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 Sammanfattning 

 
Uppsatsen handlar om hur Hammarby IF:s fotbollssupporterkultur gestaltar sig. Jag har 

intervjuat åtta supportrar från olika delar av Sverige. Utifrån deras erfarenheter har jag 

undersökt fem olika teman som beskriver olika delar av deras supporterskap. Uppsatsen 

handlar i grunden om hur grupptillhörigheten ser ut och uppfattas av supportrarna. De olika 

temana behandlar; supportens roll, klubbens betydelse för supporten, symboler, klubbens 

historia, gemenskap, lojalitet, status och medias roll för supporten. De teoretiska perspektiv 

som använts i uppsatsen är socialantropologiska teorier kring grupptillhörighet, identitet, 

stigma, symboler och ritualer.  Uppsatsen visar att klubben ger supportrarna identitet och 

tillhörighet. De älskar sitt Hammarby. 

 

Abstract 

 
This essay is about how the culture of Hammarby IF footballsupporter shows itself. I have 

interviewed 8 supporters from different parts of Sweden. I have, from their personal 

experience, examined five different themes that handle different parts of their life as 

supporters. The basis of the essay is about how their belongings to the group shows it self and 

how it is experienced by the supporter themselves. The different themes is about the roles of 

the supporters, the meaning of the football club, symbols, the history of the football club, 

fellowship, loyalty, status and the media’s role. The theoretical perspective that is used in the 

essay is about social anthropologist theories about the supporter group membership, identity, 

stigma, symbols and rituals. The essay shows that the football club is a place where the 

supporters belong to and shapes their identity. They love the team – Bajen. 
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Inledning 
Syfte/Frågeställning 

 
Hur gestaltar sig Hammarby IF:s fotbollssupporterkultur? Jag vill undersöka hur 

supporterkultur gestaltar sig inom svensk fotboll idag. Till min hjälp har jag 8 informanter 

som berättar om sina erfarenheter. Min frågeställning är relativt öppen med teman för att få 

med alla delar av supporterkulturen. Jag vill undersöka vad som händer under match, kärleken 

till sporten, ritualerna, ursprunget, symbolerna och vilken betydelse klubben har för individen. 

Jag vill kort sagt ge en nyanserad bild av den svenska supporterkulturen av idag. 

 

Avgränsningar 

 
Jag har valt att begränsa mig till ett lag då möjligheten att gräva djupare blir större då. Jag har 

valt att begränsa mig till fotboll. Hammarby har flera sporter inom sin klubb men denna 

uppsats handlar om deras fotbollssupportrar. Jag har valt intervjuteman utifrån vad jag ansett 

vara av intresse för uppsatsen och mina informanter har i hög grad styrt innehållet genom sina 

svar. Fotbollshuliganism är något som diskuteras mycket inom media idag men detta påverkar 

inte direkt min uppsats då mina informanter pratar utifrån sina egna erfarenheter, upplevelser 

och intressen.  

 

Metod 
 

Uppsatsarbetet inleddes med att jag pratade med mina kontakter bland Hammarbysupportrar i 

Malmö. Detta för att få en bild av hur jag skulle gå tillväga för att finna informanter och hur 

jag skulle nå ut till dem. Genom dessa kontakter fick jag tips om olika forum på internet där 

jag kunde söka upp supportrar som är villiga att ställa upp på en intervju. Jag fick även 

information om vilka begrepp som bör undvikas för att öka indexikaliteten, samförståndet 

mellan människor, och för att inte göra någon negativt inställd på grund av mina ordval.  

 

Tre forum valdes, två som jag hade fått tips om och ett som jag valde själv utifrån sökning på 

internet. Ett av dessa forum var regionspecifikt, de andra två var allmänna. Det 

regionfokuserade valdes ut då jag har lättare att ta mig till den regionen för att göra intervjuer 
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och för att mina kontakter talade mycket om denna grupp. Jag skrev ett inlägg på forumen där 

jag frågade om det fanns någon som var intresserad av att hjälpa mig med min uppsats. Jag 

visste inte vilken reaktion mina inlägg skulle få så jag skapade ett nytt mailkonto enbart för att 

ta emot svar från inläggen.  

 

Genom detta tillvägagångssätt fick jag kontakt med sex informanter. Av dessa sex personer 

var tre av dem villiga att ställa upp på en personlig intervju. De andra tre personerna föredrog 

kontakt via internet. På grund av svårigheter med att kunna träffas  så blev enbart två av de 

planerade personliga intervjuerna genomförda. Den tredje personliga intervjun hölls via mail 

tillsammans med de andra. Två personliga intervjuer kom till i efterhand. Dessa två personer 

är personer jag känner genom olika Hammarby evenemang och gemensamma vänner. De var 

villiga att ställa upp på en personlig intervju med kort varsel.  

 

Alla informanter är anonyma. Fiktiva namn kommer att användas och hemstad kommer inte 

att skrivas ut, utan endast delvis beskrivas. Citat kommer att användas och texten kommer att 

skrivas på ett sådant sätt att endast de intervjuade kan känna igen sig. Jag har försökt skriva på 

ett sätt som inte kan kännas utlämnande. För att hantera informationen på ett etiskt korrekt 

sätt så använder jag mig av två direktiv, den första innebär att vara öppen med information 

och intentioner med uppsatsen, och den andra att alltid behandla personer och den information 

som samlats in med respekt.  

 

Då jag använde 2 olika intervjumetoder var det viktigt att det fanns en intervjumall med 

tydliga ämnesområden. Frågorna var utformade i olika temana för att tydliggöra vad frågan 

sattes i för sammanhang. De olika teman fanns även där för att öppna upp för andra frågor och 

svar inom samma tema. Detta hade en större funktion vid de personliga intervjuerna, men det 

skrevs in i instruktionerna till intervjuerna via mail. Då jag ville få fram en bild av hur 

supporterkulturen såg ut var det viktigt att informanten talade utifrån sig själva som 

supportrar, inte utifrån gruppen supportrar. Informanterna uppmanades att ta upp egna 

självupplevda situationer och berättelser. Min uppgift var att samla dessa intervjuer och se 

gemensamma nämnare och nyckelord som använts och utifrån dem beskriva och analysera 

supporterkulturen. 

 

Intervjuerna kommer att kompletteras med de deltagande observationerna som har 

genomförts. De deltagande observationerna har skett under två allsvenska matcher. Båda 
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matcherna spelade Hammarby IF på bortaplan. En av observationerna var på ståplatsläktaren 

bland fansen. Under denna match togs bilder och efter matchen antecknade jag 

observationerna. Under den andra observationen såg jag matchen via en dator. Detta på grund 

av att det var supporterbojkott av matchen ända fram till kvällen innan och det fanns inte 

möjlighet att resa till matchen på så kort varsel. Bojkotten innebar att Hammarbysupportrar 

avråddes åka dit. I denna observation fick jag en chans att se supportrarna och deras agerande 

utifrån ett utanförskap till skillnad från första observationen då jag var en del av klacken. Det 

filmades mycket på den hörna där Hammarbysupportrarna stod och det sjöngs sånger under 

hela matchen. Dessa observationer genomfördes för att kunna ställa de rätta frågorna vid 

intervjuerna. De två observationerna kompletterade varandra. 

 

Michael H. Agar (2008) talar om vikten av att vara medveten om vilken roll man själv har i 

arbetet med en studie (Agar 2008:17-18, 93, 98-99). Beroende på vilken person forskaren är 

och vilken relation och bakgrund man har till sitt ämne och sina informanter så påverkas 

studien av detta. Jag har en personlig relation till Hammarby, den består av att jag har följt 

matcher gemensamt med andra supportrar live och på gemensamma mötesplatser. 

Indexikaliteten har genom detta ökat men den har inte varit hög då jag inte var kunnig i lagets 

historia och bakgrund och jag har inte deltagit aktivt i många av de aktiviteter som beskrivs i 

uppsatsen (Agar 2008:58). Relationen till mina informanter har underlättats av att jag har följt 

laget men har, enligt mig, enbart i liten utsträckning påverkat information som samlats in.  

 

Dock har min allmänkunskap kring fotboll varit viktig för mig när jag har lagt grunden i 

arbetet med uppsatsen. Den har framförallt underlättat förarbetat med intervjuerna. Jag har 

varit intresserad av sporten sedan jag var liten. Detta har lett till att information som är 

självklar för en fotbollsintresserad person har ifrågasatts och diskuteras. Jag har gjort mitt 

bästa för att undvika denna sorts indexikalitet och har använt mig av andra personer för att se 

sådant som jag har missat.  

 

Jag har använt mig av en liknande strategi som Michael H. Agar (2008) använde sig av under 

ett av sina arbeten i Houston (Agar 2008:211-218). ”The strategy was to take an intentionally 

limited database and try to come to some characterization of lifestyle for a small number of 

individuals (Agar 2008:211).” Han använde sig av få informanter för att få fram en livsstil, på 

samma sätt som jag använder mig av ett fåtal supportrar för att finna Hammarbys 

supporterskap. Intervjuerna hade alla en liknande struktur, de bygger på informantens 



  9 

personliga bakgrund, dagliga liv och informantens egen upplevelse av hans/hennes liv som 

supporter. Uppsatsen har sin grund, framförallt, i det som informanterna säger. Målet med 

studien var att finna teman som visar de centrala begrepp och händelser som informanternas 

supporterskap består av. Informanternas uttalanden fick mig att se och använda fem olika 

teman. Michael H. Agar använde sig också av teman som grund i sin forskning i Houston. 

