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1. Inledning  

Med anledning av ett antal händelser i samband med fotbollsmatcher de senaste 

åren så har bilden av fotbollssupportern som en stökig och bråkig person fått fäste i 

Sverige. Vid en sökning på ordet ”Fotbollssupporter” på Google den 20 mars 2012 

var sju av de tio första träffarna relaterade till våld eller annan brottslig 

verksamhet. En av Google-träffarna var en undersökning gjord av Svenska Spel 

som visar att 29 % av de tillfrågade främst förknippar ordet fotbollssupporter med 

”Någon som bråkar eller är störig i samband med fotbollsmatcher” (Svenska Spel 

2010). 

I Sverige var det år 2011 sammanlagt 1,8 miljoner åskådare som besökte 

allsvenska fotbollsmatcher enligt Svenska Fotbollsförbundets officiella statistik 

(2012). Vi kan bara spekulera i hur många av dessa 1,8 miljoner som är unika 

besökare men helt klart är att det rör sig om väldigt många människor. Något som 

vi däremot med all säkerhet kan säga är att 1,8 miljoner åskådare inte är 

våldsverkande huliganer. Majoriten är vanliga människor som vill se på fotboll, 

kanske ta en korv i halvtid, och jubla när hemmalaget gör mål, men som tvingas 

leva med vetskapen om att de i andras ögon är potentiella huliganer. 

1.2 Bakgrund 

Huliganismen är, historiskt sett, ett utbrett fenomen såväl i Sverige som 

internationellt. Att bråk i samband med fotbollsmatcher tas på allvar i Sverige är 

tydligt då det just nu pågår en Statlig Offentlig Utredning med namnet Nationell 

samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang 
(Kulturdepartementet 2011). Huliganism, eller våld i samband med 

idrottsarrangemang, är en brottslig handling och kan därmed anses utgöra ett 

socialt problem. I vår studie kommer vi inte att fokusera på vad som är huliganism 

eller varför den finns. Vi tror dock att huliganismens förekomst och det 

debattklimat som den skapar kring fotbollen är något som påverkar 

fotbollssupportrar. Därför kommer vi nedan att lite kort gå igenom utvalda delar av 

fotbollshuliganismens historia. Efter det tar vi upp supporterskapets historia i 

Sverige, för att sedan gå vidare till de frågor som präglar debatten kring fotbollen 

idag. 
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1.2.1 Huliganismens historia 

Våld i samband med fotbollsmatcher är inte något som uppkommit de senaste åren. 

Huliganismens födelse anses vara på 1960-talet men bråk i samband med 

fotbollsmatcher hade hänt innan dess, till exempel skedde det första 

uppmärksammade publikbråket i Sverige så tidigt som år 1906 (Andersson 2010, s. 

13).  Även 1916 utbröt ett upplopp, då i samband med en match mellan Örgryte IS 

och USA:s landslag. De amerikanska spelarna blev attackerade av supportrar som 

ansåg att amerikanernas spelstil inte var sportsmannamässig (Brännberg 1997). 

Eftersom begreppet huliganism inte började användas förrän på 1960-talet talades 

det istället om publikuppträde och publikbråk vid oroligheter (Andersson 2010, s. 

13). Publikbråken var vanligt förekommande och mellan åren 1906 och 1950 

förekom 156 stycken fall, vilket ger ett genomsnitt på cirka 3,5 fall per år 

(Andersson 2010, s.14). Publikbråkens karaktär handlade till största del om 

attacker mot spelare eller domare, till skillnad från idag när det våld som sker är till 

största del mellan olika supportergrupper (Andersson 2010, s. 16).  

Under 60-talet började våldet kring fotbollen öka kraftigt internationellt. I 

exempelvis Argentina dödades 118 människor i samband med fotboll mellan åren 

1958 och 1992. I Storbritannien började huligankulturen spridas som en subkultur, 

med stora slagsmål mellan olika publikgrupper (Andersson 2010, s. 30-31). Enligt 

Andersson (2010, s. 31) var det i samband med utvecklingen i Storbritannien som 

ordet huliganism skriftligen började användas i Sverige. Redan 1969 började 

Sveriges Television att sända programmet Tipsextra som visade fotbollsmatcher 

från den engelska förstaligan. Sedan dess har svensk fotboll allt som oftast sneglat 

på England och hämtat inspiration därifrån till exempel genom att plocka hit 

framgångsrika engelska fotbollstränare, Roy Hodgson och Bob Houghton. Det är 

därför inte så konstigt att även supportrarna hämtade inspiration av det som skedde 

i England, genom att bland annat ta efter supportersången och våldet. Det som 

brukar räknas som den första moderna huliganhändelsen i Sverige skedde hösten 

1970. Det var IFK Göteborg-supportrar som utförde en planinvasion med målet att 

avbryta en match mot Örebro SK (Andersson 2010, s. 31). Huliganismen var som 

mest utbredd under 1980-talet då framför allt engelska fotbollssupportrar gjorde 

sig ökända över hela Europa. Kulmen blev katastrofen på Heyselstadion, den 29 

maj 1985 då 39 supportrar klämdes ihjäl i paniken som följde efter ett läktarbråk 

mellan supportrar till Liverpool FC och Juventus FC (IBL1). Majoriteten av de 

döda var italienare och engelsmännen ansågs vara skyldiga till upploppet. Detta 
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fick till följd att engelska lag helt bannlystes från spel i de europeiska cuperna 

under en femårsperiod (IBL2). Sen, på 90-talet kom läktarvåldet att verkligen få 

fäste även i Sverige och den händelse som fick mest uppmärksamhet här var 

Terror-Tommy. Terror-Tommy var en Djurgården-supporter som 1995 sprang in 

på planen och sparkade ner domaren Anders Frisk under en match mellan 

Djurgårdens IF och Halmstad BK (Brännberg 1997, s. 22-23). Det här fick 

konsekvensen att Djurgården dömdes till spel inför tomma läktare i en match. 

Även AIK:s fans, Black Army, stod för ett antal uppmärksammade tilltag under 

90-talet. Bland annat brände de ner en K-märkt byggnad utanför Norrköping i 

samband med genomresa på väg till en match i Danmark 1992 (IBL3). 

1.2.2 Supporterhistoria i Sverige 

Att se på fotboll har människor ägnat sig åt sedan fotbollen kom till Sverige under 

slutet av 1800-talet (Andersson 1998, s. 29). Fotbollen riktade sig ursprungligen 

till medel- och överklassen men redan tidigt på 1900-talet hade fotbollen etablerats 

även hos arbetarklassen och sporten blev populär inom alla samhällsklasser i 

Sverige (Andersson 1998, s. 32-37). År 1902 nåddes publiksiffran över 3 000 i en 

match mellan Djurgårdens IF och Gefle IF och åtta år senare var det för första 

gången över 10 000 personer på en fotbollsmatch (Andersson 1998, s. 44-45). 

Något som lockade folk till matcherna var dels den nya sporten samt att 

tidningarna rapporterade om arbetarklassens påhejningar vid sidan om planen 

(Andersson 1998, s. 44). Själva hejaramsorna och att publiken sjöng gemensamt i 

organiserade former tog sin fart i början av 1910-talet. Hejaklackarna skulle ledas 

på ett hedersamt sätt utan att håna motståndarna. Under 1940-talet kunde neutrala 

åskådare uppmanas till att heja på båda lagen (Andersson 1998, s. 81-83). I 

samband med att Tipsextra börjades sändas så togs även läktarsången till Sverige. 

Tidigare var det mer eller mindre bara kortare ramsor medan det nu istället var 

välkända melodier och det var Hammarby IF:s supportrar som gick i bräschen för 

läktarsången. När italiensk fotboll börjades visas i Sverige år 1990 inspirerades 

även klackarna av vad som hände på de italienska läktarna, vilket ledde till att 

Tifon
1
, började dyka upp även i Sverige. Tifon kan till exempel vara 

läktarkoreografier med mönster med pappersark och bengaler (Hagström, 

Johansson & Jurell 2010, s. 25, 137). Supporterföreningar har förekommit sedan 

                                         

 
1
 Från det italienska ordet tifosi, som betyder supporter.  
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1940-talet under klubbarnas regi, men när Black Army, Blue Saints och Bajen 

Fans bildades 1981 var det supportrarnas egna föreningar. Dessa tre och IFK 

Göteborgs supporterförening Änglarna hade alla ett par tusen medlemmar vardera 

och har historiskt setts som de största. Idag är det vanligt förekommande att ett lag 

kan ha flera mindre och större supporterföreningar (Andersson & Radmann 1998, 

s. 121; Hagström, Johansson & Jurell 2010, s. 56, 146).    

1.2.3 Avbrutna fotbollsmatcher 

Det finns gott om exempel på uppmärksammade händelser under 2000-talet där 

fotbollssupportrar har hamnat i rampljuset i samband med fotbollsmatcher. Den 

händelse som kanske är mest känd bland allmänheten i Sverige är den så kallade 

Parken-Dansken, som sprang in på planen i samband med en EM-kvalmatch 

mellan Sverige och Dankmark år 2007 (IBL4, IBL5). Det här var första gången 

som något liknande hände i samband med en svensk landskamp i modern tid, 

vilket fick till följd att stökiga supportrar fick väldigt mycket uppmärksamhet. 

Andra uppmärksammade händelser är ett antal Stockholmsderbyn, till exempel 

Hammarby – AIK 2004 (IBL6), eller Hammarby – Djurgården 2006 (IBL7). Under 

förra årets säsong avbröts tre matcher i Allsvenskan (IBL8-13), vilket gjort ämnet 

fotbollssupportrar än mer aktuellt. Samtliga matcher avbröts nämligen på grund av 

några få individers olämpliga beteende, såsom angrepp mot spelare och kastande 

av smällare mot såväl funktionärer som spelare.  

1.2.4 Polisnotor 

Med anledning av de läktarproblem som svensk idrott upplevt de senaste åren 

tillsattes år 2011 en Statlig Offentlig Utredning med arbetsnamnet Nationell 

samordning för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang (KU 

2011:03).  Utredningen kretsar kring det våld som förekommer i samband med 

elitfotboll och -ishockey, mer känt som huliganism, och hur samhället ska komma 

till rätta med det. I april 2012 lämnades ett delbetänkande in, med namnet Mindre 

våld för pengarna (SOU 2012:23). Slutbetänkandet ska lämnas in den 31 mars 

2013, så tyvärr kommer vi inte kunna ta del av det innan vårt arbete ska vara 

färdigt. I delbetänkandet och i debattprogram rörande detta, har ämnet polisnotor 

fått stor uppmärksamhet. Polisnote-debatten handlar om huruvida polisen på olika 

håll i landet ska ha rätt att ta betalt för sitt arbete samband med arrangemang gjorda 

av ett aktiebolag. Den här frågan rör inte bara fotbollsklubbar utan även 

musikfestivaler och dylikt. Den här debatten har hittills varit av sådan karaktär att 

den skulle kunna upplevas som stigmatiserande för fotbollssupportrar eftersom de 

kollektivt hålls ansvariga för att det är stökigt på läktaren. Vidare kan det faktum 
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att polisen anser sig kunna ta betalt för att trygga fotbollsupportrarnas säkerhet 

under match tolkas som att fotbollssupportrana inte är värda lika mycket som andra 

medborgare, något som vi får anledning att återkomma till senare. 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att ge en bild av hur fotbollsintresserade män konstruerar 

och reproducerar sin identitet genom sitt supporterskap. I ljuset av den nu 

pågående Statliga Offentliga Utredningen samt det allt hårdare medieklimat som 

råder kring fotbollssupportrar står det klart att ämnet fotbollssupportrar idag 

kanske är mer aktuellt än någonsin. Vi tycker att det vore intressant att se hur detta 

påverkar fotbollssupportern och dennes sätt att se på sig själv. Vi vill även 

undersöka hur fotbollssupportern påverkas av den mediebild av honom som finns 

idag. Vi har valt en kvalitativ ansats med en socialkonstruktionistisk förförståelse 

för att belysa detta ämne. 

Vår forskningsfråga lyder som följer: 

Hur konstruerar fotbollsintresserade män sin identitet genom sitt supporterskap?   

1.3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi har valt för att besvara vår forskningsfråga är: 

● Hur framställer sig fotbollsintresserade män som fotbollssupportrar? 

● Hur förhåller sig fotbollsintresserade män till mediebilden av en 

fotbollssupporter? 

1.4 Disposition 

Efter denna inledande bakgrundsinformation som placerar vår studie i ett 

sammanhang så kommer vi presentera några centrala begrepp. I avsnitt två 

presenterar vi tidigare forskning som berör vårt ämne och förklarar hur vi har tagit 

analysbegrepp från denna. I avsnitt tre beskriver vi den socialkonstruktionism som 

präglar vårt arbete. Vi redogör också för symbolisk interaktionism och stigma, ur 

vilka vi plockat ytterligare några av våra analysbegrepp. Det fjärde avsnittet ägnar 

vi åt vår metod. Här förklarar vi hur vi gått tillväga i såväl intervju- som analysfas. 

I vårt femte avsnitt hänger vi oss åt de resultat som vi kommit fram till samt analys 

av detta resultat. Slutligen avslutar vi i det sjätte avsnittet med en slutdiskussion. I 
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slutdiskussionen berör vi såväl vårt resultat som vårt val av metod och våra etiska 

överväganden. 

1.5 Centrala Begrepp 

Under den här rubriken har vi tänkt utveckla och förklara några av de begrepp som 

används i vårt arbete. Dessa begrepp är sådana som vi kommer använda på olika 

platser i arbetet och vi kommer klargöra vår egen definition av dessa. Denna 

definition är den som läsaren ska ha i åtanke varje gång begreppet återkommer. För 

en initierad fotbollssupporter är många av dessa begrepps betydelse och 

användningsområden förmodligen självklara. För den mindre initierade läsaren kan 

däremot en förklaring krävas. 

1.5.1 Supporter 

Det viktigaste att veta med ordet supporter är att det finns en skillnad mellan 

åskådare och supporter. Alla åskådare är inte supportrar men alla supportrar är 

åskådare i den mån att de faktiskt ser på fotbollsmatcher. Det vanligaste är att 

supportrar befinner sig i hejaklacken men det är inte alla som väljer att stå där. 

