett alltför trångt hörn.30 Jag behöver alltså inte känna mig 
låst av en intervjuguide som inte tillåter uppföljning på intressanta tankegångar. 
Mina intervjuer var stundtals väldigt svåra att genomföra och jag kände en stor lättnad då jag 
hade mina intervjuer med Peter och Leffe som är sakkunniga. Anledningen till detta är att det 
självklart är lättare för Peter och Leffe att relatera till mina frågeställningar. Som insatta i ämnet 
kunde de direkt koppla vad det var jag försökte säga och få fram det till sitt eget område av 
expertis. Lars Kaijser och Magnus Öhlander diskuterar detta i sin bok Etnologiskt fältarbete. De 
                                                 
26 Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur, Lund (1999) s. 74 
27 Oppenhuisen, Joke, van Zoonen, Liesbet, Supporters or Customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football,  Soccer and Society Vol. 7, No. 1, January 2006, pp. 62-75 
28 Multiplayer är en typ data/tv-spel där flera personer kan vara med i spelet samtidigt. I de flesta av dessa 
multiplayerspel så kämpar man mot varandra men det är även vanligt förekommande med lagspel.  
29 Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur, Lund (1999) s. 77, 78 
30 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund (1997) s. 121 
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skriver att utformningen och upplägget av en intervju alltid är beroende av det kunskapsmål man 
har.31 Detta tycker jag stämmer väldigt väl med de intervjuer jag genomförde med Peter och 
Leffe eftersom detta var de intervjuer då bägge hade goda kunskaper om ämnet. Den svåraste 
intervjun att genomföra var den gruppintervju jag hade med elva och tolvåringarna. Detta på 
grund utav att jag var tvungen att anpassa språket, göra det enklare, vilket också lätt leder till att 
man kan missa en poäng eller två. I min intervju/er med Hassan och Kristian kändes det som ett 
mellanting av de två. Hassan och Kristian är visserligen mycket kunniga inom ämnet fotboll men 
kanske inte fullt så kunniga inom marknadsföringen av varumärkena och produkterna. När jag 
transkriberat mina intervjuer, det vill säga överfört tal till skrift, så har jag valt att skriva i talspråk. 
Anledningen till detta är för att jag anser att man får en större känsla för intervjun. 

Observationer 
Mina observationer genomfördes som sagt hos ett pojklag och spelarna var i åldrarna elva till tolv 
år. Ett problem i detta var att jag i början inte fick chansen att presentera mig, utan träningen 
startade väldigt snabbt. Pojkarna undrade då vem jag var och var väldigt nyfikna på mig. En del 
av dem frågade snabbt vem jag var medan de drack vatten. Träningen i sig stördes inte av detta 
men det blev ett litet störningsmoment för mig, då jag kände att det kunde ha varit bra för 
pojkarna om de varit insatta ifrån början om varför jag var där. Mina observationer blev dock lite 
utav en besvikelse (förutom på den underbara fotboll jag fick se) då jag inte kunde få ut mycket 
utav dem kopplat till mina frågeställningar. Träningen i sig var mycket bra och strukturerad vilket 
medförde att den var väldigt dålig för mig att observera. På grund av att träningen var så pass 
organiserad gavs det inte mycket utrymme till frihet och lek. Jag kunde alltså inte se riktigt hur 
pojkarna ville uttrycka sig individuellt eftersom de befann sig inom en ram satt av hur en träning 
är utformad till skillnad mot hur det är att kunna leka fritt.   

Etik 
Då jag har intervjuat barn eller ungdomar, har jag haft en hög medvetenhet om att detta kan vara 
etiskt känsligt. Jag kände dock att de frågor jag ställde, inte var på något djupt emotionellt plan 
utan mer ytligt. Frågorna var ett sätt att bekräfta eller dementera mina tankegångar om företagens 
marknadsföring som allt mer kopplas ihop med människors identitet. Då själva ämnet fotboll inte 
är vidare känsligt så var det inga problem med att hitta informanter. Vare sig ett ämne är etiskt 
känsligt eller ej behöver dock inte vara en anledning till att det kan vara lätt att få tillåtelse in i ett 
fält. Men ämnet fotboll i sig engagerar många människor och många har inga problem att prata 
om det utan tycker snarare att det är kul, vilket många av mina informanter sade efter intervjun.  
Frågor som ställdes under intervjuerna kunde låta ungefär såhär ”kan du känna samhörighet med 
dig själv, spelaren, hans spelstil och hans fotbollsskor/kläder”.32  

                                                 
31 Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund (1999) s. 62 
32 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 2002, Malmö s. 440-441 
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Jag har i mina intervjuer informerat informanterna om vilka rättigheter de har. Då barn har varit 
involverade har jag även kontaktat deras föräldrar så att de varit införstådda i situationen. Det 
som är av stor vikt anser jag är att man förutom föräldrarna även får ett godkännande av barnen. 
Jag har eftersträvat att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer som gäller humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning. Jag tycker att de fyra huvudkraven33 faktiskt hjälper en i 
forskningen. Det ger en sorts trygghetskänsla då man har dem att luta sig mot.  

Grundläggande teoretiska ståndpunkter  
Helena Lindahl skriver i Konsumtionsbeteende och sociala identiteter att Kleine et al gör en distinktion 
mellan sociala identiteter, sociala roller, det globala jaget samt identitetsideal. De menar att sociala 
identiteter (exempelvis man, fotbollspelare, ungdom, studerande) kommer från sociala roller, 
sociala identiteter är dock inte synonymt med sociala roller. En social roll innebär den plats där 
individen anammar det beteende som förväntas av henne när hon intar en viss position i 
samhället. De sociala rollerna delar upp samhället i olika delar. De sociala identiteterna delar upp 
individen i olika delar. Helena Lindahl skriver utifrån Kleine et al att;  

 

Om samhället är summan av alla sociala roller, är individen summan av alla sociala 
identiteter.34

Det globala jaget är summan av alla sociala identiteter och utgör individens övergripande 
uppfattning om vem hon/han är som person.35  
Utöver detta finns även det som kallas identitetsideal. Detta är individens uppfattning om vad 
som är den ideala sociala identiteten. Alla dessa egenskaper skapar kognitiva (förståelse) scheman 
i människans hjärna. Detta medför att individen ser saker i sitt sammanhang och får en 
uppfattning om sig själv. Genom iakttagelser av egna upplevelser och genom feedback från social 
interaktion med andra individer så påverkar detta hur individen för sig i samhället samt 
bestämmer hur individen fattar konsumtionsbeslut.36 För att förtydliga detta resonemang skall jag 
nu relatera det till min egen studie. Den sociala identiteten är då hur individen ser sig själv som 
fotbollspelare, inklusive hur denne beter sig, ser ut, pratar, känner sig som samt använder de 
konsumtionsföremål och upplevelserum relaterat till den sociala identiteten. Konsumtionsföremål 
skulle då här vara exemplet fotbollsskor och de upplevelserum som kan beskrivas är den 
allmänna upplevelseindustrin som omger fotbollen, fotbollsstadion, tv-program, tv-spel med 
mera. Den sociala rollen som den sociala identiteten härstammar ifrån är hur individen uppfattar 
en typisk fotbollspelare. Som exempel på detta kan vara hur unga pojkar ser skillnad i en mittback 
respektive en yttermittfältare. Identitetsidealet handlar om hur individen uppfattar vad som är 
                                                 
33 Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
34 Lindahl, Helena Konsumtionsbeteende och sociala identiteter – om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling Licentiatuppsats vid Umeå Universitet (2006) s. 21 
35 ibid 
36 ibid 
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idealt för en specifik fotbollspelare.37 Jag vill även anknyta detta till de idéer som Giddens har 
angående vikten av en livsstil i dagens samhälle. Som Giddens säger så anses just begreppet 
livsstil ofta att ha att göra med just konsumtionssfären.38 Då livsstil ofta har att göra med hur 
man vill porträtteras i samhället så anser jag inte att steget mellan livsstil och identitet är långt. 
Denna uppfattning om livsstil och identitetsskapande som något väldigt närliggande har jag som 
grund för min studie. 

Tidigare forskning, kontextualisering 
De flesta fotbollssupportrar vill inte gärna diskutera deras klubbar i termer kring kommersiella 
strategier skriver Joke Oppenhuisen och Liesbet van Zoonen i deras inlägg i debatten, Supporters 
or Customers? Fandom marketing and the political Economy of Dutch Football. Diskussioner om fotboll 
skall handla om det som sker på plan och inte kring de ekonomiska faktorer som byggts upp vid 
sidan av som faktiskt finansierar verksamheten.39 Detta är något som jag kan bli förvånad över, 
egna erfarenheter visar ofta tvärtom, finansieringen och den företagsverksamhet som idag omger 
fotbollen kan vara minst lika intressant att diskutera som sporten själv. En tidskrift som är 
utgiven för just detta syfte är Sport Marketing Around the World. Här skrivs det om den 
affärsverksamhet som idag driver sporten. Oppenhuisen och Van Zoonen skriver vidare att 
många klubbar idag ser dess gräsrötter, supportrarna, inte som just supportrar utan som kunder. 
När supportrar blir behandlade på detta sätt så förändras relationen från en social och emotionell 
koppling till att enbart bli en ekonomisk.40 Detta beskriver de som en av de största spänningarna i 
dagens klubbfotboll. När Arsenal41 nyligen bytte arena från den gamla art deco arenan Highbury 
till nya Emirates Stadium42 så var fansens protester högljudda mot den strikt kommersiella 
vinningen samt mot den eventuella lagidentitet som skulle gå förlorad i samband med detta. Även 
ekonomer var skeptiska mot detta trots att det var ett av de största sponsoravtalen som någonsin 
gjorts inom brittisk sport, värderat till runt 100 miljoner pund. Anledningen till oron är just på 
grund av att det finns alltför få om än några naturliga kopplingar som kan göras mellan klubben 
och dess nya sponsor.43 Trots att fotbollen ser ut som en högst välmående marknad med 
transfer44summor på hundratals miljoner samt tv-avtal som är värda flera miljarder och borde 
vara en marknad som står under normal ekonomisk regulation så är inte fallet så. Faktum är att 
enbart en handfull klubbar kan budgetera i miljoner med pund och euros. Flera av dem är 

                                                 
37 ibid s. 22 
38 Giddens, Anthony, Modern och självidentitet, Daidalos AB Göteborg (2005) s. 102 
39 Oppenhuisen, Joke, van Zoonen, Liesbet, Supporters or Customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football,  Soccer and Society Vol. 7, No. 1, January 2006, pp. 62-75 s. 62 
40 ibid s. 63 
41 Arsenal är en London baserad klubb som anses vara en av de 5 största klubbarna i engelsk fotbollshistoria. De 
spelade bland annat Champions League finalen mot Barcelona 2006. 
42 Emirates är ett Dubai baserat flygbolag 
43 Sport Marketing Around the World Volume 14, Number 3 2005 s. 197 
44 Transfer är när en spelare köps från en klubb till en annan. 
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dessutom beroende av mycket rika ägare som före detta italienska premiärministern Silvio 
Berlusconi och AC Milan samt, ryske Roman Abramovich och Chelsea men även Thaksin 
Shinawatra, den thailändske premiärministern som försökte köpa 30% av Liverpool för det 
thailändska folket år 2004.45  

Fotboll – en produkt till salu 
I Holland har nu många lag fått problem med balansräkningen eftersom länsregeringarna inte 
längre kan ge ekonomisk hjälp till lagen på grund av att det strider mot de frimarknads 
förhållanden som EU förordar.46 En av de nya strategierna som klubbarna satsar på är att 
förvandla sig själva till en produkt som kan säljas. Detta kan dock vara något som inte bara 
innebär fördelar för ett företag som nu vill expandera in på fotbollsmarknaden. Uttrycket 
”branding” innebär att en produkt blir synonymt med ett koncept, en idé, en filosofi eller en 
annan produkt. Detta blir allt mer frekvent i dagens klubbfotboll, företagslogon som täcker 
bröstet måste också stå för klubbens värderingar. Den holländska storbanken ABN-AMRO har 
sedan länge haft ett samarbete med Amsterdam klubben Ajax. Det gemensamma mottot som 
företaget och laget har i sina annonskampanjer ”Het begint mit ambitie” (det börjar med 
ambition) blev efter försäljningen av Zlatan Ibrahimovic till Juventus 2004, utsatt för en 
parodikampanj av fansajter till Ajax. Supportrarna bytte ut sista ordet ”ambitie” till ”geld” 
(pengar) som en sarkastisk pik riktad mot styrelsen och banken.47 Om en klubb skall lyckas med 
konsten att förvandla sig till en produkt så måste den utåtriktade kommunikationen stämma 
överens med supportrarnas upplevelse om vad som är essensen i klubben skriver Oppenhuisen 
och Van Zoonen. Tradition är det som värderas högst i supportrarnas upplevelse i vad som 
definierar deras klubb, förändringar är någonting som inte skall eftersträvas. Vid en lyckad 
branding bör tre frågor ställas enligt Oppenhuisen och Van Zoonen varav den första är: Vilka är 
värderingarna hos supportrarna? Vilka värderingar tillskriver supportrarna deras klubb? Hur är 
sambandet mellan de personliga värderingarna samt de värderingar som supportrarna tillskriver 
klubben.48 Dessa tre frågors svar är det som bör utgöra basen i en sponsringskampanj mellan ett 
företag och en klubb. Just lojaliteten till klubben är det som kan vara eftersträvansbart i projektet 
att förvandla sig till en produkt. Brendan Richardson skriver i sin rapport, New Consumers and 
Football Fandom: The Role of Social Habitus in Consumer Behaviour, att lojaliteten hos ”sports fans” 

                                                 
45Oppenhuisen, Joke, van Zoonen, Liesbet, Supporters or Customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football,  Soccer and Society Vol. 7, No. 1, January 2006, pp. 62-75s. 64  samt Tidningen The Guardien, dokument 
Kop Thai 07-04-12 kl 12:55 
46 Oppenhuisen, Joke, van Zoonen, Liesbet, Supporters or Customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football,  Soccer and Society Vol. 7, No. 1, January 2006, pp. 62-75s. 64 
47 ibid s.63,64 
48 ibid s. 65 

http://football.guardian.co.uk/comment/story/0,9753,1213988,00.html
http://football.guardian.co.uk/comment/story/0,9753,1213988,00.html
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som konsumenter är något som blivit fastrotat i akademisk forskningsagenda de senaste åren.49 
Sport är lätt att knyta an till en identitet och på det viset också positivt för företag att använda sig 
utav i deras branding processer. Robert Madrigal förklarar det på följande vis. 

What sponsors need now are not more signs, but opportunities to connect with consumers… 
Value today rests exclusively with properties that deliver loyal audiences and activation vehicles that 
allows sponsors to create brand preference50

I artikel The Influence of Social Alliances with Sports Teams on Intentions to Purchase Corporate Sponsors’ 
Products skriver Robert Madrigal att den sociala identifikationsprocessen sker i tre steg. Först sker 
en social kategorisering där individen och andra uppfattas, definieras samt blir erkända som 
medlemmar av en specifik social grupp. Nästa steg lärs de gemensamma, representativa 
attributen, beteenden och normerna in. Det som definierar och differentierar gruppen. Det sista 
steget är självstereotypifiering vilket involverar att tillämpa de upplevda normerna från gruppen 
till det egna beteendet.51 Supportrar av ett lag lär sig då att man skall heja på det egna laget, bua ut 
motståndarna samt häckla domaren. Detta tycker Madrigal att man direkt kan relatera till 
sponsorskap och konsumtion: 

It is reasonable to expect, therefore, that an intention to purchase products from a company 
that provides financial support to the object of a psychological group’s affection is likely to be 
greater when such an intention is viewed as an informal norm that is supported by members of 
the group.52    

Eftersom man nu insett att det går att koppla ett varumärke till en specifik grupps lojalitet mot 
exempelvis ett lag, så kan man utöka sin kundkrets och därmed öka den ekonomiska vinningen. 
Kan man då inte koppla samman sitt varumärke till olika spelartyper och identiteter på planen? 
En ny sorts branding där sportvarumärkesföretagen knyter an sina produkter till olika spelare och 
därmed försöker få sina produkter att bli synonyma med olika positioner/spelare på 
fotbollsplanen. Denna process tänker jag nu beskriva.  

Beskrivning av informanter 
Samtliga namn i uppsatsen är fingerade, mig själv representeras av den första bokstaven i mitt 
namn det vill säga R som i Robert. 
Den första grupp som jag intervjuade var ett gäng pojkar i åldrarna elva till tolv. De var fem till 
antalet och alla aktiva inom klubbfotboll.  

                                                 
49 Richardsson, Brendan, New Consumers and Football Fandom: The Role of Social Habitus in Consumer Behaviour, 
Department of Manegement and Marketing, University College Cork, Irish Journal of Management; 2004, Vol. 25 
Issue 1, p88-100, 13p 
50 Madrigal, Robert, The Influence of Social Alliances with Sports Teams on Intentions to Purchase Corporate Sponsors’ Products, 
Journal of Advertising, Volume XXXIX, Number 4 Winter 2000 
51 ibid 
52 ibid 
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Magnus är elva år och varvar mellan att vara ytterback och yttermittfält i sitt pojklag.  
Rickard spelar som back i pojklaget och är tolv år gammal. 
Hasse är tolv år och likt Magnus, växlar mellan ytterback och yttermittfält i pojklaget. 
Anders är tolv år och spelar på topp i sitt pojklag. 
Mikael är elva år och är också han ytterback/yttermittfält i sitt pojklag. 
Jag kommer även att referera till denna grupp som ”pojkarna”. Anledningen till varför jag ville 
intervjua denna grupp personer, var för att jag ville se hur pass märkesmedvetna unga pojkar var 
samt vilka funderingar och uppfattningar de hade om olika skotillverkare. 
Den andra intervjun bestod av två unga män. Kristian är 24 år, har spelat fotboll fram tills han 
var 21, numera är det mer av en hobby. Han studerar vid Linköpings Universitet och har ett stort 
intresse för fotboll. Hassan är 24 år, spelade fotboll tills 14-15 års ålder. Är även han student vid 
Linköpings Universitet och har ett stort intresse för fotboll. Denna intervju genomförde jag av 
samma anledning som den första fast med fokus mot en äldre målgrupp.  
Den tredje intervjun gjordes via telefon med Peter, 30 år, som jobbar på 
marknadsföringsavdelningen inom ett stort sportklädesmärke. Detta gjordes för att se hur bilden 
ser ut för dem som jobbar med marknadsföringen av de produkter som uppsatsen handlar om. 
Efter detta genomförde jag även en uppföljningsintervju med Hassan eftersom han hade en hel 
del intressanta tankegångar i den föregående intervjun. 
Min sista intervju gjordes med Leffe som tidigare arbetat som butikschef för en sportbutikskedja 
i mellersta Sverige. Eftersom Leffe har flera års erfarenhet av försäljning av dessa olika produkter, 
och då inte minst även varumärkena, så känns uppsatsen mer fullkomlig och jag har då täckt in de 
flesta vinklar av hur man kan uppfatta ett varumärke och en produkt.  

Analys av intervjuerna 
Det finns många infallsvinklar som jag kan använda mig utav nu när det kommer till själva 
analysdelen. När jag tittar på mina frågeställningar kan jag se att med hjälp av mitt material kan 
jag analysera dem på en mängd olika sätt. Jag ämnar även att göra just detta. Det finns som ett 
exempel en mer lättsinnig angreppsvinkel, den då man kan diskutera vilka slags uppfattningar det 
finns om en produkt eller ett varumärke. När jag ställer frågan till pojkarna om vilka de generella 
uppfattningarna är om vilka skor det är som symboliserar vad så svarar de många gånger såhär: 

R. Mm ok men va kan man säga mer om Nike ra? Va står Nike för då? 

Rickard. D e väl mest typ smidighet å så 

Magnus. Snabba fötter 

Hasse. Frisparkar 

Mikael. … å snabba 

Rickard. Trixskor såhär 
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Men intensiteten kan dock variera från när det i vissa fall handlar om att visa upp sig, individen 
tar på sig en viss produkt för att göra intryck på någon,  

Mikael: D beror på va d e för matcher 

Rickard o Hasse: Aaa 

Rickard: Liksom mot IK Fotboll så skiter man i vaman har (skratt) typ Hammarby då vill man 
ju ha snyggaste skorna  

till att vara en diskussion om huruvida produkten kan vara den lins genom vilken individen ser sig 
själv och sin roll på fotbollsplanen.53  

Vilka föreställningar om varumärkens identitet finns det? 
Något som är av speciellt intresse i dagens samhälle är att kopplingen till en vara är nästan 
viktigare än varan självt.54 Att välja ett par skor idag kan inte bara uppfattas som ett behov som 
måste fyllas utan det kan även betyda ett val gjort på möjligheten för social interaktion eller de 
normer skapade av den sociala grupp man vill tillhöra.55 Man kan därför anta att det, från en 
försäljningssynpunkt, måste vara viktigt att anpassa sina produkter så att de tillfredställer de nya 
krav på individualitet som ställs. Motton måste strömlinjeformas så att de kan anpassas till att 
överensstämma med de ständigt föränderliga idealen som nya samhällsgrupper skapar. Jag tänker 
nu presentera ett begrepp som jag kommer att använda mig utav i analysen. 

Planidentiteten 
Jag skrev i mina grundläggande teoretiska ståndpunkter att en social roll innebär att individen 
anammar det beteende som förväntas av henne när hon intar en viss position i samhället.56 Detta 
kan även överföras till sociala roller hos fotbollsspelare. Positioner på planen handlar om att 
spelare har olika roller att fylla. 

Anders. Dom syns inte så mycke (angående backar) 

Mikael. Backar syns inte så mycke som mittfältare å såhär 

Anders. Forwards syns mer än backar. D e svårare å såhär> 

Mikael. Skydda bollen 

                                                 
53 Lindahl, Helena Konsumtionsbeteende och sociala identiteter – om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling Licentiatuppsats vid Umeå Universitet (2006) s. 28 
54 Richardsson, Brendan, New Consumers and Football Fandom: The Role of Social Habitus in Consumer Behaviour, 
Department of Manegement and Marketing, University College Cork, Irish Journal of Management; 2004, Vol. 25 
Issue 1, p88-100, 13p 
55 ibid 
56 Lindahl, Helena Konsumtionsbeteende och sociala identiteter – om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och 
konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling Licentiatuppsats vid Umeå Universitet (2006) s. 21 
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Anders< d e såhär respekt 

Men utöver rollen att spela på en viss position så följer ett visst identitetsideal som handlar om 
hur individen uppfattar vad som är idealt för en specifik fotbollspelare/position.57 Spelaren måste 
uppfylla de krav som förväntas av den sociala rollen som exempelvis en forward skall ha. Som jag 
beskrivit tidigare så skriver Robert Madrigal att den sociala identifikationsprocessen sker i tre steg. 
Det första är en social kategorisering där individen och andra deltagare, uppfattas, definieras samt 
blir erkända som medlemmar av en specifik social grupp. I det andra steget så lärs de 
gemensamma, representativa attributen, beteenden samt normer in. Som exempel på detta skulle 
kunna vara hur backar ofta ses som otekniska, kämpar mer samt har ett väldigt stort laghjärta. 
Det sista steget är då självstereotypifieringen. Nu tillämpar man de upplevda normerna från 
gruppen till det egna beteendet.58 Alltså en social roll för en position på planen har satts och 
spelaren följer då det identitetsideal som är satt för just den positionen på fotbollsplanen. Jag 
väljer att kalla detta för planidentiteter. Precis som med allt så finns det dock undantagelser. När 
man äntrar ett område med en viss social roll så betyder det inte, precis som i resten av samhället, 
att man då måste anta just den specifika sociala identiteten som identitetsidealet har. Det finns 
många exempel på försvarare som är tekniska och flärdfulla som exempelvis mittbacken Mexes i 
Roma. Det finns alltså även flera identiteter inom planidentiteten Teorin går i alla fall ut på att på 
fotbollsplanen finns det en rad olika planidentiteter att uppfylla beroende på vilken position 
spelaren har. Den allmänna uppfattningen, så också hos mina informanter, är att det är svårare att 
spela på topp, och vara kreativ, än att vara längre ner och spelförstörande. Det är alltså fint att 
spela på topp. 

”Amen som Beckham typ, känsla” Uppfattningar om Adidas och 
Nike  
Ett varumärke måste alltså ha en identitetsprägel. När det kommer till fotboll och identitetsprägel 
verkar det som, konstigt nog, att det företag som befunnit sig kortast tid på marknaden ändå är 
det märke som är lättast att kunna kategorisera.  