Utifrån dessa teman har sedan olika teoretiska resonemang kunnat föras. Uppsatsen handlar i 

grunden om hur grupptillhörigheten ser ut och uppfattas av supportrarna. (Agar 2008:211-

218) 

 

I uppsatsen kommer två olika benämningar på Hammarby att finnas. De är Hammarby och 

Bajen. Hammarby är klubbens officiella namn och Bajen är ett officiellt smeknamn.  

 

Informanter 

 
Studien handlar om 8 personer som är supportrar till Hammarby IF. Deras supporterskap ser 

olika ut men deras gemensamma kärlek till Hammarby går som en röd tråd i deras liv. Här 

kommer en kort beskrivning av de olika personerna. Namnen är fingerade. 

 

Jonas är 20 år och jobbar som vaktmästare. Han bor i Stockholmstrakterna och har varit en 

Hammarbysupporter i 11-12 år. 

 

Daniel är 31 år och är för tillfälligt arbetslös men arbetar annars som lagerarbetare. Han bor i 

Skåne och har varit en Hammarbysupporter i 11- 12 år.  

 

Kalle är 38 år och är studerande. Han bor i Stockholmstrakterna och har varit en 

Hammarbysupporter i cirka 30 år.  

 

David är 18 år och går en praktisk utbildning på gymnasiet. Han bor i Stockholmstrakterna 

och har varit en Hammarbysupporter i 13 år. 

 

Sofia är 19 år och arbetar som värvare. Hon bor i Skåne och har varit en Hammarbysupporter 

i 6-7 år.  
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Simon är 22 år och är studerande. Han bor i Skåne och har varit en Hammarbysupporter i 2,5 

år. 

 

Leo är 20 år och arbetar som butiksbiträde. Han bor i mellanstor stad i västra Götaland och 

har varit en Hammarbysupporter i 9 år.  

 

Mattias är 35 år och är för tillfället arbetslös och har arbetat inom olika yrken. Han bor i 

Skåne och har varit en Hammarbysupporter hela livet. 

 

Litteratur 

 
När jag började studera detta ämne valde jag att bekanta mig med litteratur som var skriven av 

fotbollssupportrar, till exempel Bill Bufords spännande skildring Bland huliganer (2008) som 

handlar om engelska huliganer. Sedan läste jag en svensk berättelse, En av grabbarna (2008) 

av Johan Höglund som skriver utifrån sina egna erfarenheter från AIK:s firma ”Firman Boys”.  

Jag bläddrade tappert i boken Football ’Hooliganism’- Policing and the war on the ’English 

disease’ (2007) som behandlade de mest våldsamma huliganer. Jag såg en dokumentär, 

Football Hooligans International (2007), och två spelfilmer, Green Street Hooligans (2005) 

och The Football Factory. What else you gonna do on a Saturday? (2004), som alla 

behandlade huliganism.  

 

Efter denna våldsamma start läste jag fem studentuppsatser som jag fann på DIVA, Att älska 

ett fotbollslag på avstånd- en etnologisk studie om Malmö FF supportrar boende i Stockholm 

(2007) och Antologin ”Det är alldeles för mycket sport inom idrotten”(2007) som innehåller 

”Man kan väll ha vikka skor som helst” Om identitetsskap inom fotboll och marknadsföring”, 

Läktarvrål – identitetsskapande praktiker inom åskådandet av fotboll, Maskulinitetsbilder 

inom fotboll och kampsport och Fotboll, politik, supporterkultur och identitet för jag ville 

finna en akademisk anknytning. För att förstå mig på läktarreaktionerna läste jag Kjell 

Granström FOG-rapport Hejarramsor och dess symboliska innebörder (2007). Nu började det 

lossna och huliganböckerna lades åt sidan för mer anpassad litteratur som Fotboll förklarar 

världen- en [osannolik] teori om globaliseringen (2006) skriven av Franklin Foer och Fotboll 

och Religion (2003) skriven av Magnus Engstrand. 
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För att kunna ställa de rätta frågorna till mina Hammarbysupportrar tillbringade jag ansenlig 

tid på olika internetforum för att fånga upp begrepp och frågeställningar. Jag läste 

kvällstidningar och fotbollstidningar. Till slut fann jag en jubileumsbok över 

supportergruppen Bajen fans, Bajen Fans 25 bast (2006) som stöttade mig i mina beslut och 

lade tyngd åt mina frågor.  

 

Den teoretiska anknytningen utgår ifrån fyra olika grunder; grupptillhörighet, identitet, 

symboler/ritualer och stigma.  Jag fann alla fyra grunderna i Thomas Hylland Eriksens böcker 

om etnicitet och identitet, Etnicitet och nationalism (2003), Små platser- stora frågor (2000), 

Historia, myt och identitet (1996), Kulturterrorismen- en uppgörelse med tanken om kulturell 

renhet (1999) och sist men inte minst Rötter och fötter (2004). Hans litteratur gav mig en bas 

att stå på. Jag utvecklade tankegångarna med hjälp av Fanny Ambjörnssons bok I en klass för 

sig (2004) som användes för att förklara stigma och normaliseringsprocesser. Jag gick ett steg 

längre när jag läste Erving Goffman och hans bok Stigma- Den avvikandes roll och identitet 

(1971). Victor Turner gav mig tankar kring symboler och ritualer i boken Ritualer- Teorier 

och tillämpning (2009) skriven av Anne-Christine Hornborg.  Jag avslutade mitt sökande med 

att använda An introduction to Social Anthropology- Other Peoples Worlds (1999) skriven av 

Joy Hendry för att gå djupare i symboler och ritualer. Den teoretiska anknytningen behandlas 

i de olika avsnitten. 

 

Disposition   

 

Det första avsnittet inleder jag med att berätta om hur stor roll supportrarnas anser att de har 

för laget. Sedan behandlas var supportrarnas har fått sitt intresse ifrån och vilken betydelse 

Hammarby har för dem. Vikten av att bära symboler avslutar det första avsnittet. Det andra 

avsnittet handlar om Bajens historia, det unika med Hammarby och fenomenet tifo 

(organiserad läktarkoreografi). Det tredje avsnittet handlar om olika sorters gemenskap inom 

Bajen och relationer till andra lag och supportrar. Det fjärde avsnittet har lojalitet som 

nyckelord. Avsnittet handlar om den status som finns inom supportergruppen. Det sista och 

femte avsnittet handlar om medias roll och i läktarreaktioner.  
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1.  

”Söderstadion är mitt hem 

Alla Bajare är mina bröder och systrar 

och Bajen är min religion (Jonas).” 
 

Det är i mina ögon supportrarna som ÄR klubben. Klubben representerar oss. Vi 

supportrar har x- antal gånger räddat klubben från konkurs m.m. Tyvärr kommer 

det in folk i klubben på ledande poster som inte ser den kopplingen, utan börjar 

prata om vår klubb som en kommersiell produkt som man kan sälja till kreti och 

pleti. Sådana människor ger jag inte mycket för. Klubben är dess medlemmar 

och supportrar (Kalle). 

 

Kalle ger ett rakt svar på hur stor roll han anser att supportrarna har för klubben. Orden ger en 

tydlig bild och han är inte ensam om att inneha den. ”Supportrarna är grunden för hela 

klubben (David).” ”Inga supportrar- ingen klubb (Mattias).”  

 

Som ni ser ovan så ser supportrarna sig själva som ”grunden för hela klubben” (David). 

Klubben kan inte existera utan dem, det är de som är klubben. Med detta i åtanke så vill jag 

ge en bakgrund till var deras supporterskap kommer ifrån och senare, vad det handlar om.  

 

Något som utmärker dessa åtta Hammarbysupportrar är var deras engagemang kan härledas 

från. Sju av dem ser någon i sin familj som utgångspunkten. ”Min käre far är såklart Bajare 

och har gett mig en bra uppfostran helt enkelt. Sådan far sådan son (Jonas).” Fem av dem talar 

om sin pappa som den direkta orsaken. I Daniels fall var det hans storebror. Mattias är 

”infödd hammarbyare”, hans släkt har varit engagerad sen Hammarby startade. Det är på 

grund av Mattias som den åttonde personen har funnit sitt engagemang, Simon. Om familjen 

är en vanlig utgångspunkt utöver mina 8 informanter är svårt att säga.  

 

Thomas Hylland Eriksen är professor i socialantropologi och har skrivit en mängd böcker 

som är översatta till flera olika språk. Hans teorier handlar mycket om identitet, etnicitet och 

grupptillhörighet. Han förklarar i sin bok Rötter och Fötter (2004);  
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Men det är slappt att tala om identitet som om den vore baserad uteslutande på 

tankar eller känslor. Alla vet ju att den också baserad på erfarenheter och sociala 

förpliktelser. Antag att jag bodde i en stad med två etniska grupper, x:en och 

y:na, och mina föräldrar vore y:n – nå, då skulle jag själv bli en y. Om dessa 

grupper hade olika språk och deras medlemmar tillhörde olika föreningar, skulle 

jag ha många fler bekanta bland y:na än x:en, och om jag hade ett problem, 

skulle det vara lättare för mig att ta kontakt med en y än med en x för att få 

hjälp. Jag skulle vara knuten till y:na genom otaliga band av ömsesidig 

tacksamhetsskuld… (Hylland Eriksen 2004:52). 