Egentligen är det bara en person själv som kan avgöra om denne är en supporter 

eller inte. För att få ett begrepp som är enhetligt väljer vi att använda oss av ett 

supporterbegrepp som syftar på en person som går på fotbollsmatcher live och som 

har någon form av engagemang för fotbollsklubben.  

1.5.2 Huliganism 

Huliganism är ett begrepp som inte riktigt är så enkelt att definiera som det kan 

tyckas. Enligt Brännberg (2010 s. 56) så är det huliganismbegrepp som används i 

media att betrakta som ett samlingsbegrepp för allt idrottrelaterat våld. Det är 

denna definition vi kommer använda i vår uppsats. Dock så är det viktigt att 

påpeka att det finns många snävare tolkningar av huliganismbegreppet och även 

olika typer av huliganism.  

1.5.3 Supporterföreningar 

Alla lag i Allsvenskan har en eller flera supporterföreningar. Det är även 

förekommande bland lag längre ned i seriesystemet. De största 

supporterföreningarna kan ha flera hundra medlemmar, såsom Black Army och 

Bajen Fans och har närmast rollen av att vara den officiella supporterföreningen. 
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De mindre kan bestå av bara ett litet kompisgäng med ett fåtal medlemmar, 

exempelvis Peking Emoz (IFK Norrköping) eller Hetast När Det Gäller (AIK). 

Den här typen av mindre supporterföreningar finns det ofta flera av till varje 

fotbollsklubb och det är inte ovanligt att dess medlemmar även är med i en större 

supporterförening.   

1.5.4 Ultras 

Ultrasbegreppet har sitt ursprung i Italien och det är främst därifrån, men även 

ifrån England, som de olika ultrasgrupperingarna hämtar sin inspiration. 

Ultrasgrupperna kännetecknas ofta som de mest engagerade supporterföreningarna. 

Internationellt sett har ultrasgrupper ibland förknippats med huliganism men i 

Sverige är detta mer ovanligt. Det viktigaste vi vill ha sagt med detta är egentligen 

att ultrasgrupper inte är huliganfirmor.  

1.5.5 Firmor 

En firma är en grupp som bildats med syftet att slåss och därmed försvara gruppens 

färger och heder.  En firma är alltid knuten till ett visst fotbollslag och brukar ofta 

bestämma tid och plats med andra firmor för att “göra upp”. Tidigare skedde detta i 

anslutning till fotbollsmatcher men numera är det vanligare att dessa uppgörelser 

sker på annan ort. Kända svenska firmor är Firman Boys (AIK) och Wisemen (IFK 

Göteborg). Historiskt sett är det i firmor det finns huliganer (Brännberg 2010 s. 68-

71). 

1.5.6 Ståplats eller sittplats 

På en fotbollsarena finns det både stå- och sittplatser. Dessa skiljer sig ofta åt i 

biljettpris, men även till vilken typ av åskådare som köper biljetterna. De 

supportrar som sjunger och hejar mest, till exempel supporterföreningarna, 

befinner sig nästan uteslutande på ståplats.  

1.5.7 Mediebilden 

Med mediebilden menar vi den bild av fotbollssupportern som en stökig och bråkig 

person som tagit form i svensk media under de senaste åren. För en 

fotbollssupporter är just medierapporteringen av supportrar ett väldigt aktuellt 

ämne. Den mediebild som vi presenterat för våra respondenter under intervjuerna 

och som vi sedan diskuterade kretsade främst kring de tre avbrutna matcherna i 

Allsvenskan förra säsongen men vi tog även upp Parken-Dansken. 
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1.5.8 ”Mitt lag” 

Slutligen skulle vi vilja förtydliga uttrycket ”mitt lag”.  Uttrycket betyder inte att 

personen gör anspråk på att äga laget. Det behöver inte ens betyda att personen i 

fråga är medlem i idrottsföreningen. Inom supporterkultur betyder ”mitt lag” helt 

enkelt att det är det laget personen sympatiserar med. För oss skulle alltså ”mitt 

lag” syfta på IFK Norrköping (Sebastian) eller AIK (Ludvig). 



9 

2. Tidigare forskning 

I detta stycke kommer vi redogöra för den tidigare forskning som har gjorts inom 

supporterskap och identitet. Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i 

undergrupperna Team identification, och Övrig supporterskapsforskning. Vi 

använde oss av sökmotorn Scopus. De sökord vi använt oss av har varit identity, 

self concept, spectator, supporter, football, soccer, sport och fan i olika 

kombinationer och varianter. Utöver de vetenskapliga forskningsartiklarna så har 

vi även tagit del av en debattbok med namnet Våldet – och Glädjen 

(Inrikesdepartementet 1997) en bok om fotbollshuliganer (Buford 1992) samt en 

svensk bok med namnet Fotboll och Religion (Engstrand 2003). Vi har använt den 

tidigare forskningen dels till att orientera oss lite inom ämnet men även till att 

plocka med tankar och idéer till vårt eget arbete. Nedan kommer vi redogöra för 

den forskning som vi bedömde som bäst och mest relevant för vårt ämne. Utifrån 

den kommer vi sedan att plocka ut ett antal begrepp som vi sedan använder när vi 

kodar vårt material. Vi kommer i första hand att göra kopplingar till begreppet 

team identification. Från detta begrepp tar vi nämligen några av de nyckelbegrepp 

som vi använder oss av i analysfasen. Dessa begrepp är engagemang och 

tillhörighet. Från den forskningen som finns kring supporterskap och våldsamt 

beteende plockar vi ut ett fenomen som vi väljer att kalla för gruppgemenskap. 

Oberoende av om supportrarna ägnar sig år våld eller inte så är nämligen denna 

gruppgemenskap ett återkommande tema. Dessa ord - engagemang, tillhörighet 

och gruppgemenskap - kommer vi använda när vi analyserar vår insamlade data. 

2.1 Team Identification 

På temat team identification finns det mycket forskning gjord och det är den 

amerikanske forskaren Daniel L. Wann som ligger bakom den forskningen vi har 

valt ut. I Wanns forskning är team identification ett av nyckelbegreppen och det är 

han som har myntat det. På svenska skulle vi översätta det till identifiering med det 

egna laget. Här nedan kommer vi redogöra för de viktigaste av hans 

undersökningar. Samtliga av dessa undersökningar är kvantitativa vilket gör att de 

skiljer sig något från vår egen studie. En av Wanns (2006) undersökningar visade 

att ju högre grad av team identification som en person hade, desto bättre 

psykosocial hälsa kunde personen uppvisa. Wanns undersökning visade också att 

detta hade att göra med att personen som en följd av sitt sportintresse utökade sitt 

kontaktnät. Att kontaktnätet också i hög grad bestod av människor med en hög 

grad av identifiering med det egna laget, gjorde att personerna på så sätt fick sina 
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egna tankar och känslor bekräftade samtidigt som de bekräftade de andras. En 

annan studie som Wann genomförde tillsammans med Branscombe (Branscombe 

& Wann 1991) visar att det finns ett positivt samband mellan höga nivåer av team 

identification och att ha bra självförtroende. Samtidigt som studierna från 2006 och 

1991 pekar ut ett antal positiva effekter av en hög grad av identifiering med det 

egna laget så finns det också studier som visar att det även kan få negativa 

konsekvenser. Bland annat så har Wann, Carlson och Schrader (1999) gjort en 

studie som fastslår att supportrar som identifierar sig mycket med sitt lag löper 

större risk att uppvisa våldsamt och fientligt beteende i samband med match. Att en 

hög grad av identifiering med det egna laget kan påverka en människa i endera 

positiv eller negativ riktning (här förutsätter vi att ett bra självförtroende är positivt 

och att aggressivt beteende är negativt) förklarar Wann på följande sätt. För en 

människa med låg grad av identifiering med laget, är rollen som supporter ingen 

väsentlig del av personens identitet.  Detta får som följd att dessa människors 

självbild i liten eller ingen grad påverkas av lagets resultat. För människor med hög 

grad av identifiering kan däremot en framgång eller ett nederlag för det egna laget 

upplevas mycket viktigare (Wann, Carlson & Schrader 1999, s. 280-281). Det 

resonemang som ofta förs fram i diskussioner kring läktarvåldet – de är bara här 

för att stöka, de bryr sig inte om fotbollen – skulle med stöd i Wanns forskning 

alltså kunna förkastas. Snarare är det så att vissa människor bryr sig för mycket om 

fotbollen och det är därför de ibland tar till våld. 

2.2 Övrig supporterskapsforskning 

Den övriga supporterskapsforskning som vi väljer att uppmärksamma är aktuell 

dels i den mån att den fokuserar så mycket på den gruppdynamik och den 

tillhörighet som många fotbollssupportrar beskriver men även i den mån att den 

uppmärksammar de yttre symboler som många fotbollssupportrar använder sig av. 

Just symboler är ett av de nyckelbegrepp som vi kommer använda oss av vid vår 

analys, något som vi utvecklar mer senare. Den forskning och litteratur som vi tar 

upp nedan kretsar till största del kring våldsamma supportrar och huliganer men 

det gör den inte mindre aktuell för det.  

Spaaij (2008) har gjort en kvalitativ studie om olika fotbollsfirmor i Europa, och 

hur dess medlemmar skapar tillhörighet och finner en mening med våldet. Något 

Spaaij specifikt beskriver är att huliganerna (hooligans är uttrycket han använder 

arbetet igenom) genom sitt engagemang i en firma får en känsla av solidaritet och 

sammanhang. Genom att ha något att gemensamt försvara och slåss för – gruppens 

rykte – så skapar dessa människor en gemenskap som de själva beskriver som 
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unik. På samma tema har den amerikanske författaren Bill Buford skrivit en bok 

om livet bland huliganer (Buford 1992). Boken skildrar hur Buford reser runt med 

Manchester Uniteds huliganer i England och Italien under åren 1983 till 1990. 

Buford vill i sin text ge en bild av hur det kommer sig att vanliga människor kan 

utföra så våldsamma handlingar. Genom att bli en del i gruppen, något som var en 

långdragen process, kan Buford erbjuda ett väldigt annorlunda perspektiv på 

supportervåldet. Buford förklarar mycket bra hur det är att vara en del av massan. 

Han ger uttryck för hur han själv upplever det när massan går från att vara en 

folksamling likt vilken som helst, till att helt plötsligt bli en mobb, en pöbel, en 

hjord.  

Vi har också läst en kvalitativ studie gjord i Sydafrika som handlar om hur 

supportrar konstruerar sin identitet via rent visuella hjälpmedel. Studien visar hur 

supportrarna klär ut sig i lagens färger så extravagant som möjligt för att på så sätt 

göra sig ett namn på läktaren och därmed bli en del av laget (Kaminju & Ndlovu 

2011). Den här typen av visuell identitetsskapande tar sig lite andra uttryck 

Sverige, men likväl är det något som förekommer även på våra läktare.   

2.2.1 Svensk supporterskapsforskning 

Debattboken Våldet - och glädjen från 1997 visar att ämnet fotbollssupportrar har 

varit aktuellt under en längre tid i Sverige. Ur ett retrospektivt perspektiv kan det 

vara intressant att veta att för 15 år sedan så såg debatten i Sverige ut ungefär som 

den gör idag. Samma politiker som år 2012 hävdar att fotbollsklubbar borde betala 

för sin polisbevakning framför den åsikten även i boken från 1997. Svenska 

Fotbollsförbundet använde kollektiva bestraffningar mot fotbollsklubbarna och 

fotbollssupportrarna i ett fruktlöst försök att stävja läktarvåldet, till exempel spel 

inför tomma läktare eller bötesbelopp av varierande grad. Då som nu har alltså 

fotbollssupportrar klumpats ihop till ett kollektiv, som gemensamt ansvarar för en 

eller ett fåtal personers illgärningar (Inrikesdepartementet 1997). 

I Magnus Engstrands bok Fotboll & Religion (2003) försöker han bena ut vad det 

är som gör just fotbollen så speciell och varför människor i hela världen har 

fascinerats av denna sport i över 100 år. En av Engstrands slutsatser är att 

supporterkultur inte handlar om att njuta av själva spelets skönhet utan snarare om 

kärlek till laget. Han lutar även åt att det krävs ett visst mått av lidande på läktaren 

för att fullt ut kunna ta del av glädjen. Engstrand menar att det här är ett 

resonemang som många av oss som läst Nick Hornbys succéroman Fever Pitch kan 

känna igen. Enligt Engstrand så beskriver Hornby mycket träffande den här 
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känslan av att ha förtjänat en seger eftersom han varit med om så många snöpliga 

förluster och förkrossande nederlag. Vidare skriver Engstrand att fotboll kan ses 

som ett bevis på att det finns en subjektiv mening med livet för många människor. 

Dessa människor är fotbollsupportrarna. 

2.3 Sammanfattande kommentar om den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen kring supporterskap är både omfattande och 

mångfacetterad. På det stora hela kan det sägas att forskning kring supporterskap är 

ett relativt nytt fenomen, framförallt i Sverige. I den tidigare forskningen framstår 

supporterskap som ett mycket svårfångat begrepp och att ringa in vad som är den 

“riktiga” supportern är nog snart sagt omöjligt. Däremot så står det klart att 

fotbollssupporterns essens är ett intressant ämne, något som även vi har blivit 

varse. Ifrån Wanns forskning om supporterskap och supportrars engagemang tar vi 

med oss begreppen engagemang och tillhörighet. Ifrån de fenomen som Spaaij och 

Buford beskriver tar vi med oss begreppet gruppgemenskap. Dessa begrepp 

kommer vi att använda oss av när vi gör vår analys. Fenomen som kommer att 

analyseras med hjälp av begreppet engagemang är till exempel då våra 

respondenter pratar om hur mycket de tänker på fotboll eller hur mycket den 

påverkar dem. Begreppet tillhörighet kommer användas till att belysa hur våra 

respondenter beskriver att de är en del av en större gemenskap och hur deras 

engagemang är en del i detta. Dessa två begrepp är alltså i en del hänseenden 

överlappande och beroende av varandra. Gruppgemenskap som begrepp kommer 

vi använda för att åskådliggöra hur våra respondenter känner sig som en del i en 

grupp med ett gemensamt intresse och ett gemensamt mål och hur att vara del i en 

grupp ibland kan bli viktigare än att vara sig själv. 
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3. Teoretisk bakgrund 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera det teoretiska synsätt vi har valt nämligen 

socialkonstruktionismen. Denna kommer genomsyra hela vårt arbete. Vidare 

redogör vi för symbolisk interaktionism och de viktiga begrepp som vi plockar med 

oss ifrån detta perspektiv. Slutligen redogör vi för Ervin Goffmans stigmabegrepp 

och hur detta kommer användas i vår analys. Vår socialkonstruktionistiska 

utgångspunkt gör att symbolisk interaktionism lämpar sig mycket väl som 

perspektiv. Socialkonstruktionismen är enligt Burr (2003) ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot hur verkligheten är beskaffad. Enligt 

socialkonstruktionismen så förvärvas kunskap genom sociala processer. Det är 

genom sociala interaktioner som vi förvärvar den kunskap som vi sedan tar för att 

representera verkligheten. Med denna information står det klart att 

socialkonstruktionismen är väl förenlig med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv då detta också förutsätter att vi betraktar vår bild av verkligheten som 

något som skapas i mellanmänskliga interaktioner (Trost & Levin 2004). 