Kristian om Nike: Å sen finns d ju såklart Joga Bonito me Zlatan  

Att Nike är det företag som representerar klarast vilken spelstil det är man förordar samt vilken 
spelaridentitet man står för råder det ingen tvekan om bland informanterna. Nike har lagt beslag 
på den gamla brasilianska fotbollstermen Joga Bonito vilket, som jag tidigare beskrivit, betyder 
det vackra spelet. Vem vill inte bli förknippad med brasiliansk teknik eller Zlatans irrationella 
rörelser? Nike står för rolig fotboll och de har skapat den identiteten på en väldigt kort tid: 

                                                 
57 ibid s. 22 
58 Madrigal, Robert, The Influence of Social Alliances with Sports Teams on Intentions to Purchase Corporate Sponsors’ Products, 
Journal of Advertising, Volume XXXIX, Number 4 Winter 2000 
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Kristian: Jao helt klart, dä va för att dom tog över, dom hade ju inge när ja va liten då fanns ju 
inte ens Nike skor. Men sen så kom dom ju in å tog brasilianska landslaget direkt å nu tycker ja 
dom ee? Ja tror Nike har.. de e klart dom e ju redan dominerande känns d som å dom kommer 
va ännu mer i framtiden 

Att Nike blivit så stora inom fotboll, fått en så klar uppfattning om vad de står för finns det 
givetvis många förklaringar till bland annat genom att de sedan tidigare har ett känt varumärke. 
Det som dock har talat emot är den känsla av traditionalism som jag tidigare beskrivit i 
uppsatsen. Många fotbollssupportrar är anhängare av ett lag för att uppleva en känsla av 
samhörighet.59 Men sen finns även de ”traditionella” anhängarna, de som socialiseras in i en 
lagtillhörighet från födseln.60 De har inte som Richardsson skriver, haft möjligheten att göra det 
nya beräknade valet av vilket lag (identitet och livsstil) man skall tillhöra. Kan man då inkräkta på 
gamla normer? Precis som Madrigal skriver så bekräftar Richardson att vare sig vi studerar 
traditionella eller ”nya fotbollskonsumenter”, så är det med stor sannolikhet att medlemmar i 
supporter samfundet gärna bekräftar ”member loyalty” genom att även visa lojalitet mot 
sponsormärket.61 Kan man då ha ”member loyalty” mot fotboll i sin helhet? Om Brasilien ”är” 
fotboll och om då Nike är synonymt med Brasilien är det då också synonymt med fotboll? När 
jag kategoriserat färdigt min intervju med pojkarna så stod det ganska klart att Nike’s budskap är 
tydligt, precis som Rickard i början av stycket beskriver, så står Nike för ”trixsskor”. Nike’s 
budskap om vackert spel och med profilen Ronaldinho i spetsen verkar många gånger mer tydligt 
än det budskap Adidas sänder ut. Den äldre fotbollsspelaren/supportern Kristian säger. 

Kristian: A de tror ja. Att d e gamla värderingar som dom ju har satt normerna eller d Adidas 
har ju gjort d i alla fall för dom de e ju tyskt å tyskarna har allti kört me Adidas <R. Mm> å 
tyskarna har ju allti vart så jävla tråkiga, skratt, som dom fortfarande ä i min inbillning å d e ju 
så.. så ser ja allti Adidas spelarna som tråkiga men Nike dom har ju kommit in senare så dom 
har ju ett helt annat. Dom satsa ju dyngmycke på brasilianska landslaget direkt när dom kom in 
men när ja va liten då fanns inte ens Nike skor å sen så kom dom ju å dom va ju smarta som 
satsa direkt 100% på Brasilien bara för å.. asså man skulle symbolisera sig me.. 

Jag tror att det många gånger handlar om behov kontra begär. Ett behov kan till exempel vara att 
en fotbollspelare måste ha ett par fotbollsskor under matchen för att kunna prestera. Ett begär 
däremot är något konstruerat, något utöver behovet men som idag anses lika viktigt att fylla 
eftersom det många gånger är en del av identiteten. Adidas beskrivs många gånger av mina 
informanter som det märke som täcker behovet och gör det bäst. Adidas symboliserar 
lagmentalitet och kvalitet. Nike är däremot det märke som symboliserar begäret, individen och 
det irrationella. Precis som Kristian säger så fanns det inte mycket att välja på när han var yngre. 
                                                 
59 Richardsson, Brendan, New Consumers and Football Fandom: The Role of Social Habitus in Consumer Behaviour, 
Department of Manegement and Marketing, University College Cork, Irish Journal of Management; 2004, Vol. 25 
Issue 1, p88-100, 13p 
60 inid 
61 ibid samt Madrigal, Robert, The Influence of Social Alliances with Sports Teams on Intentions to Purchase Corporate Sponsors’ 
Products, Journal of Advertising, Volume XXXIX, Number 4 Winter 2000 
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Jag tänker tillbaka till Giddens diskussion om hur en livsstil eller ett val av en livsstil implicerar en 
mängd möjligheter och just därför något som man aktivt söker efter, lägger till sig och inte ärver.  
Som jag skrev i början så skriver även Giddens att begreppet livsstil ofta anses ha sitt ursprung i 
just den rena konsumtionssfären62. Tidigare har Adidas varit synonymt med fotboll tack vare sin 
dominerande ställning och därmed symboliserat en unison identitet. Nike symboliserar, mer än 
något annat märke, flera nya livsstilsval. Om då Nike är det varumärke som anses mest 
symbolisera teknik och flärd, vilket ofta inte är en egenskap man tilldelar spelare som har en 
utgångsposition längre ner på planen, så borde alltså Nike vara synonymt med de planidentiteter 
där tekniska egenskaper är av vikt. Bland de yngre så råder det däremot en mer delad uppfattning 
om vad som är Adidas. Adidas är här inte lika traditionsbundet och fast cementerat som hos de 
äldre informanterna, Hassan och Kristian. Detta betyder dock inte att det är omöjligt för Hassan 
och Kristian att kunna förknippa Adidas med rolig fotboll. En av världens främsta fotbollsspelare 
genom tiderna nämns som en Adidas spelare, Zinedine Zidane, men den klart övervägande delen 
av deras syn på Adidas är att det upplevs mer som ett märke som står för lagmentalitet. Mot 
slutet av intervjun med pojkarna gjorde jag en liten lek. Pojkarna fick där sätta ut vilket märke 
som dom tyckte hörde hemma på vilken position.  

Anders. Precision 

Hasse. Amen som Beckham typ, känsla 

Anders. Aha skorna amen typ Messi skor å såhär Nike här uppe (forwardsplats) 

Mikael. Här (nere på backplats) är okända skor tycker ja 

Adidas upplevs här som mer attraktivt eftersom, det går att förknippa Adidas med de positioner 
på en fotbollsplan som upplevs som mer spektakulära. Orsaken till detta återkommer jag till i min 
andra frågeställning: Kan en enskild produkt bryta mot de föreställningar som varumärket fått 
och stå för en ny identitet? 

Sammanfattning av de föreställningar som finns om Adidas samt Nike 
De föreställningar som finns om Adidas och Nike kan i Nike’s fall te sig mycket tydligare i vissa 
situationer. Nike har som jag beskrivit lyckats slå mynt på termen Joga Bonito. Samtliga av mina 
informanter uppfattar Nike som rolig fotboll. Nike har lyckats bli synonymt med både det 
brasilianska landslaget samt deras stora samarbetspartner inom klubbfotbollen, Barcelona. Båda 
lagen spelar en rolig och spektakulär fotboll och stämmer väl överens med det stora budskapet 
som Nike vill förmedla. De planidentiteter som Nike står för, är de sociala roller där det 
förväntas av en spelare att ta mindre ansvar för försvar och stå mer för en rolig anfallsfotboll. 
Adidas uppfattas mer som något av en lagmaskin men Adidas planidentitet är dock inte lika fast 
bestämd, och än mindre bland de yngre. Adidas kan anta alla olika sorts sociala roller på en 

                                                 
62 Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet Daidalos AB (Göteborg) 2005 s 102 
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fotbollsplan, allt från försvar till anfall. Deras planidentitet kan därmed på ett sätt vara mindre 
cementerad än Nike’s. Det är inte omöjligt att kunna uppfatta en Adidas spelare som offensiv, 
däremot är det nästintill det om en Nike spelare som defensiv.  

”D ä nåt naturligt me å sticka ut tror ja” Uppfattningar om Puma  
Under VM i Tyskland 2006 så var Puma det märke som sponsrade flest antal landslag. Utav 32 
deltagande länder så använde sig tolv utav dem Puma som sin klädsponsor. Fem av dessa var 
afrikanska, fyra var europeiska, två var från Asien och ett från Sydamerika. Det land som slutligen 
också vann VM 2006, Italien, var ett av de fyra europeiska landslagen som Puma hade i sitt stall.63 
I sin bok No Logo beskriver Naomi Klein att företags storlek må vara ett säljargument på Wall 
Street men på Cool Street är det ”indie”, liten och oberoende, som gäller. Detta var något som 
märkesföretagen så småningom tog till sig.64 Hon beskriver en rad olika företag som försökte 
undvika sina väletablerade varumärken. Klädmärket Old Navy lanserade fejkade överskottslager 
med försvarspersedlar men i själva verket var det klädeskedjan Gap som låg bakom. Levi’s gick 
under jorden och lanserade Red line-jeans där det inte stod ett ord om tillverkaren Levi’s.65 Detta 
gjordes för att konsumenten skulle uppleva att avgörandet låg i deras egna händer. Hassan 
beskriver detta i min sista intervju med honom. 

Hassan. D ä nåt naturligt me å sticka ut tror ja, och eh, ja tror att dom här företagen spelar på 
de här, på d behovet av att sticka ut…   

Jag skulle vilja återanknyta detta till Brendan Richardsons debatt, angående lojaliteten hos ”sports 
fans” som konsumenter .66

What sponsors need now are not more signs, but opportunities to connect with consumers…67

Puma med sin nischade marknadsföring har lyckats att tvätta bort ”märkesskyltstämpeln”. Även 
om de afrikanska lagen som Puma sponsrar inte erbjuder någon vidare marknad i form av 
försäljning. Detta på grund av den sanning att Afrika inte är något vidare konsumtionssamhälle, 
men de sänder ut ett positivt ideal och budskap om vad Puma är till resten av världen. 
Marknaden som Puma sponsrar är alltså, kanske, egentligen inte något vidare aktuell i form av att 
den ska bära frukt i ekonomisk vinning. Vinsten av sponsringen syns inte så mycket i form av 
tröjförsäljning av afrikanska landslag utan mer som investering i säkrandet av Puma som 
varumärke. Puma, i egenskap av hela Afrikas sponsor, har här inga skyltar utan ”connectar” med 
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66 Richardsson, Brendan, New Consumers and Football Fandom: The Role of Social Habitus in Consumer Behaviour, 
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Issue 1, p88-100, 13p 
67 Madrigal, Robert, The Influence of Social Alliances with Sports Teams on Intentions to Purchase Corporate Sponsors’ Products, 
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sina konsumenter runt om i världen. Puma upplevs många gånger av både Hassan och Kristian 
som något av en underdog, även de yngre pojkarna beskriver Puma på samma sätt. 

Mikael. Mm den som e typ minst men ändå kämpar 

Hassan väljer att beskriva Puma på ett liknande sätt. 

Hassan: Ja men ja tror asså att de finns underdog mentalitet i självaste Puma för Puma har allti 
varit lillebror till Adidas <R. Mm> i Tyskland å så tror ja att dom kanske också, ehm också 
identifierar sig me underdogs runt omkring då också å då harom säkert profilerat sig till att ta 
hand om dom, små länder små lag å sånna grejjer, aa men ändå framgångsrika 

Puma’s alternativa profilering med sponsring av många afrikanska lag och en nisch mot underdog 
mentalitet är något som informanterna upplever som väl bekant. Samtliga fem afrikanska lag i 
VM 200668 var Puma sponsrade, då var inte heller det lag som Puma är starkast förknippat med, 
Kamerun, med i VM.69 Känslan av att kunna sticka ut är något som ofta beskrivs som åtråvärt av 
informanterna. 

Hassan. Ungdomar kanske väljer Puma skor bara för att de ä liksom att särskilja sig själva från 
resten av laget som kanske har använt sig av Nike å Adidas. Så kommer ja ihåg att när ja va 
liten så, så såhära vafan hetteromdära japanska skorna <Kristian. Kelmer?, R. Mizuno?> a 
Mizuno vare <Kristian. A dom hade ja me> ja kommer ihåg såhär, amen alla har Nike å 
allaromhär, ja går iväg å köper Mizuno (skratt) istället liksom bara för att 

Att inte vara som alla andra är någonting som informanterna upplever som viktigt, speciellt i ett 
sammanhang då små förändringar kan göras och ändå uppfattas som något individuellt men ändå 
inte medför några större komplikationer för identiteten. Puma har likt Adidas och Nike också valt 
spelartyper som får symbolisera en viss typ av ideologi som är representabel för deras kampanjer. 
Puma Speedboots lanseras som en skomodell som lämpar sig för snabba spelare, kantspringare. 
Svenske Fredrik Ljungberg är en av de frontfigurer som företaget använder sig utav. Pojkarna 
upplever att den planidentitet som förväntas av Puma är snabba yttrar. 

Magnus. A sån här snabb 

Mikael. Snabbhet 

Rickard. Lätta skor 

Mikael. Aa lätta typ 

Rickard… sånna här Puma skor eller sånna där så kan man springa lätt på kanterna å lägga 
inlägg . Ja tycker såhär speedboots såhär på kanterna 

Den äldre generationen har dock en annan bild av Puma. Leffe beskriver att Puma skor först på 
senare år, börjat att konstruerats på ett sätt som lämpar sig för snabbhet.  
                                                 
68 De fem afrikanska lagen som deltog I fotbolls VM 2006 är: Angola, Elfenbenskusten, Ghana, Togo och Tunisien 
69 Aftonbladet, 2005-12-09, spelschemat inför VM 2006 07-04-21 kl. 14:51  
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Leffe. Puma hade ju förut vridstyva å kraftiga dobbar så att de mer lämpa sig för backar. D va 
ju kraftiga skor liksom. Många målvakter å backar bruka ju köpa Puma 

Leffe beskriver att just produktutvecklingen från skotillverkarna i allmänhet gått mot mer lättare 
skor som lämpar sig för teknik och snabbhet och inte så mycket för ett hårdare spel. Den 
uppfattningen delar även mina äldre informanter. 

Kristian. Asså när ja tänker på Puma då tänker ja typ benknäckarskor (skratt) så vare i alla fall 
förut  

Vad som kan sägas om detta är att det nya budskap, och den nya utformning som Puma antagit, 
strider mot de gamla uppfattningarna och de planidentiteter som Puma förväntas att representera 
hos de äldre informanterna. 

Sammanfattning av de föreställningar som finns om Puma 
Uppfattningarna om Puma som varumärke är ganska klara. Puma uppfattas ha en kraftig 
underdog mentalitet både som märke och som sponsor. Den starka kopplingen till de afrikanska 
lagen gör att Puma upplevs som en utstickare. Hassan beskriver att han tror att det är något 
naturligt i att sticka ut, att vilja bryta sig loss från kollektivet och skapa sig en egen stil. Detta kan 
även bekräftas genom Naomi Kleins redovisning av hur de stora varumärkena försökte för några 
år sedan bryta sig loss från sina väletablerade namn och gå under jorden. Puma behöver dock inte 
göra detta eftersom de, som varumärke, uppfattas som en ständig utmanare. När det däremot 
kommer till de uppfattningar som finns om de produkter och den planidentitet som Puma 
förväntas representera, så råder det delade meningar. De äldre informanterna har en bild av ett 
som stora och starka försvare använder sig utav.  De yngre informanterna ser Puma mer som en 
sko färdig att användas för små, lätta och snabba kantspringare.    

Kan en enskild produkt bryta mot de föreställningar som 
varumärket fått och stå för en ny identitet 
Adidas har som jag beskrivit i min tidigare frågeställning, en i vissa fall ganska fast bild av att stå 
för lagmentalitet, stamina, precision. Detta skulle även kunna kopplas till något av en 
stigmatisering av den tyska folksjälen som gått rakt in i varumärket. I artikeln Building and managing 
a successful brand with the three Cs, Consistency, clarity and confomity så diskuteras begreppet branding 
och vikten av att ha en tydlig strategi i sitt identitetsskapande av sitt varumärke.70 För att skapa sig 
ett varumärke så måste en strategisk plan utformas, organisationen skall genomsyras av strategin 
och implementeringen av den identitet som skall antas. Identiteten som utformas skall vara 
lämplig och passande till företagets stil och kultur. Tålamod är viktigt i processen, likt Rom så 
skapas inte framgångsrika ”brands” på en dag.71 I en process för att undkomma stämpeln om att 
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Emerald Group Publishing Limited, Volume: 23 Issue: 1 s. 19 – 22 (2007) 
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vara ”den tyska lagmaskinen”, så har Adidas skapat ett nytt koncept, Tunit serien. Tunit är en ny 
typ av sko som är speciellt anpassad för tekniska spelare och individualitet. Peter beskriver en av 
anledningarna till varför denna produkt kan ha uppkommit.  

Peter. D ä väl dit […] strävar littegrann då å få lite balans i, i uppfattningarna om varumärket 
<R. aa> kontra då lite det här kanske lite mer d här som du säger kraft litte d här balanserade 
då mot d litte mer explosiva kreativa en, a Ballack kontra Messi […] D e ju ett segment av 
marknaden som också måste också täckas  

Skon kommer med flera tillbehör som gör att man bland annat kan ändra utseendet på den. 
Individen får nu fler möjligheter att särskilja sig själv och skapa en egen profil. I inledningen av 
uppsatsen så beskrev jag reklamen för Adidas Predator och Tunit serien. Det är två olika lag, två 
olika spelstilar som möts. En av de spelare som representerar Tunit laget är den unge Barcelona 
spelaren tillika argentinske landslagsstjärnan Lionel Messi. Det spelet som Messi utstrålar på en 
fotbollsplan beskrivs som något signifitivt för Tunit serien av Adidas reklamen. Det är också den 
offensiva, kreativa planidentiteten som pojkarna, till skillnad från Hassan och Kristian, nu kan 
uppfatta som något typiskt för Adidas.  

Anders. Aha skorna amen typ Messi skor å såhär Nike här uppe (forwardsplats) 

Artikeln i Strategic Direction skriver vidare att man skall vara konsekvent i sitt identitetsskapande. 
Tiden står inte stilla och utvecklingen måste vara en ständigt pågående process.72 Det är här som 
produkten Tunit på egen hand, efter en lyckad nyskapad branding, visat sig vara 
identitetsskapande. Peter som arbetar med marknadsföring poängterar att det är mycket lättare att 
jobba utefter att knyta an en spelare/spelartyp till varumärket eller en ny produkt, annat än ett lag 
eftersom spelaren är betydligt mer konsekvent i sitt handlande.  

Peter. […] liksom ett lag är ju mer föränderligt än vad en spelare kan vara […] spelaren är ju en 
profil å har ju en viss typ av spelstil 

Vikten av detta visar sig när jag har min intervju med Leffe den tidigare butikschefen. Vi 
diskuterar om han tycker att det finns tydliga föreställningar bland konsumenter, vilken spelartyp 
det är som skall ha vilken sko. 

Leffe. Asså dom yngre killarna närom ä typ från 8 till 12 så ärom grymt medvetna om va man 
ska ha för skor å vikka d ä som har dom skorna… Dom vill ju liksom va som deras, eller 
liksom dom ser sig mer som en han, ser sig själva i spelaren som dom tycker om. 

Butikschefen Leffe beskriver många gånger denna medvetenhet hos yngre spelare och då även 
kanske att vikten av en sko med god kvalité är mindre än i vilket sammanhang som den existerar. 
Leffe säger att äldre kunder som kommer in och spelat fotboll länge har inte blivit lika påverkade 
av den marknadsföring vi ser idag. De väljer bland ett fåtal skomodeller som funnits länge på 
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marknaden. De två vanligaste är Puma King och Adidas Copa Mundial, två skomodeller som 
existerat i över tjugo år. Hos dessa konsumenter har identiteten och den prägeln som en viss sko 
sänder ut, inte någon vidare betydelse annat än kvalité.  

Leffe. Amen typ, (Kunden) ”har ni ett par Puma King”,(Leffe) ja,(Kunden) ”amen ta ett par 
7,5 då”,(Leffe) du behöver inte prova dom?(Kunden) ”Nä ja har ju redan haft 12 par” 

Anledningen till varför en del av de äldre konsumenterna köper dessa skor är givetvis också det 
faktum att när man väl hittat en sko som passar så tenderar man till att hålla i den modellen. Men 
av de åsikter jag fått fram från mina intervjuer som visar att det för bara tio år sedan, inte fanns 
ett aktivt val att fatta i form av vilken sorts sko man skall använda sig utav beroende på vilken 
spelartyp man är och på vilken position man spelar, visar att identitetsvalet som slagit igenom i 
den övriga modevärlden nu även existerar inom fotbollen. Jag finner det därför inte långsökt att 
föreställa sig att det är fullt möjligt med en lojalitet mot en viss spelstil.73 Som supporterkulturen i 
allmänhet, vilket tidigare forskning också demonstrerar, så visas lojalitet mot laget många gånger 
genom konsumtion av lagrelaterade artiklar.74 Det då exemplet jag berört i denna del, Adidas 
Tunit, har visat att det i viss mån är möjligt att knyta an en målgrupp till identiteten hos en 
produkt. Det är alltså möjligt att skapa nya föreställningar om ett gammalt varumärke i samband 
med att man lanserar en ny sorts produkt som starkt knyts an till en identitet.  

Vad för slags tankegångar finns det om marknadsföringen av 
produkter som är/utger sig för att vara identitetsskapande?   
I boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen beskriver författaren Zygmunt Bauman att den 
främsta signalen som övergången från det moderna till det postmoderna samhället är att vi gått 
från att vara producenter till konsumenter. Från att ha haft en arbetsetik till att få en form av 
konsumtionsestetik. Att istället för genom arbetsplatsen och yrket förvärva dig en livsstil och 
identitet så gör man det genom konsumtion.75 Bauman tar upp begreppet ”underklass” såsom 
Gunnar Myrdal, vilken enligt Bauman var den första att någonsin mynta uttrycket, menade med 
begreppet från första början. Gunnar Myrdal menade att genom en ständig avindustrialisering så 
blir en allt mer växande del av befolkningen permanent sysslolös och obehövlig. Detta var den 
”Myrdalska” definitionen av en underklass, folk utan jobb76. Idag så definieras fattigdom främst 
genom bristen på att kunna konsumera. Har du inte möjligheten att införskaffa vissa artiklar som 
kan ge dig en viss identitet, av eget tycke, så är du fattig.77 Under min intervju med Peter så 

                                                 
73 Richardsson, Brendan, New Consumers and Football Fandom: The Role of Social Habitus in Consumer Behaviour, 
Department of Manegement and Marketing, University College Cork, Irish Journal of Management; 2004, Vol. 25 
Issue 1, p88-100, 13p 
74 Cobossart, Olivier, Decrop, Alain, Derbaix, Christian, Colors and Scarves: The symbolic Consumption of material Possessions 
by Soccer Fans, Advances in Consumer Research, Volume 29, (2002) s. 511-514 
75 Bauman, Zygmunt Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen Daidalos AB (Göteborg) 2006 s. 55 
76 ibid s. 100  
77 ibid 



 26

diskuterar vi om det i framtiden kan komma att finnas subkulturer inom konsumtionen av 
fotbollsskor. 

Peter. Jao men d tror ja… Asså målet ä väl att för varje individuell spelstil å för varje önskemål 
som finns så skare finnas en sko för det  

Denna utveckling är något som följer de trender som finns i det övriga samhället. I mina 
diskussioner med Hassan och Kristian så uttrycker de mer av en förvåning över att denna 
utveckling tagit så lång tid på sig att komma till fotbollen. Som Hassan beskrev tidigare så anser 
han att det finns något naturligt i att sticka ut. Men är det verkligen att sticka ut om man använder 
sig utav en viss typ av skomodell? Naomi Klein skriver att de multinationella 
varumärkesföretagen, talar om mångfald men att så inte är fallet. Resultatet av deras handlingar är 
däremot arméer av klonade fotbollsspelare skapade i den globala shoppinggallerian.78 Men en 
annan målsättning än just detta vore ju tjänstefel i en vinstmaximerande marknad. Tillverkaren 
måste ha målet, och jobba utefter premisserna, att antingen vara marknadsledande eller att bli 
marknadsledande. När det kommer till de nya produkterna som lanseras så tror jag att ett mål i 
sig är att skapa nya varumärken och inte produkter.79 Individen måste tro på något mer än att 
skon enbart är en sko tillverkad av ett varumärke. Skon i sig får gärna betyda något också. Många 
gånger under min intervju med pojkarna så påpekas det från vissa håll att: 

Anders. Ni måste ha snygga skor man måste spela i rom inte… så om man har en asdåli match 
så sen har man såhär bästa skorna typ va spelar d för roll då? 

Vilket jag anser är en sund syn att ha för en tolvåring. Men många andra gånger så visas en stor 
medvetenhet om vad produkterna står för. Det kan många gånger vara av stor vikt av att en 
produkt skall synas i rätt sammanhang och vara nyskapande. 

Hassan. Fast ja kommer ihåg när Kappa kom ut för nåra år sen me sina tajta tröjer då vart d 
ju.. d va sånt man la märke till typ eftersom d va inte så tajta tröjjer man hade förut såhär, dom 
här tröjjerna va mer kroppsydda å man såg liksom d va kvalité överrom om man säger så 

Här kan man se på ett tydligt exempel då ett varumärke och dess produkt förknippas med 
någonting nyskapande, likt militärfordonet GP som senare blev Jeep, alltid förknippats med det 
segmentet av marknaden. Ett fotbollslag kan som jag beskrivit många gånger ses som en produkt. 
Ett svagt eller starkt varumärke beroende på vilket mått av framgång som laget har haft genom 
historien. Kristian säger att han tror att ett budskap som sänds ut många gånger är att Barcelona 
värvar Nike spelare. 

Kristian. Men så äre ju solklart dom säger ju att Barcelona, dom säger ju att spelare som typ 
Barcelona å sånt vill värva e ju Nike spelare främst så de e ju värsta kopplingarna där å ja tror 
att d e mycke sånt 
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Här kan man i sig se att ett lag nu, likt Brasiliens landslag, får representera en fotbollsideologi och 
att det finns en tro att laget i sig har en inneboende identitet som också är synonymt med det 
budskap som nu Nike sänder ut om hur fotboll ska spelas. Hassan tycker att både Adidas och 
Nike är väldigt beräknande i sina marknadföringstrategier. 

Hassan: D ä väl, allting ä väl såhär typ genomtänkt å, å genomtänkt till minsta detalj 

Detta är något som är ständigt återkommande vid min sista intervju med Hassan. Det finns en 
föreställd bild om att marknadsföringen av produkter kanske är väldigt genomtänkt. Peter som 
arbetar med marknadsföring beskriver ett mer komplext förhållande. Peter förklarar att det är 
mer en vision tillika illusion att kunna arbeta utefter att enbart knyta an lag eller spelare som har 
exakt samma värderingar som varumärket. 