 

Thomas Hylland Eriksen (2004) talar i detta citat om etniska grupper och anser att denna 

”slags tillhörighet finns praktiskt taget överallt” (Hylland Eriksen 2004:52). Jag väljer att 

applicera hans etnicitetsbegrepp på min supportergrupp då jag ser en mängd likheter i dessa 

olika typer av grupper. Citatet ovan är en trolig förklaring till hur det kommer sig att flertalet 

av mina informanter ser sitt intresse i Bajen från familjen. Under ett besök på ett 

internetforum för Hammarby:are läste jag ett inlägg där frågan gällde inköp av en bil (URL 

1). Personen som skrivit inlägget förklarade att vem skulle hon kunna lita på mer än sina 

systrar och bröder inom Bajen. Ett exempel som stämmer överens med Thomas Hylland 

Eriksen åsikt, att gruppen har lättare att vända sig till varandra än någon utomstående. I detta 

fall gällde det något som inte är kopplat till gruppens huvudsakliga ämne.  

 

Alla är medvetna om hur länge de har stöttat Bajen. Tidpunkten då Bajen introducerades i 

deras liv ses som en händelse av stor vikt. En del minns sin första match och en del minns 

också den reaktion matchen satte igång. Hur länge de har varit supportrar finns under 

informantavsnittet.  

 

Jag kommer ihåg doften av sprit och rök från rök/bengalerna, jag som bara var 

11 bast hade ingen aning om denna känsla som alla förmedlade. Ultras grupper 

som UB [Ultra Boys], SB [Söderbröder] och HU [Hammarby Ultras] var där 

och hade med sig sitt tifosi [organiserad läktarkoreografi, mer info finns under 

nästa avsnitt]. Massor av konfetti, rök och bengaler! Fullständig kaos och sång, 

underbart! Sedan dess har jag följt Bajen till Norge, Danmark och överallt i 

Sverige.. det är som en drog (Leo).  
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Hur det kommer sig att tiden är så avgörande kan bero på den status som följer med hur länge 

man har varit aktiv. Status kommer jag att behandla mer under avsnittet om Lojalitet. 

Slutsatsen som måste göras är att det viktigt att veta vem som introducerade Hammarby i 

deras liv och när detta skedde.  

 

Betydelsen som Bajen har för mig, går knappt beskriva i ord. 

Man skulle kunna uttrycka det såhär: 

Söderstadion är mitt hem 

Alla Bajare är mina bröder och systrar 

och Bajen är min religion (Jonas) 

 

”Symbolisk betydelse för det som jag är och det som är min bakgrund (Kalle).” Med 

kraftfulla ord förklarar Kalle och Jonas vilken betydelse Bajen har för dem. Jonas använder 

sig av ord som står väldigt nära den egna personen; hem, systrar och bröder och religion. Det 

gör hans supporterskap väldigt personligt. Kalle införlivar supporterskapet i sin personlighet, 

”symbolisk betydelse för det som jag är”. Det är en del av honom. Sofia förklarar att Bajen 

har stor betydelse för henne. Intresset tar mycket tid och Sofia följer inte enbart fotbollen utan 

även andra sporter som handboll och bandy. Det gäller flera av informanterna. De följer inte 

enbart fotbollen utan också andra sporter som Hammarby har. Mattias säger att man inte 

måste följa alla sporter men det finns ingen anledning att hålla på till exempel ett annat 

handbollslag när det finns ett inom Bajen.  

 

Betydelsen som Bajen har för deras supportrar är stor. Enligt Mattias har den personligen till 

och med ibland varit för stor. ”Förr om livet planerade jag livet… semestrarna… allt efter 

Hammarby (Mattias).” På grund av flytt så påverkas numera hans liv av tevesändningarna 

istället. David säger att ”Hammarby är så mycket mer än den sport som spelas på planen”. 

Engagemanget handlar inte enbart om att gå på matcher eller bära en halsduk därav titeln till 

uppsatsen ”Bajen är en livsstil ingen hobby” (Jonas).  ”Hammarby är en del av mitt liv, en del 

av min personlighet. Bajen har gjort mig till en bättre människa med just att dom bara är 

Bajen (Leo).” 

 

Engagemanget ser dock olika ut beroende på plats, person och till viss del inkomst då det är 

dyrt att resa runt och följa laget live. Supportrarna väljer olika sätt att stödja sitt lag. En del 

har säsongskort på Söderstadion där de varje match stöttar sitt lag. David ”försöker gå på alla 
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matcher, hemma som borta. Jag kan få riktig ångest när jag vet att Hammarby spelar match 

och jag inte är där för att stötta laget”. De som inte har möjlighet att följa matcherna live, till 

exempel de som bor i Skåne reser till de matcher som de har möjlighet till och resten ser de 

tillsammans på en krog eller hemma hos någon. Leo säger att ”Som ’bondebajare’ tar jag alla 

chanser jag får för att se fotboll, bandy och handboll bl.a. med Bajen som huvudroll”. 

Bondebajare är ett utbrett begrepp som innebär att du bor utanför Stockholms gränser. 

 

Att bära symboler med Hammarbys färger är en självklarhet för nästan alla men även det görs 

på olika sätt. Alla är överens om att det är viktigast att visa färg under match. Halsduken är 

det vanligaste attributet och finns i många olika utföranden. ”På matchdagen är halsduken 

viktigast tycker jag, den har liksom blivit en symbol för supportern i allmänhet (David).” På 

Leos halsduk står det ”Förevigt trogen”. Under mina observationer såg jag flera med samma 

budskap som Leos och många med klubbmärket i olika versioner. Thomas Hylland Eriksen 

(2000) och Victor Turner (mer om detta i avsnitt 3) talar båda om symbolernas centrala 

betydelse i ritualer (Hornborg 2009:38-43, Hylland Eriksen 2000:239). Det gäller inte enbart 

vilka symboler som används utan också vad de betyder och i vilket sammanhang de finns. I 

detta fall så används halsduken under match för att visa tillhörighet och engagemang. De 

används även ibland som en aktiv del i sånger och tifo:n. (se Hornborg 2009:38-43, Hylland 

Eriksen 2000:239) 

 

Jonas har en tatuering som förknippas med Bajen men anser inte att det är ett måste att bära 

symboler. ”Jag har Bajen i blodet och det räcker egentligen, sen så är det självklart att man 

ibland visar upp sig med en Hammarbytröja, man måste ju vara finklädd ibland 

också…(Jonas).” Simon säger att på matcher är det viktigt för honom att bära symboler för 

”att känna att man är en del av någonting”. Både Simon och Mattias är eniga om att bär man 

en Hammarby symbol så ”står man för någonting” (Mattias). Klubbmärket ska behandlas med 

respekt och bäras stolt.   

 

Joy Hendry är socialantropolog och har bl.a skrivit boken An introduction to Social 

Anthropology- Other Peoples Worlds (1999). Joy Hendry menar att i västvärlden så vill alla 

vara unika. Ett sätt att uttrycka det är genom användandet av symboler. Symbolerna används 

för att visa din personlighet och din livsstil. Så är det även med supportrarna, de visar vem de 

är och vad de står för genom att bära kläder och accessoarer med Hammarbys färger och 

märken. De väljer även att äga Bajen-saker som snusdoselock, nyckelband och duschdraperi, 
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allt för att visa sin tillhörighet. Att visa sin grupptillhörighet, är att skicka ett meddelande till 

andra grupper genom att bära dessa symboler. (Hendry 1999:84-89) 

 

Dessa symboler är utmärkande för supportrarna och visar på det sättet också vilka de inte är. 

Thomas Hylland Eriksen (2003) menar i sina etnicitetsteorier att gränserna mellan grupperna 

är viktig. Genom att visa för omvärlden vilket lag de stödjer så skapar de en avgränsning 

gentemot andra lag. Gränsen fungerar på två håll, båda grupperna hävdar sin egenart i 

förhållandet mellan dem. Gruppens unika sammansättning och egenskaper framträder när den 

är i relation till en annan grupp (Hylland Eriksen 2003:53-56).  

 

Eftersom jag lägger ner så mycket tid på Bajen känns det onödigt att ha separata 

vardags och matchkläder. Hammarby är min vardag och jag har i storts sett bara 

Hammarby souvenirer i min garderob. Dessutom hjälper det att sprida glädje 

bland andra Bajare, jag får ofta ett leende av personer som ser den grönvita 

halsduken eller tröjan när jag är ute och går (David). 

 

Historien bakom leendet undersöks i nästa avsnitt. 

 

2.  

”Det är laget som representerar oss som är från Söder och söder om Söder 

(Kalle).” 