Symboliskt interaktionistiskt perspektiv leder oss så till Ervin Goffman och hans 

stigmabegrepp (Goffman 2011). Detta begrepp och hur Goffman använder det är 

till stor del baserat på symboliskt interaktionistiska tankegångar, och skulle 

närmast kunna beskrivas som ett eget kapitel i en bok om symbolisk 

interaktionism. Goffman använder sig bland annat av tankegångar som kan 

härledas till spegeljag och roller, begrepp som vi utvecklar mer senare i detta 

avsnitt (Trost & Levin 2004, s. 261-266). 

3.1 Socialkonstruktionism 

Enligt Svensson (2011 s.182-184) så erbjuder en teori, oss som forskare, en 

analytisk blick med vilken vi lättare kan utföra vårt tolkningsarbete. Som 

övergripande teoretisk utgångspunkt har vi socialkonstruktionism. Det 

socialkonstruktionistiska synsättet på hur verkligheten är beskaffad kommer att 

prägla hela vårt arbete. 

Det socialkonstruktionistiska synsättet grundar sig i att all kunskap och synen på 

kunskap är konstruerad, konstruktionen sker genom ständiga sociala processer och 

framförallt i den mellanmänskliga interaktionen. För att lätt kunna interagera med 

andra människor använder vi oss av språket som ett viktigt verktyg. Eftersom 

kunskapen och synen på kunskap är konstruerad går det inte att peka ut en objektiv 
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verklighet då ens uppfattning om det som sker är påverkat av den aktuella 

kontexten. Vidare blir vi även påverkade av den kultur vi lever i samt om vi varit 

med om liknande situationer tidigare. Samtidigt konstruerar vi kategorier och 

föreställningar utifrån hur vi ser på det som sker och därmed behöver vi ha ett 

kritiskt förhållningssätt till våra antaganden och slutsatser (Burr 2003, s. 2-9). Våra 

respondenters utsagor och sättet vi tolkar och kodar dem på kommer med andra ord 

inte att tas för någon absolut sanning. Med det sagt, menar vi inte att vi tvivlar på 

sanningshalten i berättelserna utan snarare menar vi att en persons uppfattning av 

en händelse kan skilja sig från en annans.  Där fotbollssupportern ser en härlig 

stämning, ser polisen en provocerande hop av berusade tonåringar, för att ta ett 

supporterrelaterat exempel. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ser vi 

identitet som något som är föränderligt och ständigt påverkas genom och i sociala 

interaktioner. När vi benämner något som identitet är det något vi bland annat 

konstruerat utifrån den kultur vi lever i. Identiteten är ständigt under förändring 

och kan således ses som en process som påverkas av den sociala omgivningen och 

interaktioner snarare än en fast egenskap som kommer inifrån själva individen 

(Burr 2003, s. 104-108). 

3.2 Symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

Svensson (2011 s.188) skriver i boken Handbok i kvalitativa metoder att "ett 

perspektiv anger ur vilken synvinkel ett visst fenomen ska betraktas och studeras". 

Vårt val av perspektiv hjälper oss till att kunna ta fram de begrepp som är aktuella 

för just vårt ämne och vår teoretiska förförståelse. Som vi tidigare nämnt har vi en 

övergripande socialkonstruktionistisk ansats i vår uppsats. Med anledning av detta 

lämpar sig ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv väl att använda. Symbolisk 

interaktionism kan kort beskrivas som ett perspektiv eller ett synsätt genom vilket 

den sociala verkligheten kan förklaras. Det är dock av vikt att poängtera att 

symbolisk interaktionism inte bara är ett begrepp eller ett bestämt perspektiv utan 

att det finns varianter och variationer inom symbolisk interaktionism (Trost & 

Levin 2004, s. 7-9). Det vi valt att använda oss av kommer vi beskriva nedan. Trots 

att det finns olika varianter av symbolisk interaktionism så finns det några 

gemensamma nämnare genom fem övergripande huvudteman som enligt Trost & 

Levin (2004, s. 11-12) kan betraktas som viktigast. 

definitionen av situationen, att 

all interaktion är social, att 

vi interagerar med hjälp av symboler, att 

människan är aktiv och att vi handlar, beter oss samt att 

vi befinner oss i nuet. (Trost & Levin 2004, s. 12). 
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Definitionen av situationen innebär att om en individ definierar en situation som 

verkligt blir även dess följder och konsekvenser verkliga. På så sätt kan även det 

som uppfattas styra ens handlingar och beteende (Trost & Levin 2004, s. 12). Till 

exempel tar Trost & Levin (2004, s.13) upp att om person X tror att person Y är 

sur så beter sig person X därefter. Det skulle även kunna ses som att om supporten 

får för sig att domaren missgynnar det egna laget kommer supporten bete sig 

utifrån det. Här handlar det om olika föränderliga processer då definitionen av 

situationen hela tiden omdefinieras och därmed kan exempelvis supporten ändra 

sitt beteende och hans eller hennes uppfattning av situationen ändras (Trost & 

Levin 2004, s. 13). Social interaktion skulle lika gärna bara benämnas som 

interaktion, då fokus ligger på interaktionen människor emellan. Vidare interagerar 

vi även med oss själva när vi tänker (Trost & Levin 2004, s. 97). Det vanligaste 

och mest uppenbara sättet att interagera människor emellan är med tal- och 

skriftspråk, men det sker även mer subtilt med kroppsspråk, hur vi uppför oss och 

hur vi väljer att klä oss (Trost & Levin 2004, s. 98).  

Med sättet vi klär oss på, i tanken, kommer vi in på nästa huvudtema, symboler. 

Symboler kan vara sättet vi klär oss på, men de vanligaste symbolerna som vi mest 

rör oss med är de ord vi använder. Genom ord kan vi skapa mening, men för att bli 

en symbol behöver orden skapa en mening både hos oss själva och för de i 

omgivningen (Trost & Levin 2004, s. 19). Dessutom kan vissa gester och miner ses 

som symboler om de har samma eller väldigt liknande betydelse för den som gör 

gester och mottagaren, exempelvis en applåd för att visa uppskattning för att någon 

gjort något som anses vara bra (Trost & Levin 2004, s. 133). Inom symbolisk 

interaktionism ses människan som en aktiv och social varelse. Att vara aktiv 

innebär att vårt beteende påverkas i en ständig process där inget är konstant. Det 

som påverkar vårt beteende kan exempelvis vara miljön vi vuxit upp i och de 

vänner vi umgås med och samtidigt hur vi definierar situationen (Trost & Levin 

2004, s. 19-21). För att koppla samman de olika huvudtemana till varandra görs det 

enklast i Nuet, det femte huvudtemat. Vi definierar situationen nu, vi använder oss 

av symboler när vi interagerar och för att förtydliga att vi är aktiva är vi i en 

ständig process med allt det vi gör. När nu har passerat blir det då och det går inte 

att gå tillbaka till det som redan varit, men det som skett finns integrerat i de nya 

meningarna vi skapar och påverkar oss fortfarande genom alla de olika processer 

som berör oss (Trost & Levin 2004, s. 24-25). 

Symbolisk interaktionism är det perspektiv ur vilket vi plockar våra begrepp, som 

vi ska använda för att kunna analysera och strukturera vår empiri. Med hjälp av 
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begreppen kan vi kategorisera de olika fenomen som våra respondenter ger uttryck 

för (Svensson 2011 s.190). 

De begrepp vi valt ut är: spegeljag, roller och symboler 

3.2.1 Spegeljaget 

Inom symbolisk interaktionism ses människor och samhället som föreställningar, 

allt är föreställningar av hur en individ definierar situationen. Därför kan inte vi 

känna någon annan person direkt, utan det är enbart genom hur vi uppfattar och gör 

föreställningar av den andra personen. På samma sätt som att andra personer bara 

är föreställningar för oss finns även deras föreställningar som föreställningar hos 

oss. När andras föreställningar handlar om en själv skapas spegeljaget genom att vi 

ser andras bild av oss själva och således får vi en bild av oss själva genom de 

andras ögon (Trost & Levin 2004, s. 91). Som exempel kan supportern få en bild 

av sig själv via medias bild av supportern som stökig och bråkig. 

3.2.2 Roller 

Eftersom människan ses som en social varelse lever och verkar hon i olika grupper. 

Dessa grupper kan se sin egen grupp som en enhet, självklart är varje individ sig 

själv i gruppen men ingen skulle vilja sakna en grupptillhörighet (Trost & Levin 

2004, s. 149). Genom att tillhöra en grupp har vi förväntningar på oss hur vi ska 

handla och bete oss inom gruppen. För att vara en del av en specifik grupp kan en 

individ anamma vissa beteenden som är signifikanta för just den gruppens 

medlemmar för att på så sätt öka sin grupptillhörighet (Mead 1976, s. 122). Inom 

dessa typer av grupper blir användandet av symboler, vars innebörd vi tidigare 

tagit upp, en stor hörnsten, dels för att liknande språk och symbolernas betydelse 

blir likstämmig inom gruppen samt att det även kan ge en ökad gemenskap och 

grupptillhörighet (Mead 1976, s. 122-123). Dessutom kan det finnas vissa 

bestämda positioner med bestämda förväntningar inom gruppen, till exempel en 

ordförande (Trost & Levin 2004, s. 149-150). 

3.2.3 Symboler 

Som vi redan tagit upp kan ord vara symboler. För att vara en symbol måste ordet 

vara meningsfullt. En symbol måste även ha samma eller liknande betydelse hos 

den som säger det som hos mottagaren. Det ska heller inte vara genom slumpen att 

betydelsen blir liknande utan det ska grunda sig i en avsiktlighet (Trost & Levin 

2004, s. 132-133). Symboler används även när vi interagerar med oss själv alltså 
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när vi tänker och fantiserar, och då behöver symbolerna inte vara meningsfulla hos 

andra (Trost & Levin 2004, s. 134). Eftersom symboler påverkas av hur människor 

definierar situationen kan samma ord ha olika betydelse beroende av i vilket 

sammanhang det används. 

3.3 Stigma 

Ett annat begrepp som är väl förenligt med symbolisk interaktionism är stigma-

begreppet som vi har hämtat ifrån Ervin Goffmans bok med samma namn 

(Goffman, 2011). Med stigma menas enligt Goffman (2011, s. 11) ett attribut som 

för den stigmatiserade personen i fråga är misskrediterande. Goffman (2011, s. 27) 

skriver att i sociala sammanhang där person A märker att person B har ett stigma 

finns det en överhängande risk för att person A använder kategoriseringar som är 

felaktiga vilket leder till att både person A och person B kan uppleva situationen 

som besvärande. Vi kommer använda stigmabegreppet för att belysa de tankar som 

fotbollssupportrar ger uttryck för i samband med att de enligt egen utsago känt sig 

annorlunda eller avvikande på något sätt. Goffman (2011, s. 36-37) skriver också  

att varje gång en person med ett visst stigma får särskild uppmärksamhet riktad 

mot sig, till exempel efter att ha vunnit någon tävling eller gjort något särdeles 

olämpligt, så kommer personen automatiskt att få representera andra med samma 

stigma. Som exempel kan vi ta att fotbollssupportrar ofta får ta ett kollektivt 

ansvar, eller i alla fall upplever sig tvingas ta ett kollektivt ansvar, när en enskild 

fotbollssupporter gör något dumt.  

3.4 Sammanfattande kommentar om den teoretiska bakgrunden 

Syftet med vår studie är att ge en bild av hur  fotbollsintresserade män konstruerar 

sin identitet genom sitt supporterskap. Att se identitet som något föränderligt som 

ständigt påverkas av omgivningen är något som stämmer överens med 

socialkonstruktionismen. Då identiteten påverkas av omgivningen lämpar sig det 

symboliskt interaktionistiska perspektivet väl till vilken betydelse roller, symboler 

och spegeljag har för fotbollssupportrar. På samma sätt blir även stigmas betydelse 

för identitetens påverkan aktuellt. 
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4. Metod 

Vi har i vårt arbete arbetat induktivt. Vårt induktiva arbetssätt innebär att vi 

använder teorin för att hitta och belysa fenomen i vår empiri. Vi har alltså inte 

använt vårt material för att pröva om teorierna stämmer vilket är ett deduktivt 

arbetssätt. Dock så är vårt arbetssätt inte heller helt överensstämmande med den 

klassiska induktionen som innebär att förutsättningslöst behandla sin empiri och 

därur arbeta fram en teori (Bryman 2002 s. 21-24). Vårt val av arbetssätt är viktigt 

att ha i åtanke för läsaren så att den lättare kan förstå hur vi arbetat med vårt 

material. Under punkten Metod förklarar vi grundligt hur vi gått tillväga ända från 

det att vi tog kontakt med våra respondenter tills det att vi analyserade 

intervjuerna. Att läsaren kan förstå våra tankegångar och processen som ledde oss 

fram till det resultat som senare presenteras är viktigt för arbetets tillförlitlighet. 

Vår socialkonstruktionistiska förförståelse gör att en narrativ innehållsanalys 

lämpar sig väl som vår analysmetod. 