Peter: …dom man tror kommer att vinna flest matcher kommer att delta i flest turneringar och 
i yttersta fall då exponeras flest antal gånger i media då <R. aa> så d, d e nog grundkriterierna 
sen, sen äre klart att man kan ha en viss då, man har vissa strategiska viktiga samarbetspartner 
som då till exempel Nike då har till exempel Brasilien som går hand i hand me.. då joga bonito, 
eeh så Adidas då har kanske då Tyskland då som strategiskt viktigt redskap då <R. aa> som 
allti har förknippats me den tyska fotbollen å va d står för då…Puma då å sina afrikanska lag 
[…]<R. aa> skapar sig lite nisch, men rent generellt så tror ja att alla varumärken ä ute efter att 
jobba me dom allra bästa <R. aa> sen d e klart, alla har ju inte råd att sponsra Barcelona så då 
blire ju därefter liksom <R. a precis> så då får, asså forma strategin efter plånboken littegrann  

Alla varumärken har alltså inte riktigt samma möjligheter att kunna knyta an sig till de i sportens 
värld så tydliga budskap som exempelvis vinnare. Att nischa in sig och ta tillvara på tydliga 
identiteter är dock viktigt för alla varumärken. 

Avslutande diskussion 
Jag finner att mångfalden ökat för konsumenten inom konsumtionen av fotbollsrelaterade 
artiklar. Frågan är om valen man fattar är mer aktiva? I min begreppsförklaring av planidentitet så 
beskriver jag att det finns en rad olika sociala roller på en fotbollsplan att anpassa sig till. Dessa 
roller, anser jag, har funnits över en längre tid. Förväntningarna på spelare som har en specifik 
roll på en fotbollsplan har sedan länge existerat om än vikten av dem kanske inte haft en lika stor 
betydelse som nu. Det som däremot inte funnits tidigare är möjligheten att kunna uttrycka sin 
identitet på planen. Det kan givetvis diskuteras vare sig detta är ett behov sprunget ur 
konsumenterna eller om det är ett begär skapat av tillverkarna. Jag tror att du får två olika svar 
beroende på hos vem du frågar. Fördelarna med att knyta an sitt varumärke till ett lag eller en 
spelare är för ett sportvarumärke givetvis både naturligt och viktigt för processen av att skapa en 
bild av vad varumärket representerar. Den fördel som sportvarumärkena har till skillnad från 
resten är just att deras ”branding” inte uppfattas som ett intrång på den traditionella 
fotbollskulturen. Det kommer som sagt naturligt och det är lätt för individer att se en koppling 
till lag och fotbollsspelare. Jag anser att de tre faktorer som ett företag och klubblag bör granska 
innan en sponsring/lyckad branding kan ske, skulle lika lätt kunna tillämpas på min teori om 
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planidentitet. Istället för att skriva supporter, skriv då individ/konsument och istället för klubb, 
fotbollsspelare.80 Resultatet blir då: Vilka är värderingarna hos individen/påtänkta konsumenten? 
Vilka värderingar tillskriver individen/påtänkta konsumenten sig själv som fotbollsspelare? Hur 
är sambandet mellan de personliga värderingarna samt de värderingar som individen/påtänkta 
konsumenten tillskriver sin egen fotbollsfilosofi/spelartyp. Med dessa tre frågor tror jag att man 
kan få fram en viss typ av profil inom varje planidentitet. Om denna teori skulle sättas i praxis så 
kan man återanknyta det till en av mina tidigare frågor. Är fotbollsmarknaden idag då ett behov 
som skapats av en ökad efterfrågan på artiklar som uppmanar till individualism från 
konsumenthåll? Är det ett begär skapat av tillverkaren mot konsumenten i samband med att 
tillverkaren vill nå en ökad försäljning av produkter från det egna varumärket? Personligen tror 
jag att svaret är båda. Denna frågeställning skulle kunna tillämpas på resten av samhället där 
utvecklingen mot identitetsskapande inom modebranschen funnits länge. Hassan säger att det 
ligger något naturligt i att sticka ut. Och detta tror jag att en växande skara vill ge uttryck för. Jag 
har i denna uppsats tyvärr ej haft en diskussion om genus. Jag kände dock att jag var tvungen att 
göra en avgränsning och att ämnet genus i sig skulle kräva en helt egen studie detta på grund utav 
det faktum att det knappt existerar någon marknadsföring för kvinnliga fotbollsspelare. Detta kan 
jag i vissa fall ha svårt förstå. Kvinnliga fotbollsspelare utgör en stor del av marknaden och har 
minst lika stor köpkraft som män på individnivå. Varför ser man då inte en attraktiv marknad för 
marknadsföring av kvinnliga fotbollsskor? Jag tror att det i mångt och mycket beror på bristen av 
starka kopplingar som kan dras till kvinnligt fotbollsutövande. Precis som Peter tar upp så är det 
viktigt att sponsring får medialt utrymme. Kvinnlig fotboll har inte samma slagkraft som manlig 
eftersom deras mediala utrymme jämfört med männens är nästan lika med noll. Jag tror dock att 
detta, i samband med att man vill utöka sin försäljning, kommer i framtiden få ett större utrymme 
inom marknadsföringen av fotbollsrelaterade artiklar. Det finns trots allt starka kvinnliga 
identiteter och kvinnor ska också få chansen att kunna få chansen att uttrycka sig på samma 
villkor som männen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Oppenhuisen, Joke, van Zoonen, Liesbet, Supporters or Customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch 
Football,  Soccer and Society Vol. 7, No. 1, January 2006, pp. 62-75s. 65 
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Läktarvrål – identitetsskapande praktiker inom 
åskådandet av fotboll 

Calle Leijon 

Inledning 
Miljoner av människor världen runt beger sig årligen till fotbollsarenor för att se på fotboll. En 
fotbollsarena är en plats där människor samlas för att stödja och heja fram sitt lag till seger, en 
plats som engagerar. Att resultatet av nittio minuters bolljagande frambringar så kraftiga känslor 
för tusentals människor är intressant. När favoritlaget vinner pekar mungiporna uppåt och allt är 
positivt. Om det däremot skulle gå sämre för favoritlaget är det inte lika muntert på läktarna. De 
förhållningssätt som efterlevs i det ”vanliga samhället” verkar i vissa fall sluta gälla när vi passerar 
grindarna och beträder en fotbollsarena. Tom Clark beskriver det på ett bra sett:  
 

”The sight of usually dour men hugging, kissing, singing and dancing is an unavoidably unique 
one”81  

Personer som aldrig skulle höja sin röst i det ”vanliga livet” kan nu stå skrikandes och svärandes 
mot domaren för att denne inte blåst i sin pipa.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med mitt arbete är att med hjälp av intervjuer och observationer forska kring 
identitetsskapande praktiker bland åskådarna under en fotbollsmatch. För att på bästa sätt kunna 
uppnå det har jag formulerat tre frågeställningar. Den första frågeställningen behandlar 
känslouttryck; 

• Hur uttrycks känslor bland åskådarna och mina informanter under en fotbollsmatch? 
Med denna fråga vill jag undersöka vilka känslor åskådarna ger uttryck för under mina 
observationer och hur informanterna resonerar om känslor i samband med matcher. Jag vill även 
forska kring varför känslorna kan vara så starka.  
Min andra frågeställning riktar in sig på hur åskådarna väljer att uttrycka sig genom sång och rop. 
Den lyder; 

• Hur hejar publiken? 
Den sista frågeställningen handlar om hur åskådarna väljer att följa matchen; 

• Vad gör åskådarna och mina informanter samtidigt som de följer matchen? 
 
 
                                                 
81Clark, Tom. ‘I´m Scunthorpe ‘til I die’: Constructing and (Re)negotiating Identity through the Terrace Chant, Soccer and Society, 
Vol. 7, No. 4, December (2006), Taylor & Francis,s.  495 
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Metod 
Med hjälp av interjuver och observationer har jag fördjupat mig i mitt fält. Jag har observerat två 
fotbollsmatcher och genomfört fyra intervjuer. Materialet som observationerna och intervjuerna 
gav har jag sedan analyserat. 

Observationerna  
Mitt mål var att genomföra mina observationer vid tillfällen då resultatet av matchen har varit så 
betydelsefull som möjligt, då jag torde kunna få ut mer material vid en sådan match eftersom jag 
antog att en betydelsefull match frambringar mer känslor. Jag valde att göra mina observationer 
från de delar av arenan där jag förmodade att den generelle supportern befann sig. Alltså uteslöt 
jag klacksektionerna och familjesektionerna. Avsikten med detta val var alltså att jag ville uppleva 
matchen och stämningen bland åskådarna på så vis som den största delen av dem som går på 
fotbollsmatch gör. Jag valde att göra dolda observationer av praktiska orsaker men också för det 
var etiskt försvarbart.82 Med dold observation menar jag att jag inte informerade de personer jag 
observerade om att jag gjorde det. Samtidigt var det en deltagande observation83 då jag faktiskt 
deltog i att titta på fotboll, även om jag hade ett annat syfte med matcherna en den resterande 
publiken. För att inte väcka något intresse från de andra åskådarna använde jag mig av ett mycket 
litet anteckningsblock. 
 
Den första matchen jag observerade var en allsvensk match mellan AIK-IFK Göteborg (2006-
10-26). Det var en match som innehöll alla de aspekter jag önskade för en gynnsam observation. 
För det första var det gott om publik, närmare tjugotusen, det var dessutom en viktig match för 
den allsvenska toppstriden. Hammarbys hemmamatch mot FC Köpenhamn (2006-12-10) var den 
andra matchen jag genomförde observationer vid. Också denna match hade de förutsättningar jag 
eftersökte, även om det inte var lika laddad stämning som inför min första observation.  
 
Efter att ha genomfört min första observation förstod jag att vissa detaljer i min 
observationsteknik kunde förbättras till min andra observation. För att bättre kunna utläsa ett 
mönster i beteendet och reaktionerna bland åskådarna valde jag att inrikta mig på samma grupper 
av personer under hela matchen. Vid min första observation hade jag en något naiv inställning, då 
jag tänkte att jag skulle observera alla de som satt i närheten. Resultatet blev då att jag i min 
ambition att få med allt som hände missade de små detaljerna som kan vara så talande för 
beteendet bland åskådarna.  
 

                                                 
82 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö (2002), s.278 
83 ibid, s. 277 
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Intervjuerna  
Jag genomförde fyra stycken semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 
kännetecknas av att vissa frågor och frågeområden är förberedda men att intervjun ska anpassas 
efter informanten. Det ska till exempel vara öppet för följdfrågor om det är något specifikt 
område som berör informanten. De frågor som bestämts på förhand kan ses som ämnen man vill 
beröra under intervjun84.  
Informanterna som jag intervjuat är alla personer jag känner sedan tidigare, en kvinna (Lena) och 
en man (Arvid) i runt trettio års ålder, plus två män varav den ena är cirka tjugofem (Stefan) och 
den andre runt femtio (Lars). Gemensamt för informanterna är att de ser mellan tjugo till trettio 
fotbollsmatcher live, alltså från läktaren, per år. De är alla hängivna supporters till speciella lag, 
vilket är av intresse eftersom det kan påverka svaren de gav.   

Formandet av intervjuguiden  
Det första jag gjorde var att formulera fyra olika frågeområden – en inledning, vad som händer på 
läktaren, känslor i samband med fotbollsmatch och en avslutning. Utifrån dessa områden skapade jag 
mina frågor85. Inledningen såg jag som mycket viktig, avsikten med de första frågorna var att få 
informanten att känna sig bekväm i situationen och en vilja att berätta. I den del jag nämner som 
avslutning lätt jag informanten tala helt fritt om vad de associerar med att ”se på fotboll”. Min 
tanke var att de kanske skulle beröra något som jag inte tänkt på när jag formulerade frågeguiden. 
Efter att ha analyserat mina observationer fann jag vissa detaljer som var extra intressanta och 
som jag ville fördjupa mig i. Många av de frågorna jag skapade till intervjuerna hade sitt ursprung 
i dessa detaljer.  
 
Intervjuerna genomfördes på platser där informanterna känner sig bekväma. En av 
informanterna hade önskemål om att intervjun skulle ske i samband med att han eller hon satt 
framför datorn och surfade. Jag såg det som ett tecken på att han eller hon ville avdramatisera 
den formella situation en intervju kan innebära, det visade sig också stämma då intervjun blev 
lyckad.86 På grund av att jag redan hade en relation till mina informanter befarade jag att 
seriositeten i intervjuerna skulle minska. Detta visade sig dock inte vara något problem, den 
sekund jag knäppte på min mini disc intog samtalet en mer strikt och formell ton.87 Vid vissa 
tillfällen under intervjuerna fick jag känslan av att informanterna valde ett svar som de inte skulle 
ha valt om det var en annan person som gjorde intervjun. Jag ser inte det som något enbart 
negativt, en intervju kan inte undgå att präglas av vad informanten har för uppfattning om den 
person som ställer frågorna.  
 

                                                 
84 ibid, s. 301 
85 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund (1999), s. 63 
86 ibid, s. 66   
87 ibid s. 57  
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Intervjuernas innehåll skiljer sig åt, de frågor jag förberett ledde in på olika områden beroende på 
hur informanten svarade. Det är något jag tycker är positivt med den kvalitativa typ av 
intervjuform jag använde mig av, samtalet tilläts att inriktas mot de punkter som engagerade 
informanten.88 Jag förändrade intervjuguiden efter varje intervju då jag insåg att vissa frågor 
passar bättre att kombinera eller att en del formuleringar inte tolkades på det vis jag önskade. 
Med det som bakgrund kan man tro att den första intervjun var den minst lyckade. Det 
antagandet stämmer inte, hur innehållsrik och användbar en intervju blir beror mycket på 
informanten. Att jag kom bättre förbered till mina avslutande intervjuer kompenserar inte det 
faktum att informanterna kan vara stressade, hungriga eller på allmänt dåligt humör. 

Analysen 
Det material jag fick från mina intervjuer och observationer analyserade jag med hjälp av 
Grundad teori. Grundad teori är en form av metod att använda sig av i bearbetningen av de 
empiriska data intervjuerna och observationerna har genererat. Syftet är att skapa eller lägga 
grunden till nya teorier.89 Med hjälp av anteckningarna från mina observationer och de 
transkriberade intervjuerna kunde jag påbörja analysen. Det första steget var att finna specifika 
uttryck eller fraser i materialet som jag tyckte var intressanta för mitt arbete. På de 
uttrycken/fraser jag fastnade för satte jag sedan en talande etikett, eller om man vill kalla det kod. 
Det nästa steget var att dela in de uttrycken/fraser som jag kunde koppla ihop i grupper, 
kategorier. Kategorierna fick ett namn som förklarade de olika etiketterna/koderna de innehöll. 
Kategoriernas namn konstruerade jag i verbform eftersom det då blir mer levande och talande för 
vad de innehåller. Ett exempel på en kategori jag använt är kännslouttrycka, i denna kategori har jag 
samlat de etiketter/koder som har med känslor att göra exempelvis nervös.  Jag beskrev sedan de 
olika kategorierna innan jag jämförde dem, på vilket sett var de lika och hur de skiljde sig från 
varandra var frågor jag försökte besvara. Vem är det var som agerade i kategorierna tittade jag på 
för att försöka se något mönster av vem som gör vad på läktaren. Avslutningsviss beskrev jag i 
flytande text de olika kategoriernas innehåll.  

Tidigare forskning  
Det har inte varit något problem för mig att hitta tidigare studier som berör mitt ämne. 
Framförallt har jag använt mig av engelska artiklar. En svensk artikel har jag dock använt – 
Massrörelser, Massaktioner och Social Identitet av Ingrid Hylander. Denna artikel tar upp vilka 
teoretiska förklaringsgrunder det finns för hur massrörelser, alltså stora grupper av människor, 
kan bete sig.90 Hylanders diskussion om vilka risker det finns med att behandla en grupp som 

                                                 
88 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö (2002), s. 300  
89 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund (1999), s. 1  
90Hylander, Ingrid. Masrörelser, Massaktioner och Social Identitet, FOG-rapport no. 51, Institutionen för 
beteendevetenskap Linköpings universitet (2004), s.1 
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något farligt har varit extra intressant för min studie. Jag har även använt Hylanders förklaring 
om hur vi genom kategorisering antar en grupptillhörighet.  
En engelsk artikel jag har haft stor användning av är Im Scunthorpe til i die: Constructing and 
(Re)negotiating identity through the terrace chant, av Tom Clark. Denna artikel behandlar hur supportrar 
identifierar sig genom sitt val av sånger.91 Clark har genomfört en etnologisk studie av 
Scunthorpes fotbollssupportrar där hans fokus alltså var valet av sånger. 
Ytterligare en engelsk artikel som jag har nyttjat i mitt arbete är; Hooligans abroad? Inter – group 
dynamics, social identity and participation in collective disorder at the 1998 World Cup Finals, av John Drury, 
Paul Hutchinson och Clifford Stott. Denna artikel är ett resultat av en etnologisk fältstudie gjord 
under fotbolls VM 1998 i Frankrike.92 Forskarna genomförde då både intervjuer och 
observationer av engelska och skotska supportrar. Framförallt den del som beskriver hur 
personer i grupp kan agera när de känner sig hotade var intressant för mig och mitt arbete.  
Den text jag har haft störst användning av är Magnus Engstrands bok, Fotboll och Religion. 
Magnus Engstrand som är fil.mag. i religionsvetenskap tar i denna bok upp hur fotboll kan väcka 
så stark passion både på plan och bland åskådarna.93  

Etik 
I min kontakt med fältet har jag följt de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet tar upp94. Jag 
informerade mina informanter om mitt arbete och i vilket syfte jag har med arbetet. 
Informanterna fick också erbjudandet att läsa igenom frågorna innan jag startade intervjun. 
Vidare förklarade jag att informanterna kommer att vara anonyma och alltså inte kunna 
identifieras av utomstående95. En punkt som jag upplevde att informanterna tyckte var extra 
viktig var vilka som skulle få ta del av det inspelade materialet. Efter att ha förklarat att det endast 
var jag som skulle lyssna på inspelningarna upplevde jag att informanterna kunde slappna av. När 
det gäller observationerna valde jag att inte informera fältet om min närvaro. Min bedömning är 
att det är etiskt riktigt eftersom det kommer vara helt omöjligt att identifiera de personer jag 
observerade, främst beroende på att det var en så stor folkmassa. Jag befarade att om jag skulle 
annonsera min närvaro skulle det påverka fältet att uppträda på ett onaturligt sätt96. 
 

                                                 
91Clark, Tom. ‘I´m Scunthorpe ‘til I die’: Constructing and (Re)negotiating Identity through the Terrace Chant, Soccer and Society, 
Vol. 7, No. 4, December (2006), Taylor & Francis,s.  494 
92 Stott, Clifford, Hutchinson, Paul & Drury, John. Hooligans abroad? Inter – group dynamics, social identity and participation 
in collective disorder at the 1998 World Cup Finals, British journal of Social Psychology no. 40, The British Psychological 
Society (2001), s. 359 
93 Engstrand, Magnus. Fotboll och Religion, Proprius förlag, Stockholm (2003), s. 8 
94 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html 
95 Närvänen, Anna-Lisa. När kvalitativa studier blir text, Studentlitteratur Lund (1999), s. 67 
96 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus. Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund (1999), s.45  
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Analys  

Känslor i samband med fotbollsmatch 
Under observationerna lade jag märke till hur mycket känslor en fotbollsmatch frambringar.  Det 
märktes tydligt på atmosfären vilken känsla som rådde bland publiken. Genom rop, visslingar 
eller stön uttryckte publiken vad de kände. Flera olika typer av känslor förekom i samband med 
matcherna. Känslorna skiftade snabbt i karaktär, ena stunden kunde det vara en frustrerad 
stämning som endast ett ögonblick senare utbyts till optimism. 

Hur uttrycktes känslorna?  
Denna del tar upp hur jag upplevde att åskådarna uttryckte sina känslor under de matcher som 
jag observerade. Ofta var det spontana reaktioner mot till exempel ett domslut. Exempel på 
spontana reaktioner är svordomar, skratt, suckar och applåder. Det förekom även reaktioner i 
mer planerade former, då hejaklackarna skanderade någon på förhand bestämd ramsa. Hur 
åskådarna uttryckte sina känslor varierade. Vissa var livliga och visade högljutt vad de kände. 
Andra var mer lugna i sin framtoning och visade vad de kände genom att sucka eller muttra. En 
slutsatts jag dragit efter observationerna är att de reaktioner som kan kopplas direkt till spelet på 
plan ofta uttrycks av enskilda personer. Dessa reaktioner sker snabbt, nästan direkt då situationen 
uppstår på plan. De känslor eller reaktioner som uttrycks unisont kan också härröra från spelet. 
Många gånger byggde dock dessa uttryck på grunder som inte har med fotboll att göra. Ett 
exempel är hejklackarnas nidvisor om motståndarlaget, med hjälp av dessa försöker man att driva 
med motståndarna och de fördomarna som finns om dem. Dessa fördomar kan handla om allt 
från vilken stad laget hör hemma i, till politik, religion och etnicitet.97 Alla åskådare jag kom i 
kontakt med vid mina observationer uttryckte på olika sätt känslor under matchens gång. Det 
finns också många typer av uttryckssätt. Det är mycket som skiljer ett spontant rop från att vara 
delaktig i supportersångerna. Avslutningsviss kan jag konstatera att det var just de spontana 
reaktionerna som var den vanligaste uttrycksformen under mina observationer.     

Vad är det som påverkar känslorna?  
Här ska jag behandla vad det är som leder till att åskådarna under en fotbollsmatch genomlider så 
mycket känslor. Både mina observationer och intervjuer klargjorde att det är det som sker på 
planen som har störst påverkan på den känsla som råder. Om favoritlaget gör mål eller om 
domaren tar ett tveksamt beslut är exempel på det. Motståndarfansen visade sig också kunna 
påverka känslan genom att till exempel sjunga något upprörande om hemmalaget. Vikten av 
känslor i samband med än fotbollsmatch var något som även informanterna berörde. De 
påpekade att känslorna som kommer fram under matchens gång grundas i vilka förväntningar de 
gick dit med. Tabelläget eller vad de känner för motståndarlaget var två aspekter som 

                                                 
97 Brown, Adam. Fanatics! Power, identity & fandom in football. Routledge, London (1998), s. 205 
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informanterna menar påverkar deras förväntningar. Om det bara är en vanlig seriematch utan 
speciell betydelse saknas den där pirriga känslan. Engstrand förklarar att många supportrar tycker 
att spekulationerna innan matcherna är lika spännande som matcherna i sig.98 Ofta sker 
spekulationerna via olika medier, i tidningarna går det att läsa om eventuella startuppställningar. 
På Internet går det att diskutera med andra supportrar på olika forum. Att diskutera fotboll med 
bekanta är en typ av spekulation som sker i vardagen. Lena svarar på frågan om vad som väcker 
starkast känslor under en fotbollsmatch:  

”Det som får mig att reagera starkast är nog om domaren favoriserar motståndarna.” 

Detta citat visar på en inställning till vad som väcker starkast känslor som är gemensamt för alla 
informanterna. Lite överraskande för mig klargjorde samtliga fyra att det som väcker starkast 
känslor under själva matchen inte är favoritlagets framgångar. Lars och Arvid höll med Lena och 
menade att det var en orättvis behandling från domaren som väcker starkast känslor. Bortsett 
från domarens beteende var det motståndarna som väckte känslor hos Arvid. Om någon spelare i 
motståndarlaget avsiktligt skadar en spelare från hemmalaget är ett exempel. Missade målchanser 
var det som väckte starkast känslor för Stefan. Min tolkning av varför informanterna svarade som 
de gjorde på frågan om vad som väcker starkast känslor, är att känslor av ilska kan vara de 
känslor som man minns bäst. Under mina observationer upplevde jag, till skillnad mot 
informanternas svar, att det var favoritlagets framgångar till exempel ett mål som väckte de 
starkaste känslorna. Jag kan som sammanfattning konstatera att en fotbollsmatch frambringar 
mycket känslor. Det finns många olika delar som påverkar vilken känsla åskådarna har under 
matchen gång där spelet besitter den största rollen. Men även spekulationerna via media och 
vänner har stor påverkan när det gäller vilka känslor åskådarna känner i samband med en 
fotbollsmatch.  

Hur kan fotboll vara så känslosamt? 
Vad är det då som gör att åskådarna låter sig påverkas så mycket av en lek som i grunden handlar 
om att sparka på en boll? Lena påpekar hur fotboll kan fylla hela ens tillvaro:  

”Det blir ju en stor grej liksom. Man kan ju fylla ett helt liv med om man följer ett lag slaviskt.”  

Lena visar med detta konstaterande att det går att bygga upp hela sin tillvaro runt hur det går för 
ett fotbollslag. Stefan förklarar hur han gjorde just det innan hans favoritlag gick i konkurs:  

”Förut var det ju det enda som betydde någonting. Liksom då ehhh humöret berodde ju på hur 
det gick för laget.”  

I boken Fotboll och Religion, diskuterar Engstrand om vad det är som gör åskådarna så 
passionerade. Han beskriver att fotbollen har lika stor betydelse för vissa supportrar som 
religionen har för andra människor. Motsvarigheten till gudar och helgon blir legendariska 

                                                 
98 Engstrand, Magnus. Fotboll och Religion, Proprius förlag, Stockholm (2003), s.134 
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fotbollsspelare. Livet präglas av hur det går för fotbollslaget, alltså framkallar matcherna mycket 
känslor.99 Att det finns personer som låter sitt liv präglas av hur det går för sitt favoritlag kan man 
tycka vad man vill om. Det som är intressant för min studie är att förstå att matcherna blir väldigt 
känsloladdade för en sådan person.  