 
Bajens historia är något som gör klubben lätt att identifiera sig med för många. Bajen har en 

arbetarklassbakgrund från Södermalm. ”Det är laget som representerar oss som är från Söder 

och söder om Söder. Arbetarklassbakgrunden. Den vackra fotbollen som laget spelade i 

början på 80-talet. Hissåkandet mellan divisionerna. De knappa resurserna (Kalle).” Detta är 

vad som utmärker Hammarby IF enligt Kalle. Arbetarklassbakgrunden är viktig för många 

och den är en självklar del av deras supporteridentitet. Thomas Hylland Eriksen (1996, 2003) 

skriver att historien har den mening som vi själva väljer att skänka den (Hylland Eriksen 

1996:17, 2003:93-95). Bajen supportrar väljer att lägga stor vikt vid klubbens historia och ser 

den som något utöver det vanliga. Supportrarna väljer vad de lägger för vikt vid olika 

händelser i historien, precis som hos etniska grupper. Historien är selektiv. Det som skapar 

gemenskap hyllas och det som kan skapa osämja läggs åt sidan. Historien skapar legitimitet, 
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precis som för etniska grupper så skapar ursprung en legitim anledning till att följa och stödja 

den egna gruppen. Många antropologer anser att ”historien är inte är en produkt av det 

förflutna utan ett svar på nuets krav” (Hylland Eriksen 2003:93). (se Hylland Eriksen 

1996:17, 2003:93-95) 

 

Arbetarklassbakgrunden är det raka och snabba svar som flera ger när frågan, vad som gör 

Hammarby speciellt, ställs, och många ger ingen mer förklaring. Sofia pratar om ”gamla 

söder med alkoholister” och ”socialgrupp tre”. Nedan följer en kort bakgrund till Hammarby 

IF idag. Bakgrunden är hämtad ifrån Hammarby Fotbolls officiella hemsida (URL 2). 1889 

bildades Hammarby Roddförening som var starten på vad som senare skulle bli Hammarby 

IF. På den tiden var sport något som var för de välbärgade och de resurserna fanns inte inom 

Hammarby. Flera år av diskriminering var en följd av detta. Det dröjde det till 1897 innan 

Hammarby Idrottsförening fanns på pappret och det var på grund av ett ökat intresse bland 

folk som det blev en möjlighet. 1915 introducerades fotboll och det berodde på att 

idrottsplatsen på Södermalm byggdes (fotbollsplaner var sällsynta). Hammarbys historia 

slutar inte där. Den påverkar folk än idag och är viktig för alla inblandade.  Thomas Hylland 

Eriksen (1996) säger att det vanligaste svaret på varför historierna om det förflutna är viktigt 

för människan ”är att historien berättar för oss vilka vi är; den ’ger oss identitet’” (Hylland 

Eriksen 1996:17). I detta fall skapar klubbens historia en samhörighet, en gemensam 

bakgrund och en identitet.  (URL 2) 

 

Det gemensamma ursprunget ger supportrarna sitt vi-skap, som enligt Thomas Hylland 

Eriksen (2003) krävs för att etniska grupper ska vara livskraftiga. Grupper innehar ett oss-

skap genom att äga en viss relation i förhållande till varandra men för att överleva krävs även 

ett vi-skap. Detta vi-skap byggs på olika gemensamma nämnare och Bajens gemensamma 

nämnare är dess gemensamma ursprung. Att vara ett vi-skap innebär att man är ”integrerad 

genom gemensamma aktiviteter inom kollektivet” (Hylland Eriksen 2003:88). (Hylland 

Eriksen 2003:88) 

 

Hammarby var ett tredje klassens lag utan pengar. Vi betalade mycket av 

Hammarby fotbolls bortaresor. Vi betalade deras skulder. När Hammarby var på 

väg att gå i konkurs drog vi igång en insamling. Vi tömde våra konton 

(Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:126). 
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Detta citat är taget ur boken Bajen Fans 25 bast (2006), som är en jubileumsbok, skriven av 

medlemmar i supportergruppen Bajen fans. I början av 90- talet var ekonomin körd i botten 

och laget spelade i division 1. Föreningen hade stora bekymmer. Då ställde de egna 

supportrarna upp ekonomiskt och stöttade sin klubb. När det var nära konkurs startade 

supportrarna ”1000 klubben”, en insamling där upp till tusen kronor skänktes för att hålla 

klubben flytande. ”Bajen Fans tömde alla konton och pumpade in hundratusentals kronor i 

klubben (Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:129).” Detta var en extraordinär insats och 

relationen mellan Bajen Fans och klubben var strålade. En del supportrar som var med på den 

tiden säger att det var en annan situation för dem då, för då behövdes supportrarna verkligen, 

till skillnad från nu. (Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:126-129) 

 

Det som är unikt för Hammarby är supportrarnas stöd som alltid finns för klubben. 

”Supportrarna utgör grunden och kommer aldrig att försvinna, därför är Hammarby 

supportrarna och supportrarna är Hammarby”, David förklarar det konkret och enkelt. Jonas 

förklarar att Bajen inte är känt för sitt lag ute i Europa utan för sina supportrar. Det 

supportrarna är kända för är ”att vi alltid ger vårt lag stöd oavsett vad och att alltid skapa en 

inramning av världsklass” (Jonas). Leo följer samma tråd, ”trogna genom nöd och lust”. Alla 

informanterna anser att det unika med Hammarby är supportrarnas stöd och gemenskap. Det 

viktigaste för att etnicitet ska uppstå, enligt Thomas Hylland Eriksen (2003), är att man måste 

äga uppfattningen att den egna gruppen är kulturellt annorlunda (Hylland Eriksen 2003:21). 

Det måste finnas ett visst samröre med andra grupper för att kunna skapa den föreställningen 

(Hylland Eriksen 2003:21). Hammarbysupportrar hävdar att det unika med just deras grupp är 

stödet som de ger till sitt lag. Detta är något som har framkommit när de har jämfört sig själva 

med andra supportrar under matcher och andra aktiviteter. Det unika stödet visar sig bl.a. på 

läktarna under match och på forum där Bajen hyllas trots till exempel degradering till lägre 

division.  

 

”Inramningen av världsklass” som Jonas pratar om består till stor del av fenomenet tifo. Det 

första organiserade tifot i Sverige hade Hammarby 1994 när de spelade mot Norrköping, den 

gången bestod det av pappersmosaik. Hammarby var det första svenska laget att arrangera 

tifo:n och detta är något som de är mycket stolta över. Många lag startade upp egen 

tifoverksamhet efter Hammarbys framgång. (Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:101) 
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Ordet Tifo härstammar från det italienska ordet tifosi som betyder supporter. Ett 

tifo är en läktarkreation som kan hylla klubben, laget eller en enskild spelare. De 

görs ofta tifon till de större matcherna där spelarna behöver peppas extra 

mycket. … Som utomstående kan det vara svårt att förstår hur mycket tid och 

engagemang som ligger bakom en läktarkoreografi. Planeringen drar igång 

månader innan matchen, materialkostnaden kan ligga på allt från 5000 till 10000 

och arbetet kan ta hundratals timmar (David).  

 

Ett tifo kan bestå av flaggor, bengaler, hålla halsduken högt och papper eller tyg som kan ta 

upp en hel läktare. Pengarna som krävs för att skapa dessa tifo:n samlas in på matcher av 

supportrar.  

 

Under en match pågår parallellt en annan match, en så kallad klackmatch. Klackmatchen 

avgörs av supportrarna genom deras agerande bredvid plan, på läktarna. Klackmatchen 

innehåller sång men även andra sorters gemensamt agerande som tifo:n. Sånger och ramsor är 

en viktig del av läktarkulturen. Vilka sånger och ramsor som sjungs under match beror på en 

mängd olika saker. Det beror dels på vem som har megafonen och styr klackens val. Men 

klacken kan själv starta sånger om de känner för det. Det beror också på hur matchsituationen 

ser ut. Olika sånger sjungs vid olika tillfällen under matchen. Vissa sånger pågår vid fasta 

situationer som hörna, frispark och straffspark. Andra sånger påverkas av var på planen spelet 

utspelar sig. Och sist men inte minst beror det på vad det står i matchen, resultatet. Allt detta 

samspelar och bildar 90 minuters full koncentration. Sångerna är en del av det unika stödet 

som tidigare talats om, det som utmärker Bajens supportrar. Joy Hendry (1999) skriver att 

sånger fungerar som gruppsymboler (Hendry 1999:91). De är en symbol för styrkan inom den 

egna gruppen och sångerna var för sig är symboler med olika betydelser beroende på dess 

innehåll. Sångerna ger inte enbart kraft åt dem som spelar på plan utan ger även kraft till 

supportrarna som sjunger dem. Nästa avsnitt handlar om den gemenskap som finns inom 

Bajen supportrarna och relationen till andra lag och deras supportrar.  

 

 

 

 

 



  20 

3. 

”Det handlar inte om att hata det andra laget, det handlar om att älska det 

egna (Sofia).” 
 

I rubriken ovan försöker Sofia kortfattat förklara vad hon anser att det egentligen handlar om 

som supporter till Bajen. För oavsett andra lag och oavsett vinst eller förlust så hör alla 

samman i en gemenskap där det handlar om att älska det egna laget. Jag kommer i detta 

avsnitt börja med att berätta om relationen till andra lag och deras supportrar och sedan skriva 

om de olika slags gemenskap som finns inom den egna gruppen. 

 

Nedan bekräftas i detta avsnitt de teorier som jag behandlat i de första avsnitten. Gruppen har 

lättare att vända sig till varandra än till någon utomstående. Symboler och ritualer är viktiga 

för att skapa tillhörighet och engagemang. Symbolerna visar vem du är men skapar också 

distans, genom att visa vem du inte är. Historien är av stor vikt. Uppfattningen att den egna 

gruppen är kulturellt annorlunda gentemot andra lags supportergrupper visas genom den 

gemenskap de olika grupperna inom Hammarby har, trots deras olikartade funktion och syfte. 