4.1 Urvalsmetod  

När vi startade vårt uppsatsskrivande hade vi ingen egentlig urvalsgrupp mer än 

kravet på att det skulle vara fotbollssupportrar. För att på något sätt kunna få en 

bild av våra respondenter satte vi upp ”män i åldrarna 18 till 40 år” som ett 

arbetsnamn. Det var alltså den grupp vi tänkte oss att vi skulle komma i kontakt 

med. Däremot så sökte vi inte aktivt efter vare sig män eller någon särskild 

åldersgrupp utan vi skickade ut generella förfrågningar på olika internetforum för 

fotbollssupportrar. Detta eftersom vi med vår socialkonstruktionistiska 

utgångspunkt ser identiteten som något som skapas och återskapas genom hela 

livet och som självklart gäller såväl män som kvinnor. Att vi slutligen fick kontakt 

med respondenter som var män i 19- till 34-årsåldern är inte så konstigt med tanke 

på att aktiva fotbollssupportrar (som skriver och läser på forum) tenderar att vara 

just män i den åldern. 18-årsgränsen satte vi med anledning av etiska skäl eftersom 

vi inte ville ha några omyndiga respondenter. 

Ett krav, från vår sida, var att respondenterna skulle vara fotbollssupportrar vilket 

innebär att vi har använt oss av ett så kallat kriterieurval (Patton 2002, s. 243). Vår 

urvalsmetod beskrivs även i litteraturen som att strategiskt urval med självselektion 

(Grønmo 2006, s. 106-107). Detta innebär att en större grupp människor, i vårt fall 

fotbollssupportrar som skriver och läser på forum, får information om att studien 

skall genomföras och att de sedan frivilligt får anmäla sig. Denna urvalsmetod 
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innebär att vi inte får någon kontroll över vilka som anmäler sig. Vårt ämne är av 

den karaktären att det krävs respondenter som vill prata om sitt supporterskap och 

därför lämpar sig ett strategiskt urval med självselektion. Urvalsmetoden lämpar 

sig även för oss då vi ville hitta de mest informationsrika fallen och vi tror att 

genom att respondenterna fått anmäla sig själva så har vi redan där fått en 

indikation på att respondenterna har något de vill säga. Vi är medvetna om att det 

kan finnas mer informationsrika fall men det blir inte praktiskt genomförbart att nå 

alla fotbollssupportrar och därefter göra ett urval. Med vår urvalsmetod anser vi att 

vi gett oss så bra förutsättningar som möjligt under rådande omständigheter. För att 

få en hanterbar empiri valde vi att avgränsa oss till sex till åtta intervjuer och av 

våra åtta ursprungliga respondenter lyckades vi genomföra intervjuer med sex av 

dessa.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla empiri till vår uppsats valde vi att genomföra intervjuer av semi-

strukturerad karaktär. Den semi-strukturerade intervjun lämpade sig väl för oss 

eftersom vi dels inte ville ställa frågor utifrån en förutbestämd mall men samtidigt 

så kände vi oss inte tillräckligt erfarna för att klara av en helt öppen intervju. Med 

en semi-strukturerad intervjumall kunde vi också vara säkra på att de ämnen vi 

ville beröra skulle komma upp utan att för den sakens skull låsa fast oss vid enbart 

dessa (Bryman 2002, s. 301-304). Vår intervjumall var uppbyggd på så sätt att den 

följde ett antal huvudteman utformade ifrån våra frågeställningar. Temana var 

vardagen, att vara fotbollssupporter samt mediebilden. Under dessa teman hade vi 

sedan ett antal frågor. För vidare information se intervjumallen i bilagan. Våra 

intervjuer spelades in med hjälp av en mikrofon. Samtliga respondenter blev även 

informerade om att det var helt okej att avstå ifrån att svara på frågor, ifall de 

kände sig obekväma, i enlighet med kravet på frivillighet i de etiska riktlinjer vi 

följer (Vetenskapsrådet 2002). När intervjuerna var genomförda transkriberade vi 

dessa så snart vi bara kunde. I vissa fall samma dag, i andra fall någon dag senare. 

Detta för att vi fortfarande skulle ha intervjutillfället i färskt minne när vi lyssnade 

igenom inspelningen. Vi transkriberade tre intervjuer var men hjälpte varandra där 

det dök upp frågetecken. De färdiga transkriptionerna utgör det datamaterial utifrån 

vilket vi kommer göra vår analys. 

4.3 Intervjuernas genomförande 

Som vi nämnt så fick vi kontakt med våra respondenter genom att annonsera på 

olika forum för fotbollssupportrar. Forumen var för två olika allsvenska lag – AIK 



20 

och IFK Norrköping. Eftersom forumen var lagspecifika var vi även tydliga med 

att vi själva hade samma lagsympatier som de vi sökte kontakt med. Vi gjorde den 

bedömningen att det skulle bli lättare att komma i kontakt med fotbollssupportrar 

om vi sträckte ut en hand och sa ”jag är en av er”. Vid intervjusituationen kunde 

vårt gemensamma intresse sedan vara en bra isbrytare, och respondenten skulle 

kunna känna sig tryggare när det fanns en från de ”egna leden” med och 

intervjuade. Något annat som kan noteras är att ett flertal av respondenterna 

dessutom är studenter. Flera av dessa nämnde hur svårt det kan vara att få tag på 

folk till intervjuer och att de därför gärna ställde upp. Genom att intervjua 

supportrar till våra respektive lag fick vi hela tiden ett innanför-perspektiv och ett 

utanför-perspektiv vid intervjutillfället. Med det menar vi att en av oss hela tiden 

kunde hålla lite distans och den andra kunde relatera till händelser som kanske bara 

en supporter förstår.  I det meddelande som vi lämnade i forumen förklarade vi att 

vi arbetade med vårt examensarbete och att vi läste till Socionom. Vidare skrev vi 

att ämnet var supporterskap och identitet. På detta sätt fick vi kontakt med sex 

stycken AIK-supportrar och en IFK Norrköping-supporter. Vi fick också, vid ett 

senare tillfälle, tips ifrån en vän om en till AIK-supporter som var intresserad av att 

delta. Alla våra respondenter utom en var bosatta i Stockholmsområdet. 

Följaktligen beslutade vi att åka till Stockholm för att genomföra våra intervjuer.  

Vid intervjutillfällena var vi bägge närvarande och vi genomförde dessa på lite 

olika typer av platser. Vi hade redan innan vi åkte till Stockholm bestämt tid och 

plats med respondenterna, men av olika anledningar så blev några av dem flyttade. 

En respondent träffade vi på hans arbetsplats, en annan på hans skola och de övriga 

fyra träffade vi på olika caféer. I litteraturen anses intervjuer på offentliga platser 

icke önskvärt eftersom störande ljud är vanligt förekommande (Ahrne & Eriksson-

Zetterqvist 2011, s. 45). Vi ville dock helst träffas på offentliga platser eftersom 

intervjutillfället då skulle bli lite mer avslappnat. Att träffas på arbetsplats eller 

skola fungerade också bra eftersom respondenten då fick känna sig mer trygg utan 

att för den sakens skull ha släppt in oss i hans privata sfär i hemmet. Eventuella 

störande ljud lyckades vi undvika genom att titta in på många olika caféer och 

välja ut ett par stycken där det fanns avskilda utrymmen utan mycket folk. Vi 

inledde intervjutillfället med att småprata lite och presentera oss. I samband med 

detta gick vi också igenom studiens syfte samt de etiska riktlinjer som vi följer. 

Efter detta gav vi oss sedan in på själva intervjun. Först fick respondenterna berätta 

om sitt bästa fotbollsminne och efter den mjukstarten upplevde vi att intervjuerna 

flöt på riktigt bra. Många av respondenterna uttryckte en glädje över att få prata om 

sitt supporterskap, något som blev extra tydligt då vi efter de flesta intervjuerna 

satt kvar och samtalade vidare om fotboll, Allsvenskan och supporterlivet. 



21 

4.4 Analysmetod 

Under den här rubriken förklarar vi hur vi har gått tillväga när vi har kodat och 

analyserat vårt insamlade material som består av transkriberade intervjuer. Som 

analysmetod har vi valt en narrativ analysmetod med fokus på innehåll, även kallad 

innehållsanalys. Just den innehållsanalys som vi använder oss av har inspirerats av 

den som Graneheim och Lundman presenterar (2003). Den narrativa 

innehållsanalysen lämpar sig väl till ge en bild av vad det är som sägs i 

intervjuerna och vad som ligger bakom orden. Den har även bra samklang med den 

socialkonstruktionistiska teori på vilken vårt arbete vilar eftersom 

innehållsanalysen inte gör anspråk på att vara ett verktyg för att få fram en absolut 

sanning. Innehållsanalysen utgår från ett förutsättningslöst förhållningssätt till 

texten som bearbetas vilket innebär ett induktivt arbetssätt (Graneheim & 

Lundman 2003). Som vi tidigare nämnt kommer vi att använda oss av en induktiv 

metod där vi inte riktigt arbetar helt förutsättningslöst utan vi kommer istället 

använda oss av vår teoretiska förförståelse för att ta fram modeller ur vår empiri. 

Själva kodningen gjordes dock förutsättningslöst, vilket innebär att vi inte hade 

några färdiga kategorier eller teman innan kodningen var genomförd. 

4.4.1 Innehållsanalys och Tillvägagångssätt 

I likhet med Graneheim och Lundman (2003) så är ett grundläggande antagande 

för vårt arbete att verkligheten kan tolkas på olika sätt. Hur verkligheten förstås är 

alltid beroende av en subjektiv tolkning. Vid läsandet av en text så är det därför 

viktigt att veta att denna alltid innehåller många olika betydelser och det är en 

omöjlighet att läsa den utan att tolka. Patton (2002) menar att en kvalitativ 

innehållsanalys innefattar en process där det ska identifieras, kodas, samt 

kategoriseras fram huvudsakliga mönster eller teman i det empiriska underlaget. 

Det första som ska bestämmas vid en innehållsanalys är huruvida fokus ska vara på 

det manifesta innehållet, alltså det synliga, eller på det latenta innehållet, alltså det 

underliggande. Vi har i vårt tolkningsarbete främst lagt fokus på det manifesta 

innehållet men vi kommer även att ta upp några exempel där supporterskapet som 

identitet är en del av det latenta innehållet (Graneheim & Lundman 2003 s. 106). 

Analysprocessen kan se ut på olika sätt. Vi har valt att använda oss av den som 

Graneheim och Lundman presenterar (2003). Enligt dem lämpar sig just det här 

tillvägagångssättet vid analys av transkriberade intervjuer. För att ge läsaren en 

tydlig bild presenterar vi tillvägagångssättet i en punktlista nedan: 
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 Vi läste var för sig igenom transkriptionerna ett flertal gånger. Detta för att 

ge oss ett bra helhetsintryck av dessa. Vi satte oss efter detta för att diskutera 

våra uppfattningar och reda ut eventuella frågetecken.  

 Nästa steg var att plocka ut meningar vars innehåll var relevant för de 

frågeställningar vi hade. Då vår intervjuguide låg väldigt nära våra 

frågeställningar innebar detta att vi tog med i stort sett all text. Dessa 

meningar är så kallade meningsbärande enheter. 

 För att underlätta vidare bearbetning kortas de meningsbärande enheterna 

ner. Detta utan att tappa något innehåll. Till exempel kan meningen ”Alltså 

det är en obeskrivlig lycka när laget gör mål” kortas ner till ”obeskrivlig 

lycka”. Den centrala meningen är därmed kvar och den meningsbärande 

enheten har kvar sin essens och blir mer lätthanterlig. Med det sagt så 

kommer en del meningar att finnas representerade i resultatdelen okodade. 

Detta för att läsaren ska få en bättre bild av exakt vad som representerar de 

kodade meningarna och det tema under vilket de presenteras. 

 Dessa förkortade meningsbärande enheter kodade vi sedan och grupperade 

in under ett antal kategorier eller teman som återger de viktigaste budskapen 

i intervjuerna. Vi kommer kalla dessa teman för supporterskapsteman. Våra 

supporterskapsteman utgör i första hand det manifesta innehållet i våra 

intervjuer och representerar hur supporterskapet som identitet kan förstås 

utifrån vår socialkonstruktionistiska ansats. I dessa supporterskapsteman 

återfinner vi exempel på alla de begrepp som vi tagit med oss från den 

tidigare forskningen och den teoretiska bakgrunden. 
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 5. Resultat & Analys 

I detta kapitel kommer vi redovisa våra resultat och analysera vår empiri. För att 

underlätta för läsaren så kommer vi inleda kapitlet med att göra en kort beskrivning 

av våra respondenter. Vi anser det av vikt att läsaren får sig en uppfattning om vad 

det är för respondenter vi har kommit i kontakt med. Genom att presentera de 

attribut som för vår undersöknings syfte kan anses vara viktigast ger vi läsaren en 

chans att själv kunna avgöra hur trovärdiga respondenternas svar är och vilka 

faktorer som kan tänkas spela in.  

Efter presentationen av respondenterna kommer vi redovisa våra fyra 

supporterskapsteman; Supporterskapet som en del av mig, Supporterskapet som en 

gemenskap, Supporterskapet som något mer än bara en match och 

Supporterskapet under belägring. 

För att ytterligare förtydliga på vilka olika sätt som supporterskapet som identitet 

kan tolkas och förstås, så har vi där vi funnit det nödvändigt delat upp våra teman i 

olika underkategorier. Den uppmärksamme läsaren noterar att inte alla begrepp 

finns representerade under varje tema. Detta är dock helt i sin ordning. Oftast gick 

det att hitta kopplingar till samtliga analysbegrepp men vi har valt att enbart 

redovisa de som framkom tydligast i respektive tema. De första tre teman som 

presenteras svarar på vår första frågeställning: Hur framställer sig 

fotbollsintresserade män som fotbollssupportrar? Vårt fjärde tema svarar på vår 

andra frågeställning: Hur förhåller sig fotbollsintresserade män till mediebilden av 

en fotbollssupporter? 

5.1 Presentation av respondenter 

Thomas 25 år: AIK-supporter. Bor i Stockholm. Uppväxt i Järfälla. 

Kandidatexamen. Studerar på avancerad nivå. Går på live-fotboll 20-talet
2
 gånger 

per år. Ståplats. Ej med i någon supporterförening. 

                                         

 
2
 Ett allsvenskt fotbollslag spelar 30 matcher, varav hälften på hemmaplan. Utöver dessa tillkommer cup-spel och 

träningsmatcher. 
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Krister 33 år: AIK-supporter. Bor i Stockholm. Uppväxt i Järfälla. Gymnasial 

utbildning. Jobbar inom hotell och restaurangbranschen. Går på live-fotboll över 

20 gånger per år. Sittplats. Medlem i en större supporterförening. Sitter i styrelsen i 

en ekonomisk förening. 