Hejadeltagande  
Vad publiken valde att ropa eller sjunga var något jag fann intressant under mina observationer. 
Det förekom många olika typer av högljudd verksamhet bland publiken. Hejaklackarna var de 
främsta aktörerna när det gällde sång, men även resterande publik deltog vid vissa tillfällen i 
sångerna. Den vanligaste formen av uttryck var dock rop eller applåder. Under mina två 
observationer kunde jag inte se en enda person som inte uttryckte sig på något sätt. Den enskilde 
åskådaren agerade ofta med spontana rop. Rop som handlade om själva matchen och som ofta 
var av uppmanande karaktär. Exempel på hur det kunde låta var: jobba då, skjut, kom igen nu 
och framåt. Alltså direkta reaktioner på vad som händer i matchen. När hejandet istället skedde 
gemensamt kunde det däremot handla om saker som inte alls hade med matchen att göra. Ett 
exempel från mina observationer var när AIK-klacken sjöng:  

”Alla heter Glenn i Göteborg!” 

Genom att sjunga så försöker AIK:arna driva med Göteborg och de föreställningar som finns om 
de personer som bor där.  

Att identifiera sig genom sång 
Jag blev imponerad av stämningen som rådde vid de matcher som jag observerade. Framförallt 
AIK klacken som höll igång med sånger i princip hela matchen. Sånger som jag då såg endast 
som stöd till sitt lag, men som jag nu i efterhand har konstaterat handlade lika mycket om 
identitetsskapande. Supportersånger är nämligen något som förenar åskådarna och får dem att 
identifiera sig med gruppen.100 Det finns flera exempel på hur det kan gå till. För det första finns 
det sånger som hyllar sin egen klubb och indirekt alltså sig själva, exempel från mina 
observationer är:  

”AIK är de bästa! Heja, heja, heja, gnaget!” 

Med denna sång identifierar sig alla som håller på AIK som en gemensam grupp som är bättre än 
motståndarna. Sedan finns det också sånger där motståndarna förnedras och hånas. Med sådana 
sånger skapas ett motsatts förhållande där de som sjunger sången skapar sin identitet genom det 
de inte är. Till exempel: 

”Göteborg är ett bondlag!” 
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En av de aspekter som har störst betydelse på valet och konstruktionen av sånger är vart 
fotbollslaget har sin hemvist.101 Vad det finns för förutfattade meningar mot den delen av landet 
laget kommer ifrån återkommer ofta i supportersånger. Hammarby IF är ett exempel på hur det 
kan gå till. Hammarby kommer ifrån södermalm, historiskt sett är det Stockholms 
arbetarstadsdel. De som bor på ”söder” har stämplats102 som personer som lever osunt när det 
gäller både droger och alkohol. Trots att ”söder” idag är en av Stockholms mest eftertraktade och 
förnämaste stadsdelar lever stigmat kvar. Motståndarfansen tar varje chans de får att spela på 
stämpeln om Hammarbyare som pundare och alkoholister. Att supportersångerna handlar 
mycket om att identifiera sig är något jag själv inte reflekterat över tidigare. Nu framstår det dock 
som självklart, när det råder så stor rivalitet mellan vissa klubbar är det inte konstigt att 
supportrarna försöker identifiera sig som varandras motsatser.   

Vad är det som leder till hejande? 
Att ställa sig upp och skrika rakt ut är något som är vanligt förekommande under en 
fotbollsmatch. Vilka detaljer som påverkar publiken att heja eller skrika ska behandlas i detta 
stycke. Engstrand menar att det är supportrarnas delaktighet som gör fotbollen speciell. Teater 
och fotboll är samma typ av underhållning, skillnaden är att åskådarna hejar när det gäller 
fotboll.103 Lena uttrycker det:  

”Om det skulle va helt tyst skulle man ju inte vråla själv kanske.” 

Hon menar att hon påverkas av vad resterande del av publiken gör. Om de runt omkring sitter 
tysta är det inte troligt att Lena ställer sig och skriker. Lenas hejadeltagande påverkas alltså av 
resterande del av publiken. Stefan resonerar annorlunda;  

”Exempelvis, man kan ju uppfatta att det blir mål eller va fan som helst, å ställa sig upp o 
skrika fast ingen annan gör det.”  

Enligt Stefan finns det alltså vissa lägen då han inte tar någon hänsyn till vad resten av publiken 
gör. Det som framförallt får Stefan att regera instinktivt är: Mål, orättviss behandling från 
domaren och ojust behandling av favoritspelarna. På frågan om informanterna tror att hejandet 
påverkar matchen svarar Lena;  

”Är det jättebra stämning så påverkar det att de(spelarna) kanske kämpar extra lite mer mot 
slutet.”  

Stefan svarar på samma fråga;  

”Lika väl som det kan peppa o stärka hemmalaget, så kan det ju tagga bortalaget å höra glåpord 
åt sig själva. Det kan ju bara ge dem ännu mer bränsle att vilja vinna.”  
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Detta är enligt mig en stor del av förklaringen till frågan om varför man hejar. Åskådarna tror sig 
genom sitt hejande kunna påverka matchens utgång. Stefan varnar för att hejandet kan få 
mottsatt effekt eftersom det enligt honom kan påverka motståndarna positivt. Lena menar 
samtidigt att hejandet kan ge favoritlaget extra krafter. Att heja är uppenbarligen en del av 
tjusningen med att gå på fotboll. Det är intressant att se på Stefans resonemang om att 
motståndarna kan få extra krafter av att åskådarna skriker ”glåpord” åt dem. Jag får intrycket av 
att Stefan verkligen har reflekterat över hur han ska förhålla sig på läktaren för att gynna sitt 
favoritlag. Just den känslan av att kunna påverka resultatet tror jag bidrar till att åskådarna 
uppskattar en fotbollsmatch.  

Vad gör publiken?  
Vad publiken gör under en fotbollsmatch tycker jag är viktigt att försöka svara på eftersom det 
kan ge en förklaring till vad de förväntar sig av upplevelsen. Stefan tar upp hur människor har 
olika förväntningar på en fotbollsmatch:  

”De flesta går ju för att dom håller på laget och tycker om fotboll då om man ska säga.. för att 
man vill se en fotbollsmatch. Men sen finns det vissa som ähh som går dit… som följer med 
kompisar bara för att sysselsätta sig.”  

Inställningen till vad det innebär med att ”se på fotboll” varierar alltså. Vissa av de åskådare jag 
observerade verkade inte vara där enbart för matchens skull. Samtidigt som de såg på matchen 
småpratade de om annat. Ytterligare tecken på att vissa innefattar mer i att ”se på fotboll” än att 
följa själva matchen, var att flera drack öl och åt korv under spelets gång. Samtidigt som andra 
gav intrycket av att vara helt uppfyllda av vad som hände på plan. Inställningen till matchen 
varierar också beroende på dess betydelse. Informanterna är eniga om att under en viktig match 
blir man så uppslukad av spelet att man inte har tid till annat. Stefan berörde under intervjun ett 
fenomen som jag under mina observationer också uppmärksammat. Nämligen att vissa går 
ensamma på match:  

”Jag kan lika gärna gå själv. Jag går ju dit för att kolla på matchen.” 

Om åskådarna kommer ensam eller i sällskap när de ska se på match tycker jag vitnar om vad de 
förväntar sig av upplevelsen. De personer som satt ensamma fokuserade endast på matchen, 
något som Stefans kommentar bekräftar. De som kom i sällskap hade alternativet att diskutera 
någonting annat om matchen inte var så spännande. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de 
förväntningar åskådarna har på upplevelsen ”att gå på fotboll” återspeglas i hur den personen 
beter sig på arenan.  

Tillåtande atmosfär  
Under mina observationer förundrades jag över hur åskådarna betedde sig. Gränserna för vad 
som accepteras ute i det ”vanliga samhället” överträddes flera gånger. Grova personliga påhopp 
riktade mot motståndarna och domaren förekom flera gånger. Vilka typer av personer det var 
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som fällde kommentarerna överraskade mig också. Till synes lugna och propra personer kunde 
plötsligt ställa sig upp och häva ur sig mängder av svordomar. Lena berättar ett typexempel för en 
sådan händelse:  

”Som när vi var på Hammarby i fredags och någon attackerade helt plötsligt, började skrika 
hora åt domaren. Det skulle man ju inte kunna göra rakt mot någons ansikte liksom, för det 
var ju bara fem meter mellan. Skulle man göra det på stan skulle man ju bli fängslad nästan.” 

Lenas berättelse visar på att atmosfären inne på en fotbollsarena tillåter åskådarna att bete sig på 
ett sätt som inte skulle accepteras utanför arenan. Gardiner tar upp just detta problem med att 
åskådarna kan bete sig illa och förolämpa domaren och motståndarna. Han menar att det måste 
införskaffas regler eller lagar som reglerar åskådarnas beteende. För som situationen är idag 
förblir till exempel grova kränkningar ostraffade.104

Arenans utformning            
Hur arenan är utformad påverkar vad åskådarna gör. Till exempel hur de olika sektionerna är 
formade för att klara säkerhetskraven. Arvid säger;  

”Asså i regel får man inte ens stå fel på läktaren alltså. Asså om man går på landslaget på 
Råsunda får man ju inte ens stå i gångarna för då kommer de direkt och säger till. Man får inte 
stå upp för då sitter.. alltså det är sån jävla koll på vad man gör.”  

Min tolkning av Arvids kommentar är att säkerheten påverkar hur han känner att han kan bete sig 
inne på arenan. På grund alla regler över vad man får och inte får göra kan Arvid exempelvis inte 
stå där han vill på arenan. Citatet visar hur de säkerhetsåtgärder som vidtagits för att stävja 
läktarvåld har påverkat åskådarna. I England där de tidigare hade stora problem med läktarvåld 
har man hanterat problemen med hjälp av att medvetet forma arenor utan ståplatser och införa 
regler om bland annat övervakning. 105 Säkerhetsutvecklingen i Sverige genomgår nu den process 
som England alltså redan har genomgått.106 Som sammanfattning kan det konstateras att det 
finns ett samband mellan arenans utformning och de säkerhetsåtgärder som tillämpats med hur 
åskådarna upplever matchen. Att det existerar ett sådant samband är enligt mig intressant, dels 
för att det är något jag aldrig tidigare har reflekterat över, men framförallt eftersom det kan 
kopplas till mitt tidigare resonemang om vad som väcker känslor.  

”Ju bättre platser man har å ju närmre man sitter plan, desto mer detaljer ser man ju å det gör 
ju att man känner sig mer delaktig. Så är det ju”   

Stefan pekar med detta påstående på den koppling jag tänker på. Jag konstaterade tidigare att det 
som väcker mest känslor bland åskådarna är spontana reaktioner med direkt koppling till det som 
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sker på plan. Jag konstaterade också att åskådarna finner mening i att ”se på fotboll” bland annat 
eftersom de känner att de kan påverka spelet, de känner sig delaktiga. Om arenans utformning 
eftersträvar högsta säkerhet istället för att ge åskådarna bästa möjliga utsikt att följa matchen blir 
resultatet enligt mina slutsatser att stämningen bland åskådarna blir lidande. Eftersom 
känsloyttringarna blir färre och känslan av delaktighet i viss mån går förlorad.       

Grupptillhörighet i samband med fotbollsmatch 
Under mina observationer konstaterade jag att åskådarna till en fotbollsmatch förmedlade en 
stark känsla av att de tillhörde en grupp. Det fanns många olika orsaker till att jag fick den 
känslan. Att i stort sätt alla åskådare bar ett plagg med favoritlagets färger var en bidragande 
orsak. Den främsta orsaken till att jag såg åskådarna som en grupp var dock hur de betedde sig. 
Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det var med beteendet som fick mig att se dem som en 
grupp. En orsak jag lyckades identifiera var att åskådarna ofta använde sig av slanguttryck när de 
pratade om matchen som jag tidigare inte var bekant med. Anledningen till att jag kände mig 
utanför kan också förklaras med att vi befann oss på arenan av helt olika andledningar. De var 
där för att titta på fotboll, jag var där för att observera dem.   

Att identifiera sig med gruppen 
Vilka förklaringar finns det till att människor identifierar sig med varandra? Detta är av intresse 
då det kan förklara varför åskådarna betedde sig som de gjorde under mina observationer. Ingrid 
Hylander tar upp hur kategorisering kan skapa olikheter mellan och gemenskap inom grupper. 
Enligt Hylander avgörs en persons identitet av vilken kategori han eller hon placerar sig själv i. Vi 
väljer att placera oss i den kategori där vi känner att vi kan identifiera oss med övriga medlemmar. 
För medlemmarna inom kategorin förstärks likheterna samtidigt som skillnaderna gentemot de 
andra kategorierna också förstärks. Gruppmedlemmarna antas sympatisera med de andra 
medlemmarna och genom självkategorisering anta de existerande normerna.107  Denna teori kan 
förklara varför jag kände mig utanför under mina observationer. Genom att inta och efterleva de 
fastslagna normerna kategorin som råder inne på exempelvis Råsunda, där jag befann mig vid 
min första observation förmedlar, har åskådarna odlat en kultur som jag inte känner mig hemma 
i. De som vill känna sig som en i gruppen måste bland annat tillägna sig det språkbruk jag kände 
mig främmande för. 
 
Att identifiera sig med dem som stödjer samma lag torde alltså enligt resonemanget i avsnittet 
ovan vara naturligt. Ett antagande som enligt Lena inte stämmer helt och hållet;  

”Det beror ju på, dom närmsta känner man ju samhörighet med, men sen kan man ju också 
känna nörd, känna sig inte så lik Peking Fanz.”  
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Lena visar här att hon har olika syn på dem som hejar på samma lag. Hon kan inte identifiera sig 
med de som står i hejaklacken på samma vis trots att de egentligen tillhör samma grupp (då de 
stödjer samma lag). Att det faktiskt kan vara så förklarar också Hylander när hon konstaterar att 
en stark identifiering med en grupp inte utesluter differentiering mellan sig själv och andra inom 
den egna gruppen.108    

Skillnader mellan åskådarna   
Åskådarna till en fotbollsmatch utgör en grupp eftersom de befinner sig på arenan av samma 
anledning, nämligen att ”se på fotboll”. Men även inom den stora gruppen finns det olika 
undergrupper. De tydligaste undergrupperna är hejaklacken kontra dem som inte står i klacken. 
Lars kommenterar det faktum att han inte känner så stor gemenskap gentemot de övriga i 
publiken;  

”Jag går ju dit bara för att se på fotboll, så för mig är det inte så viktigt med gemenskap.”  

Det Lars pekar på är att eftersom han endast går dit för att följa matchen står han utanför 
gruppgemenskapen. Alltså borde det enligt Lars resonemang finnas supportrar som går på match 
av delvis andra anledningar än att följa matchen. Dessa supportrar känner enligt Lars en starkare 
gruppidentitet. Engstrand stödjer Lars tankar när han delar upp fotbollspubliken i olika typer. 
Lars skulle enligt Engstrand placeras bland ”de normala” åskådarna. ”De normala” åskådarna 
kännetecknas av att hellre studera matchen avskilt från den centrala massan. De är lojala mot 
laget men de vill inte bli medlemmar i supporterklacken.109 Den grupp jag tolkar att Lars menade 
när han insinuerade att vissa åskådare inte ”går på fotboll” endast för matchens skull, är 
supporterklackarna. Under mina observationer noterade jag att supporterklackarna är den 
tydligast identifierbara gruppen på arenan. De stod samlade som en grupp och visade att de var 
en grupp genom sång och läktarrangemang. Engstrand beskriver dessa supportrar som ”fansen”. 
”Fansen” kännetecknas av att genom förberedda ritualer och sånger hylla sitt lag och försöka 
skapa en högljudd atmosfär. Ytterligare aspekter som kännetecknar ”fansen” är att de söker en 
kollektiv identitet, de känner ett behov att tillhöra en grupp.110Lars bekräftar alltså Engstrands 
resonemang då han gör en åtskillnad mellan sig själv och andra åskådare eftersom de har olika 
syften med att ”gå på fotboll”. Resonemanget om att syftet med att ”gå på fotboll” kan variera 
från åskådar till åskådare är något jag tidigare i texten har varit inne på, då jag tog upp hur jag 
uppfattade att förväntningarna på vad det innebär med att ”gå på fotboll” varierar.   

Ingrupp och utgrupp 
Zygmunt Bauman och Tim May skriver boken Att tänka sociologiskt  där presenteras en gruppteori 
som jag tycker förklarar hur supportergrupperna kan skapa sin identitet. Boken beskriver att de 
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grupper vi tillhör kallas ingrupp. I ingruppen känner vi att vi hör hemma och förstår de normer 
som gäller. Motsatsen till en ingrupp är utgruppen. Utgruppen känns vag och skrämmande 
eftersom vi har svårt att förstå de normer och värderingar som gäller där. Dessutom förstärks vår 
misstro mot utgruppen eftersom vi antar att de känner likadant beträffande oss. Grupperna är 
beroende av varandra eftersom motsatsförhållandet mellan dem är ett måste för att de ska kunna 
existera. En utgrupp är den imaginära motsatsen till ingruppen och något som krävs för att en 
ingrupp ska kunna konstruera sin identitet. Att känna ett motsatsförhållande gentemot utgruppen 
gör att ingruppens medlemmar kan känna en trygghet och sammanhållning när de befinner sig i 
sin egen grupp. Villigheten att samarbeta inom gruppen behöver alltid stöttas av vägran att 
samarbeta med en motståndare. Förhållandet inom ingruppen präglas av ömsesidig hjälp, 
vänskap och beskydd.111 Denna teori tycker jag ger en bra förklaring till det motsatsförhållande 
jag upplevde under framförallt min första observation. AIK och IFK Göteborg som möttes, hade 
två stora hejaklackar på arenan. Som jag har skrivit innan handlade hejaklackarnas sånger lika 
mycket om fördomar riktade mot varandras städer som om matchen. Det gav mig en känsla av 
att hejaklackarna gick en match i matchen som handlade om att kunna förnedra varandra med 
supportersånger. Resonemanget om att de olika grupperna är beroende av varandra förstärker 
min känsla av att hejaklackarna trots att deras rop om motståndarklacken endast var av negativ 
innebörd förmodligen skulle sakna varandra om de inte fanns någon hejaklack som 
representerade motståndarlaget.  

Att ses som en grupp 
Under min första observation uppkom en situation som är intressant eftersom den påverkar 
åskådarnas beteende. IFK Göteborgsklacken uppträdde så stökigt under matchen att polisen var 
tvungna att storma sektionen de stod på. Valet att storma IFK Göteborgklackens sektion var 
enligt polisen nödvändig, men man skall dock vara medveten om att en sådan behandling kan 
framkalla oönskade reaktioner. Hylander varnar för att just denna typ av behandling när det gäller 
stora folkmassor. Hon menar att om polisen upplever en folkmassa som hotfull och behandlar 
dem därefter kommer människorna förändra sin identitet till att bli en del av gruppen.112 Alltså 
kan personer som inte betedde sig illa innan polisen valde att storma sektionen på grund av 
polisens behandling inta och efterleva rollen som ”stökiga”. Samma problematik belyser 
forskarna Clifford Stott, Paul Hutchison och John Drury. De genomförde en etnologisk studie i 
samband med fotbolls VM 1998 i Frankrike. Slutsatsen de kom fram till var att supportrarnas 
beteende präglades av hur de blev bemötta. Flera av de supportrar de intervjuade förklarade att 
de tidigare aldrig varit slagsmål, men att de nu känt sig tvingade för att skydda sig själva och sina 
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kamrater.113 Att solidariteten gruppmedlemmarna emellan kan bli så stark att medlemmarna är 
beredda att slås för att förvara varandra förklaras också av Bauman/May. Ingruppsrelationerna 
kan upplevas så känslomässigt varma att medlemmarna av gruppen kan framkalla den 
beslutsamhet som krävs för att försvara gruppen.114    

Slutdiskussion  
Detta arbete har fått mig att inse att en fotbollsmatch kan innehålla väldigt mycket, mycket som 
dessutom inte alls har med spelet att göra. När jag tidigare har ”gått på fotboll” har jag inte 
reflekterat över något annat än själva spelet, självklart har jag hört supportrarnas sång, men mitt 
fokus har varit riktat mot det som sker på planen. Efter att i denna studie ha bevittnat en 
fotbollsmatch av helt andra skäl har jag fått andra perspektiv på vad att ”gå på fotboll” innebär. 
Jag inser nu att det kan finnas flera bakomliggande faktorer till varför vi ”går på fotboll”. Av de 
slutsatser jag dragit kan jag konstatera att gemenskapskänslan är en av de främsta faktorerna. 
Känslan av tillhörighet till en stor grupp med ett gemensamt mål, nämligen att vinna en 
fotbollsmatch, gör att åskådarna känner en mening med att ”gå på fotboll”. Att gemensamt med 
tusentals andra få uppleva glädje men även ilska var också något som informanterna talade om 
som en unik känsla. Att åskådarna genom sitt beteende känner att de kan påverka matchens 
utgång är ytterligare en faktor som enligt mig gör att de uppskattar matchen extra mycket. Detta 
argument är också ett bevis på att åskådarna inte endast är där för att bevittna det som sker på 
plan. Åskådarna ”går på fotboll” för att delta i händelserna och påverka att favoritlaget vinner. 
Engstrand förklarar det på ett bra sätt;  

”De (åskådarna) uppfattar det som om det är åskådarna och spelarna tillsammans som skall 
besegra motståndarna.”115  

Att åskådarna inte ser sig själva som passiva, utan påverkan på matchens utgång tycker jag är en 
av de främsta orsakerna till varför personer väljer att bevittna en fotbollsmatch. Känslan av att 
ens närvaro och uppträdande under matchen kan påverka spelarna att prestera förklarar också 
enligt mig att åskådarrollen frambringar mycket känslor. Att åskådarna känner för ett fotbollslag 
och kan bygga upp livet efter hur laget presterar är ytterligare en orsak som enligt mig förklarar 
att matcherna frambringar så mycket känslor.    
Själva arbetsprocessen var intressant och lärorik. Det svåraste var att observera, det skedde så 
mycket olika saker hela tiden. Det gällde att sålla och koncentrera sig på det som var viktigt för 
att besvara minna frågeställningar. Intervjuerna fungerade på ett tillfredställande vis, jag lärde av 
mina misstag och förfinade min intervjuteknik för varje intervju. Att analysera resultatet av 

                                                 
113 Stott, Clifford, Hutchinson, Paul & Drury, John. Hooligans abroad? Inter – group dynamics, social identity and participation 
in collective disorder at the 1998 World Cup Finals, British journal of Social Psychology no. 40, The British Psychological 
Society (2001), s. 377  
114 Bauman, Zygmunt. & May, Tim, Att tänka sociologiskt, Cox & Wyman Ltd, England (2004), s. 49 
115 Engstrand, M. Fotboll och Religion, Proprius förlag, Stockholm 2003, s. 136 
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intervjuerna och observationerna med hjälp av grundad teori var spännande. Vissa av de resultat 
analysen gav mig var överraskande. Att hitta litteratur som berör ämnet har inte varit svårt. 
Framförallt finns det mängder av engelsk litteratur som har varit relevant för mig. Jag har i mitt 
arbete inte belyst genusfrågor, eftersom jag inte har gjort någon åtskillnad mellan kvinnliga och 
manliga åskådare.      
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Fotboll, politik, supporterkultur och identitet 
Besnik Mustafa 

Inledning 
Fotbollen är i många fall en täckmantel för politiska grenar som gör upp med varandra i samband 
med fotbollsmatcher. Många lag i Europa anser sig höra samman med en viss gruppering inom 
politiken. Det skapar rivalitet mellan klubbarna och supportrarna vilket i många fall kan bidra till 
huliganism och kravaller.116  
 

En del människor tror att fotboll är en lek på liv och död. Jag kan försäkra dig, det är mycket 
mer allvarligt än så.(Bill Shankly)117

 
Fotbollslegendaren Bill Shankly menar att fotbollen påverkar människornas liv och deras sätt att 
vara, och för visa så styr den deras liv. Där det finns rivaliserande klubbar på samma ort så finns 
det en viss mått av klasstillhörighet som styr vilket lag man sympatiserar med. Roma som 
förknippas med vänstern och Lazio med högern är de mest kända inom läktarvåld numera. 
Ingenstans är det tydligare än i Italien där fotboll och den politiska hållningen spelar så stor roll 
för supportrarna.118 Min uppsats kommer att handla om fotbollssupportrar som bygger sin 
identitet och sitt liv i de klubbar de håller på, samt hur symbolernas värde spelar en stor roll för 
supportrarna och för stämningen på arenan. 
 
Det finns många politiska grupper i fotbollseuropa. Många individer påstår att politik och fotboll 
inte hör ihop och att fotboll är en vanlig idrott som de flesta. Men så är inte fallet, 
fotbollssupportrar satsar hårt på den politiska hållningen som finns inom fotbollen. Uppsatsen 
ska fokusera på Lazio och Roma i Italien, där nästan allting handlar om politik och 
supporterkultur inom dessa två storlag. Dessa två lag kommer från staden Rom. Lazio som 
förknippas med sina fascistiska fans och Roma med sina socialistiska fans. Högerkraft och våld 
finns fortfarande inom Lazio.  
 
Lazios supportrar från medelklassförorten skapar sin gruppidentitet och gemenskap genom 
symboler som innehar ett viktigt värde för gruppen och dess medlemmar. Dessa anhängare tar 
varje tillfälle som finns för att drabba samman med Romas supportrar som kommer från den 
centrala delen av Rom. Vidare kommer jag att skriva om Hammarbys fotbollssupportrar, där jag 
gjorde en observation för att se vilken stämning det råder bland fansen och publiken. Hammarby 

                                                 
116 Ericsson, Christer, Fotboll, bandy och makt, Scandbook, Smedjebacken, (2004) s. 11 
117 http://www.livet.se/ord/kategori/Fotboll  2007-03-26 kl 12:21 
118 Foer, Franklin, Fotbollen förklarar världen, Scandbook, Falun, (2006) s. 9 

http://www.livet.se/ord/kategori/Fotboll
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har jag som en inspiration för att uppleva stämningen som en god läktarkultur kan ge. Tanken 
med denna observation var att finna likheter och olikheter inom läktarkulturen mellan 
Hammarby, Roma och Laziosupportrarna. 