Dessa grupper, som nedan kommer att beskrivas, visar på ett tydligt vi-skap. (se Hendry 

1999:84-89, Hornborg 2009:28-42, Hylland Eriksen 1996:17, 2000:239, 2003:21, 53-56, 88, 

93-95, 2004:52) 

 

Under intervjuerna ställdes frågan: ”Har Hammarby någon särskild relation till något annat 

lag och hur ser den i såfall ut? Svaret som jag fick var inte vad jag väntat mig. En rivalitet 

mellan Stockholmslagen, Hammarby, AIK och Djurgården, visade sig direkt och vissa ansåg 

att IFK Göteborg och Malmö FF även var lag som lades vikt vid. Dessa räknas som de stora 

klubbarna. AIK och Djurgården är traditionella hatobjekt. Närheten till varandra har skapat 

dessa förutsättningar, de delar samma stad. Detta svar var väntat men avsaknaden av intresse 

var oväntat. Att avsky de andra stora klubbarna är något som är en självklar del av 

supporterskapet men det var inte något som de brann för.  Det svala intresset kan förklaras på 

samma vis som arbetarklassbakgrunden, det är en självklarhet. Sedan finns det olika 

omständigheter som gör att vissa lag, spelare och supportergrupper utmärker sig. Till exempel 

spelare som spelat för olika lag inom Stockholmsregionen är svåra att acceptera. 

Supportergrupper som anklagas för att ha stulit sånger och ramsor är inte uppskattade. Det 
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finns fler exempel på detta men som jag tidigare påpekat fanns det en större glädje i att älska 

det egna laget istället för att lägga energi på att hata det andra laget.  

 

Thomas Hylland Eriksen (2004) talar om ”omvända kylskåp” (Hylland Eriksen 2004:55). 

Alla gemenskaper fungerar som ”omvända kylskåp” för att ”deras uttalade syfte är att skapa 

värme inåt, men för att åstadkomma detta måste de, närmast oavsiktligt, skapa kyla utåt” 

(Hylland Eriksen 2004:55). Denna kyla utåt skulle kunna vara de negativa sånger som sjungs 

om motståndarlaget eller helt enkelt fungera som matchvinster och förluster, då vinster och 

förluster påverkar andra lag. Thomas Hylland Eriksen skriver att när supportrarna lägger all 

energi på att avsky motståndarlaget istället för att stötta det egna laget då har supportrarna 

förlorat sin mening och skapar mer problem än nytta för sitt lag. Dessa bekymmer finns inom 

alla supportergrupper men Hammarby utmärker sig genom att ha en god avvägning mellan 

kyla och värme. (se Hylland Eriksen 2004:55) 

 

Den kärlek och gemenskap som finns på läktarna. Oavsett bakgrund, religion 

eller sexualitet osv. är det kärleken till Bajen som enar oss och på läktaren finns 

det inget viktigare. Kanske säger andra supportrar till andra lag samma sak om 

deras supporterkultur, men det känns ändå som att det är något som utmärker 

just Hammarby (David). 

 

Victor Turner är en forskare som har ett stort inflytande över ritualstudier. Han beskriver 

bland annat att ritualer och symboler är av stor vikt för att det sociala samspelet ska fungera 

och skapa gemenskap. Matcher är en ritual, även förberedelserna innan match och 

uppsamlingen som ofta sker direkt efteråt är ritualer som följer supporterskapet. Symboler 

består av kläder och blandade sorters attribut (mer om dessa symboler finns i första avsnittet). 

När det gäller supportrar så ser vi att ritualer och symboler är viktiga för att skapa just en stark 

gemenskap. Uteblir du från en match eller missar att ta med dig till exempel en halsduk på en 

match förlorar du en del av det sociala samspelet. Med hjälp av dessa ritualer och symboler 

skapar Hammarby ett supporterskap värt att stödja. (Hornborg 2009:38-43)  

 

Johan Höglund har skrivit boken En av grabbarna (2008) som handlar om en kille som varit 

medlem i AIK:s ökända firma ”Firman Boys”. Han skriver utifrån sin egen erfarenhet av att 

tillhöra en fotbollsfirma i Sverige. Nedan beskriver han den osannolika blandningen av 

människor som gemensamt går samman för sitt lag.  
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Jag kan inte föreställa mig något egentligen, som var så präglat av mångfald 

som vårt brödraskap. Var i hela världen kan du få ett gäng skinnskallar, och 

nazister, anarkister, narkomaner, höga tjänstemän, kriminella, Svenssons, 

föräldrar, studerande, barn till polis och åklagare, barn till missbrukare och 

Tensta- och Djursholmsgrabbar att alla gå samman och fullkomligt lägga 

fördomarna åt sidan för något som är större än vi själva? (Höglund 2008:107) 

 

I boken Bajen Fans 25 bast (2006) finner vi liknande tendenser. 

 

Det fanns en höger- och en vänsterfalang i klacken. De gick på hemmamatcher 

och åkte på bortamatcher tillsammans och slogs mot AIK och Djurgården 

tillsammans. Sen när det var den 30 november så stod de på varsin sida och 

kastade sten på varandra (Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:90). 

 

Båda dessa citat visar på en tydlig trend, att vara Hammarby:are står över den personligt 

sociala bakgrunden. Som Hammarby:are står du bredvid personer som du på andra plan inte 

har något gemensamt med eller som du direkt motsätter dig deras åsikter. Sofia ser att många 

av hennes vänner, som hon har fått genom sitt engagemang inom Skånebajarna, enbart har 

Bajen gemensamt.  ”Alla Bajare är mina bröder och systrar (Jonas).” Jonas använder orden 

bröder och systrar för att visa den grunden som alla gemensamt står på. Att vara bröder och 

systrar innebär att du tillhör familjen, i detta fall innebär det familjen Hammarby. Bröder och 

systrar används för att visa och skapa en särskild närhet. 

 

I avsnittet om Lojalitet nedan nämner jag några fler supportergrupper. Bajens 

supportergrupper har, trots sin gemensamma bas, olika uppgifter eller strävan i sina 

engagemang. Det finns många olika grupper och många olika sätt att stötta Bajen. Det är svårt 

att exakt veta hur många grupper som existerar. Några exempel är Badbyxbajarna, som har 

enbart badbyxor på sig under match, Skånebajarna, som är en förening för att gemensamt resa 

till olika platser där Bajen spelar olika sporter. Östra stå, som är en grupp som står på den 

billigaste ståplatsläktaren på Söderstadion. Sedan finns det ett antal regiongrupper som till 

exempel JönköpingsBajarna, Bajarna i väst och Norrland- Bajen kan inte vinna. Bajen Fans är 

en grupp som samlar ett stort antal av supportrarna under gemensamt flagg. Bajen Fans 

startade hösten 1970 och blev en milstolpe i svensk supporterhistoria (URL 2). Många är 
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medlemmar i Bajen Fans samtidigt som de är aktiva i en annan supportergrupp. Bajengruppen 

är ett samlat organ för alla supportergrupper som för deras talan inför klubben och andra 

involverade instanser. Inom Bajengruppen får alla grupper ha en representant. Bajengruppen 

är till för att få en mer samlad åsikt över saker som rör klubben och dess supportrar. När jag 

frågade mina informanter om deras engagemang i grupper visade det sig att få var aktiva 

inom flera supportergrupper. David är aktiv i en grupp som arbetar för att förbättra stödet på 

läktarna. Ett flertal av dem som jag intervjuade i Skåne är medlemmar i Skånebajarna. Senare 

skriver jag mer om hur mina informanter skapar sin gemenskap men nu vill jag förklara 

begreppet ultras och firma. 

 

Hammarby har tre kända ultrasgrupperingar och de är Hammarby Ultras, Ultra Boys och 

Söderbröder. Dagens europeiska ultras rörelse har sina rötter i Italien. Den europeiska grenen 

av ultras kom till i slutet av 1960 talet. Klubbarna i Italien hade svårt att få folk till matcherna 

och valde att sänka priset på biljetterna för att locka till sig åskådare. Åskådarna som kom var 

i 20 årsåldern, främst män från arbetarklassen. Supportrar från Brasilien inspirerade dem till 

att använda trummor och sång och från England kom intresset för klubbfärger och halsdukar. 

Dessa grupper startade något som än idag används, de var starten på dagens 

ultrasgrupperingar och dagens tifokoreografi. (Wolski, Offside nr 6, 2009:60-61) 

 

Hammarby Ultras, Ultra Boys och Söderbröder är de största inom tifoverksamheten och de 

mest kända supportergrupperingarna inom Hammarby. Daniel förklarar att de har en utarbetad 

arbetsuppdelning under matcher på Söderstadion (Hammarbys hemmaplan). Söderbröder är 

de som har trumman och Hammarby Ultras sköter många av de tifo:n som sker på 

Söderstadion. Alla tre skapar egna tifo:n till olika tillfällen, de samarbetar inte men har 

respekt för varandra. Under matcher bränner de bengaliska eldar och har alltid med sig sina 

flaggor. Enligt Sofia finns det en åldersskillnad inom grupperna, Ultra Boys är de yngst på ca 

20-30 år och Söderbröder och Hammarby Ultras är överlag äldre. Men räknas dessa grupper 

som firmor? (Hagström, Offside nr 6 2009:48) 

 

Firma är ett begrepp som är omdiskuterat inom fotbollsvärlden. Vad innebär det att vara en 

firma? Finns det firmor? Vilka grupper räknas som firmor? Många åsikter cirkulerar och 

ämnet anses vara lite infekterat. Men med en sammanfattning av vad mina informanter anser 

så vill jag försöka ge några svar. En firma utmärker sig genom deras användande av våld. De 

slåss mot likasinnade från andra klubbar på en bestämd tid och plats. Inom Hammarby finns 
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enbart en riktig firma, KGB vilket är en förkortning av Kompis Gänget Bajen. Det finns 

undergrupperingar så som babyfirmor som är yngre och slåss mot andra klubbars babyfirmor i 

samma ålder. Det är mycket som är hemligt inom firmorna, det är få personer som vet vilka 

som tillhör dem. Det finns de som säger att man kan se vilka som är medlemmarna för att de 

utmärker sig på läktarna genom deras kläder och deras agerande. De sägs vara väldigt lugna 

och inte sjunga med i sånger och annat agerande. Anledningen till att mycket är hemligt är för 

att det krävs för att det ska kunna fortgå. Ju fler människor som involveras desto större chans 

att något avslöjas till obehöriga som till exempel polisen. Det finns även de som säger att 

ultrasgrupperna ibland involveras vid större slagsmål men de flesta anser att ultrasgrupperna 

inte är riktiga firmor. De hjälper enbart till när de vill och behövs. Nedan ger Johan Höglund 

(2008) sin förklaring till firmakulturen. 