Gunnar 34 år: IFK Norrköping-supporter. Bor i Stockholm. Uppväxt i 

Norrköping. Gymnasial utbildning. Läser just nu på universitet. Går på live-fotboll 

ca 5 gånger per år. Ståplats. Följer mycket matcher via tv på puben. Medlem i 

mindre supporterförening. 

Alexander 19 år: AIK-supporter. Bor i och uppväxt i Upplands Väsby. Gymnasial 

utbildning. Jobbar som lärarvikarie. Går på live-fotboll över 20 gånger per år. 

Ståplats. Medlem i mindre supporterförening. 

Nisse 29 år: AIK-supporter. Bor i Stockholm. Uppväxt i södra Stockholm. 

Högskoleutbildning. Jobbar som projektledare och produktutvecklare. Går på live-

fotboll över 15 gånger per år. Sittplats. Ej medlem i någon supporterförening. 

Robert 22 år: AIK-supporter. Bor i och är uppväxt i nordvästra Stockholm. 

Högskoleutbildning. Jobbar inom turistnäring. Går på över 30 fotbollsmatcher per 

år. Ståplats. Medlem i ultrasgrupp. 

5.2 Supporterskapet som en del av mig 

Samtliga av våra respondenter gav uttryck för något som vi har valt att kalla för 

Supporterskapet som en del av mig. Under detta tema har vi hittat exempel på hur 

våra respondenter beskriver supporterskapet som en del av deras person. Det här 

kan ta sig uttryck såväl i det manifesta innehållet som i det latenta. För att förklara 

detta supporterskapstema använder vi oss av begreppen Engagemang och 

Tillhörighet vilka vi redogjort för i den tidigare forskningen. Vi kommer även göra 

våra tolkningar med hjälp av begreppen roller, symboler och spegeljag som är en 

del av symbolisk interaktionism. De tre huvuddragen i det här supporterskapstemat 

är; 1. att supportrarna ser på sig själva som väldigt engagerade och passionerade; 

2. att supportrarna pratar kring supporterskap så att det kan förstås som något 

som ligger bortom deras kontroll; och 3. att supportrarna i första hand ger uttryck 

för sitt supporterskap under match. Utan matcher inget supporterskap. 

Som vi skrev i introduktionen så stod ett fenomen ut mycket tydligt i våra 

intervjuer, nämligen att våra respondenter beskrev sig själva som engagerade och 

passionerade. Ett manifest exempel är när Krister säger såhär: 
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”Jag ser väl mig själv som jävligt engagerad och jag försöker […] inspirera 

andra att vara det också” (Krister) 

 

Som synes så anser Krister att han själv tillhör den skara supportrar som är 

engagerade. Som för att ytterligare förtydliga hur viktigt han anser att det är att 

vara engagerad så förklarar han också att han gärna vill inspirera andra till att 

också bli engagerade. Med hjälp av begreppen roller och symboler kan vi förstå 

detta som ett sätt för Krister att stärka sin identitet som fotbollssupporter. I gruppen 

fotbollssupportrar så är det ju som vi varit inne på av största vikt att vara 

engagerad. Genom att själv engagera sig har Krister alltså anpassat sig efter de 

förväntningar som finns på rollen fotbollssupporter. Att visa sitt engagemang är 

något som de flesta av våra respondenter bedömde som mycket viktigt. Ett av de 

enklaste sätten att visa sitt engagemang som fotbollssupporter är enligt våra 

respondenter att gå på matcher, något som vi får anledning att återkomma till. 

Engagemanget kunde även ta sig uttryck genom att exempelvis gå på 

föreningsmöten, hjälpa till med läktararrangemang eller bara skänka pengar till 

Tifo-gruppen. Ett tecken på engagemang var också enligt våra respondenter att de 

följde sina lag via internet och andra medier i högre grad än andra. 

På samma sätt som våra respondenter poängterade att engagemanget var viktigt så 

var även deras passion en stor del av dem själva. Passionen var något de flesta sa 

att de kände under matcherna, det var då de fick utlopp för sina känslor, allt från 

total eufori till nedstämdhet och bitterhet. Dessa känslor, framförallt glädjen, är 

även något som kan finnas kvar i flera dagar efter en fotbollsmatch, vilket vi 

kommer gå in djupare på under rubriken Supporterskapet som något mer än en 

match. De av våra respondenter som kände sig arga i vissa situationer var väldigt 

tydliga med att de inte tog till våld utan att ilskan snarare leder till frustration. I och 

med de stora känslor som matcher framkallar och det engagemang som väcks hos 

våra respondenter ser vi tydliga likheter med Wann, Carlson och Schraders (1999) 

resultat om att såväl framgångar som nederlag får större emotionellt värde för våra 

respondenter i de fall då de investerat mycket känslor och engagemang i en match. 

Engagemanget var något som våra respondenter ansåg sig vara präglade av även i 

livet utanför fotbollen. Alexander nämner det när han pratar om bemötande från 

andra människor. 

”Men man blir väl lite bemött som mediebilden som den tokige AIK:aren. 

Att man är lite tokig och man kan inte prioritera och man har hajat grejen 

helt fel tycker dom. Att man tar det på för stort allvar får jag ofta höra, ’du 
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tar det på för stort allvar’. Medan jag å andra sidan tycker att de lever ett 

känslofattigare liv än vad jag gör. Så är det.” (Alexander) 

I citatet ovan synliggörs ett antal fenomen som är typiska för supporterskapet. 

Bland annat supportrars syn på mediebilden och hur de uppfattar att den påverkar 

andra människor till att få en negativ bild av fotbollssupportrar, vilket är något som 

vi kommer utveckla under supporterskapstemat Supporterskapet under belägring. 

Med hjälp av begreppet spegeljag kan vi också förstå Alexanders uttalande som att 

han genom sitt supporterskap anser sig vara lite annorlunda jämfört med andra 

människor. När den andra personen pratar om Alexander som att han bryr sig 

alldeles för mycket blir det för en fotbollssupporter närmast en komplimang. Det 

här tydliggörs av att Alexanders svar på den andres anklagelse blir att denne lever 

ett känslofattigare liv. Alexanders engagemang för sitt lag blir därmed motsatsen 

till känslofattigt - alltså känslorikt. 

Engagemanget och passionen är två stora delar hos våra respondenter men för att 

verkligen leva upp till sina förväntningar på sig själv och andra supportar pratar de 

mycket om att som supporter är det viktigt att stötta laget vilket också är en viktig 

symbol. Här kommer vi in på att det centrala med att vara fotbollssupporter är att 

gå på matcher. För att verkligen stötta laget anser exempelvis Nisse att supportern 

inte ska bua när det går dåligt utan då gäller det att fortsätta heja och sluta upp 

bakom dem för att på så sätt hjälpa laget. Sättet att stötta sitt lag så kan, som vi 

tidigare tagit upp, se ut på olika sätt. Ett är att visa sina lagsympatier rent visuellt 

genom att klä sig i sitt lags färger eller ha en speciell bakgrund på sin mobiltelefon. 

Detta manifesteras i det som Nisse säger om sitt val av halsduk: 

”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att köpa nån annan halsduk än att köpa 

en AIK-halsduk” (Nisse) 

Halsduken är ett exempel på en visuell symbol för supporterskapet. Här ser vi att 

Nisse vill visa upp att han stöttar sitt lag och signalera till andra att han är AIK:are 

Det är även ett sätt för honom att känna tillhörighet med klubben. Självklart fyller 

halsduken en praktisk funktion men i detta fall symboliserar den så mycket mer för 

Nisse än att bara vara en vanlig halsduk. Att just AIK:are (eller IFK:are etc.) är 

något som man är kan vi se i ett annat citat från Nisse. 

”Jag har växt upp här i Stockholm i en förort söder om stan. Söder om söder 

som dom kallar det borde man inte vara AIK men… jag hade en morfar 

som… både har spelat… utebandy... och hockey i AIK så då blev man ju 

präntad. Jag tror till och med min mamma brukar skämta om det att när jag 
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var liten och växte upp så var det första jag sa mamma, pappa, AIK i den 

ordningen liksom. så är det bara ja…” (Nisse) 

I det här citatet finns det många små tecken på att Nisses förhållande till AIK för 

honom är något som ligger bortom hans kontroll. Söder om söder är ett område 

som är dominerat av en annan Stockholmsklubb, Hammarby IF. I supporterkretsar 

har detta med andra ord ett symboliskt värde. Det Nisse underförstått säger när han 

berättar att han växt upp söder om söder är alltså att han är så mycket AIK:are att 

inte ens att växa upp på fel plats kunde stoppa honom. Det Nisse säger om sina 

första tre ord kan utifrån begreppet spegeljag förstås som att han genom sin 

mammas skämtsamma historia om hans barndom får ytterligare bekräftelse på att 

hans engagemang för AIK är en naturlig del av honom. Ett manifest exempel på 

hur respondenternas lagtillhörighet och supporterskap kan ses som en del av deras 

identitet är när Thomas, Robert och Alexander pratar om hur de ser på sina 

respektive relationer till AIK: 

”Det har blivit att svart och gult har blivit en del av mig på något sätt” 

(Thomas) 

”[...] när vi tog guld mot Göteborg 2009 det var... det var typ mitt bästa 

minne överhuvudtaget. Det och typ när lillsyrran föddes” (Robert) 

”[...]AIK är det bästa jag vet helt enkelt. Alltså när riktigt stora stjärnor 

spelar stora matcher och gör mål då brukar dom ofta säga i intervjuer att 'det 

här var bättre än det man gör i sängen' och då tänker jag hur jävla bra sex 

har dom egentligen för jag tycker att ett måljubel på norra
3
 är ju uppe och 

spelar i dom divisionerna det är det ju. Nej det är ju det bästa som finns för 

mig att var med när det går bra för AIK, det är det jag tänker mest på under 

veckorna” (Alexander) 

För Thomas och våra andra respondenter är supporterskapet inte något trivialt utan 

det är något som de verkligen bryr sig om och är stolta över. Flera jämställer sina 

känslor till laget med kärlek eller förälskelse och Alexander menar att det bästa för 

honom är när det går bra för AIK. På frågan vilket som är hans bästa AIK-minne 

svarar Robert att hans bästa AIK-minne förmodligen är hans bästa minne i hela 

                                         

 
3
 Norra innebär den norra läktaren på Råsunda fotbollstadion där AIK:s klack står, även känt som Norra stå. 
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livet. Genom att poängtera att hans systers födelse var viktigare så förtydligar han 

ytterligare vikten av sitt supporterskap. Hade Robert bara sagt att ett AIK-minne 

var hans bästa minne så hade detta inte alls haft samma laddning som det får när 

han sätter det tillsammans med sin lillasysters födelse. Symbolen “lillsyrrans 

födelse” sätter det i andras ögon så oviktiga supporterskapet i ett sammanhang. 

Detta skulle kunna tolkas som att Robert till största del är storebror och AIK:are. I 

Alexanders svar får vi också exempel på hur mycket engagemang en 

fotbollssupporter kan ha. I hans citat synliggörs det fenomen som Wann, Carlson 

och Schraders (1999) forskning visar på, nämligen att en tydlig identifiering med 

det egna laget leder till större känsloyttringar. Alexander drar det så långt att han 

jämför känslan vid ett mål med att ha sex. Samtliga dessa svar kan med stöd i 

begreppet roller tolkas som att våra respondenter har anpassat sig efter de 

förväntningar som finns inom gruppen fotbollssupportrar. En viktig del i 

supporterskapet är ju just att visa engagemang, och genom att ge svar där våra 

supportrar framhäver detta så handlar de som de förväntas göra. På så sätt stärks 

deras tillhörighet till gruppen. 

Något mer som är signifikant i svaren, som våra respondenter ger, är att de gör en 

klar skillnad mellan fotbollssupportern och den ”vanliga människan” vilket 

ytterligare tyder på att supporterskapet kan ses som en del av identiteten. Att vara 

fotbollssupporter innebär att ha kännetecken som inte andra människor har. 

Alexander tar exemplet att han jämfört med en ”vanlig människa” påverkas och 

kan vara sur flera dagar efter en förlust. Detta trots att en förlust egentligen är 

något som kan hända varje vecka och är bortom hans kontroll. Gunnar förklarar 

samma fenomen med att känslorna går före förnuftet, något som de anser är ett 

tydligt attribut för fotbollssupportrar och ett tecken på hur mycket de bryr sig om 

sitt lag. Det här är något som våra respondenter gärna vill förmedla till folk i sin 

omgivning. 

”Men det är inte jag vet inte men jag hoppas att folk, folk behöver inte se 

mig som en supporter men det skulle vara kul tycker jag” (Thomas) 

I citatet ovan är det Thomas som vill bli sedd som en fotbollssupporter. Thomas ser 

supportern som något positivt och genom att då vara en supporter tycker han att 

han framställer sig som lite mer passionerad än andra som inte är supportrar. Flera 

av respondenterna pratar även om att folk rent generellt kan vara ganska kritiska 

till fotbollssupportrar medan de själva menar att de tack vare sitt supporterskap har 

något meningsfullt i sina liv. De har något som gör de lyckliga och som förgyller 

deras vardag. Alexander beskriver det tydligt: 
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”En fotbollssupporter är nån som jävligt sällan har tråkigt, riktigt sällan har 

tråkigt” (Alexander) 

Flera av våra respondenter pratar även om den mångsidighet de menar att de har. 

Thomas beskriver det som något väldigt roligt att folk som i hans vardagliga liv 

kanske ser honom som lite tillbakadragen också får en bild av honom som någon 

som verkligen kan blixtra till när det är något som han brinner för. På samma sätt 

ser Gunnar sig som fotbollssupporter men likväl som filosofiintresserad. Enligt 

framförallt Alexander har vissa som träffat honom ibland haft svårt att förstå att 

han kan ha flera sidor. Han förklarar detta på följande sätt: 

”Jag är en vanlig klok, snäll fin kille men jag kan hata Djurgården ändå. Att 

folk inte kan hålla isär att man kan vara helt normal och ändå hata ett lag, 

det går liksom inte för folk som inte förstår det här. Då försöker jag ha den 

rollen att jag kan vara normal när det inte är matchdag och att det är inget 

som behöver påverka mig, försöker jag skicka signaler gentemot andra.” 