Disposition  
Först presenteras syfte och frågeställning. Sedan presenteras ett metodavsnitt där jag visar hur jag 
har gått till väga och hur jag har använt Grundad teori i min studie. Därefter kommer bearbetning 
av intervjuer och observationer samt etiska tillvägagångssätt. Jag lyfter sedan fram teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning. Sedan kommer analys och resultat delen där jag behandlar 
två avsnitt: Vi mot dem och Symbolernas värde. Avslutningsvis kommer en sammanfattande 
diskussion.  

Studiens syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med studien är att ge en beskrivning av supportrarnas syn på sin grupp och hur 
fientligheten är mot motståndarlaget. Hur supporterklubben skapar sin identitet genom att 
förknippas med ett lag, samt symbolernas värde för supportrarna och för stämningen på läktaren. 
Jag kommer att besvara på följande frågor:  

• Vilket värde innehar symbolerna för supportrarna? 
• Hur ser supportrarna på sig själva, och motståndargruppen?  
• Hur upprätthåller informanterna den sociala åtskillnaden mellan Roma och Lazio?  

Dessa frågor kommer jag att redogöra för i mitt projekt.  

Metod 
I detta metodavsnitt redovisas användningen av Grundad teori, samt det tillvägagångssätt som 
valts, hur intervjuerna och observationerna genomfördes, val av informanter samt hur 
bearbetningen av materialet slutfördes. 

Grundad teori och dess tillämpning i den aktuella studien 
Jag har använt mig av litteratur, kvalitativa intervjuer samt deltagande och dold observation för 
att belysa föreliggande frågeställningar. Den kunskapen skall nyttjas för att jag sedan ska kunna 
studera och analysera empirisk data. Insamlat datamaterial består av fyra intervjuer och två 
observationer som har kodads, kategoriserats och analyserats enligt Grundad teori.119 Enligt Guvå 
& Hylander är syftet med Grundad teori som metod att generera nya möjliga teorier utifrån 
empirisk data.120 Att följa Grundad teori handlar om att samla in datamaterial och sedan koda tills 

                                                 
119 Guvå, Gunilla, & Hylander, Ingrid Grundad teori-ett teori genererande forskningsperspektiv, Liber AB, Stockholm, (2003) 
s. 45 
120 Ibid. s. 5-6 
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man känner en teoretisk mättnad.121 Jag använde mig av öppen kodning i mina intervjuer och 
observationer för att hitta betydelsefulla begrepp i materialet. Därefter så fann jag olika kategorier 
som var nyttiga för studien. När jag kodade de genomförda intervjuer och observationer så 
försökte jag hitta samband och olikheter. Sedan jämförde jag kategorierna på intervju och 
observation materialet som jag hitta efter kodningen, för att finna likheter eller olikheter.  
Mitt huvudsakliga fokus i uppsatsen ligger på intervjuerna då jag anser att de ger mig mycket 
information för att kunna besvara frågeställningarna.  
 
Magnus Öhlander anser i boken Etnologiskt fältarbete att följdfrågor är ett viktigt instrument när 
det gäller att fördjupa samtalet på särskild intressanta och väsentliga områden.122 Så var det i mitt 
fall där jag försökte att få den första informant att berätta lite mer genom att ställa följdfrågor. Jag 
ville hela tiden få ett bra och innehållsrik samtalskonversation genom att använda mig utav denna 
metod. Intervjumetoden utvecklades mellan intervjuerna då jag formulerade studiens 
frågeställningar och försökte täcka det som jag hade missat i de tidigare intervjuerna. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av en MiniDisc.  
 
Därefter så transkriberade jag materialet. Att transkribera intervjuer är en process som innebär att 
översätta och gestalta talat språk.123 Att transkribera en intervju menas att man måste skriva ut allt 
talspråk till skriftlig form. Transkriberingen är ett extremt tidskrävande moment för att få med 
allt från intervjusituationen.  

Observationer 
Jag inledde denna studie med att göra två stycken observationer. Den första observationen som 
jag genomförde var en deltagande observation. Med deltagande observation menas att forskaren 
deltar i det sociala sammanhanget enligt Kaijser och Öhlander.124 Den gjordes i samband med en 
fotbollsmatch mellan Hammarby och FC Köpenhamn på Söderstadion i Stockholm. Ibland kan 
det uppstå problem när man är en deltagande observatör. Enligt Bryman så kan informanterna 
vara medvetna om att de blir observerade, och då kan de reagera på olika sätt. Så var det i mitt 
fall, där några killar satt bredvid mig och såg att jag antecknade i mitt block. Vilket ledde till att 
ungdomarna reagerade annorlunda både muntligt och kroppsligt.  
 
Jag tyckte att det var ett ganska relevant val att ta Hammarby och observera publiken där, och 
sedan jämföra vilka likheter och olikheter det finns inom läktarkulturen mellan Hammarby fans 
och Roma respektive Laziosupportrar. Dessa likheter finner jag genom att jämföra vad 
informanterna i studien svarar på under intervjun när jag ställer frågor som: Hur är stämningen 

                                                 
121 Ibid. s. 45-46 
122 Kaijser Lars. & Öhlander Magnus, Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur, Lund, (1999) s. 63 
123 Ibid. s. 69 
124 Ibid. s. 74 
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bland supportrarna när de match? Hur beter ni är när laget förlorar? Min andra observation som 
jag genomförde var en dold observation, den gjordes på en chattsida på svenskafans.com125. 
Svenskafans.com är en sida på Internet som riktar sig till alla fotboll och hockeysupportrar som 
följer sina lag. Där ville jag observera Hammarbysupportrarna och se vad som skrivs och vilka 
känslor och åsikter de gav uttryck för. Efter att ha antecknat klart observationerna så började jag 
med öppen kodning och sedan kategoriserade jag materialet. All analys av materialet 
genomfördes enligt Grundad teori som jag tidigare har nämnt. Observationerna gav mig inspiration 
till mitt fortsatta arbete.  

Intervjuer   
Jag har använt mig utav kvalitativa intervjuer vilket innebär att intresset är riktat mot den 
intervjuades ståndpunkter.126 Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser vilket 
gjorde att de kände sig trygga i sin omgivning. Jag meddelade mina informanter om de etiska 
principerna, och sedan delade sedan ut ett intervjukontrakt med vetenskapsrådets etiska 
förhållningsregler.127 De frågor som jag ställde till informanten följdes upp med följdfrågor för att 
intervjumomentet skulle bli mer innehållsrikt. Enligt Kvale så ska man våga vara ifrågasättande 
och öppen för följdfrågor i sin intervju.128 Så agerade jag i intervjusituationen för att 
intervjusamtalen skulle ge mig mer information genom att få informanterna att berätta mer.  
 
Intervjun spelades in på MiniDisc och sedan transkriberades det, för att få med allt som har sagts 
under intervjuförloppet. Som jag tidigare har nämnt så var transkriberingen tidskrävande och 
därför krävs det mycket tid för att få med allt material. Efter att jag har transkriberat klart 
materialet så skrev jag ut allt som hade sagts på papper. Sedan började jag koda intervjutexten 
enligt Grundad teori. När jag var klar med kodningen så började jag att fokusera mig på kategorier. 
Det är ganska krävande att jobba och analysera med Grundad teori. Man kan sitta och analysera i 
flera dagar och det tar inte slut. Det är svårt att känna någon teoretisk mättnad när det kommer 
fram nya teorier hela tiden. Som jag tidigare har påpekat så ligger fokus i uppsatsen på 
intervjuerna då jag anser att jag får mycket information utav dem. 

Etik  
Skyddandet av deltagarnas identiteter är en av viktigaste etiska aspekterna i ett forskningsprojekt. 
Som jag har nämnt tidigare så kommer jag att ge fingerade namn till alla informanter. Jag kommer 

                                                 
125 http://www.svenskafans.com/fotboll/bajen/forum.asp   2007-03-11, kl 13:16 
126 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, (2002) s. 300 
127 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html 2007-03-
02 kl 12:43 
128 Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, (1997) s. 124 
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att utgå från vetenskapsrådets etiska förhållningsregler i den aktuella studien129. Jag har upplyst 
informanterna om anonymiteten, och de etiska principerna kommer inte att vara till något 
problem. Därefter informerade jag studiens informanter om syftet med projektet och vilken roll 
de ska ha. En av informanterna ville inte anonymiseras efter att jag hade sagt projektets syfte, 
men jag valde att anonymisera alla.  
 
Intervjuerna kommer att användas till forskningssyfte och inte till något annat. Deras 
personuppgifter kommer att hållas konfidentiella. Viket innebär att man inte kan identifiera 
personerna i studien.130 De uppgifter jag kommer att få utav informanterna kommer att användas 
bara till projektarbetet.131 Jag har informera mina informanter om att de själva bestämmer om hur 
mycket de vill vara med i studien. Jag lämnade ut en beskrivning av individsskyddskravets fyra 
delar innan jag genomför intervjun. Informanterna jag har intervjuat känner inte till varandra. 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Detta kapitel innehåller tidigare forskning samt fyra teoriavsnitt. Vad är supporteridentitet och 
gruppidentitet. Efter detta kommer Baumans definition av ”vi och dem”. Sedan kommer 
Goffmans stigmateori och efter detta kommer en teori om symboler.  Syftet med dessa teorier 
och begrepp är att få en djupare förståelse av problematiken. 

Alkohol, fotboll och manligt kamratskap 
Den tidigare forskningen inom detta område är väldigt begränsad. Det finns en del studier om 
supporteridentitet och supporterkultur, men inte liknande fenomen som min studie där fokus 
ligger på Roma och Laziosupportrar. Jag har valt att presentera en tidigare studie som är gjord av 
Felipe Estrada och Kalle Trygvesson Alkohol, fotboll och manlig kamratskap132 som innehåller vissa 
ämnen som min studie berör. 
 
De skriver om vissa teman som är centrala för fotbollssupporterskap som till exempel identitet, 
maskulinitet och tillhörighet. De påpekar att deltagande är viktigt för supportrarna för att skapa 
en fest som sträcker sig längre än matchen, på det viset stärks identiteten och tillhörighetskänslan 
hos supportrarna. Vidare anser de att maskuliniteten är en skillnad där män oftast dricker öl på 
torget medan kvinnorna vill vara hemma och gosa eller gå i affären. Möjligheten att leva ut en 
grabbighet tycks vara en attraktiv del av supporterskapet. Vidare skriver de om 
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alkoholkonsumtionens betydelse för supporterkulturen, där supportrarna uttrycker själva att de 
genom öldrickandet upplever en gemenskap och ölen får då ett symbolvärde. När supportrarna 
upplever festen, gemenskapen och upphetsningen inför kvällens match blir ölen så viktigt för 
dem att den i det närmaste kan vara vatten. 

Supporteridentitet och gruppidentitet 
Min egen definition på begreppet supporter är en person som verkligen lever eller brinner för sitt 
lag. En person som följer sitt lag i med och motgång. Magnus Engstrand som tidigare har forskat 
inom detta område påpekar i boken Fotboll och religion.133 att kärleken till laget inte lämnas kvar på 
fotbollsarenan, utan den spelar en central roll i supportrarnas vardag när det gäller deras sätt att 
tänka, se och vara.134 Att bära olika symboler och klä sig i lagets färger resulterar till en ökad 
identitet och stolthet hos supportrarna och gruppen. Halsduken kan till exempel bevisa 
personens lojalitet och samtidigt resultera i ökad identifikation med laget och supportrarna. Till 
skillnad från spelare som byter klubb ganska ofta, så är de flesta supportrarna trogna sitt lag. 
Många supportrar är väl medvetna om att de har en strak identitet som supportrar. Dessa 
supportrar vet vad som kännetecknar supporterkulturen och dels känner till den unika 
supporteridentiteten i just deras fotbollslag.135  
 
Att vara trogen supporter till sitt lag så får man uppleva såväl glädje som sorg. En förlust för laget 
kan räcka så att hela veckan blir förstörd hos den trogne supportern. Enligt Magnus Engstrand 
visar resultatet att supportrarna som tittar på fotboll framför tv eller lyssnar på radio känner 
någon form av underhållning, men det utarmar deras supporterkultur eller identitet att inte vara 
där och följa sitt lag.136 Sällan hör man en supporter säga: ”Idag spelar mitt lag.” Han säger 
mycket hellre: ”Idag spelar vi.”137 Vidare tycker jag att supporteridentitet och gruppidentitet är 
något som framkommer i resultatdelen där informanterna beskriver vad som är en grupp och 
utgrupp, på det viset så känner man en identifikation med den gruppen man sammankopplas 
med. 

Vi och Dem 
För att förklara skillnaderna mellan ”vi och de” använder sig Zygmunt Bauman i boken Att tänka 
sociologiskt av termerna, ingrupp och utgrupp. Han anser att dessa två parter med olika attityder 
kompletterar varandra genom att vara medvetna om varandra.138 Med det menar Bauman att 
dessa två grupper är överens om vad som gäller: vi är inte de, och de är inte vi.  
 
                                                 
133 Engstrand, Magnus, Fotboll och religion, Proprius förlag, Stockholm, (2003) s. 143 
134 Ibid. s. 144 
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136 Ibid. s. 149-150 
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138 Bauman, Zygmunt, Att tänka sociologiskt, Korpen, Göteborg, (2001) s. 56 
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Vi har sett att vi är ”vi” så länge som ”de” finns; att dessa kategorier bara har betydelse 
tillsammans och i sin motsättning till varandra. Dessutom hör ”de” ihop och bildar en grupp 
bara för att de delar samma egenskap: ingen av dem är ”en av oss”. Båda begreppen får sin 
mening av den gränslinje de upprätthåller. Utan en sådan gräns, utan möjligheten att ställa oss 

själva i motsats till ”dem”, skulle vi ha det svårt att formulera vår identitet.139

 
För att man ska kunna acceptera sin ingrupp så måste man vara medveten om att det existerar en 
utgrupp, en grupp som man inte vill tillhöra. Man kan förklara det som att en Romasupporter 
som känner en ökad identitet med sin grupp och sitt lag, vet att det finns en utgrupp av 
supportrar som han inte vill indela i sin ingrupp. Denna utgrupp är då Laziosupportrar som 
han/hon inte vill ha i sin ingrupp. Därmed skapas konflikter mellan dessa två grupper i samband 
med matcher. Dessa grupper uppstår genom att vi upplever och är medvetna om att det finns 
skillnader som till exempel: ålder, kön, klass, kultur och etnicitet. Jag har använt mig av denna 
teoribegrepp för att beskriva hur informanterna tycker om det egna gruppen och 
motståndargruppen. 

Stigmateori  
Varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in människor i 
kategorier, samt vilka enheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom 
varje sådan kategori.140 När vi möter en person för första gången så gör vi genast en bedömning 
för att kunna placera personen i ett fack, vi kategoriserar utifrån personens olika egenskaper, som 
till exempel hans/hennes sociala identitet. Utifrån vår bedömning har vi olika förväntningar och 
krav på hur personen bör agera och uppträda.141  
 
De förväntningar och krav som vi ställer på personen blir tydliga när vi måste avgöra om 
han/hon har levt upp till de förväntningar och krav vi framfört. Goffman anser att en människa 
som stigmatiseras är en människa som får sitt mänskliga värde ifrågasatt.142 Han menar att den 
som har blivit ifrågasatt ses som mindre värd i andra människors ögon. Vidare anser Goffman att 
vi har tre typer av stigman som man kan urskilja. De första är det kroppsliga stigmat som 
missbildningar av olika slag. Den andra karaktäriserar personligheten, exempelvis psykisk 
sjukdom. Det tredje stigmat är exempelvis nation, religion och etnicitet.143 Stigmateorin är ganska 
relevant till arbetet då informanterna i studien använder begreppet för att tydliggöra hur en 
spelare med etnisk bakgrund kan förnedras på grund av hans nationalitet.  

 

                                                 
139 Ibid. s. 53 
140 Goffman, Erwin, Stigma- den avvikandes roll och identitet, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm, (2005) s. 11 
141 Ibid. s. 12 
142 Ibid. s. 14 
143 Ibid. s. 14 



 52

Symboler  
Magnus Engstrand skriver i boken Fotboll och religion att bära på lagets färger leder till en ökad 
identitet och stolthet.144 Genom symboler så skapas en samhörighetskänsla inom supportrarna. 
Jan Trost och Irène Levin anser i boken Att förstå vardagen att symboler hjälper människan att 
förstå omgivningen genom exempelvis språket, gester och beteendet.145 Dessa symboler är väldigt 
viktiga för supportrarna och gruppidentiteten. Till exempel kan man känna igen en person genom 
hans eller hennes gester eller beteende. På det viset ser man om personen ingår i den egna 
supportergruppen. Vidare kan symboler som exempelvis halsdukar, flaggor eller tröjor ha ett stort 
symboliskt värde för supportrarna och gruppidentiteten.146 Symbolernas värde betyder mycket 
för informanterna i studien. Halsduken är den viktigaste symbolen för supportrarna vilket 
framkommer i analysdelen. 
 

Analys av det insamlade materialet 

Beskrivning av informanter 
För att inte röja informanternas identiteter medverkar de i studien med fingerade namn. De 
informanter jag har intervjuat är två Romasupportrar och två Laziosupportrar. Dessa informanter 
är aktiva fotbollssupportrar som följer sina lag regelbundet. 
 
Jag har valt att ge informant nummer ett namnet Vicente. Han är 39 år gammal, har italiensk 
bakgrund och bor i Östergötland sedan 80-talet. Han är gift och har två barn och arbetar inom 
restaurang branschen. Vicente har varit Roma trogen hela sitt liv. 
 
Informant nummer två har ja döpt till Fabio, han är 30 år och bor i Östergötland. Fabio bor med 
sin sambo och arbetar på ett café, även Fabio har italienska rötter. Fabio har varit Romasupporter 
sedan barndomen. Dessa två individer är bekanta till mig sedan tidigare.  
 
Sedan har jag intervjuat två svenska män som är stora supportrar till Lazio. En bekant i mitt 
fotbollslag kände dessa två informanter sedan tidigare, vilket gjorde att jag kom i kontakt med 
dem. Informanterna har varit i Italien och följt några derbymatcher mellan Lazio och Roma.  
 
Dessa två informanter har jag döpt till Erik respektive Per. Erik är 25 år och bor i en mindre ort i 
Östergötland. Han är ensamstående och jobbar på en klädbutik. Erik har varit Lazioanhängare 
sedan tidigt 90-tal. 
 
                                                 
144 Engstrand, Magnus, Fotboll och religion, Proprius förlag, Stockholm, (2003) s. 145-146 
145 Trost, Jan & Levin, Irene, Att förstå vardagen, Lund, (2004) s. 59-60 
146 Engstrand, Magnus, Fotboll och religion, Proprius förlag, Stockholm, (2003) s. 144-145 
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 Informant nummer fyra som jag kallar för Per är 28 år och bor i Östergötland med sin sambo, 
och är egenföretagare. Per har studerat i Rom och har varit Laziosupporter i tio år. 

Resultat  
Detta kapitel är uppdelat i två huvudteman: Vi mot dem och Symbolernas värde. Under intervjuerna 
visade det sig att informanterna hade en känsla av ”vi mot dem” när de följde sina lag på plats.  
Den känslan hade informanterna alltid när det var dags för derbymatch mellan lagen, vilket 
gjorde att fientligheten ökade bland supportrarna Symbolerna hade ett viktigt värde för 
informanterna för att känna en ökad identitet och tillhörighetskänsla med laget, samt för 
stämningen och atmosfären på läktaren.  

Vi mot dem 
Som en trogen supporter eller supportergrupp så känner man alltid en ”vi mot dem” känsla. En 
känsla av att man är bäst och att man är bättre än alla andra supportergrupper. Den känslan har 
jag själv som är en aktiv fotbollsspelare och en aktiv supporter. Den känslan växer enormt inom 
supportrarna när det är dags för derbymatcher där man vill bevisa vilka som är bäst i stan. 
Magnus Engstrand anser att symbolerna förstärker gruppidentiteten enormt, att bära lagets färger 
visar att man är stolt vilket skapar en samhörighetskänsla hos supportergrupperna.147 Jag fick 
uppleva hur supportrar kan vara när jag genomförde min observation på söderstadion där hela 
arenan lyste i grönt och vitt. Supportrarna till Hammarby hejade fram sitt lag under hela matchen 
genom att sjunga och lyfta halsdukarna i luften, trots att det blev förlust för Hammarby. Vicente 
anser att varje gång Roma förlorar ett derby mot konkurrenten Lazio så slängs det föremål på 
arenan för att visa sitt missnöje mot spelarna. Han menar att matcherna mot Lazio betyder så 
mycket för supportrarna och staden, där man vill vara bäst både som supporter och som ett lag. 
Zygmunt Bauman skriver i boken Att tänka sociologiskt att bilden av fienden är hotande och 
skrämmande på samma sätt som bilden av den egna gruppen är lugnade och behaglig.148 Vicente 
påpekar att det finns en enorm ”vi mot dem” känsla i Rom:  
 

Man förbereder sig i 2-3 veckor innan de dags för derbymatch. För oss Romasupportrar så är 
det inte viktigt att vinna matchen bara, vi vill vinna äran på läktaren också. Det är så viktigt för 
oss Romafans att vara bäst och höras mest och att bevisa för fascisterna från Lazio att vi är 
störst på Curva syd 

 
Vicente menar att det är oerhört viktigt för Romasupportrarna att förbereda sig när man ska 
möta Lazio. Supportrarna börjar förbereda sig några veckor innan de dags för derbymatch, för att 
stämningen ska höjas bland supportrarna. Han menar att slaget på läktaren är minst lika viktigt 
som matchen för supportrarna. Vidare anser han att majoriteten av Rom hejar på Roma för det 
                                                 
147 Engstrand, Magnus, Fotboll och religion, Proprius förlag, Stockholm, (2003) s. 145-146 
148 Bauman, Zygmunt, Att tänka sociologiskt, Korpen, Göteborg, (2001) s. 34-35 
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ligger i stadens innekärna. Därmed intas en ställning av ”vi mot dem” för att bekräfta sin identitet 
och stolthet till staden och fotbollslaget. Utgruppen som han menar är Laziosupportrarna 
försöker ta varje situation för att trycka ner ingruppen genom att använda sig av stigmatiserande 
sånger mot Romas utländska spelare. Erwin Goffman anser att en person som har en avvikande 
egenskap eller ett avvikande utseende väljer vi att placera i kategorin den andre. På det viset 
betraktas personen som avvisad och marginaliserad av övriga i samhället.149 För Fabio som är 
Romasupporter spelar det ingen roll om utgruppen försöker förnedra ingruppen på läktaren. 
Fabio säger: 
 

Det spelar ingen roll om Lazio har hemmamatch, de alltid vi som hörs mest på Olympia 
stadion. Vi klär Curva syd i Romas färger och sjunger våra sånger. Vi är stolta över vårat lag till 
skillnad från de ljusblå som engagerar sig till nått som inte hör hemma på en fotbollsplan. De 
sjunger rassånger mot våra mörka spelare, de därför de kommer hit typ. Inte för att heja på sitt 
lag direkt. 

 
Fabio menar här att Romasupportrarna hejar fram sitt lag genom sånger och symboler. De 
Laziosupportrarna gör är något som inte hindrar Fabio att gå på fotbollsmatcher i framtiden. Han 
menar dock att såna som engagerar sig till något som inte hör hemma på fotbollsplan borde inte 
söka sig till någon fotbollsmatch mer. Vicente anser att fientligheten mot Lazio och dess 
supportrar är obeskrivlig. Enligt honom finns det en bedömning av vilka grupper i Lazioklacken 
man är mer fientlig mot: 
 

Är man född i Roms centraladel och man är Romasupporter sedan barndomen så finns det 
inget annat än bara hat mot Laziospelarna och deras supportrar. Men det finns en grupp som 
egentligen inte kommer dit för att se på matchen. Denna grupp kallas för irriducibili ultras och 
alla anhängare där är tatuerade med fascist symboler och har stora affischer på Hitler till 
exempel. Vi hatar dem så mycket 

 
På så sätt menar Vicente att man är mer fientlig mot visa grupper som utmärker sig mer än vissa 
andra. För honom är supportergruppen Irriducibili ultras oacceptabla och borde inte existera. 
Precis som Vicente och Fabio så betonar Per som är Laziosupporter att gruppen Irriducibili 
ultras inte hör hemma på Olympia stadion. Pär säger:  
 

Dessa anhängare gör att vi som älskar fotboll och Lazio får en negativ bild i media och hos 
andra supportrar. Vi representerar Lazio genom att visa kärlek och stolthet, men de ger en 
negativ bild genom symboler och flaggor som inte hör hemma på en fotbollsarena 
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I det här citatet kan vi se hur Per anser att denna grupp utgör hot mot det egna laget och dess 
supportrar. Denna grupp förstör stämningen och atmosfären för andra supportrar som hejar på 
Lazio. Han anser också att dessa anhängare ger Lazio fotboll en negativ bild i media och hos 
andra supportergrupper. Han menar att de bryter mot de normer och regler som finns inom 
supportergruppen och Lazio fotboll. Erik har andra tankar när det gäller supportergruppen 
Irriducibili ultras:  
 

Denna grupp är en del av Lazio, den negativa bild de har fått av andra stämmer inte. Vi har 
också mörka spelare i laget som Manfredini till exempel, och han är älskad av alla för han 
representerar Lazio. Irriducibili ultras älskar sitt lag, de kan inte älska alla andra 

 
Det Erik säger här är att han intar en känsla av ”vi mot dem” för att skydda och stärka sin och 
gruppens identitet mot motståndargruppens angrepp. Han menar att det finns inga dåliga 
supportergrupper som hejar på Lazio, gruppen visar stolthet och samhörighetskänsla. Bauman 
anser att grupper definierar sig genom handlingar som skiljer sig från dem som befinner sig 
utanför deras formella och informella nätverk av relationer. Han menar att vi lär oss att skilja 
mellan personer som är relevanta respektive irrelevanta för våra livsprojekt.150 Med detta anser 
Bauman att vi kan urskilja vänner, fiender och rivaler, dem som vi bör lyssna till respektive bortse 
ifrån. Tre av intervjupersonerna tyckte att supportergrupper som använder sig utav rasistiska 
sånger eller symboler under en match borde stängas av på livstid utav respektive klubbar. Roma 
informanterna hade ett speciellt hat mot supportergruppen Irriducibili ultras för att de 
engagerade sig till något som inte hör hemma inom idrotten. Erik var en av dem fyra som hade 
andra tankar om Irriducibili ultras. Han tyckte att denna grupp representerar Lazio genom att visa 
kärlek och starka känslor till föreningen. Per ansåg att gruppen utgjorde hot mot det egna laget 
och andra supportrar som kommer för att heja på Lazio. Detta kan ledda till att Lazio får spela 
inför tomma läktare i framtiden. 