 

Vi slogs mot likasinnade som alla var helt på det klara med vad som kunde ske 

när vi drabbade samman och det var främst därför firmakulturen hade utvecklats 

-för att bespara allmänheten att komma i kläm i våra uppgörelser och slippa ha 

gråtande barnfamiljer i våldsamma upplopp vid en tunnelbanenedgång, även om 

också polisens säkerhetsapparat varit en stor orsak till att vi tvingats organisera 

våra slagskämpar och börjat flytta boxen [slagsmålen] till platser där vi kunde få 

agera ostört. En firma hade således bara plats för folk som visste vad som 

väntade och vad som gällde (Höglund 2008/127). 

 

Informanterna talar om internet som en viktig del av deras engagemang. Internet har skapat 

möjligheter för människor att följa andra lag än de som enbart existerar i deras närhet. Det är 

genom internet många av dessa supportergrupper agerar och sprider sin information om bland 

annat nästkommande event. Dessa forum är något som alla mina informanter besöker alltifrån 

dagligen till några gånger i veckan. Det finns många olika forum, en del är knutna till 

supportgrupper och en del tillhör allmänna supportersidor som till exempel Svenska Fans. 

”Olika forum fyller olika funktioner men i grund och botten handlar det ju om att diskutera 

frågor som berör Bajen, matchrapporter, laguppställningar, tifoidéer, supporterfrågor mm 

(David).” Det diskuteras även andra saker som inte tillhör fotbollen på forumen, bland annat 

köp av bil som togs upp i det första avsnittet.  

 

Forumen fyller en viktig funktion när det gäller att sprida information och få diskutera med 

likasinnade, men på matchdag föredrar de allra flesta att se matchen tillsammans med någon. 
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Det är denna gemenskap som mina informanter talar så varmt om. Gemenskapen som innebär 

att sitta med sina likasinnade bröder och systrar hemma hos någon eller på en krog men allra 

helst på själva matcharenan. När det inte är möjligt att se matchen live så samlas många i 

grupp på en plats. I Skåne finns en krog där många Hammarby:are samlas vid match. Denna 

krog har som mål att alla ska känna sig välkomna och tillåter inte någon slags rivalitet mellan 

supportrarna och de tillåter inte kränkande ord. Platser som denna, som samlar Hammarby:are 

vid match, finns över hela riket. Nästa avsnitt behandlar lojalitet. 

 

4. 

Lojalitet 

 
Lojalitet är ett nyckelord som används med respekt. Lojalitet hör bland annat samman med 

vilken status du har bland supportrarna. Att vara lojal innebär många olika saker och 

betydelsen skiftar mellan olika personer.  

 

Lojalitet kan innebära:  

* att du alltid oavsett vad som händer stöttar ditt lag.  

* att du stöttar Hammarby i alla sporter som klubben har, åtminstone de du ha möjlighet till.  

* att du alltid är på plats när Bajen spelar.  

* att du alltid har varit ett Bajen fan, ju tidigare desto bättre (helst infödd). 

Lojalitet är den högst värderade egenskapen och den egenskapen som är svårast att förvärva 

då den kräver tid, pengar och tidigt uppvaknande att Bajen är det enda rätta.  

 

Motsatsen till att vara lojal är att vara en medgångssupporter. Det är ett skällsord. 

Medgångssupportrar är de som enbart stödjer laget när de uppnår framgång. Efter att 

Hammarby 2001 vann allsvenskan har antalet medgångssupportrar ökat enligt Mattias. Innan 

2001 var det viktigaste inte att vinna utan att stötta sitt lag oavsett. Mattias anser att vad det 

egentligen handlar om är att ”hylla sitt lag”. De andra pratar inte om någon förändring, om 

detta är för att inte frågan kom upp eller för att de inte har sett någon förändring är svårt att 

säga. De andra håller fortfarande med Jonas som visar sin t-shirt men nedanstående tryck på 

för att besvara min fråga vad som är speciellt med Hammarbysupportrar.  
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Ja, jag är hammarbyare. 

Ja, jag vet att Hammarby inte ligger i högsta divisionen. 

Jag är hammarbyare i alla fall. 

DJÄVLIGT MYCKET HAMMARBYARE! (Jonas) 

 

Jag frågade mina informanter om det fanns olika ställningar inom klacken och bland 

supportrarna, en slags statusskillnad. Svaren var olika men när jag tidigare läste boken En av 

grabbarna (2008), skriven av Johan Höglund, så insåg jag vikten av respekt och status i de 

olika supportergrupperingarna.  

 

Men det fanns emellertid en sorts Djurgårdssupportrar som jag kunde känna en 

viss respekt för och det var de som levde sitt liv på samma sätt som jag. De som 

alltid gick och alltid hade gått på matcherna. De som formade sitt liv efter 

villkoren som gavs av deras hjärtas lag. Jag gillade dem inte, men jag 

respekterade dem och det var en väsentlig skillnad. Det gällde generellt vilken 

supporter till vilket lag som helst, därför att de var de enda som kunde relatera 

till vad jag kände. De förstod med hela sitt hjärta vad jag pratade om när jag 

nämnde ordet älska och AIK i samma mening (Höglund 2008:159). 

 

Författaren talar om relationer till andra lags supportrar och det är fascinerande att se att även 

inom firmorna finns en ömsesidig respekt för dem som väljer att leva sitt liv på ett likartat sätt 

då mycket annars går ut på att sänka sina motståndare.  

 

Status är något som finns i alla delar av samhället. Thomas Hylland Eriksen (2003) har teorier 

kring etnicitet och grupper som jag använder mig av för att belysa supportrarnas egen 

situation. Han menar att klassificeringssystem finns för att förenkla de sociala koder vi omger 

oss av, ”ett praktiskt sätt att skapa ordning i det sociala universumet” (Hylland Eriksen 

2003:80). Vad är det för något som krävs för att inom Bajen få hög status? Lojalitet är en 

genomgående statusbringare. Men det finns fler faktorer som faktakunskap, ålder, kön, region 

och grupptillhörighet. Även inom de olika grupptillhörigheterna finns det olika nivåer. Inom 

de mer våldsamma grupperna ser systemet helt annorlunda ut mot de mer 

evenemangsfokuserade grupperna, de som anordnar tifo:n.  
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Stockholmare har högre status än folk utifrån. Vi från södra Stockholm har 

högre status än de från andra ställen av Stockholm. Och de från Södermalm 

anser sig vara högst upp på stegen, vilket erkänns av många (Kalle). 

 

Att vara bondebajare innebär att du bor utanför Stockholm. Regionala grupper med bajare 

finns i hela Sverige, alltifrån E22 Bajarna (de som bor utmed E22:an) till Bajare i väst och 

Skånebajarna. Dessa grupper fungerar på olika sätt men det viktigaste är att gemensamt stötta 

Bajen och genom dessa grupper möter du likasinnade människor som älskar Bajen som du.  

 

Genom att vara äldre så kan du uppnå högre status då du har haft möjlighet att stötta Bajen 

under en längre period och ”antal år är inte oväsentligt” (Kalle). Mina informanter är mycket 

medvetna om hur länge de har varit supportrar. Faktakunskap är inte något som anses vara 

särskilt viktigt. Men efter att ha talat med mina informanter och gått på matcher inser jag att 

även om faktakunskap inte är en tydlig väg för att nå status kommer man inte långt utan ett 

visst mått av den. Det handlar om många begrepp och en hel del fotbollstermer. Du bör känna 

till de största profilerna inom supportrarna och du bör känna till de spelare som förknippas 

med Hammarby. Profiler som Tomten, Katten, Snucke och spelare som Sulan och Nacka. 

Sofia anser att det inte finns sådana spelare längre i Hammarby, de med ”hjärtat i Bajen”. Hon 

anser att dessa spelare är en del av vad som gör Bajen speciellt. Flera pratar om spelare som 

en produkt av idag, att det går inte tänka på det viset som det var på den tiden när spelare hade 

möjlighet att vara lojala mot sin klubb och stanna och kämpa oavsett andra klubbar. Det finns 

de som anser att byter du klubb inom Sverige bör du gå till en lägre division för att du aldrig 

ska behöva möta ditt eget lag. Detta är svårt att uppnå idag men en sak är säker, du får aldrig 

spela för Djurgården eller AIK.  