(Alexander) 

Här tolkar vi det som att Alexander ofta möter människor som så fort de hör att 

han är AIK:are likställer det med den stökiga supportern medan Alexander i själva 

verket vill framställa sig som en mångfacetterad person där supporterskapet är en 

viktig del av honom men att han lika gärna kan ha en annan roll i andra situationer. 

5.2.1 Sammanfattning av Supporterskapet som en del av mig 

Sammanfattningsvis kan sägas att Supporterskapet som en del av mig är ett tema 

där supportrarnas engagemang tydliggörs. För våra respondenter anses 

engagemanget och att visa sin tillhörighet till sitt lag vara av allra största vikt. 

Något som med hjälp av begreppen roller och symboler kan tolkas som att de har 

anpassat sig efter de interna förväntningar som finns på en fotbollssupporter. Sitt 

supporterskap är också något som de är stolta över och som de hoppas att andra 

människor ska uppmärksamma och förknippa med något positivt. Samtidigt vill de 

inte bara bli sedda som fotbollssupportrar utan ibland vill de kunna vara ”vanliga” 

killar. Detta kan med hjälp av begreppet spegeljag tolkas som att den positiva bild 

som supportrarna har av sig själva är något som de också vill ska återspeglas i hur 

andra ser på dem. De vill inte bara ha en positiv självbild utan även ha ett positivt 

spegeljag. I våra respondenters svar kan också skönjas att deras supporterskap är 

något som de tycker är en naturlig del av deras identitet. Supporterskapet har alltid 

funnits där.  
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5.3 Supporterskapet som en gemenskap 

Alla våra respondenter har pratat om sitt supporterskap som något de är 

tillsammans med andra. Om de inte är tillsammans med direkta kompisar säger de 

sig att de känner en ”vi-känsla” med de andra på läktaren. Gemenskapen med 

andra supportar har varit något samtliga pratat om som något viktigt. I vår analys 

har vi kommit fram till att det finns två olika underkategorier av gemenskaper 

inom supporterskapet, Gemenskap med likasinnade och Gemenskap med 

rivaliserande supportrar. Dessa två kategorier kommer till uttryck både latent och 

manifest. För att tolka dessa fenomen använder vi oss av begreppet 

Gruppgemenskap som vi tagit med från Buford (1992) och Spaaij (2008) i den 

tidigare forskningen. Vi kommer även använda oss av begreppet Tillhörighet som 

Wann (1999, 2006) skrivit om samt begreppet roller från symbolisk interaktionism. 

5.3.1 Gemenskap med likasinnade 

Gruppgemenskapen är något som våra respondenter tar upp som något av det mest 

väsentliga med sitt supporterskap. Samtliga talar om det häftiga med att vara flera 

tusen på en match eller ett tiotal på en pub, där alla reagerar på samma sätt vid 

samma händelse. Denna företeelse tar våra respondenter upp som något väldigt 

unikt inom för just supporterskapet och som något som de inte tror går att uppleva 

någon annanstans. Nisse beskriver det på följande sätt: 

”Man delar passionen på nåt sätt som man kanske inte gör med andra. Jag 

tror aldrig jag hittat, aldrig hittat nånstans som man delat så mycket glädje 

med folk som du egentligen inte känner” (Nisse) 

Med detta citat går det att se att det viktiga inte är att känna alla eller veta vilka de 

andra är utan det räcker med något så enkelt att hålla på samma lag för att känna en 

gemenskap med andra. Denna gemenskap är något som samtliga tar upp som något 

de tycker är speciellt, bland annat Thomas tänker sig hela AIK som en enda stor 

familj. Vi-känslan våra respondenter beskriver kan vara förknippad med hur det 

går för laget. 

”Gnaget slöt sig som en näve, och det var ju alla tillsammans, och den 

känslan när vi fixade det här då, det var ju egentligen helt fantastiskt” 

(Krister) 

Här pratar Krister om när AIK efter att ha åkt ur Allsvenskan år 2004 tog steget 

tillbaka till Allsvenskan året efter. Det sportsliga nederlaget att åka ur högsta 
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divisionen ledde till stora splittringar inom klubben och framförallt mellan olika 

supportrar. Men att då som Krister säger “sluta sig som en näve” och få en stark vi-

känsla för att på så sätt nå ett möjligt mål är något som för honom ytterligare 

förhöjer känslan av gemenskap. Ett ytterligare sätt att stärka vi-känslan görs likt 

Krister här ovan genom att prata om laget och framförallt supportrarna som ett 

gemensamt symboliskt Vi. Genom att prata om laget och supportrarna som ett Vi 

visar Krister sin tillhörighet till laget. Han ger också uttryck för den 

gruppgemenskap som Buford (1992) och Spaaij (2008) tar upp i den tidigare 

forskningen. “Gnaget slöt sig som en näve” är ett tydligt exempel på hur de 

försvarar sina egna färger tillsammans. Att använda sig av ordet Vi är något som 

dessutom ligger nära Wann, Carlson och Schraders (1999) forskning kring att 

identifiera sig starkt med laget. Det är särskilt tydligt när våra respondenter pratar 

om olika större framgångar eller enstaka vinster. Exempelvis synliggörs symbolen 

Vi uttryckligen när Gunnar pratar om hur ”Vi slog Djurgården”. Alexander pratar 

även om vi-känslan som något som han och många med honom dras till, det är 

något de vill vara en del av. 

”Man tycker om vi-känslan, man dras till gemenskapen. Känslan av det är vi 

mot dom dras man till också. Den här vi mot dom mentaliteten är det man 

dras till, det är jag övertygad om att alla känner.” (Alexander) 

Alexander pratar här om vad det är som lockar honom med supporterskapet. Hans 

citat synliggör även att supporter är något som han är tillsammans med andra. Att 

han inte är ensam och att han är övertygad om att andra känner på samma sätt visar 

på vilka förväntningar han har på andra supportrar och således sig själv som 

supporter. Som en del i supportergemenskapen menar Gunnar att det finns ett tryck 

på saker han måste göra och saker han inte får göra. 

”[...] Apropå årskort det finns väl nån form av yttre press på att man ska gå 

på så mycket matcher som möjligt. Och man blir väl kritiserad om man inte 

går, eller ser alla matcher på puben eller sådär. Så det kanske man passar sig 

för. Komma försent till matchen det är ju en dödssynd!” (Gunnar) 

Årskort är något som i supportersammanhang symboliserar att personen är 

engagerad och att han är någon som prioriterar matcher högt. Det har också ett 

starkt symboliskt värde eftersom du förbinder dig till att gå på matcher. Att då inte 

gå kan uppfattas som ett svek och du kan, som Gunnar manifest säger, bli 

kritiserad av de andra supportrarna. Att komma försent till en match blir på samma 

sätt ett svek då att gå på matcher är den tydligaste symbolen för supporterskap. Allt 

detta kan vi förstå genom att använda oss av begreppet roller. I supporterkulturen 
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är det, som Gunnar uttrycker det, en dödssynd att komma för sent till matchen. 

Som en del i supporterrollen är det därför viktigt att anpassa sig efter detta. 

Människor som kommer för sent och går för tidigt skulle förmodligen inte 

definieras som supportrar av den övriga supportergemenskapen. För våra 

respondenter var det ett genomgående tema att de flesta av deras närmaste vänner 

hade samma lagsympatier. De menade dock att detta inte var något som de aktivt 

hade valt utan att det var ett naturligt resultat av att de ägnade så mycket tid åt just 

sitt lag. Människor som hejade på andra lag eller som inte var intresserade av 

fotboll alls löpte en större risk att falla bort från umgängeskretsen. Här är det 

tydligt att tillhörigheten som respondenterna har till sitt lag påverkar deras liv i 

övrigt också. 

5.3.2 Gemenskap med rivaliserande supportrar 

Det är inte bara med det egna lagets supportrar våra respondenter kan känna en 

gemenskap med utan även andra lags supportrar genom att de har samma intresse 

kring ett fotbollslag. Robert förklarar det såhär: 

”Även fast man är fotbollssupportar som håller på olika lag så har man vissa 

saker som är gemensamma. I alla fall om det är ett Allsvenskt lag, det är inte 

så jag smäller dom på käften eller så.” (Robert) 

Med det här citatet ser vi att Robert pratar om sitt supporterskap som något som 

även är ett bredare intresse än bara kopplat till AIK. Han kan känna gemenskap 

med andra som också är supportar till andra lag vilket stämmer överens med vad 

fler av våra respondenter tagit upp. Robert bemöter också den förväntade bilden på 

en fotbollssupporter som en våldsam person, något vi återkommer till i vårt fjärde 

supporterskapstema. Genom sitt supporterskap och att vara fotbollssupporter 

menar våra respondenter att de har kommit i kontakt med många andra människor 

som de tror att de aldrig skulle mött annars. Gunnar förklarar det på följande sätt: 

”Det finns människor jag aldrig skulle ha träffat om det inte hade varit för 

supporterkulturen. Det finns ju personligheter och olika yrken som jag 

annars definitivt inte skulle ha kommit i närheten av […] Man kan prata om 

nånting som är ganska fjärran från vad man har för andra uppfattningar. 

Man kan lägga politik och sådant åt sidan. Bara prata fotboll med någon ” 

(Gunnar) 

Som vi tidigare tagit upp går alltså lagtillhörigheten före många andra egenskaper 

när supportrar träffar nya bekantskaper. Huvudsaken är att hålla på samma lag och 
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därmed känna en gemensam tillhörighet. Vad andra personer har för övriga åsikter 

i samhället blir alltså sekundärt, och supporterrollen är den primära rollen som 

intas i samtal med andra supportar. Alexander är inne på en liknande bana med att 

fotbollsintresset inte bara öppnar för nya kontakter både inom de egna 

supporterleden utan också med andra rivaliserande supportrar 

”Om man möter andra supportrar i egenskap av nått helt annat än de just är 

fotbollssupportrar om du ska ut och ta en öl, då snackar du väldigt mycket 

fotboll. [...] Och när man möter andra AIK:are, det är ju samma sak där, då 

har man ännu mer att prata om, det är så härligt att man inte alls behöver 

känna en AIK:are bra för att kunna få bra kontakt, utan man har så mycket 

att snacka om att det spelar egentligen ingen roll vad du har för relation till 

personen innan, det blir alltid intressanta samtal.” (Alexander) 

Det här är med att ha fotbollen som ett stort och brett intresse är alltså något som 

våra respondenter anser bidrar till en större variation av deras kontakter och något 

som gynnar dem i nya relationer. I citaten ovan tydliggörs dels både tillhörigheten 

till laget som något som gynnar personen, samt att rollen som fotbollssupporter blir 

en öppning för dem i samtal med andra fotbollssupportrar. Alexander pratar om 

liknande situationer där hans supporterskap hjälpt honom att knyta kontakter med 

andra. Samtliga av de här senaste exemplen går det att hitta stöd för i Wanns 

(2006) resultat om att personer med stark identifiering med det egna laget lättare 

kan utöka sina kontaktnät. För att supportrar till olika lag ska kunna få ett 

gemensamt utbyte av varandra pratar flera av respondenterna om att det är viktigt 

att de ligger på ungefär samma nivå av engagemang och passion. Att prata med 

någon som inte är insatt kan kännas meningslöst för våra respondenter då de kan 

känna att de måste förklara så mycket. Följande citat av Krister förtydligar detta 

fenomen såhär: 

”alltså initierade, engagerade supportrar har en ömsesidig respekt gentemot 

varandra och den respekten får man och ger man när man märker att det är 

folk som är lika initierade och engagerade som en själv. Det blir liksom nån 

form av ömsesidig respekt.” (Krister) 

I detta citat ser vi dels ett manifest exempel på hur supporterrollen som något som 

personer i andra lag också kan uppfylla och därför förtjäna respekt. Det går också 

att tolka det Krister säger som att de som inte är insatta kan uppfattas som inte lika 

betydelsefulla i ett samtal om supporterskap. Det är då något som är en del av det 

latenta innehållet.  
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5.3.3 Sammanfattning av Supporterskapet som gemenskap 

Att vara fotbollssupporter är något som man är tillsammans med andra. I allra 

högsta grad känner våra respondenter att de har något gemensamt med de andra 

som delar deras lagsympatier. Fotbollssupportrar pratar om sitt lag och sig själva 

som ett Vi för att ytterligare förtydliga att de har ett gemensamt mål. Begreppet 

roller hjälper oss här att tolka att inom supportergemenskapen finns det ett tryck 

och förväntningar på att bete sig på ett visst sätt. Supportergemenskapen kan också 

sträcka sig utanför det egna laget. Många av våra respondenter uttryckte att de 

kunde känna en gemenskap även med rivaliserande supportrar. Engagemanget för 

sitt supporterskap har lett till att våra respondenter träffat väldigt mycket 

människor som de annars inte skulle kommit i kontakt med. De resonemang som 

respondenterna använder när de pratar om gruppgemenskap går att känna igen i 

Bufords (1992) och Spaaijs (2008) forskning. Till exempel genom att de pratar om 

sitt lag och dess supportrar som en familj. 

5.4 Supporterskapet som något mer än bara en match 

Detta supporterskapstema visar hur våra respondenter dels pratar om sitt 

supporterskap som något större och viktigare än ”bara en match” (manifest 

innehåll) samt hur det går att tolka mycket av det de säger som ett tecken på att 

fotbollsmatchen och dess resultat följer med även utanför arenan (latent innehåll). 

Under detta tema är det begreppen Roller, Symboler samt Engagemang som 

framgår allra tydligast och det är främst dessa vi haft som utgångspunkt i 

analysen. 

5.4.1 Supporterrollen över allt annat. 

Något som märks tydligt hos våra respondenter är att när de väl klär sig i 

supporterrollen är det väldigt svårt att ta sig ur den. För många av dem är 

supporterskapet det allra viktigaste medan det hos andra uttrycks en önskan om att 

bli sedd som någonting mera. Där är supporterskapet bara en del av ett vidare 

spektrum. Ändock är supporterrollen alltid närvarande även hos dessa individer. 

Att supporterrollen prioriteras väldigt högt får vi exempel på gång efter annan. Ett 

exempel är Krister som aktivt sökte nattjobb eftersom det innebar att han då skulle 

kunna vara helt säker på att inte missa några hemmamatcher på grund av arbete. 