Symbolernas värde 
Det är väldigt viktigt för en supporter att bära symboler med lagets färger för att visa kärlek och 
en ökad identitet med laget. Magnus Engstrand anser att symbolerna förstärker gruppidentiteten 
enormt, genom att bära på lagets färger vilket leder till en ökad identitet, stolthet och 
samhörighetskänsla.151 Vicente anser att symbolerna och färgerna är största beviset för vilket lag 
man sammankopplas med. Han menar att symbolernas värde är som en tradition för 
supportrarna och läktarkulturen. Han säger så här: 
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Om man vill synas mest på Olympia stadion så ska man klä sig i lagets färger. Därför är våran 
supporterkultur väldigt stor i Roma. Alla har på sig en matchtröja eller en halsduk på sig. Det 
är som en religion för oss Romasupportrar att klä sig i lagets färger och visa vårt folkliga stöd. 
Själv har jag alltid en matchtröja med Totti i ryggen 

 
Dessa symboler skapar en bra stämning och en gemensam identitet hos supportrarna, vilket gör 
att grupp moralen höjs hos dem flesta. Matchtröjan och halsduken är det största beviset för vilket 
lag man förbinds med anser Per. Halsduken blir en bekräftelse på supporterns trofasthet.152 Erik 
betraktar också att halsduken är ganska viktig för en supporter, men han säger att en tifo skapar 
en helt annan stämning. En tifo är ett arrangerat läktarspel i klubbens färger och kommer från 
italienska tifosi som betyder glädjeyttring.153   
 

Det finns inget bättre än att vara med när en tifo faller när över publiken. Det är en känsla som 
inte går att beskriva, man måste bara uppleva det för att förstå. Det känns extra speciellt när 
man möter Roma och deras supportrar och bevisa att vi som hejar på Lazio syns och hörs 
mest 

Erik anser att stämningen höjs inom supportrarna och publiken genom symboler som har ett 
stort värde för läktarkulturen. Han menar att känslan är extra stor när man möter rivalerna Roma, 
där man vill synas och höras mer än deras supportrar. Dessa symboler med klubbens färger 
förstärker gruppidentiteten och tillhörighetskänslan hos supportrarna, vilket gör att fientligheten 
ökar mellan dessa två supportergrupper. Detta leder bland annat till läktarvåld. Fabio har intryck 
av: 
 

Ofta leder det till våld och slagsmål både utanför plan och på plan. Som supporter så går man 
aldrig ensam till matcherna, speciellt när man möter Lazio. Vi träffas istället på stan och sedan 
går tillsammans för då är man som starkast. För går man ensam till matchen och har en Roma 
tröja på sig så kan det vara livsfarligt om man råkar samman med Lazio supportrarna 

 
Det Fabio säger här är att han känner en gemensam identitet bland supportrarna. Han känner en 
ökad stolthet och kärlek inom sig. Att de går ihop till matcherna tyder på att dem känner sig 
starka som grupp, och därmed ökar gruppkänslan hos supportrarna. Samtliga av 
intervjupersonerna tyckte att symbolerna hade stor värde för supporterkulturen. Stämningen på 
arenan steg enormt utav symboler som halsduk, matchtröja eller tifo. Dessa symboler anknyter till 
kärlek och en ökad identitet hos supportrarna. Informanterna tyckte att stämningen höjdes 
speciellt under derbymatch, då respektive supportrar arrangerade läktaren i klubbensfärger för att 
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vinna slaget om Rom. Stämningen innan match och under match gjorde att fientligheten ökade 
inom supportrarna, vilket resulterade i slagsmål på Roms gator och läktarvåld under match. 

Sammanfattning och slutdiskussion  
Från början var syftet med denna studie att få en bild av hur den politiska hållningen spelar en 
stor roll för lag som Roma, Lazio och Hammarby som är ett arbetarklass lag. Jag ville få reda på 
vilket inflyttande Berlusconi och Mussolini har på den italienska fotbollen. Oftast skrivs det i 
media att Lazios supportrar är stora anhängare av Berlusconi för han stödjer högern.  
 
Efter att jag genomförde mina intervjuer med informanterna i studien så fick jag ändra om lite på 
syfte och frågeställningar. Frågorna blev istället mer riktade på supporterkultur, symboler och 
stämning på arenan. Symbolerna var väldigt viktiga för samtliga informanter. Halsduken eller 
matchtröjan formade deras gruppgemenskap och identitet. Att bära klubbens färger gjorde 
supportrarna stolta och de kände en ökad identitet med laget. 
 
Informanterna hade en vi mot dem känsla för att bevisa att den egna gruppen är större och bättre 
än motståndargruppen. Den känslan växte enormt när det var dags för derbymatch, vilket gjorde 
att supportrarna förberedde sig flera veckor innan avspark för att vinna slaget om Rom. 
Fientligheten var enorm mellan Roma och Laziosupportrarna. Flera timmar innan matchen så 
kunde det bli slagsmål mellan supportrarna på Roms gator. Därför var det viktigt för 
supportrarna att gå tillsammans till matchen, för då kände man en tillhörighetskänsla inom 
gruppen. Detta stärkte gruppkänslan redan innan match och skapade en ökad differentiering 
mellan vi och dem. Att vinna derbymatchen var större än att vinna italienska ligan för 
supportrarna. Vid förlust slutade det med att supportrarna kastade in föremål på arenan för att 
visa sin frustration. Detta är ett bevis på hur visa samhälliga normer kan försättas då man 
befinner sig på en fotbollsstation. Roma informanterna tyckte att Laziossupportergrupp 
Irriducibili ultras inte hörde hemma på en fotbollsarena för att dem förolämpade Romas 
utländska spelare genom att sjunga rassånger. En av informanterna som är Laziosupporter hade 
andra tankar om denna supportergrupp och tyckte att de däremot visade kärlek och stolthet för 
laget. 
Som jag tidigare nämnt, så hade jag velat ha mycket mer om den politiska hållningen inom och 
mellan dessa lag. Samt Hammarby fotboll för att dom har vissa likheter med Roma inom den 
politiska bakgrunden, och det är en förening som med svenska mått har en intressant politisk 
bakgrund. I hänseende till studien hade det givetvis varit givande för mig att få möjligheten till en 
observation på nära håll, Olympia stadion i Rom mellan Roma och Lazio. Tyvärr var detta ej 
möjligt då varken ekonomi eller tid tillät detta. Jag anser mig dock ha kunnat beskriva de 
förhållanden som råder på distans. 
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Maskulinitetsbilder inom fotboll och kampsport 
Ivan Kovacic 

Inledning 
Idrott spelar idag en väldigt stor roll i samhället. Problem i samband med fotbollsmatcher ger 
stora rubriker och flera veckors diskussion i alla former av media. Ofta skrivs det om det negativa 
med idrotten medan det positiva inte lyfts fram i samma utsträckning. Det talas om att nya regler 
måste införas för att förhindra fotbollsvåld och kampsport skall regleras för att bli säkrare. Det 
finns även vissa sporter som anses vara mer lämpade för män och andra som anses vara mer 
lämpade för kvinnor. Jag har valt att fokusera min forskning till två sporter som alltid har ansetts 
vara ”manliga” och som till största del utövas av män. Fotboll och olika typer av kampsport är de 
sporter som jag har valt att inrikta min forskning på. Fotbollsfans och kampsportsintresserade 
har, trots att dessa sporter är väldigt olika, mycket gemensamt när det talas eller skrivs om de i 
media. Det gemensamma är att både fotbollsfans och kampsportsintresserade anses vara 
aggressiva unga män som genom idrott får utlopp för sina aggressioner. Anledningen till jag har 
valt detta ämne som grund till mitt arbete är att det i samhället finns föreställningar om hur 
fotbollsintresserade och kampsportsutövare är och beter sig. Med det här arbetet vill jag ta reda 
på om dessa föreställningar stämmer och ifall de gör det se hur informanterna resonerar kring 
det. Jag tyckte att just maskulinitet var ett intressant ämne eftersom idrotten kan spela en stor roll 
i hur män eller pojkar uppfattar maskuliniteten och de krav som de flesta män måste leva upp till. 
Samtidigt är dessa känslor viktiga på det sättet att de kan påverka människor på både ett positivt 
och negativt sätt. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att undersöka relationen mellan fotbolls- samt 
kampsportsintresserade och hur de diskuterar kring maskulinitet. Jag vill undersöka vilka 
maskuliniteter som förmedlas genom de olika sporterna samt hur unga män relaterar till dessa 
bilder. Fotboll och kampsport anses vara ”manliga” sporter, därför vill jag undersöka hur mina 
informanter ser på kvinnlighet och hur de ser på kvinnor som utövar dessa sporter. (Att utöva en 
specifik idrott påverkar antagligen en persons synsätt, samtidigt som en viss typ av idrott kanske 
har ett speciellt synsätt som förmedlas till utövarna.) 
 
Maskulinitet och sambandet mellan idrott och synsätt är vad jag har valt att fokusera mitt arbete 
på. Fokus för mitt arbete ligger på maskulinitet. Jag har tre frågeställningar som lyder: 

• Vilken typ av beteende hör eller hör inte hemma på planen eller i ringen? 
• Vad anses vara manligt? 
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• Hur resonerar mina informanter kring den påverkan som idrotten kan ha haft på deras 
identitet? 

Fält och metod 
Efter att ha kontaktat olika informanter med hjälp av egna kontakter och genom att skicka mejl 
till olika kampsportsklubbar så fick jag tag i två grupper av sportintresserade, den ena är 
intresserad av fotboll och den andra av kampsport. 
Jag har intervjuat totalt fem informanter och tre av dem är intresserade av fotboll, två är 
kampsportsintresserade. Två av de fotbollsintresserade har spelat fotboll under många år men 
spelar inte lika aktivt längre. Den tredje har spelat under en lång tid och är fortfarande väldigt 
aktiv. Den ena utav mina informanter med ett kampsportsintresse tränar och tävlar i MMA 
(Mixed Martial Arts) som är blandning av många olika kampsporter där slag, sparkar, kast och 
grepp ingår. Den andra informanten tränar en kampsport som är självförsvarsinriktad och där det 
inte ingår någon sparring (som innebär att man tränar på att slåss mot en annan person under 
kontrollerade former) fram tills man har nått en viss nivå. På grund av att klubbar där den här 
kampsporten utövas är relativt sällsynta i Sverige så känner jag att det är bäst att inte redovisa 
exakt vilken kampsport det rör sig om. Anledningen till detta är att jag med alla medel försöker 
upprätthålla de etiska kraven i vilka konfidentialitetskravet är en del154. Metoderna som jag har 
använt mig utav är icke-deltagande observation, en gruppintervju samt individuella intervjuer. En 
icke deltagande observation innebär att observatören eller forskaren observerar men inte deltar i 
det som sker i miljön155. Jag har främst gjort fältstudier i form av observationer på olika forum på 
Internet där frågor som rör mitt ämne diskuteras av fotbollsintresserade och 
kampsportsintresserade. Jag har använt mig utav forumet på sidan svenskafans.com för att 
observera fotbollsintresserade och forumet på kampsport.se för att observera 
kampsportsintresserade. Dessa observationer har varit försök till att se hur unga män diskuterar 
krig begreppen maskulinitet, manlighet, och kvinnlighet, och på det sättet har jag försökt att se 
om det finns något samband mellan olika typer av sporter och synen på dessa ämnen. 
Informanterna i intervjuerna består av unga män med ett fotbolls eller kampsportsintresse som 
jag har fått kontakt med bland annat genom bekanta. Jag tror att Internet var det bästa och mest 
lättillgängliga sättet för mig att observera kampsportsintresserade och fotbollsintresserade för det 
här arbetet. Det är bland annat mer tillgängligt än om jag exempelvis skulle göra observationen i 
samband med kamsportsgalor eller fotbollsmatcher.  Att ta del av träningar hade kanske också 
varit ett sätt att göra observationer på. Anledningen till att jag inte genomförde observationer i 
samband med träningar är att det förmodligen skulle ha varit ganska svårt att höra vad enskilda 
individer sa på grund av mängden människor närvarande. Jag tror att det hade varit väldigt svårt 
och inte särskilt givande att som åskådare försöka observera det relevanta för mitt arbete. Jag tror 

                                                 
154 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi 2002, Malmö, s. 440. 
155 Ibid. s. 176. 
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även att det kan vara lättare att vara ärlig om sina tankegångar kring maskulinitet och femininitet, 
när det råder anonymitet som bland annat Internet ger. Men jag har även upplevt en del 
nackdelar med Internetobservationerna. Något som utgjorde flest problem för mig var att med 
tanke på hur många olika diskussioner som finns på ett Internetforum så var det ganska svårt att 
hitta de diskussioner som berörde mitt ämne. Därför blev det både tidskrävande och ibland även 
irriterande att söka efter det som var relevant för mitt arbete.  
 
Jag har valt att använda mig utav individuella intervjuer vid tre tillfällen, och av en gruppintervju 
vid ett tillfälle. Anledningen till att jag har gjort en gruppintervju och tre individuella intervjuer är 
att på grund av missförstånd så dök två informanter upp vid samma tillfälle. Gruppintervjuer har 
oftast betoningen på flera olika teman och den används oftast för att spara tid och pengar156. 
Därför avgjorde jag att det var bäst att göra en gruppintervju trots att detta inte var planerat. Jag 
har koncentrerat mig på att genomföra individuella intervjuer eftersom jag anser att dessa bidrar 
med bättre data och kanske ärligare svar från mina informanter. Det kan kanske vara jobbigt eller 
obekvämt för vissa personer att prata om hur de ser på maskulinitet och manlighet i närvaron av 
en annan informant. Jag ansåg att det var bäst för slutresultatet att inte låta mina informanter få 
se frågorna innan intervjun. Anledningen till detta var att jag trodde att detta skulle leda till mer 
spontana och ärliga svar om informanterna inte hade tid på sig att tänka efter innan de hörde 
frågan. Efter att jag hade genomfört alla intervjuer och observationer så började jag att koda mitt 
material för att kunna bedöma efter vilka innebördskategorier jag skulle ordna dessa så att sedan 
kunde försöka besvara mina frågeställningar. Jag jämförde sedan mina kodade intervjuer med de 
kodade observationerna för att se om det fanns något samband mellan det mina informanter sa 
och det som framgick på forumen på Internet. Det här tillvägagångssättet är en del av 
forskningsperspektivet Grounded Theory som är ett tillvägagångssätt som passar väl för 
undersökningar av den här sorten157. 

Etik 
När det kommer till de etiska kraven så har jag gjort på följande sätt:  
Jag har följt de etiska kraven som Vetenskapsrådet ställer på forskning när jag har genomfört det 
här arbetet158. Jag har informerat informanterna i studien om mitt arbete och om deras roll i det 
så att de har kunnat ta ställning till om de vill delta eller inte. Jag har med alla medel försökt hålla 
informanternas personuppgifter konfidentiella. De uppgifter jag har fått av informanterna har 
endast använts till projektarbetet.159 Under Internetobservationerna så har jag observerat dolt och 
inte informerat någon om att jag är närvarande. Anledningen till detta har varit att jag själv inte 
kan avgöra vilka informanterna är eftersom de inte har sina riktiga namn på forumen, därför kan 

                                                 
156 Ibid, s. 324-325.  
157 Guvå, G. Hylander, I, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, Liber AB, 2003, Stockholm, s.5. 
158 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html 
159Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi 2002, Malmö, s. 440, 441. 
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inte jag själv avgöra vilka informanterna är. Därför bedömde jag att det inte stred mot de etiska 
principerna att jag inte informerade deltagarna på forumen om att de deltog i mitt arbete. 
 

Tidigare forskning 
För att se hur detta ämne har behandlats tidigare så har jag tagit del av tidigare forskning. Jag 
kunde inte hitta några studier som berörde alla mina frågeställningar på samma gång, men jag 
hittade en del som berörde någon av mina frågeställningar i taget. Genom tidigare forskning så 
kunde jag försöka se hur andra hade undersökt dessa frågeställningar. Med min undersökning har 
jag försökt jämföra mina resultat med den tidigare forskningen, och på så sätt komma fram till 
samma resultat, eller andra resultat än andra forskare har kommit fram till. Mitt arbete har 
maskulinitet som fokus och jag har hittat en hel del intressant litteratur som berör detta ämne. Jag 
har undersökt hur informanterna ser på maskulinitet i allmänhet och hur de resonerar kring 
maskulinitet idag. Jag har även undersökt relationen mellan maskulinitet, fotboll och kampsport 
för att se vilka bilder som förmedlas genom idrotten. En väldigt användbar bok som berör detta 
ämne är skriven av Thomas Johansson och heter Den skulpterade kroppen – Gymkultur, friskvård och 
estetik. Trots att Johanssons studie handlar om gymkultur så har den varit väldigt användbar för 
mig. Johansson beskriver bland annat hur den manlige bodybuildern ser ut och relaterar till saker 
och ting, samt hur konstruktionen av könsidentiteter ser ut i 1990-talets Sverige. Han beskriver 
på ett bra sätt vad som anses vara manligt inom gymkulturen samt hur maskulinitet ser ut i teorin, 
jämfört med hur det kan se ut i praktiken. Johansson beskriver också hur synen på manliga 
utövare av ”kvinnliga” sporter ser ut inom gymkulturen160. Detta har varit intressant för mitt 
arbete på grund av hur mina informanter resonerade krig idrott. En annan bok som jag har 
använt mig utav heter Maskuliniteter och är skriven av R. W. Connell. Den här boken berör 
maskulinitet i allmänhet och förklarar hur olika typer av maskuliniteter skapas och förändras. 
Connell beskriver hegemonisk maskulinitet och hur patriarkatet upprätthålls genom den 
hegemoniska maskuliniteten161. Även Daniel Ekman skriver i sin bok En mans bok – om manlig 
identitet – teorier, ideal, verklighet om maskulinitet och mansroller. Han tar bland annat upp att 
maskulinitet ska ses som en social och kulturell konstruktion, inte som något medfött162. En 
annan studie som har varit väldigt användbar för mig är skriven av Thomas R. Alley och 
Catherine M Hicks och heter Peer attitudes towards adolescent perticipants in male and female oriented 
sports. Den här studien undersöker hur 69 ungdomar i åldrarna 14 till 18 ser på vilka sporter som 
är maskulina eller feminina. Informanterna fick ett antal sporter som de på en sifferskala skulle 

                                                 
160 Johansson, T, Den skulpterade mannen – Gymkultur, friskvård och estetik, Carlssons bokförlag, (1997), Stockholm, s 
149. 
161 Connell, R.W, Maskuliniteter, Daidalos AB, Göteborg, (1995) s. 101.  
162 162 Ekman, Daniel, En mans bok – Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet, Bokförlaget Natur och Kultur, 
Stockholm (1995) s. 134. 
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bedöma hur maskulina eller feminina dessa sporter var163. Bland dessa sporter fanns fotboll och 
karate som är relevanta för min studie, eftersom den innefattar informanter som är fotbolls och 
kampsportsintresserade. Det intressanta med den här studien är att den i vissa fall blir bekräftad 
av min studie, medan den i andra fall inte blir det. Identitet och identitetsskapande utgör också en 
stor del i det här arbetet. Även här har jag hittat en del intressant litteratur om det här ämnet även 
om det var lättare att hitta litteratur om maskulinitet. Förutom att de några av de ovanstående 
författarna även tar upp identitetsskapande så har jag hittat annan litteratur som fokuserar på 
detta ämne. En studie som jag har använt mig utav heter Idrottens betydelse för integrationsprocessen och 
är skriven av Magnus Hellqvist och Peter Rosén. Den här studien är ett examensarbete från 
Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Studien handlar om hur idrotten kan fungera som 
ett sätt att integrera sig in i ett nytt samhälle utan att förlora sin egen identitet. Den här studien är 
intressant för mig främst på grund av att den beror vilka normer och värderingar som finns inom 
fotbollen, samt den personliga utvecklingen hos personer som spelar fotboll. Bland annat så tar 
den upp vilka regler som förekommer inom fotbollen och hur utövarna relaterar till dessa164. Till 
sist så har jag använt mig utav en bok som är skriven av Karin Redelius och heter Ledarna och 
barnidrotten – idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran. Den här boken tar upp vilka värderingar 
och synsätt som förekommer inom idrotten. Boken har ett starkt fokus på Pierre Bourdieus 
tankegångar kring genus och relationen mellan könen. Boken tar bland annat upp varför män har 
den dominerande positionen i samhället samt varför idrott anses vara en manlig aktivitet.165  

Analys 

Informanterna 
Informanter i det här arbetet består av två grupper unga män med ett idrottsintresse. Den ena 
gruppen består av tre killar som är intresserade av fotboll och den andra gruppen består av två 
killar som är intresserade av kampsport.  
Vid min första intervju så intervjuade jag två killar i tjugoårsåldern som båda började spela fotboll 
innan de hade fyllt tio år. Den ena informanten, som jag har valt att kalla Peter, spelar fortfarande 
fotboll regelbundet på en nivå där det handlar om motion medan den andra, som jag har valt att 
kalla Johan, inte längre spelar fotboll regelbundet. Peter började direkt spela fotboll medan Johan 
först började spela hockey. Han slutade sedan med hockey främst för att det krävdes mycket 
utrustning och att hans föräldrar var tvungna att engagera sig väldig mycket i hans hockeyspelade. 
Vid min sista intervju intervjuade jag ytterligare en kille med ett fotbollsintresse. Den tredje 
informanten är också i tjugoårsåldern men hade till skillnad från de två informanterna i min första 
                                                 
163 Alley, Thomas R & Hicks, Catherine M, Peer Attitudes Towards Adolescent Participants in Male- and Female- oriented 
sports, Libra Publishers, Inc. San Diego CA, (2005), s. 275. 
164 Hellqvist, M. & Rosén, P, Idrottens betydelse för integrationsprocessen – en fallstudie om ungdomars integration i en 
fotbollsförening, Linköpings Universitet, (2005), s. 23-25. 
165 Redelius, Karin, Ledarna och barnidrotten – idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran, HLS Förlag, Stockholm, (2002) 
s. 52-55.   
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intervju börjat spela fotboll i mitten av tonåren och han spelar fotboll regelbundet på en seriös 
nivå. Jag har valt att kalla honom för Anders. 
De kampsportsintresserade informanterna består av två unga killar. Den ena är i sena tonåren och 
jag har valt att kalla honom för Sven. Sven började utöva kampsport när han var sju år gammal. 
Han tränade jujutsu och senare karate vilket han inte tyckte var roligt. Han har även tränat 
handboll i sju år men slutade med detta efter han skadade sig. Efter det så började han träna judo 
och nu tränar han jujutsu och MMA. Han tränar dessa sporter regelbundet och tävlar också inom 
dessa sporter. Min andra kampsportsinformant är i tjugoårsåldern och blev intresserad av 
kampsport vid femton års ålder. Han hade först spelat fotboll men slutade med det och då ville 
han ha regelbunden träning så han började träna kampsport. Jag känner att det skulle kunna strida 
mot de etiska kraven om jag redovisade vilken kampsport min informant utövar. Anledningen till 
detta är att kampsporten i fråga är relativt sällsynt i Sverige och att det skulle bli relativt lätt att 
spåra min informant ifall jag redovisade vilken kampsport han utövade. Kampsporten kan 
beskrivas som en blandning av tekniker från olika kampsporter där de tekniker som lämpar sig 
bäst för situationen används. I den här kampsporten ingår ingen sparring. Med sparring menas att 
utövarna slåss mot varandra under kontrollerade former. Tävling förekommer inte heller inom 
den här kampsporten.  

Vad hör eller hör inte hemma på planen eller i ringen? 
Jag ville se vad informanterna i mitt arbete tyckte hörde hemma på fotbollsplanen eller i ringen 
och vad som inte gjorde det. Anledningen till detta är att både fotbollen och kampsporten har 
många negativa sidor som jag förklarar i inledningen. Tanken var att se hur informanterna såg på 
dessa problem och hur de diskuterade kring dessa sporter i allmänhet. 
 När jag ställde frågan om vad de inte tyckte hörde hemma på fotbollsplanen eller i ringen så 
uttryckte sig informanterna på följande sätt: 
 

(Peter) jag tänkte säga kvinnor (skratt) 

(Johan) ja men lite i det ligger det väl alltså, gör det inte det? 

(Peter) nej jag tror inte det. 

(Ivan) var ärliga, det är lugnt. 

(Peter) kvinnliga domare i alla fall, för män. Då kan jag störa mig lite på att det är kvinnliga 
domare, men annars.  

(Ivan) varför det? 