 

När det gäller könsskillnaden är alla överens om att det finns en stor majoritet av killar som 

går på matcher, aktiviteter och de engagerar sig på forum. Fanny Ambjörnsson är 

socialantropolog och boken I en klass för sig (2004) är hennes doktorsavhandling. Boken 

handlar om två grupper av tjejer, som Fanny Ambjörnsson har följt under ett år, som går på 

olika gymnasieprogram. Fanny Ambjörnsson diskuterar i boken om ”processer genom vilka 

vissa identiteter görs naturliga och andra blir mindre möjliga. En sådan analys kommer främst 

att fokusera hur processer av särskiljning, urskiljning och skillnadsskapande konstruerar vissa 

sorters människor som normala och andra som avvikande” (Ambjörnsson 2004/24). I 

supportrarnas fall är det killarna som är ”de normala” och tjejerna som är ”avvikande” men de 
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har en gemensam nämnare och det är Bajen. Normaliseringsprocessen visar sig konkret i 

supportergruppen genom att Sofia, som enda tjej, lägger mer vikt vid könsfördelningen än 

killarna gör. David till exempel anser att det läggs för mycket fokus på könsfrågan i media.  

 

Flera säger att det finns inflytelserika tjejer inom supportergruppen men att de är betydligt 

färre och att det är svårare att nå högre status som tjej. Sofia berättar att Ultra Boys inte 

tillåter tjejer och att det är tveksamt om de andra ultrasgrupperna och firmorna tar in tjejer. 

Daniel anser att det är självklart att tjejer inte är med i dessa grupper. Överlag så ses inte den 

ojämna könsfördelningen som något att lägga någon vikt vid. Vissa av de jag intervjuade 

säger att anledningen till att det inte är viktigt är att alla är bajare, att alla är jämlika, systrar 

och bröder. Sofia berättar om de egna erfarenheterna hon har av att försöka göra sig hörd 

under matcher. En kraftig mansröst är en tydlig statusuppbringare enligt henne. ”Normalitet är 

alltså inte enbart en neutral beskrivning av det mest genomsnittliga och vanliga sättet att vara, 

utan även en uppmaning om hur man bör vara (Ambjörnsson 2004:299).” När det gäller 

supportrarna så bör du kunna hävda dig genom en kraftig basröst för att kunna nå fram på 

läktaren. Många använder sig av neutrala namn på internetforum för att ingen vikt ska läggas 

vid vilket kön du har. Det är svårare att föra fram sin talan när du är tjej i en mansdominerad 

grupp, där mannen styr beteendet. Nästa avsnitt handlar om Bajen historia. 

 

5. 

Media ”förvrider sanningen och ljuger ständigt” (Leo) 

 
Vi ska våldta era horor 

Vi ska knulla era kor 

Dricka bärs 

Sätta kuken i en häst 

Vråla Bajen är ju bäst 

Och så runkar vi när Bajen tar poäng 

”(Melodi: Jesus älskar alla barnen)” (Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:47) 

 

Denna ramsa publicerades första gången som en insändare i Bajen Fanzine och är en av få 

ramsor som ”aktivt har ’lärts ut’ till klacken” (Häggström, Nauclér, Rimgard 2006:46). Den 

publicerades som en ”nidvisa över hur Bajen Fans bortasupportrar felaktigt uppfattades av 
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den lokala polisen och befolkningen: Barbarer som bara var ute efter att skövla” (Häggström, 

Nauclér, Rimgard 2006:46). Enligt fansen själva i boken Bajen Fans 25 bast har den 

”framförallt skrämt lokalbefolkning ute i landet på ett mycket framgångsrikt sätt, helt efter 

deras egna fördomar om vilka supportrar väntas vara” (Häggström, Nauclér, Rimgard 

2006:46).  

 

Historien bakom denna mycket omtalade ramsa är inte känd för alla. Något som jag la märke 

till under min observation under bortamatchen mot Malmö FF var att när ramsan kom upp att 

personen bakom megafonen inte var den som startade den. Ramsan mötte då högljudda 

protester och dog ut, som jag uppfattade det, på grund av de interna protesterna. Enligt Sofia 

så uppskattas inte ramsan av tjejerna i klacken medan killarna ser det mer som ett skämt. Hon 

har aldrig varit med om att personen bakom megafonen har dragit igång den. Anledningen till 

att personen bakom megafonen inte använder sig av ramsan beror på att ramsan inte är 

accepterad av alla och att den personen ofta är en offentlig person. Daniel är kunnig i ramsans 

historia och tycker den är ”skitskön” på grund av dess ironi. Erving Goffman (1971) är 

sociolog och antropolog och är känd för ett flertal inflytelserika teorier. Han använder sig av 

begreppet stigma som handlar om den stigmatiserade individen, den som de ”normala” inte 

anser passa in på grund av att den är annorlunda fysiskt, psykiskt och/eller socialt avvikande.   

 

När den stigmatiserade märker att de normala har svårt att bortse från hans 

tillkortakommande, bör han hjälpa dem och försöka bättra på den sociala 

situationen genom medvetna ansträngningar att minska spänningen. Under 

sådana omständigheter kan den stigmatiserade individen exempelvis försöka 

’bryta isen’ genom att uttryckligen omtala sitt tillkortakommande på ett sätt som 

visar att han själv är frigjord från det och i stånd att komma över det (Goffman 

1971:122).  

 

Erving Goffman förklarar att den stigmatiserade måste ’bryta isen’ för att förbättra den 

sociala situationen som personen är i (Goffman 1971:122). Om man ser den negativa nidbild, 

som Bajen Fans fick dras med av utomstående som ett stigma så är det tydligt att ”Vi ska 

våldta era horor” ramsan är deras hantering av situationen. De fick tillbaka en del av sin heder 

genom att använda sig av nidbilden som cirkulerade. Problem uppstår dock när ramsan tas ur 

sin kontext. När ramsan inte står för den stigmatiserade utan istället skapar stigmatisering i 

form av en negativ kvinnosyn. 
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Fanny Ambjörnsson använder sig av ordet ”skamstrategi” i sin bok I en klass för sig (2004) 

(Ambjörnsson 2004:212-216). ”Skamstrategi” är en strategi som används för att ta kontrollen 

över den utsatta situation eller benämning som gruppen/individen innehar. Fanny 

Ambjörnsson ser att hennes gymnasietjejer hanterar begreppet hora med ”skamstrategi”. 

Precis som Bajens supportrar väljer de att motverka ordets syfte genom att själva använda det 

på ett sådant vis att det inte går att såra dem genom att använda orden mot dem. De tar 

tillbaka kontrollen genom att själva använda begreppet som deras, på deras villkor. 

(Ambjörnsson 2004:212-216) 

 

Något som alla som jag intervjuat har gemensamt är deras negativa syn på media. Påverkan 

som media skapar är att bland annat att ett flertal aktiva supportrar bojkottar flera av 

kvällstidningar. Jonas säger att ”Media fokuserar alltid på att alla är huliganer i samband med 

något negativt. Media har ingen koll på vad som ligger till grund för vad som sker. Dom är så 

insnöade på sin egna lilla väg och gör allt för att sälja så bra som möjligt.” Detta är en åsikt 

som omfattas av flera. David ”tror att media bär stor skuld till fotbollens publiktapp under de 

senaste åren genom att man helt enkelt skrämt iväg folk från arenorna med sin skeva 

rapportering.”  

 

Media påverkar alla som är engagerade inom idrotten. Det handlar om alla, från supportrarna, 

klubben, spelarna, till sponsorerna. Det påverkar hur många som kommer på matcher och hur 

många och vilka som sponsrar. När det gäller sponsorer handlar det även om de vill bli 

förknippade med klubben/laget. Spelarna blir påverkade av klubbens klimat och rykte, och 

klubben blir påverkade av spelarnas åsikter och leverne. Det är många olika trådar som vävs 

samman och dessa är svåra att hålla samman om media enbart skriver negativa rubriker. Ett 

konkret exempel på detta är när Sverige överväldigas av huliganrubriker och rubriker om det 

tuffa klimatet på arenorna, då påverkades publikantalet vilket i sig påverkar klubben, 

sponsorer, spelare och supportrar.  

 

Thomas Hylland Eriksen (2003) talar om en ”doxisk” stereotypisering när han skriver om 

mångetiska samhällen (Hylland Eriksen 2003:68). Detta begrepp kan vi applicera på 

supportergrupperna. Det är en stereotypisering som ofta kan ”fungera som självuppfylld 

profetia: den negativa stereotyp som skapas av en dominerande grupp kan bli en del av den 

stereotypiserande gruppens självbild” (Hylland Eriksen 2003:68). Enligt flera av mina 
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informanter stämmer detta, den negativa bilden är lättare att leva upp till än att bryta. 

Attityden att det inte gör någon skillnad, vad vi än gör, de skriver ändå negativa artiklar, är 

utbredd.  