Nattjobbet gav honom även möjligheter att hänge sig till att läsa om sitt lag ett par 

timmar varje natt eftersom han där har mycket tid över. Robert pratar om sitt 

supporterskap och all den tid han lägger ner på det som något självklart. Han har 
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aldrig reflekterat över att det slukar så mycket tid eftersom det känns så naturligt 

att det gör det. För honom känns det inte som att han prioriterar bort något annat 

eftersom det aldrig blivit aktuellt att ens göra någon prioritering, det finns inga 

alternativ. Både Robert och Nisse berättar om att de planerar sitt jobb efter 

matchdagar. Antingen genom att helt enkelt inte jobba då (Robert) eller genom att 

planera jobbresor till städer där laget spelar (Nisse). Detta är exempel på där 

supporterrollens vikt tydliggörs i det manifesta innehållet. Det går även att tolka 

som att rollen som fotbollssupporter i många fall är viktigare än rollen som 

anställd, student eller rent av som familjemedlem. Ett tydligt exempel på det senare 

är när Alexander säger: 

”Jag går ju på alla matcher och sen om morsan fyller år får man fira henne 

senare.” (Alexander) 

För en utomstående kan det verka som att Alexander helt har slukats upp av 

supporterrollen och tappat greppet om vad som är viktigt i livet. Som vi varit inne 

på tidigare är att gå på matcher en av de viktigaste symbolerna för en 

fotbollssupporter. Utan matcher att gå på och ett lag att stötta så skulle 

fotbollssupportern inte längre vara fotbollssupporter. I rollen som fotbollssupporter 

blir det då inte särskilt anmärkningsvärt att prioritera en fotbollsmatch först. 

Snarare är det så att genom att göra det så har Alexander bekräftat sin supporterroll 

ännu mera. I likhet med Alexander så tycker alla våra respondenter att en 

fotbollsmatch är något som skall prioriteras högt. Krister till exempel säger såhär 

angående hur han prioriterar en fotbollsmatch: 

”Framför allt annat. I princip. Jag har missat […] en hemmamatch sen 2005 

[…] och det var en såhär betydelselös match mot Helsingborg. Tjejen fyllde 

år samtidigt så då var jag hemma men då gick den på TV istället.” (Krister) 

Här ser vi exempel på hur Kristers engagemang synliggörs både manifest och 

latent. Det manifesta innehållet representeras av att han bara missat en 

hemmamatch på sju år vilket i sig är en anmärkningsvärd siffra. Vi ser tydligt att 

han prioriterar matcher väldigt högt. Det latenta innehållet hittar vi i att Krister, 

trots att han ”offrat sig” och missar en match på sin partners födelsedag ändå ser 

matchen på TV. När vi ser att gå på matcher som den viktigaste symbolen för 

supporterrollen så tolkar vi att Krister menar att han vacklar i sin supporterroll men 

ändå räddar upp situationen när han ser matchen på TV.  

Att prioritera fotbollsmatcher högt är något som alla våra respondenter gör. Vi 

kommer senare gå in på vilka matcher som anses vara viktigast. Det finns även 
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matcher som inte ses som lika viktiga men några av dessa andra matcher kan ändå 

symbolisera något stort för en fotbollssupporter. Robert menar att de gånger då han 

känner sig som extra mycket AIK-supporter är när han har åkt ”tur och retur till 

Trelleborg en torsdagkväll”. I denna mening synliggörs både begreppet symboler 

samt begreppet roller. Symbolen Trelleborg kommer till uttryck genom 

Trelleborgs FF som är ett före detta Allsvenskt lag med rykte om sig att spela 

tråkigt. Hemmaarenan Vångavallen har av elaka tungor döpts om till Tjongavallen. 

När Robert pratar om att åka till Trelleborg en vardag så betyder det alltså inte bara 

att han ger sig ut på en lång bilresa. Han har även gjort en stor uppoffring efter som 

Trelleborg är en symbol för en tråkig bortamatch. När en fotbollssupporter berättar 

att han åkt dit en torsdag så sänder han signaler om att han är väldigt engagerad. 

Begreppet roller hjälper oss att förstå fenomenet fotbollssupporter, och som måste 

sättas i relation till den kontext där Robert befinner sig, både som en engagerad 

supporter som åker på en tråkig bortamatch och att Robert framförallt är med i en 

Ultrasgrupp. En ultrasmedlem förväntas vara extra engagerad och åka på den här 

typen av jobbiga bortamatcher. Som Mead (1976, s. 122) skriver kan Robert på 

detta sätt stärka sin grupptillhörighet eftersom han har anammat dess förväntade 

beteende. 

5.4.2 Viktiga matcher 

En del matcher är av större vikt än andra. De flesta av våra respondenter är 

AIK:are och för dem så finns det två matcher som är extra känsliga. Dels 

klassikermötet med IFK Göteborg där matcherna präglas mycket av rivalitet 

mellan Stockholm och Göteborg. Den andra matchen som är viktig är 

derbymatchen
4
 mot Djurgårdens IF. Varje fotbollssupporter har såklart några 

matcher som han eller hon tycker är extra speciella av olika anledningar men att 

som AIK:are inte ranka dessa två matcher högst skulle vara otänkbart. I gruppen 

AIK:are förväntas matcher mot Djurgårdens IF och IFK Göteborg
5
 framkalla störst 

känslor och det är även något som våra respondenter ger uttryck för. Nisse 

beskiver hur han känner inför en match mot IFK Göteborg på följande vis: 

                                         

 
4
 Ett derby är en match mellan två lag som antingen kommer ifrån samma stad eller ifrån samma region. AIK mot 

Djurgården är således ett Stockholmsderby.  
5
 För många AIK:are kan även matcher mot den tredje Stockholmsklubben Hammarby IF vara väldigt 

känsloladdade, och kanske mer än matcher mot IFK Göteborg. De senaste tre åren har dock Hammarby IF spenderat 

i divisionen under Allsvenskan, varför vi väljer att bortse från dem. 
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“Just mot IFK [Göteborg] är man ju såhär jävla nervös HELA dagen. Man 

vill bara inte förlora, det är bland det värsta du kan göra. En förlust mot 

Djurgården är bara det som är tyngre än att förlora mot IFK [Göteborg]” 

(Nisse) 

När Nisse säger att en förlust mot Göteborg och Djurgården är det värsta som finns 

så har han alltså anpassat sig efter rollen som AIK:are. Vid en vinst mot något av 

dessa lag så stärks också respondenternas självkänsla eftersom de har investerat så 

mycket känslor i matchen. Alexander nämner att han inte klarar av att plugga när 

det är matchdag eftersom hans tankar är på matchen. Den nervositet som byggs 

upp gör det omöjligt att koncentrera sig och han beskriver faktiskt sitt 

supporterskap som det värsta som har hänt för honom sett till hur arbete och skola 

påverkas. När så dessa känslor får sitt utlopp och når klimax vid seger så menar 

våra respondenter att hela deras liv påverkas. Våra respondenter anger att som en 

reaktion på dessa extra viktiga vinster så kan de må bra i flera dagar efteråt. Det 

pratas om stolthet och om att klä sig i klubbens färger. Alexander jämför till och 

med en seger med att bli ihop med sin drömtjej. I samband med att vi genomförde 

våra intervjuer så spelades faktiskt en match mellan AIK och IFK Göteborg. En 

match där AIK släppte in ett kvitteringsmål med matchens sista spark. Vår 

respondent Thomas berättar att han tog detta ganska hårt. 

”Igår satt jag hela dagen och behövde plugga men var alldeles för nervös för 

att kunna göra något bra överhuvudtaget i studierna eftersom det var match 

på kvällen mot Göteborg. Man sitter nervös hela dagen och kommer till 

Råsunda. AIK spelar skitdålig fotboll i 90 minuter och dom [Göteborg] 

kvitterar i 90e minuten och då känner jag liksom; vad blev det av den här 

dagen för mig? Då ifrågasatte jag mitt supporterskap lite. […] Jag har mått 

dåligt hela dagen och sen så vart det inte mer än såhär.” (Thomas) 

Detta citat synliggör mycket tydligt begreppet engagemang som vi tagit med ifrån 

den tidigare forskningen. Thomas har investerat så mycket känslor i matchen att 

när resultatet inte går som han hoppats så påverkar det hur han mår. Han beskriver 

händelsen som en kris och att han därför valde att inte konsumera några 

fotbollsnyheter dagen efter i ett försökt att stävja den. Det här fenomenet kan vi 

förstå genom begreppet roller då det är något som är typiskt för rollen 

fotbollssupporter och som något flera av våra respondenter tagit upp om hur de 

påverkas innan och efter extra viktiga matcher.  
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5.4.3 En heltidssyssla  

Att vara fotbollssupporter är som vi tidigare varit inne på starkt knutet till att gå på 

matcher. En fotbollsmatch kan däremot vara så mycket mer än bara 90 minuter. 

För våra respondenter var det ofta så att förberedelser och uppladdning inför en 

match började tidigt på morgonen. Var det en särskilt viktig eller prestigefylld 

match som den mellan AIK och IFK Göteborg i exemplet ovan kunde nervositeten 

infinna sig redan flera dagar innan. I de fall då det fanns supportrar till 

motståndarlaget i den omedelbara omgivningen, till exempel på jobbet eller i 

skolan, så var det vanligt förekommande att de började prata upp matchen direkt på 

morgonen. De började ”hetsa” direkt som Nisse uttrycker det. Flera respondenter 

tycker att deras engagemang inför match har ökat med tiden. Gunnar sticker ut lite 

bland våra respondenter, eftersom han bor i en annan stad än den som hans lag 

kommer ifrån. Han menar att det är viktigt för honom att ta på sig matchtröjan och 

ta en öl med grabbarna en stund innan trots att han ska se matchen på TV och inte 

på plats. 

”Jag vet inte om det har med avståndet att göra, att man gärna vill komma 

nära i tanken. […] Att man får känsla för atmosfären.” (Gunnar) 

Vi tolkar det här som att Gunnar, i sin önskan att vara en del av matchen, försöker 

skapa en egen matchstämning fast i Stockholm. Genom att klä sig i matchtröja och 

bete sig på samma sätt som många av supportrarna som ska till Nya Parken i 

Norrköping så tydliggörs hans roll som Norrköpingssupporter. Under match är det 

flera som anger att de vill tro att deras närvaro och stöttning till laget påverkar. 

Ibland brukar det pratas om en match i matchen mellan hejaklackarna. Att vinna 

den matchen tror många supportrar kan hjälpa laget att vinna även på planen. 

Gunnar förklarar så här: 

”Man måste ju tro att det spelar roll någonstans. Annars är det ju ingen 

mening med att vara supporter. Man måste tro att man är den tolfte 

spelaren” (Gunnar) 

Den tolfte spelaren som symbol är ett vanligt uttryck inom fotbollsvärlden. För 

fotbollssupportrar symboliserar det den del av supportrarna som sjunger och stöttar 

– klacken, och att dess insats ibland kan påverka matchen. Engagemanget som 

Gunnar beskriver ovan när han pratar om sig själv i termer som ”den tolfte 

spelaren” kan tolkas som det som gör att hans känsloyttringar blir så starka. 

Samtliga respondenter menar att matchens resultat är något som de tar med sig 

flera dagar efteråt. Ett positivt resultat gör att humöret går upp, livet känns lite 
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lättare och de längtar till nästa match. Efter matchen uttrycker många av våra 

respondenter att de brukar läsa så mycket fotbollsartiklar de bara kan komma över, 

i vissa fall även se matchen i repris. Detta är dock beroende av att laget har vunnit 

matchen. En förlust kan däremot upplevas otroligt betungande. Thomas beskriver 

det som en aspekt av tillvaron som inte är så bra som den skulle kunna vara. De 

flesta respondenter menar dock att känslan av glädje vid en vinst håller i längre än 

vad bitterhetskänslan gör vid en förlust. Såhär beskriver Gunnar en seger: 

”Det är ju eufori. Det är ju någon form av glädjechock som inte har någon 

motsvarighet någonstans egentligen. Jag blir mer glad av en seger än jag blir 

av ett gott betyg i skolan […]” (Gunnar) 

Att få ett så stort lyckorus av något så trivialt som en fotbollsmatch kan tyckas 

konstigt för en utomstående. För våra respondenter där identifieringen med det 

egna laget är stark så är dock dessa känsloyttringar fullt logiska. Detta eftersom en 

stark identifiering innebär att lagets framgångar återspeglas på honom och en seger 

för laget kan därför uppfattas som en seger även för Gunnar. Det här är något som 

vi känner igen i Wann, Carlson och Schraders (1999) forskning.   

5.4.4 Sammanfattning av Supporterskapet som något mer än en match 

Rollen som fotbollssupporter är något som våra respondenter prioriterar väldigt 

högt, i många fall framför rollen som till exempel sambo eller son. En 

fotbollsmatch är inte bara 90 minuter utan för våra respondenter är det något som 

påverkar deras liv både innan och efter. I likhet med de resultat som Wann, 

Carlson och Schrader (1999) kom fram till så kan ett positivt resultat i en match 

höja respondenternas välmående medan ett negativt resultat får tillvaron att kännas 

lite sämre. Våra respondenter prioriterar matcher väldigt högt. Går det att planera 

utifrån spelschemat så är det något som görs. Det finns matcher som har olika stor 

betydelse, ju viktigare match desto större inverkan på respondenterna. Matchernas 

påverkan är något som kan börja upp till två dagar innan själva matchen och efter 

en vinst kan lyckan bäras med i flera dagar efter matchen. Att vinna läktarmatchen 

är något som våra respondenter tror bidrar till att laget spelar bättre, vilket gestaltas 

av att de pratar om sig själva som en symbolisk tolfte spelare.  

5.5 Supporterskapet under belägring 

I detta tema förklarar vi hur supporterskapet ibland kan upplevas som 

stigmatiserande. Det är framförallt analysbegreppen stigma samt spegeljag som vi 



40 

kommer ha som utgångspunkt när vi tolkar respondenternas svar i det här temat. 

Det här temat svarar på vår andra frågeställning Hur förhåller sig 

fotbollsintresserade män till mediebilden av en fotbollssupporter? Vid 

intervjutillfället så presenterade vi en bild av hur media rapporterat om olika 

supporterhändelser de senaste åren (se bilagan). Den här bilden var inget som 

våra respondenter reagerade med någon förvåning eller tveksamhet inför. Det 

verkade råda konsensus kring att det är så medierapporteringen har sett ut ifrån 

ett supporterperspektiv.  