(Peter) vet inte, är det män som spelar så är det män som ska döma känns det som. Är det 
kvinnor som spelar så kan det vara kvinnor som dömer.  
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Peter visar här tendenser till att han anser att fotboll är en sport som är till för män. Trots att han 
mest diskuterar kring olämpligheten hos kvinnliga domare så är det hans första reaktion på min 
fråga som är mest intressant. Det uttalandet kan kopplas till maskulinitet med hjälp av en rapport 
som är utförd av Thomas R. Alley och Catherine M. Hicks. De beskriver idrott som en 
traditionellt maskulin aktivitet och även att vissa sporter anses vara mer manliga eller kvinnliga. 
Könsstereotyper för vissa sporter bestäms redan i grundskolan som följd till att både pojkar och 
flickor anser att tävlingsinriktade uppgifter som kräver styrka och snabbhet är maskulina 
aktiviteter166. Undersökningar visar att bland tillfrågade ungdomar så anses bland annat karate 
och fotboll vara maskulina sporter medan balett och konståkning anses vara feminina sporter. 
Även Connell skriver om idrotten som en arena där bestämda sociala relationer existerar, han 
förklarar dessa som tävling och hierarki bland män där kvinnor är uteslutna eller dominerade167. 
Connells beskrivning av idrotten verkar stämma bra i det här fallet. Peter visar från första början 
att han inte tycker att kvinnor hör hemma på fotbollsplanen. Det är svårt att veta om han menar 
allvar när han säger det eftersom han tar tillbaka sitt uttalande efteråt, men faktumet att han ens 
uttalade sig på det viset tycker jag är ett exempel på att Connells påstående kan stämma. 
Johan resonerade kring hur en viss form av våld hörde till fotbollen medan annat våld inte gjorde 
det: 
 

(Johan) fult spel hör ju till, det gäller så mycket för lagen, det handlar om miljoner för 
klubbarna. Men allt våld utanför typ huliganism och polisen som dog i Italien, det är ju bara 
sjukt. 

 
De kampsportsintresserade informanterna svarade såhär på samma fråga: 
 

(Sven) allt som bryter mot reglerna, osportslighet.  

(Ivan) ingenting mer än det? 

(Sven) så länge båda är med på det så tycker jag att man ska få göra vad man vill. 

 

(Göran) ja slag under bältet, och att bitas och skallas, det hör inte hemma i ringen, alltså fula 
tricks. Och att backa undan, alltså att inte våga möta sin motståndare. Om man slåss i en ring 
så ska man inte backa undan tycker jag. Det går ju ut på att man ska vinna genom att besegra 
sin motståndare, inte genom att gå på försvar hela tiden. Det är vad jag tycker i alla fall. 

 

                                                 
166 Alley, Thomas R & Hicks, Catherine M, Peer Attitudes Towards Adolescent Participants in Male- and Female- oriented 
sports, Libra Publishers, Inc. San Diego CA, (2005), S 273-274. 
167 Connell, R.W, Maskuliniteter, Daidalos AB, Göteborg, (1995) s. 80. 
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De båda kampsportsintresserade informanter anser här att det som bryter mot reglerna inte hör 
hemma i ringen. Sven menar att så länge reglerna följs så ska allt vara tillåtet. Det kan ses som 
självklart att mina informanter anser att det som bryter mot reglerna inte hör hemma i ringen, 
reglerna är ju trots allt till för att förhindra sådana saker. Det går att se att en viss sorts våld 
accepteras både i samband med kampsporten, men även i samband med fotbollen, medan andra 
former av våld inte gör det. Inom kampsporten så accepteras allt våld som följer reglerna, liksom 
hårt spel i samband med fotbollsmatcher accepteras. Samtidigt accepteras inte våld som bryter 
mot reglerna på samma sätt som huliganism inte accepteras i samband med fotbollen. Trots att 
de ansåg att fotboll var en tuff sport och att en del fult spel hörde till så var våld någonting som 
de praktiskt taget förkastade. Detta visar att alla fotbollsintresserade i själva verket inte ser våld 
som någonting som hör till fotbollen, även om media ofta framställer fotbollen på det sättet. 
Hellqvist och Rosén har i sin studie Idrottens betydelse för integrationsprocessen kommit fram till 
liknande resultat som visar att en viss del våld uppstår naturligt i samband med fotbollen. Genom 
sina intervjuer med fotbollsutövare kom de fram till att det kan hända att någon på planen blir 
irriterad på grund av hårt spel eller liknande, men att de inblandade spelarna själva slutar att bråka 
utan att tränaren eller någon annan behöver avbryta bråket168. Det här visar att även om det 
uppstår våld i samband med fotbollen så är det i de flesta fall ingenting allvarligt och irritationen 
går över ganska snabbt. Trots att jag har intervjuat fotbollskillar och två killar som utövar två 
skilda kampsporter, så kan jag se en tydlig likhet i hur de tänker kring våld. Det faktum att jag inte 
i något fall ställde frågor specifikt om våld, men ändå fick liknande svar, visar att tankarna kring 
detta ämne inte är så olika trots utövandet av olika sporter. Något annat som är intressant är att 
Göran, som inte utövar en kampsport där tävling ingår, i citatet ovan säger att det inte hör till att 
backa undan. Det skulle kanske vara mer logiskt ifall Sven sa samma sak eftersom han tävlar 
inom de kampsporter som han tränar. Det är viktigt att lägga märke till att dessa två informanter 
inte säger någonting alls om kvinnor och kampsport. Jag upptäckte att två av de 
fotbollsintresserade informanterna i grund och botten anser att fotboll är en sport som är mer 
lämpad för män än kvinnor. De ger olika exempel på varför de tror det är på det viset men till 
slut så anser de alla att det är en sport för män.  
Något annat som förenade informanterna var att alla uttryckte en avsky för huliganismen och 
våldet i samband med fotbollen. Det var inget som informanterna tyckte hade någon egentlig 
koppling till fotbollen utan de ansåg att dessa människor endast använde fotbollen som en ursäkt 
för att slåss. Detta beteende var något som gav klubbarna och fotbollen ett dåligt rykte enligt 
informanterna i mitt arbete. Även under mina observationer upptäckte jag att det fanns liknande 
åsikter kring detta. En person resonerar på följande vis kring hur man i Sverige ska hantera 
fotbollshuliganer: 
 

                                                 
168 Hellqvist, M. & Rosén, P, Idrottens betydelse för integrationsprocessen – en fallstudie om ungdomars integration i en 
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Vad sägs om att ge dem möjlighet att göra upp i en gammal industrilokal istället? Polisen 
behöver inte ingripa utan låt dem spöa på varann så mycket de bara orkar. Självklart ska de inte 
heller ha någon sjukvård efteråt. Dörrarna låser man och ingen släpps ut förrän det bara finns 
ett lags "fans" kvar. Frågan är om man ens ska låsa upp då. 

 
Den här personen visar, liksom informanterna som jag har intervjuat, tydligt att han inte ser 
huliganism som någonting som hör till fotbollen. Han är väldigt extrem i sin beskrivning av hur 
huliganismen borde skötas och han hänvisar till dem som ”fans”. Detta kan endast tolkas som att 
han inte anser att de i själva verket är några fans. 
Det finns rättfärdigat våld som hör till fotbollen medan det finns våld som inte är rättfärdigat. Att 
informanterna i vissa fall accepterar våld skulle kunna kopplas till Daniel Ekmans resonemang 
kring manligt våld. Ekman menar att pojkar utsätts för mer fysisk bestraffning än flickor och att 
pojkar kanske får mindre kärlek än flickor. Detta kan leda till att pojkar bär med sig minnen av att 
de från tidig ålder förväntades vara starka, tuffa och handlingskraftiga169. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till varför män i allmänhet är mer benägna att använda våld än kvinnor.  
Alla fotbollsintresserade informanter nämnde på olika sätt att kvinnor och fotboll inte hörde ihop 
på ett eller annat sätt. Jag finner detta väldigt intressant bland annat för att Anders exempelvis 
tyckte att fotboll var en för tuff sport för kvinnor och att de därför söker sig till mindre tuffa 
sporter. Kampsport borde med tanke på hur den utövas, vara en ännu tuffare sport att utöva. 
När jag frågade Anders om vad han ansåg att det fanns för skillnader mellan män och kvinnor 
som spelar fotboll visade även han exempel på vad han ansåg om kvinnor: 
 

(Anders) jag tycker att fotboll är ju för män. Det är ju så liksom om man tittar på majoriteten, 
det är ju nästan bara män som spelar fotboll, så det är ju den stora skillnaden. 

 
Anders ger ett tydligt exempel på att han anser att fotboll är en sport som är till för män. Han 
säger att eftersom majoriteten utövare är män, så anser han att fotboll är en manlig sport. Just 
diskussionen kring majoriteten är intressant eftersom den dyker upp vid ett antal tillfällen i 
intervjuerna med informanterna. Anders har i stort sett samma åsikter som de två andra 
fotbollsintresserade informanterna när det kommer till kvinnor och fotboll. Den enda egentliga 
skillnaden är att Anders inte tog upp att han ansåg att fotboll var en sport för män när jag frågade 
om vad som hörde eller inte hörde hemma på planen. Anders diskuterar även senare att fotboll är 
en tuff och hård sport och att tjejer blir skrämda av det hårda spelet och skadorna och därför 
väljer ”mjukare sporter” som han uttrycker det. Anders resonemang kring att fotboll är en 
aktivitet för män kan ses som ganska naturligt ur ett historiskt perspektiv. Karin Redelius skriver i 
sin avhandling att idrotten fram tills 1930 och 1940 talet inte bara utövades av män utan även 
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sågs som ett redskap för att fostra män till män170. Redelius beskriver hur idrotten främst i 1800-
talets England, men senare även i Sverige, användes for att fostra en viss sorts manlighet och 
patriotism. 
De kampsportsintresserade informanterna hade däremot inte samma åsikter om vilka skillnader 
som fanns mellan män och kvinnor som utövade kampsport: 
 

(Sven) nej jag tycker inte det är någon speciell skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnor har 
lite mer kroppsfett vilket gör att deras stil inte blir lika explosiv, men utöver det så är de minst 
lika tuffa som män, om inte tuffare. Och de tränar minst lika hårt. 

 

(Göran) det är alldeles för få kvinnor tycker jag. Det borde vara fler kvinnor som utövar 
kamsport för det skulle vara bra för deras självförtroende tror jag. […] det kanske också är 
orsaken till varför de tränar kampsport. Många killar kanske tränar för att komma i bättre form, 
medan tjejer vill ha mer användning av det i verkligheten. Om de till exempel är rädda för att 
bli våldtagna och de vill lära sig att försvara sig på riktigt, där tror jag att inställningen skiljer 
sig, men sedan hur dem tränar är nog samma. 

 
Både Sven och Göran jämställer praktiskt taget män och kvinnor som tränar kamsport. De 
berättar om att kvinnor är minst lika tuffa som män och att de tränar lika hårt. Skillnaderna som 
de nämner handlar om stil och anledningen till varför de tränar kampsport. Göran säger även att 
han anser att det borde vara fler kvinnor som tränade kampsport för att det skulle vara bra för 
deras självförtroende. Till skillnad från fotbollsinformanterna så verkar båda 
kampsportsinformanter ha en positiv inställning till kvinnor som tränat kamsport. De ser inte 
heller kampsport som en manlig sport, utan snarare som en sport som passar alla. Det här finner 
jag intressant eftersom undersökningar har visat att kampsporter av olika slag i de flesta fall anses 
vara manliga sporter171. Den stora skillnaden mellan de kampsportsintresserade och de 
fotbollsintresserade informanterna gällande den här frågan är att fotbollskillarna verkar följa 
normen angående vilka sporter som anses vara manliga, medan kampsportskillarna inte gör det. 
Det kan också vara så att inom kampsporten, det vill säga mellan de som utövar kampsport så är 
normen annorlunda jämfört med hur det ser ut i resten av samhället. Inom kampsporten existerar 
det kanske inte ett synsätt som säger att kampsport är en manlig sport, medan detta synsätt 
kanske finns i samhället i övrigt. 
 

                                                 
170 Redelius, Karin, Ledarna och barnidrotten – idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran, HLS Förlag, Stockholm, (2002) 
s. 52. 
171Alley, Thomas R & Hicks, Catherine M, Peer Attitudes Towards Adolescent Participants in Male- and Female- oriented 
sports, Libra Publishers, Inc. San Diego CA, (2005), s. 277. 
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Vad anses vara manligt? 
 

”Varje enskild mans maskulinitet hänger samman med en rad olika faktorer: 
uppväxtförhållanden, psykosexuell utveckling, de rådande kraven, förväntningarna och idealen 
i det omgivande samhället..172” 

 

Eftersom maskulinitet är grunden i mitt arbete så var det inte bara intressant, utan även 
nödvändigt för mig att fråga om vad informanterna ansåg vara manligt. Som citatet ovan 
beskriver, är varje man påverkad av olika faktorer när denne skapar sin maskulinitet. Jag försökte 
ta reda på om det fanns något gemensamt för fotbollsintresserade och kampsportsintresserade 
män i relation till vad de ansåg var manligt. Jag upptäckte att det var mycket svårt för vissa av 
informanterna att svara på vad de tyckte var manligt, medan det var betydligt lättare att svara på 
vad som var omanligt. Detta är kanske inte så förvånande eftersom om ordet manlig slås upp i en 
synonymordbok, står det ofta först att dess motsats är kvinnlig173. Jag upptäckte även att de 
kampsportsintresserade informanterna hade lättare att uttrycka sig angående vad som var manligt. 
En annan skillnad var att en utav kampsportsinformanterna inte kunde komma på något som han 
ansåg var typiskt kvinnligt. 
Anders var den enda utav de fotbollsintresserade informanterna som svarade direkt på vad han 
ansåg var manligt. Informanterna svarade på följande sätt: 
 

(Anders) det är lojalitet. 

(Ivan) allmänt och på fotbollsplanen? 

(Anders) ja båda. 

(Ivan) varför just lojalitet? 

(Anders) det kommer säkert genom familjen, att vi alltid har varit lojala och det tycker jag att 
jag ska ha med mig både på fotbollsplanen och i samhället. 

 
Det är intressant att endast Anders hade ett konkret svar på vad han ansåg var manligt och att det 
var betydligt lättare för mina informanter att räkna upp saker som de ansåg vara omanliga. I 
synonymordboken dyker även ordet ädel upp som en beskrivning av manlighet enligt Ekman174.   

                                                 
172 Ekman, Daniel, En mans bok – Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
(1995) s. 133.  
173 Ibid. s. 134. 
174 Ibid. s. 134. 
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Det kan kännas konstigt att kvinnlighet och manlighet pekas ut som varandras motsatser när 
kvinnor och män i själva verket har så mycket gemensamt. Att det är på det här sättet visar på att 
manlighet till största del bygger på idéer och tankar som skapas i den sociokulturella sfären175. 
Att Anders ansåg att just lojalitet var något manligt och att han själv trodde det kom genom 
familjen skulle kunna bero på hans bakgrund. Anders är född i ett östeuropeiskt land och kom till 
Sverige vid en relativt ung ålder. Just att han säger att lojalitet är något som har förmedlats genom 
familjen kan vara tecken på att Anders har fått lära sig lite andra värderingar än Peter och Johan 
som är födda i Sverige. Detta kan också vara en faktor som gör att Anders verkar ha en klarare 
bild över vad han anser vara manligt, medan de två andra informanterna inte har det. I boken 
Masculinity and femininity, av Geert Hofstede och medarbetare finns en undersökning som omfattar 
män från fyrtio länder. I undersökningen mäts maskulinitetsindex hos män i relation till mål inom 
arbetet. Resultaten visar att nationaliteten har betydelse för vilka svar som ges på de fjorton 
frågor som ställdes. Trots att det inte går att se ett tydligt samband mellan region och 
maskulinitetsindex så visar Hofstedes studie att nationalitet och kultur kan ha en betydelse i 
uppfattningen av maskuliniteten.176

 
 
De kampsportsintresserade informanterna svarade såhär på frågan om vad de tyckte var manligt: 
 

(Sven) män vågar ta i och vara brutala och uppleva sin fulla fysiska potential. Jag tror att män 
tar mer initiativ än kvinnor. 

(Ivan) tror du det beror på någonting speciellt? 

(Sven) uppfostran, att män och kvinnor är uppfostrade på olika sätt och har olika 
förväntningar på sig. Män har den förväntan på sig att de ska ta initiativ, vara där ute och visa 
jävlar anamma så att säga, medan kvinnor ska vara tysta och lydiga. Visserligen finns det 
jättemånga kvinnor som bryter mot normen, framför allt inom kampsporten. 

 

(Göran) det är väl att stå upp för sig själv, att stå för sina åsikter och ge sitt bästa, fast det gäller 
väl för alla människor. Men det tycker jag är manligt i alla fall, att stå för sina åsikter.  

 
Som jag tidigare skrev så hade kampsportskillarna lättare att uttrycka sig om vad de ansåg var 
manligt. Sven berättade att det i samhället anses vara manligt att ta initiativ och att män vågar ta 
för sig mer än kvinnor.  Han uttryckte det som att kvinnor och män blir fostrade på olika sätt och 
att de har olika förväntningar på sig om hur en person ska vara, beroende på personens kön.       

                                                 
175 Ibid. s. 135. 
176 Hofstede, Geert and Associates, Masculinity and Femininity – The Taboo Dimension of National Cultures, Sage 
Publications, Inc, (1998) s. 8-9.  
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Connell skriver om att maskulinitet konstrueras genom social interaktion och att genus inte är 
någonting statiskt i förhållande till social interaktion177. Man kan utgå från att detta påstående 
även gäller för skapandet av femininitet och konstruktionen av det kvinnliga könet. Sven menade 
att när kvinnor väl bestämmer sig för att bryta mot normen så uppnår de inom kampsporten 
samma potential som män. Göran resonerade liknande kring den här frågan. Han menade att han 
tyckte det var manligt att stå upp för sina åsikter och att stå upp för sig själv. Han tyckte även att 
det var omanligt att ljuga och vara oärlig, samt att fuska. Göran resonerade också kring att 
mjukhet är ett kvinnligt drag medan hårdhet är ett manligt drag, mest på grund av att dessa två 
var varandras motsatser. Jag kan se vissa likheter i Svens och Görans diskussioner, både när det 
handlade om manlighet och kvinnlighet. Det som de båda ansåg var manligt var att ta initiativ 
och att stå för sina åsikter, det vill säga att ta ansvar och att ta för sig. Samtidigt ansåg Sven att 
den kvinnliga normen var att inte ta initiativ medan Göran ansåg att mjukhet och omvårdnad var 
kvinnliga drag. Det är inte svårt att hitta exempel på hur egenskaper tillskrivs de två könen. För 
att ännu en gång gå till synonymordboken så är synonymerna för ordet kvinnlig bland annat 
omtänksam, öm och moderlig178. Under alla tider har kvinnans ansvar varit att ta hand om barnen 
och hushållsarbetet medan mannens uppgift har varit att ansvara för råvaroproduktionen eller 
utearbetet179. Med detta i bakhuvudet är det kanske inte så konstigt att informanterna uttrycker 
att det finns normer i samhället gällande för kvinnor och män. Det intressanta, men även 
positiva, är att båda två uttryckte det som att kvinnor inte når sin fulla potential när de följer 
normen, och att det nästan var lite synd. När kvinnor tar för sig, speciellt inom kampsporten, så 
är de lika duktiga som män. 

Vad anses inte vara manligt? 
På frågan om vad de tyckte var omanligt svarade informanterna på följande vis: 
 

(Peter)..det är lite omanligt om de (fotbollspelarna) ska komma med slingor i håret och hela 
köret när de ska spela match och ja. Det är kanske sånt som jag förknippar som kvinnligt och 
då blir det automatiskt att det är omanligt. 

(Johan) jag måste hålla med men ribban har höjts ganska rejält kan jag tänka mig. Förr i tiden 
om de skulle stå i omklädningsrummet och raka benen och hålla på med frisyren så skulle de 
bli utskrattade. Men nu gör ju alla det så ribban har höjts ganska avsevärt. 

[…] 

(Ivan) har det blivit mer accepterat att göra så? 

                                                 
177 Connell, R.W, Maskuliniteter, Daidalos AB, Göteborg, (1995) s. 55. 
178 Ekman, Daniel, En mans bok – Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
(1995) s. 134. 
179 Gisselberg, Margareta, Att stå vid spisen och föda barn – Om hushållsarbete som kvinnoarbete, Sociologiska institutionen 
Umeå Universitet, Umeå, (1985) s. 32. 
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(Johan) ja i samhället så kan vi killar lägga på en ansiktskräm och raka bröstet så det blir samma 
sak inom fotbollen. Färgar de håret privat så följer det med till fotbollen. 

(Ivan) så saker som ansågs vara kvinnliga har blivit accepterade hos män? 

(Johan) ja precis. 

(Ivan) håller du med? 

(Peter) ja. 

 

(Göran) om man inte är ärlig så tycker jag att man är mindre manlig, om man ljuger och sådär 
och fuskar, det tycker jag är dåligt.  

(Ivan) vad tycker du är typiskt kvinnligt då? 

(Göran) att ta hand om andra tycker jag är kvinnligt, det är kvinnan som föder barnen och det 
är hon som är den omvårdande. (…) mjukhet är ett ord som ja förknippar med kvinnan. 
Manligt är väl hårdhet och kvinnor är motsatsen då.  

 
Göran ansåg att det var omanligt att ljuga och vara oärlig, samt att fuska. Göran resonerade också 
kring att kvinnor mjukhet är ett kvinnligt drag medan hårdhet är ett manligt drag, mest på grund 
av att dessa två var varandras motsatser. Det finns vissa likheter mellan Anders och Göran när de 
resonerar kring manlighet. Anders tar upp att lojalitet är någonting som han förknippar med 
manlighet, Göran tar upp att oärlighet är någonting som är omanligt. Göran diskuterade senare 
att när en person har lovat någonting så är det viktigt att detta löfte hålls. Trots att Anders och 
Göran utövar två olika sporter och att de har olika bakgrunder så går det att se likheter i hur de 
resonerar kring manlighet. I boken Den skulpterade kroppen diskuterar Thomas Johansson kring just 
det som vissa mina informanter tar upp. ”Den nye mannen saknar den yttre säkerhet som 
karakteriserar den traditionella hegemoniska manligheten. Han är istället pinsamt medveten om 
att patriarkatet vilar på mycket lösa grunder och drar därför mindre fasta gränser mellan kvinnligt 
och manligt”180. Även Connell diskuterar hegemonisk maskulinitet i boken Maskuliniteter. Han 
skriver att begreppet hegemoni syftar på den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda 
och upprätthålla en ledande position i samhällslivet181.  På så sätt förmodas, enligt Connell, 
hegemonisk maskulinitet vara en garanti för mäns dominanta position och kvinnors 
underordnande.  
De fotbollsintresserade informanterna drar här tydligt gränser mellan manligt och kvinnligt 
genom att det ena är det andras motsats. Båda informanterna är medvetna om att skillnaderna 
mellan män och kvinnor har minskat avsevärt under tidens gång. De förklarar sedan att de tror 

                                                 
180 Johansson, T, Den skulpterade mannen – Gymkultur, friskvård och estetik, Carlssons bokförlag, 1997, Stockholm, s. 225. 
181 Connell, R.W, Maskuliniteter, Daidalos AB, Göteborg, (1995) s. 101.  
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att skillnader mellan män och kvinnor har med konsumtion att göra. Peter var väldigt övertygad 
om att män hade smink och kvinnor snusade för att det fanns en marknad för det, inte för att 
samhället hade blivit mer jämlikt.  
 

(Peter) …jag tror det är mer att man ser att det finns en marknad. De känner väl att marknaden 
var begränsad så tänker de, vi kan göra en hit på något nytt. Ja manliga ansiktsmasker och 
kvinnor kan vi sälja snus till. Det är helt enkelt att tjäna pengar, jag tror inte att samhället har 
blivit mer jämlikt.  

 
Han uttryckte det som att företagen försöker öka sina vinster och då lanserar de produkter som 
förknippas med det ena könet i modifierade versioner så att även det andra könet kan ta del av 
det. Johan ansåg också att det var på det sättet men att det måste finnas någon form av 
efterfrågan innan sådana saker kan lanseras. Trots att de båda är unga män som har växt upp med 
dessa förändringar så anser de fortfarande att saker som förknippas med kvinnor är omanliga. De 
anser även att beteenden som anses vara manliga gör kvinnor som beter sig på de sätten 
okvinnliga.  
 

(Peter) jag tror att kvinnor ska vara mer kvinnliga, alltså de blir mer accepterade om de beter 
sig som kvinnor ska. 

 
Peter uttrycker det som att kvinnor blir mer accepterade av samhället om de uppför sig som 
kvinnor ”ska”, det vill säga som normen säger att kvinnor ska uppföra sig. Som jag skrev tidigare 
så har även Sven tankar kring att kvinnor är uppfostrade att bete sig på ett speciellt sätt. Han 
anser att några utav normerna för kvinnor är att de ska vara lydiga och tystlåtna och att män ska 
ta initiativ och ta för sig. 
Peter tar även upp ett exempel på en kvinnlig fotbollspelare som betedde sig okvinnligt. 
 

(Peter) .. hon togs mer som ett skämt, jag tror det var någon som kallade henne för 
lebbmaffian och grejer för att hon betedde sig som en man. Jag tror när kvinnor beter sig 
kvinnligt så blir de mer accepterade.  

 
Här visar Peter på hur det kan bli om en kvinna uppför sig okvinnligt. De kan bli förlöjligade och 
bli kallade för homosexuella ifall de uppför sig okvinnligt. 
 
När jag ställer frågan om hur han ser på manlighet till Anders så finns det stora likheter mellan 
det han säger och det som de två andra fotbollskillarna säger: 
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(Anders) ja det är ju att välja en sport som balett, det tolkar jag som väldigt omanligt. Det är 
bara att kolla majoriteten, det är nästan bara kvinnor, sättet att vara och alla kläder, det är 
väldigt är omanligt. 

 
Det här är ännu ett exempel på att det som av samhället anses vara på ett visst sätt, även följs av 
individer i stor utsträckning. Ännu en gång menar Anders att majoriteten utövare påverkar om en 
sport eller aktivitet betraktas som manlig eller kvinnlig. Han ansåg att på grund av kläderna, sättet 
och att majoriteten utövare är kvinnor, så är det väldigt omanligt att utöva en sport som balett. 
Det kan man åter igen koppla till Alleys och Hicks rapport om attityder gentemot vuxna deltagare 
i manliga och kvinnliga sporter182. Han berättade även om andra saker som han ansåg vara 
omanliga. 
 