 

Att media påverkar är inget som går att tänka bort. Sofia hanterar detta genom att skriva 

inlägg och debattartiklar för att försvara sitt Bajen. Flertalet anser att Bajen får mer kritik och 

svarta rubriker än andra lag. Men enligt bland annat Mattias är det inte enbart Bajen som 

råkar illa ut i medierapporteringen. Han säger att det går i perioder, att innan var det AIK och 

innan dess Djurgården. Stockholmsregionen och Göteborgsregionen är mer utsatta än de 

mindre klubbarna och städerna. Simon pratar om stökiga storstadslag. Daniel tar upp ett 

exempel med bengaliska eldar, när Ultra Boys under hösten 2009 brände av bengaler för att 

fira sitt jubileum så var det skandal men när Malmö hade blinkande bengaler några veckor 

senare så var det stämningshöjande enligt media. Det är lätt att enbart se de negativa 

artiklarna som det egna laget inkluderas i men faktum är att många följer fotbollen ur ett 

perspektiv där alla lag räknas in. De flesta följer även medierapporteringen om 

motståndarlagen.  

 

Mattias anser att media gör mer skada än nytta på grund av deras negativa rapportering. Han 

uppskattar att 90 % av skriverierna är negativa. Det är mycket som medierna inte rapporterar. 

Jonas påpekar att det är inte är någon som skriver om det övervåld från polis, i samband med 

framförallt derbyn som förekommit. Han har ”fått höra en hel del chockerande saker, även 

bevittnat”. David säger att ”Läsarna ser inte de tiotals timmar man sitter i en buss till en 

bortamatch eller de hundratals timmar man lägger ner på tifokreationer”. 

 

Kalle tar upp en annan aspekt av medias vinklingar. Han anser att ”De som begår lagbrott ska 

straffas som individer. Klubben skall inte ses som ansvariga och inte heller supportrarna som 

grupp”. Han vill göra skillnad mellan vad du som individ gör och vad klubben och 

supportrarna står för. Det är en svår gräns, vem bär egentligen ansvar för vad som händer på 

arenan. Klubben, supportergrupperna eller individerna? I Aftonbladets internetupplaga den 21 

oktober 2009 skrivs det om hur mycket supportrarna kostar klubben. Värst är det för 

Hammarby som sedan maj 2001 har betalat 1 320 000 kronor i böter utfärdade av Svenska 

Fotbollsförbundet (URL 3). Detta kan jämföras med myndighetsförklarande av barn vid 18 

års ålder. Föräldrar har ansvar för deras barn handlande innan barnet fyllt 18 år, detta 

inkluderar ekonomiskt ansvar. Går det att dra en parallell mellan dessa två tillvägagångssätt? 
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Finns det likheter mellan hur supportrar hanteras av det svenska fotbollsförbundet? Är 

supportrarna klubbarnas barn? Detta passar även in i Thomas Hylland Eriksens (2004) 

”omvända kylskåp”, som jag förklarar mer noggrant i avsnitt 3. Det handlar om att gruppen 

ska skapa värme inåt och kyla utåt och att detta ska vara väl avvägt för att ha en 

välfungerande grupp. Här har supportrarnas engagemang i att stötta klubben stjälpt dess syfte 

och skadar klubben mer än den stöttar (Hylland Eriksen 2004:55). 

 

När media hösten 2009 rapporterade om en person som under en bortamatchresa valde att 

istället för att gå in på raststället för att uträtta sina behov (nummer 2) gjorde det på ett säte i 

den hyrda bussen då fick alla kollektivt stå för den personens oaktsamhet och alla bussresor 

resten av säsongen blev indragna. Fram till idag har ingen erkänt eller avslöjat vem den 

skyldiga är. Denna lojalitet är mycket omdebatterad inom supportergruppen.   

 

Kalle är även kritisk till ”det enorma regelverk man som supporter på arenan omfattas av. 

Troligtvis finns det ingen annan stans ett så omfattande regelverk för dig som privatperson då 

du vistas ute i samhället”. Detta regelverk är mycket omdiskuterat.  

 

Att skrika könsord under en match är vardagsmat och accepterat av flertalet av de besökande, 

men om någon skulle göra samma sak utanför arenan skulle det vara oacceptabelt och kunna 

bli ett polisiärt ärende. Många av de jag talade med anser att deras gräns går vid 

personangrepp. Det är tillåtet att kritisera någons spel men inte tillåtet att dra in personliga 

omständigheter som till exempel familj. Det är inte heller tillåtet att skrika rasistiska tillmälen 

och av vissa, inte heller sexistiska uttryck. En del anser att våld kan vara tillåtet om alla parter 

är med på det. Detta ska dock inte ske på arenan där alla ska känna sig välkomna. Det är 

många känslor i omlopp under en match, alltifrån den yttersta glädjen till den nattsvarta 

besvikelsen. ”Fotboll är på allvar, folk lägger ner eld och själ på det och var passar det inte 

bättre att få ut sina aggressioner än på en läktare tillsammans med andra (Jonas).” 
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Sammanfattande diskussion 
 

I denna uppsats har jag försök synliggöra vad det är som skapas och inkluderas i Bajens 

supporterskap.  Uppsatsen handlar i grunden om hur grupptillhörigheten ser ut och uppfattas 

av supportrarna. Empirin har varit styrande. Då jag hade en viss förkunskap, både kring laget 

och dess supportrar, kunde jag använda mig av denna kunskap och de deltagande 

observationerna som grund för de frågor som jag byggde intervjuerna på. Resultatet av 

intervjuerna blev de fem teman som uppsatsen baseras på. Min frågeställning var öppen, för 

att kunna ge många olika infallsvinklar utifrån hur Hammarby IF:s fotbollssupporterkultur 

gestaltar sig?  

 

Historien är viktig för Hammarbysupportrar och enligt Thomas Hylland Eriksen (1996, 1999, 

2000, 2003, 2004) väljer den egna gruppen vilken betydelse historien har. För supportrarna 

tillhörande Bajen skapar klubbens historia en gemenskap och en stark tillhörighet. Historien 

ger dem en identitet. Historien är den gemensamma nämnaren som ger supportrarna deras   

vi-skap, det som ger dem kraft att överleva. Det som gör Hammarbysupportrarna kulturellt 

annorlunda än andra supportergrupper är deras oreserverade stöd till laget. De står alltid 

bakom sitt lag och stöttar det oavsett vad som än händer.  

 

Symboler och ritualer har en central funktion för supportrar. Victor Turner anser att de är av 

stor vikt för att det sociala samspelet ska fungera och att de skapar gemenskap. Symboler 

fungerar också som en avgränsning gentemot andra supportrar. Genom symbolerna visar du 

vilket lag du tillhör och vilket lag du inte tillhör. Att bära symboler är ett tydligt sätt att visa 

vad du står för, de uttrycker din unika personlighet. Ritualer handlar om att gå på matcher 

men också vad som händer under matcherna, genom tifo:n och sånger. Ritualer är även de 

timmar som läggs på att skapa symboler som används under match. Vissa symboler kan även 

ge status inom den egna gruppen, en kraftig mansröst ger till exempel hög status.  

 

Stigma är ett begrepp som Ervin Goffman (1971) använder för att förklara den ”annorlunda”. 

I detta fall används hans begrepp för att visa hur Hammarbysupportrar hanterar den negativa 

nidbild som skapats. Fanny Ambjörnsson (2004) använder sig av begreppet ”skamstrategi”. 

För att vända den negativa bilden av dem till något kontrollerbart, som gruppen kan ta makten 

över, har de till exempel använt sig av sången ”Vi ska våldta era horor”. Thomas Hylland 
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Eriksen (2003) skriver om ”doxisk” stereotypisering, när den negativa stereotypen fungerar 

som en självuppfylld profetia, det blir en del av den egna självbilden. Medias negativa 

rubriker gör det svårt att bryta denna bild av supportrarna. Flertalet anser också att media 

struntar i vad som egentligen sker, de kan lika gärna leva upp till rubrikerna. Men deras kärlek 

till det egna laget är trots allt större och viktigare.   

 

När supportrar lägger all sin energi på att avsky motståndarna istället för att stötta det egna 

laget, då har det ”omvända kylskåpet” förlorat sin funktion (Hylland Eriksen 2004:55). 

Gemenskapen förlorar då sitt värde och supportrarna blir mer aktuella för polisen istället för 

klubben. Hammarby har genom sitt unika stöd en stabiliserande funktion. När denna uppsats 

inleddes trodde jag att mycket av supporterskapet handlade om andra lag men mina 

informanter har motbevisat mig. De andra lagen är inte ointressanta men de skapar inte 

grunden för vad supportrarna bygger sin gemenskap på. Gemenskapen byggs på kärleken till 

det egna laget och på den mening som gemenskapen och aktiviteterna skapar för supportrarna. 

 

Om tid hade funnits och pengar inte hade varit ett bekymmer så hade jag velat studera detta 

ämne mer. Jag hade då valt att följa några av de supportrarna jag skriver om. Att få studera 

supportergrupperingarna i deras aktiviteter hade varit mycket givande. Vissa av grupperna har 

varit svåra att komma nära då de inte tillåter tjejer att delta i gruppen, men genom att vara en 

Hammarbysupporter själv, öppnas vissa dörrar i gemenskapen som annars hade varit stängda.  

 

Jag hade bokat intervjuer med flera inblandade, så som representanter för klubben, polisen 

och det Svenska FotbollsFörbundet. Jag hade besökt andra svenska klubbar för att finna 

likheter och skillnader. Jag hade rest utomlands för att besöka klubbar som kan bredda synen 

på supportern i allmänhet och försökt se skillnader gentemot de svenska klubbarna. Det finns 

mycket kvar att undersöka. Framförallt vill jag se mer forskning om supportrar som inte 

handlar om fotbollshuliganer. 
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