(Anders) ja ibland när man pratar med en kille som är väldigt tystlåten och så, då kan man 
tänka det här var lite omanligt, är han homosexuell? I skolan var det så. Om det var en kille 
som gick estetprogrammet och umgicks med 4-5 tjejkompisar hela tiden så tänkte vi som gick 
media att de där killarna är säkert homosexuella. På det sättet kan utbildning eller vilka man 
umgås med leda till att folk får den bilden om olika personer. 

 
När jag jämför detta resonemang med Peters resonemang om att kvinnor måste uppföra sig 
kvinnligt för att bli accepterade så ser jag en särskild likhet. Det är intressant att se hur både 
kvinnor och män kan bli kallade för homosexuella när de besitter egenskaper som kopplas till det 
motsatta könet. 
Johan menar att beroende på i vilka kretsar en person umgås, vilken utbildning en person går och 
hur en person beter sig påverkar till stor grad hur omgivningen ser på personen i fråga. 
Umgänge inom vissa kretsar samt deltagande i olika idrottsliga sammanhang verkar utgöra en stor 
grund för hur omgivningen ser på vissa personer. Beteenden som i samhället kopplas med ett 
visst kön kan leda till att man som en person av det motsatta könet blir betraktad som mindre 
manlig eller kvinnlig ifall man är på det sättet. Att bli betraktad som homosexuell på grund av 
detta verkade inte heller vara ovanligt. Anders beskriver att när han gick i grundskolan så 
diskuterade han med sina vänner om killar som gick estetprogrammet och umgicks med tjejer för 
det mesta, var homosexuella. Thomas Johansson beskriver att inom gymkulturen så förekommer 
det en ständigt närvarande homofobi. Han skriver att män som utövar aerobics ofta möter en 
föraktfull attityd från de män som tränar på gymmet eftersom det finns misstankar om att dessa 
män är homosexuella183. (Med gymmet menar han styrketräning) Det som enligt Thomas 
Johansson sker på gymmet verkar inte vara helt olikt det som sker i samhället i övrigt när det 
kommer till utövandet av typiskt kvinnliga aktiviteter eller ägandet av typiskt kvinnliga 
                                                 
182 Alley, Thomas R & Hicks, Catherine M, Peer Attitudes Towards Adolescent Participants in Male- and Female- oriented 
sports, Libra Publishers, Inc. San Diego CA, (2005), s. 277. 
183 Johansson, T, Den skulpterade mannen – Gymkultur, friskvård och estetik, Carlssons bokförlag, 1997, Stockholm, s. 149. 
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egenskaper. Något annat som kom fram i min intervju med Peter och Johan var att det ansågs 
omanligt att visa känslor, men det berodde på sammanhanget. De ansåg att en skillnad mellan 
män och kvinnor var att kvinnor får visa känslor, medan män endast får göra det vid vissa 
tillfällen. Att gråta i samband med fotbollsmatcher tyckte de var omanligt men mest löjligt, 
medan att gråta när en anhörig har råkat ut för en olycka var accepterat.  
När jag sedan frågade mina informanter om det var viktigt för dem att känna sig manliga så fick 
jag ganska olika svar: 
 

(Peter) nej. 

[…] 

(Johan) nej jag tycker inte det är så viktigt men det är klart att är man en man ska man ju vara 
någorlunda åt det manliga hållet i alla fall. […] det är inte så viktigt att leva upp till normen 
egentligen men det är klart att man ska vara manlig om man är en man, jag vet inte. 

 

(Anders) ja det tycker jag, det är ganska viktigt. Jag är ju en man så jag vill känna mig manlig. 
Jag tycker att jag är manlig men jag lägger inte så stor vikt vid att försöka vara manlig på det 
sättet som samhället ser manlighet. 

 
För två av informanterna var det viktigt att känna sig manlig men inte enligt de ideal som ställs av 
samhället. Peter svarade bara nej på frågan och hade inga fler funderingar kring ämnet. Jag finner 
det intressant att Johan och Anders finner manlighet som något viktigt men ändå inte den 
manlighet som framställs av samhället. Samtidigt när de tidigare har diskuterat kring manlighet i 
allmänhet har de flesta exempel på vad som är manligt varit förenliga med de samhällsideal som 
de nu påstår inte är viktiga. Jag finner Johans och Anders åsikter lite paradoxala men samtidigt 
väldigt intressanta. Det verkar som om informanterna har ett synsätt när de bedömer andra, 
medan de har ett annat när de ser på sig själv. Baserat på R. W Connells forskning skriver 
Thomas Johansson i sin bok att den hegemoniska maskuliniteten utgör själva kärnan i den 
dominerande bild av manlighet som sprids via massmedier och populärkultur i ett visst 
samhälle184. Jag upplever det som att informanterna ser på idealbilden av maskulinitet som en 
feminiserad maskulinitet. De verkar uppleva samhällsbilden av maskulinitet som mindre maskulin 
och väljer därför att inte följa dessa ideal. Den enda riktiga form av hegemonisk maskulinitet som 
mina informanter förhåller sig till verkar vara kläderna. Det vill säga att män ska ha kläder 
utformade för män och vice versa.  
Något som jag finner intressant är hur vissa av informanterna såg på män som bar kläder för 
kvinnor och tvärtom. Peter uttryckte det som att han inte skulle kunna tänka sig att han och hans 
kompisar inte skulle mobba en av deras vänner om denne kom i damjeans, men om en kvinna 
                                                 
184 Ibid. s. 218.  
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kommer i herrjeans så är det mer accepterat. Han diskuterade kring att kvinnor kan bära 
herrkläder men fortfarande behålla sin kvinnlighet så länge de inte beter sig som män. 
Anledningen till att han tyckte på det viset var att han ansåg att herrkläder var mer neutrala än 
damkläder och att det var svårare att märka när en kvinna bar herrkläder än när en man bar 
damkläder. Både Peter och Johan ansåg att det berodde på kulturen hur man såg på män med 
damkläder och tvärtom. Till exempel så var det accepterat att bära ”kjol” i form av kilt eller 
sarong om man är skotte eller asiat. Om en svensk man skulle bära något utav dessa plagg så 
skulle mina informanter undra vad det var för fel på honom. Om man jämför den svenska synen 
på manlighet med hur synen på manlighet ser ut i andra kulturer så går det snabbt att upptäcka att 
den svenska synen inte är någonting som är naturligt för alla samhällen185. Exempelvis är kilten 
någonting som anses vara väldigt manligt i den skotska kulturen, kilten är något som förknippas 
med den gamla keltiska kulturen i vilken krigarna använde kilt. I vissa kulturer är det mannen som 
sköter de i Sverige typiska kvinnosysslorna såsom att laga mat och ta hand om barnen186. 
Exempel på en sådan kultur är Marquesasöarna i Franska Polynesien. Dessa exempel visar tydligt 
att synen på manlighet och maskulinitet varierar beroende på kulturen. När jag frågade vad som 
var typiskt manligt inom den svenska kulturen så blev svaren snus och öl.  

Hur resonerar informanterna kring den påverkan som idrotten kan 
ha haft på deras identitet? 
Att utöva en idrott under en längre tid spelar förmodligen en roll i hur en individ ser på saker och 
ting. Inom varje idrott finns det ofta ett speciellt synsätt och mentalitet som utövarna kan ta till 
sig och på så sätt bidrar idrotten till att forma en persons identitet.  Jag valde att fråga 
informanterna om idrotten de var intresserade av hade bidragit till att forma deras identitet och 
deras syn på saker och ting. Informanterna svarade på följande vis: 
 

(Anders) ja fotbollen kan man se som en normaliseringsprocess, det är inte bara fotbollen utan 
det är idrott i allmänhet. Det fungerar på det sättet att du träffar mycket vänner, åker 
utomlands med kamrater och allt det där. På något sätt kommer du ifrån kriminaliteten och allt 
det där. 

[…] 

(Anders) man blir ju mogen när man spelar fotboll, man lär sig hur man ska vara som person 
och som jag sa tidigare om lojaliteten och allt det här, att man ska vara envis. 

 
Thomas Öhlund menar att normaliseringspraktiker, eller processer som Anders säger, skapas 
genom samhället och dess institutioner för att skapa gränser och övergångar mellan barndom och 
                                                 
185 Ekman, Daniel, En mans bok – Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
(1995) s. 107. 
186 Ibid. s. 108. 
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vuxenliv187. Anders uttrycker det som att fotbollen har hjälpt honom att passa in i samhället. Han 
beskriver fotbollen som en plats där en person blir mogen och att bete sig på ett bra sätt. 
Fotbollen beskrivs också som ett sätt att lära sig att aldrig ge upp och att vara lojal mot sin 
omgivning. Det verkar nästan som att Anders anser att han har blivit uppfostrad genom 
fotbollen. Han berättade även senare att han inte hade upplevt någonting negativt med fotbollen 
förutom att det var negativt att förlora. 
 

(Peter) jag tror att fotbollen har påverkat min identitet ganska mycket. Fotbollen påverkar vad 
jag gör på fritiden fritid och vilka människor jag umgås med. Till exempel, om det är en match 
på tv så stannar jag hemma istället för att gå ut. 

 
Peter säger att fotbollen har påverkat hans identitet i stor utsträckning. Han verkar basera de 
flesta av sina val i vardagslivet relaterat till fotbollen. Han väljer att umgås med personer som 
spelar eller som han har träffat genom fotbollen och fotbollen ser också ut att ta upp en väldigt 
stor del av hans fritid. Sven resonerade på ett liknande sätt kring vilken påverkan kampsporten 
har haft på hans identitet:  
 

(Sven) kampsporten tar ju upp en väldigt stor del av mitt liv. Så visst, den har säkert format 
mig, men det har inte hänt på en medveten nivå. Jag umgås exempelvis bara uteslutande med 
människor som tränar, för det är mycket lättare. Om du umgås med folk som vill gå ut och 
festa varje helg medan du själv måste hålla diet så kan det bli svårt. Så det är mer praktiskt att 
umgås med folk som tränar. 

[…] 

(Sven) det är mycket lättare att behålla lugnet när man vet att man kan försvar sig mot de flesta. 
Man behöver inte bevisa någonting för sig själv eller sin omgivning. Det är det som jag tror är 
den främsta anledningen att folk slåss, att de vill bevisa något, att de är ”bättre” på något sätt. 

 

(Göran) ja det här med att man ska respektera andra, det är viktigt inom kampsporten. Oavsett 
om man misstycker med någon så ska man inte söka bråk utan försöka lösa konflikter på ett 
bra sätt. (…) jag har aldrig varit en sån som tjafsar med folk, men nu känner jag mig tryggare 
om någon skulle börja tjafsa. 

 
Sven beskriver kampsporten, liksom Peter beskrev fotbollen, som någonting som tar upp en stor 
del av hans liv. Han umgås nästan uteslutande med kampsportsutövare och det beror mest på att 

                                                 
187 Öhlund Thomas Normaliseringspraktiker i det moderna samhället, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet 
Avhandling nr 24 i skriftserien Tryck WSOY, Finland, 1997 s 19  
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det är praktiskt. Eftersom han själv måste hålla diet så upplever han att det är svårare att umgås 
med folk som kanske inte har förståelse för detta. Sven säger också att han har blivit mer 
självsäker och tryggare i sig själv sedan han började träna kampsport. Han menar att det inte 
längre är nödvändigt att bråka med någon bara för att bevisa någonting för sig själv eller sin 
omgivning. Göran menar att kampsporten har lärt honom att respektera andra människor, även 
om de har andra åsikter än han själv. Han berättar också om att han genom kampsporten har 
blivit tryggare i sig själv, även att han aldrig har varit en person som bråkar. Göran säger att han 
känner sig tryggare nu än innan han började träna kampsport, ifall någon skulle börja tjafsa med 
honom. Antagligen beror detta på att han nu vet att han kan försvara sig ifall han skulle behöva. 
Att kampsporten är någonting som präglar hela ens liv upptäckte jag även när jag gjorde mina 
observationer. En person på ett kampsportsforum uttryckte sig på följande vis om varför han 
tränade kampsport: 
 

jag tränar för att ingenting annat får mig att må så bra både fysiskt och psykiskt..efter ett lyckat 
pass (som föregående talare skrev) svävar jag på moln och har energi som en speedad ekorre lr 
nåt...helt oslagbart [..] sen blir det ju ett helt liv, som automatiskt gör att man får äta och sova 
rätt å så..har inte ens lust att festa (undantag uppstår) utan är ju helt nöjd att bara "vila" mellan 
passen...blivit lugnare som person, självsäkrare, bättre form..ja allt e positivt..tycker att 
kampsportstänket går att applicera på typ allt i vardagen som då blir lättare....kärlek är vad det 
är.. 

 
Den här personen beskriver kampsporten på ungefär samma sätt som Sven och Göran. Förutom 
att han mår bra fysiskt och psykiskt så menar den här personen att kampsporten har blivit ”ett 
helt liv” som han uttrycker det. Han beskriver liksom Sven att han måste äta och sova rätt och att 
han dessutom inte har lust att festa förutom vid vissa undantag. Den här personen beskriver även 
att han likt både Göran och Sven, har blivit mer självsäker sedan han började träna kampsport 
Det går tydligt att se hur informanterna uppfattar idrottens påverkan på deras identitet. De flesta 
av informanterna uttryckte på något sätt att idrotten hade påverkat deras liv och deras syn på 
detta verkade vara positiv. Bland de positiva reaktionerna fanns bland annat att kampsporten 
hade påverkat båda kampsportsintresserade informanter på det sättet att de kunde hantera 
potentiella situationer där våld kunde uppstå på ett bättre sätt. De båda verkar ha blivit mer 
självsäkra sedan de började utöva kampsport och hade fått andra synsätt. Göran berättade 
exempelvis att genom kampsporten så förmedlas det att det är viktigt att respektera andra 
personer, även om åsikterna går isär. Anders hade enligt mig den mest intressanta åsikten om hur 
fotbollen hade påverkat honom. Han ansåg att fotbollen fungerade som en normaliseringsprocess 
och att den hade hjälpt honom att bli anpassad i samhället. I Hellqvists och Roséns studie har 
informanterna på liknande sätt beskrivit hur fotbollen har påverkat deras liv. Vissa av 
informanterna i den studien berättar att fotbollen har lett till att dem har utökat sina relationer 
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med människor och gett en möjlighet till personlig utveckling188. Detta visar att just fotbollen 
verkar ha en större påverkan på individer än att de bara har roligt och får motion.  

Avslutande diskussion 
Informanterna i mitt arbete hade alla ganska klara åsikter om vad som hörde eller inte hörde 
hemma på fotbollsplanen och i ringen. Det fanns både likheter och skillnader i vad informanterna 
ansåg om detta. Informanterna anser att våld och tufft spel är en del av sporten så länge det håller 
sig inom gamla ”gentlemannakodex”. Det vill säga inga slag under bältet, inga fula tacklingar 
bakifrån och så vidare. Att våld förekommer inom kampsporten är naturligt kan tyckas. Samtidigt 
ansåg de fotbollsintresserade informanterna att visst våld även hörde till fotbollen. De typer av 
våld som inte hörde till respektive sport var huliganism i samband med fotbollen och allt våld 
som bröt mot reglerna inom kampsporten. Det var intressant att se hur informanterna, trots 
deras olika utövande av sport, kunde anse samma saker i det här fallet. Huliganism och våld som 
bryter mot reglerna är inte två likadana saker och det inser jag. Det som är intressant i detta 
resonemang är att visst våld accepteras medan en annan typ av våld inte gör det. Jag finner ingen 
riktig förklaring på varför det är på detta viset, men jag väljer att acceptera Daniel Ekmans 
resonemang att det skulle kunna ha med hur pojkar uppfostras och att detta påverkar dem även i 
vuxen ålder189. Den stora skillnaden mellan informanterna var hur de såg på kvinnor inom de 
sporter som de själva var intresserade av.  Fotbollskillarna uttryckte alla på ett väldigt tydligt sätt 
att kvinnor och fotboll inte hörde ihop. En informants första reaktion på frågan, vad som inte 
hörde hemma på fotbollsplanen, var kvinnor. Han tog senare tillbaka det han hade sagt men det 
visar ändå vad han tycker om kvinnor som spelar fotboll. De två andra fotbollsintresserade 
informanterna uttryckte också att de inte ansåg att fotboll var en sport för kvinnor. En informant 
uttryckte det som att majoriteten som spelar fotboll är män. Det är intressant att den informanten 
säger så eftersom det i Sverige idag praktiskt taget finns lika många kvinnliga som manliga 
fotbollsutövare190. Kan detta då tillskrivas det mediala budskap som sänds? Kampsportsutövarna 
kan till skillnad från fotbollsinformanterna se en större roll som kvinnor kan ha inom 
kampsportsvärlden, detta till trots att det mediala utrymmet som kvinnliga kampsportsutövare får 
är betydligt mycket mindre än det som respektive får inom fotbollen. De hade olika synpunkter 
på varför men egentligen, vem kan klandra dem? Som jag har tagit upp i det här arbetet så visar 
rapporter och undersökningar att fotboll i de flesta fall anses vara en ”manlig” sport. Dessa 
undersökningar visar även att dessa synsätt eller normer som jag skulle vilja kalla dem för, lärs in 
av pojkar och flickor vid en väldigt ung ålder. Därför skulle jag vilja påstå att deras synsätt inte på 

                                                 
188 Hellqvist, M. & Rosén, P, Idrottens betydelse för integrationsprocessen – en fallstudie om ungdomars integration i en 
fotbollsförening, Linköpings Universitet, (2005), s. 32. 
189 Ekman, Daniel, En mans bok – Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 
(1995) s. 196. 
190 Redelius, Karin, Ledarna och barnidrotten – idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran, HLS Förlag, Stockholm, (2002) 
s. 53 
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något sätt är konstigt utan snarare normalt. Det som i sådana fall kan ses som onormalt är att de 
kampsportsintresserade informanterna inte hade samma syn på kvinnor som de 
fotbollsintresserade informanterna. Trots att kampsporter av olika slag i undersökningar och av 
samhället anses vara ”manliga” sporter så ansåg de informanter som jag intervjuade att 
kampsport var någonting som var lämpat för alla. De ansåg att när kvinnor ger allt i samband 
med utövandet av kampsport så är de minst lika bra, om inte bättre än män. Båda två trodde att 
det var samhälleliga och sociala normer som ledde till att det inte var så många kvinnor som 
tränade kampsport. När jag frågade informanterna om vad som ansågs vara manligt eller omanligt 
så fanns det ingenting som skilde fotbollskillarna från kampsportskillarna. Vissa ansåg att det var 
manligt att ta för sig, men att detta var en bild som samhället hade bidragit till. Andra ansåg att 
det var egenskaper som lojalitet och ärlighet. Alla dessa svar representerar den typiska bilen av en 
man som har funnits under en väldigt lång tid. När jag frågade om vad som inte ansågs vara 
manligt så ansåg merparten av fotbollskillarna att det som förknippades med kvinnlighet var 
omanligt. Exempelvis så kunde vissa kvinnliga drag eller beteenden vara omanliga men även 
umgängeskretsar och framförallt kläder bidrog till män kunde ses som mindre manliga. En del 
informanter tog även upp motsatserna till det de hade sagt var manligt för att beskriva det 
omanliga. Slutligen så frågade jag informanterna om hur de tänkte kring den påverkan som 
sporten kunde ha haft på deras identitet och synsätt. Här blev svaren ganska lika mellan både 
fotbollskillarna och kampsportskillarna. De flesta av informanterna ansåg att sporten som dem 
var intresserade av hade påverkat deras liv en hel del. Vissa tyckte att sporten påverkade en stor 
del av deras fritid och umgänge medan andra ansåg att sporten hade bidragit till att göra dem mer 
självsäkra. En informant såg intressant nog fotbollen som en normaliseringsprocess genom vilken 
han blev en fungerande del av samhället. Alla informanter hade en positiv syn på den sporten de 
utövade och det enda negativa som uttrycktes var att en utav informanterna tyckte att det var 
tråkigt att förlora. Det hade varit intressant att koppla det här arbetet till ett större 
genusperspektiv för att se vilka argument för och emot det informanterna sa egentligen finns ute i 
samhället. Tyvärr så var jag tvungen att göra en avgränsning och lägga fokus på att ta reda på 
argument som förklarar informanternas åsikter och synpunkter. Anledningen till detta var att ifall 
jag inte hade avgränsat mig så hade arbetet förmodligen blivit alldeles för stort samt att jag kanske 
inte hade hunnit med detta på grund av tidspress. 
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Gemensamma avslutande reflektioner  
I vår antologi har vi tagit upp fyra ämnesområden som berör fotboll och identitetsskapande. 
Dessa ämnesområden har varit olika, fast med samma utgångsperspektiv nämligen idrott och 
identitet. Gemensamt för våra olika delar är också att vi har använt oss av samma metodologiska 
arbetsprocess. Vi har samlat in empirisk data för att sedan analysera detta med hjälp av grundad 
teori. Detta har medfört ökad kunskap om denna arbetsprocess och varit lärorik inför framtida 
forskning. Vi vill dock framföra ett specifikt kapitel i denna läroprocess och det är konsten att 
intervjua. Allteftersom fler intervjuer gjordes så blev också resultatet samt materialet som blev 
insamlat betydligt bättre och mer användbart tack vare den ständiga läroprocessen. 
Informanterna som deltagit i denna antologi har känts relevanta för studiens övergripande fokus. 
Vi är mycket nöjda med resultatet som vi lyckades samla in från intervjuerna. Litteratursökandet 
var något som även det blev bättre efter hand. Eftersom våra ämnen i många fall kan sakna 
tidigare forskningsfokus så har vi, i takt med arbetet, lärt oss att söka efter relevanta artiklar. 
Detta var något som vi känner att vi först på slutet lyckades behärska på ett bra sätt eftersom vi i 
början tenderade till att söka efter allt för smala ämnen exempelvis ”maskulinitet och identitet 
inom fotboll”. Resultatet som vi fått fram kan kopplas samman med det övergripande fokus som 
antologin haft men belyser ändock många olika perspektiv och uppfattningar angående 
identitetsskapande. Tack vare vårat enorma intresse för det ämne som vi studerat så har vi känt 
att atmosfären och samtalen inom gruppen, kretsat mycket kring ämnet. Detta har medfört att vi 
nu, till skillnad från starten, kan se idrott och fotboll ur ett annat perspektiv. Vi skulle vilja citera 
Tom Clark som skriver:  

The insights that can be offered by critical disciplines should not only be welcomed but are 
necessary to monitor the interests of all those involved with the game191. 

På grund av den massiva industri fotboll har blivit så är det inte bara kul att så mycket forskning 
nu görs utan även nödvändigt för att övervaka sporten. Vi har visat att fotboll har lika mycket 
påverkan såväl utanför som på planen i sin kulturella roll som ett verktyg för identitetsskapande. 
Något som vi alla kunnat redogöra för är den höga identitetsfaktorn/identitetstillhörigheten som 
skiljer den från många sporter. Detta kan visas bland annat genom en kraftigt ökad konsumtion 
av märkesrelaterade artiklar hos företag som stödjer det egna laget. Symbolismen bakom tröjan 
kopplar varumärkena till supporterns vilja att uttrycka sin närhet till laget. Man kan idag 
sannerligen konsumera ”fotboll” på allt mer estetiska plan än enbart genom att vara en 
”traditionell” supporter. En traditionell supporter menar vi har tillhörighet till platsen, laget och 
kulturen, detta skapar sociala hierarkier mellan de ”traditionalistiska” supportrarna. Exempel på 
ökad kulturell status är inte bara konsumtionen av varumärkesrelaterade artiklar utan även 
konsumtionen av kunskap. Londonlaget Millwall, som befinner sig i den engelska 
                                                 
191Clark, Tom. ‘I´m Scunthorpe ‘til I die’: Constructing and (Re)negotiating Identity through the Terrace Chant, Soccer and 
Society, Vol. 7, No. 4, December (2006), Taylor & Francis s.495 
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tredjedivisionen, vars kampsång ”the Millwall roar” eller ”fuck em’ all” kan ofta förvrängas av 
motståndarlagens fans. Ett exempel är när Londonlagen Charlton och West Ham möttes i 
engelska förstadivisionen då båda lagens supportrar gemensamt sjöng ”we take fuck all from 
Millwall”. Fokus ligger inte helt och hållet på matchen utan även på sociala och kulturella värden 
utanför planen. Symbolismen tar sig här uttrycket av sång snarare än genom att visa social 
tillhörighet genom lagets färger och konsumtionen av dess artiklar såsom flaggor, halsdukar och 
tröjor. Supportrarnas identitet avspeglas i vilken sång de väljer att sjunga, supportrarna framhäver 
indirekt sig själva genom att sjunga att favoritlaget är de bästa. Sport, och då i detta fall med 
större fokus på fotboll, är en maskulin värld. Det är intressant att se på fotboll ur ett 
genusperspektiv om än mycket svårt. Många av de forskningsartiklar som vi tagit del utav har inte 
haft fokus på genus, det socialt skapade könet, utan ser supportrar som en helhet utan att lägga in 
begreppet kön i undersökningen. Anledningen till detta tror vi beror på komplexiteten bakom 
denna fråga. Enbart frånvaron av kvinnlighet är ett tecken på könsstrukturer och förtjänar ett 
eget specifikt forskningsfokus och många väljer tyvärr där att inte ta upp detta ämne, liksom vi. 
Vi hoppas att ni njutit av att läsa denna antologi såsom vi njutit av att skriva den och fördjupa 
våra kunskaper i ämnet. Vi hoppas att denna antologi även kan generera ytterliggare 
frågeställningar och insikten om att detta ämne spänner sig över ett betydligt större område än 
det vi valt att redovisa.  
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