Våra respondenter menar att som fotbollssupporter så får alla bära hundhuvudet för 

något som enskilda individer gör. 

”Att vara fotbollssupporter idag är väl som att vara punkare på 70-talet eller 

som att vara jazzlyssnare längre tillbaka. […] Det är bara negativ publicitet” 

(Gunnar) 

Som Gunnar tydligt illustrerar ovan så ser fotbollssupportrar på sig själva som 

något som är icke önskvärt ifrån samhällets sida. Med citatet ovan tydliggörs 

begreppet spegeljag. De andras, alltså övriga samhällets, bild av fotbollssupportern 

är att denne står för något negativt. Det är utifrån denna bild som Gunnar gör sin 

egen uppfattning om hur han är. 

Att supporterskapet skulle kunna vara stigmatiserande är något som kommer till 

uttryck hos flera av våra respondenter. De menar att det finns tillfällen när det inte 

är lämpligt att skylta med att man är fotbollssupporter. Såhär säger Gunnar: 

”Man undviker att lyfta fram det i dagsljus. Man undviker väl att visa om 

man har en [IFK Norrköping-]tatuering på armen. Det är inte så bra och det 

är inget man säger. Man skulle aldrig säga det på en anställningsintervju att 

man är fotbollssupporter. […] Det skulle jag aldrig göra. Då kommer ju 

huliganbilden direkt.” (Gunnar) 

Det här exemplet tydliggör det som Goffman (2011) beskriver nämligen att i de 

fall där en person bär på ett stigma och en annan person märker detta kan detta leda 

till att kategoriseringar om detta stigma används, vilket leder till att situationen kan 

upplevas som besvärlig. I ett försök att undvika denna typ av händelseutveckling 

väljer då Gunnar att istället försöka dölja sitt stigma. Detta tolkar vi som att enligt 

honom spelar det ingen roll att han inte är i närheten av en stökig och bråkig 

supporter, han förväntar sig ändå att bli bemött som en. Så för att undvika 

missförstånd väljer han att inte ta upp sitt fotbollsintresse. Våra respondenter 
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menade att de ofta hamnade i försvarsställning när de pratade med någon som inte 

var fotbollssupporter. Överlag var det tydligt att det gjordes en åtskillnad på hur 

fotbollssupportrar bemötte varandra och hur fotbollssupportrar blev bemötta av 

utomstående. Det uttrycktes en frustration över att behöva försvara människor som 

de inte hade något med att göra och som personen själv i många fall till och med 

aktivt motarbetade. 

”Beskrivningen i media är ju väldigt skev för den fokuserar ju på en 

minoritet. Och det stör mig enormt att den minoriteten får så mycket 

utrymme medialt för det svartmålar alla andra 99,9 procent som sköter sig 

exemplariskt och bara stöttar sitt lag. Så det stör mig något enormt och jag 

ÄR förbannad på dom som håller på. Jag ogillar firman. Jag hatar små 

fjortisar som springer runt och kastar bangers
6
 och får jag tag på någon så 

läxar jag upp dem. Verbalt skall tilläggas.” (Krister) 

Krister berättar här om att han brukar ”läxa upp” ungdomar som kastar smällare 

eller beter sig stökigt på läktaren. Han lägger raskt till ”verbalt skall tilläggas” 

vilket vi med hjälp av begreppet spegeljag tolkar som att Krister är medveten om 

att fotbollssupportern ses som våldsam i andras ögon och att han då måste 

förtydliga att han inte tar till våld som en lösning på ett problem. En annan sak som 

är talande med detta citat hur alla våra respondenter beskriver situationen med 

bråkiga och stökiga supportrar. De anser att det bara är en liten minoritet som är 

stökig och genom att de som förstör får ett stort uppmärksammande i media så 

påverkar det alla som går på fotboll och gör så att även de likställs med att vara 

stökiga och bråkiga. Bemötandet från utomstående brukar i första hand vara 

präglat av okunskap enligt våra respondenter. Flera av dem uppger att de får frågor 

som antyder att det ska vara farligt att gå på fotboll. Alexander beskriver 

allmänhetens uppfattning om fotbollsmatcher som att ett besök skulle vara med 

livet som insats. Nisse utvecklar det resonemanget lite nedan: 

”[…] hela den här medievinklingen gör det bara värre. Jag tror jag märkt av 

det på senare år också. […] Det känns som det blir värre hela tiden. Och 

folk tror att det blir värre men det har ju fan blivit mycket bättre. När fan var 

det ett riktigt stort rallarslagsmål sist? Jag kommer knappt ihåg det.” (Nisse) 

                                         

 
6
 Bangers är en typ av väldigt kraftiga smällare. Det förekommer att vissa supportrar kastar sådana i samband med 

match.  
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Med detta citat ser vi tydligt hur Nisse beskriver hur han ser på situationen på 

läktaren medan han får en helt annan beskrivning i media. På något sätt krockar 

hans bild av hur han ser på situationen med den beskrivning han läser i media. 

Samtidigt som våra respondenter tycker att mediebilden och folks reaktioner på 

den är överdrivna och felaktiga så kan det också känna viss förståelse för att den 

finns. Nisse menar att han brukar vända på det och göra något skämtsamt av det 

genom att spela på AIK:s popularitet och storlek. 

”[bilden av stökiga AIK-supportrar] rotade sig väl någon gång på 90-talet 

när det var som värst liksom. Jag spinner alltid vidare på det där men på en 

humoristisk nivå liksom. Att men vad fan vi är ju störst, vi är ju bäst. Då 

måste vi ju få göra lite som vi vill det måste ju ni också förstå.” (Nisse) 

Vi tolkar det latenta innehållet i Nisses uttalande, som ett försök att återerövra 

supporterskapsidentiteten. Genom att ironisera över hur hemskt AIK-supportrar 

beter sig så tappar kritiken och fördomarna, från utomstående, lite av sin udd. 

Nisse är medveten om hur bilden av AIK-supportrar är i andras ögon. Det skulle 

kunna sägas att det spegeljag som Nisse urskiljer hos den andre inte är något han 

vill kännas vid och som han då försöker motarbeta. Robert å sin sida menar att 

supportrarna faktiskt har en del i att den mediala bilden kan uppfattas som negativ 

för fotbollssupportrar. 

”Det är egentligen lite hycklande. Om det är någon som inte bryr sig så 

brukar man spä på lite och bara ’vi brukar bränna typ tusen bengaler och 

kasta in på planen wöööh’, och dom bara ’fan vad coolt’. Men om det är 

någon som säger ’men ni är ju huliganer som alltid kastar in bengaler på 

plan’ så säger man ’nej, nej det där sköts alltid ordentligt och sådär.’” 

(Robert) 

Med detta citat synliggörs ett manifest exempel på två olika spegeljag och att dessa 

olika spegeljag av sig själv får Robert att agera annorlunda. När han uppfattar att 

den andra beundrar honom så förhöjer han vikten av det önskade beteendet men 

när den andra istället kommer med anklagelser så tillskrivs det beteendet inget 

värde alls. Trots att Robert och Nisse på ett plan kan erkänna att det finns en viss 

poäng med den bild som media visar så är detta inte det mest genomgående i 

intervjuerna. Alla respondenter är ändå övererens om att medias bild är överdriven 

och att den är ett problem för fotbollssupportrar. De menar att den bild av 

fotbollssupportern som syns i media på inget sätt är representativ för vad de själva 

står för. 
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”Den mediala bilden som kommer ut till folk i allmänhet är ju på anabola 

skulle man kunna säga. Som till exempel föra året var ju ett av de lugnaste 

åren på många år men det hände ett par incidenter och dom matas ju ut 

egentligen helt utan relation till andra händelser i samhället som egentligen 

är så mycket större och viktigare.” (Thomas) 

Citat ovan kommer från Thomas och är väldigt signifikativt för alla våra 

respondenter. I citatet kan vi skönja hur supportrarna känner sig attackerade av 

media. Det här är något som finns med i många av våra intervjuer. Thomas menar 

att media egentligen skulle kunna skriva om andra saker som är viktigare än att det 

har skett publikskandaler på Allsvenska arenor. Det här kan, sett med Goffmans 

stigmabegrepp i åtanke, ses som att media genom att uppmärksamma när 

supportrar beter sig dåligt, uppmärksammar även Thomas stigma. Nisse menar att 

den negativa supporterbilden som presenteras i media leder till att han blir 

förknippad med de värsta bråkstakarna. 

”Folk som absolut inte har nån aning. Som bara läser tidningen och tror att 

det är precis som i tidningen dom… dom blir ju nästan rädda för en. Dom 

liksom frågar såhär; ’aha vadå är du en sån här som är ute och slåss eller?’ 

Fan jag har aldrig slagits vid en jävla fotbollsmatch. Lägg av! […] 

Majoriteten av dom som går på fotboll har inte heller slagits nån gång.” 

(Nisse) 

Som synes vill inte Nisse förknippas med människor som brukar våld. Han är dock 

illa medveten om att det är den bilden som människor som inte går på 

fotbollsmatcher har av honom. Det här är ytterligare ett exempel på hur manifesta 

innehållet i våra intervjuer kan förstås med hjälp av stigma-begreppet. Vi tolkar det 

som att Nisse menar att hans supporterskap blir ifrågasatt. Eftersom 

supporterskapet, som vi tidigare tagit upp, är en så pass stor och viktig del i våra 

respondenters liv blir detta för Nisse en tydlig attack på hans person och han vill då 

försvara inte bara sig själv utan även andra likasinnade fotbollssupportrar som han 

känner en gemenskap med. Dessa människor delar ju stigma med Nisse och det är 

därför i hans intresse att även sätta dem i bättre dager. Ytterligare en aspekt som 

framgick i våra respondenters svar var att de sa sig bli negativt särbehandlade av 

dels polisen men även av den egna klubben.  

“Klubbarna själva har en konstig inställning till sina egna supportrar. Dom 

har kanske gått på mediebilden, och då är man den supportern [som beskrivs 

i media] och inte så mycket mer. Man får stå i en fålla och man får 

underkasta sig visitation. Dåligt bemötande skulle jag säga. Det finns 

fördomar och mediebilden påverkar på alla håll och kanter. Alla dras över 

en och samma kam i någon mån.” (Gunnar) 
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Gunnar beskriver det som att den egna klubben hade ”gått på” mediebilden som 

han menar är felaktig, och därför behandlar supportrarna som mindre värda 

besökare. Att alla som vill stå i klacken ibland tvingas underkasta sig visitation 

enkom för att de ska stå just i klacken upplevs som väldigt orättvist, och kan med 

betraktas som ett manifest exempel på supportrarnas kollektiva stigma. Angående 

polisens bemötande så menar Robert att det finns en stor skillnad mellan att 

komma i kontakt med polisen i samband med ett krogbesök och att komma i 

kontakt med polisen som fotbollssupporter. Både Thomas och Alexander menar att 

de sett tillfällen då polisen har uppträtt dåligt mot fotbollssupportrar. Framför allt 

Alexander är väldigt negativ till polisens agerande och han menar att han är 

mycket mer rädd för våld från polisens sida än han är för våld ifrån rivaliserande 

supportrar. Många av våra respondenter menar att de inte har några personliga 

erfarenheter av att ha blivit bemötta dåligt av polisen. Både Robert och Krister tar 

faktiskt upp exempel på när polisens bemötande har upplevts som riktigt bra. Såhär 

säger Krister: 

”[…] Man blir överraskad när polisen i Kalmar eller någon annan håla 

sköter det snyggt liksom. Då blir man så överraskad och… det tycker jag är 

jättepositivt. Man blir glad när folk [polisen] inser att okej, om vi vänder på 

steken. Vi behandlar dom som vi vill bli behandlade så BETER dom sig helt 

enkelt. […] Det blir man glad över när små polisdistrikt inser vad det kan 

göra för… ja för resten av deras kväll så att säga.” (Krister) 

Som synes använder sig Krister av ordet överraskad både en och två gånger. 

Liknande beskrivningar av positivt polisbemötande använde sig även Robert av. 

Det här tolkar vi som att ett bra bemötande från polisen inte är något som de som 

fotbollssupportrar förväntar sig. Med det inte sagt att polisen alltid gör ett dåligt 

arbete utan att ur en fotbollssupporters perspektiv så förväntas polisen utgöra 

någon typ av fiende. Supportrarna är medvetna om det stigma som det innebär att 

vara fotbollssupporter och att polisen har en del i att synliggöra detta stigma. 

5.5.1 Sammanfattning supporterskapet under belägring 

Sammanfattningsvis kan det sägas att fotbollssupportrar inte upplevs som något 

positivt i dagens samhälle, vilket skulle kunna ses som stigmatiserande för 

fotbollssupportrar. För våra respondenter tar sig detta uttryck i att de tvingas 

förklara och försvara sig när de pratar om sitt supporterskap med människor som 

inte är initierade. De menar att medias rapportering är orättvis och felaktig relativt 

till hur få det är som missköter sig vid fotbollsmatcher och till andra värre brott i 

samhället som istället skulle kunna uppmärksammas. De anser även att 
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mediebilden leder till att alla fotbollssupportrar svartmålas och att de får ta en 

kollektiv skuld, vilket med hjälp av begreppet spegeljag kan ses som att våra 

respondenter är medvetna om den negativa bild som andra har av dem. På detta sätt 

får fotbollssupportrar en negativ bild av sig själva trots att det egentligen uttrycker 

en stolthet över sitt supporterskap. Det stigma som supporterskapet innebär, leder 

till att respondenterna ibland väljer att undanhålla sitt supporterskap för andra.  
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6. Slutdiskussion 

I denna, studiens avslutande del, kommer vi redogöra för vår studies viktigaste 

resultat samt hur dessa skulle kunna användas inom socialt arbete. Vi kommer 

även återkoppla till den tidigare forskning som är gjord på ämnet och göra en 

jämförelse av våra resultat. Vi kommer slutligen att ta upp hur vi har förhållit oss 

till de kvalitetsmått som finns för kvalitativa studier, samt diskutera vårt val av 

metod och de etiska överväganden vi har gjort. 

6.1 Resultatdiskussion 

De viktigaste resultaten i vår studie är följande: 

 Supporterskapet är något som är en stor eller kanske rent av den största 

delen av fotbollsintresserade mäns identitet. 

 Den mest centrala biten i supporterskapet är att gå på fotbollsmatcher. En 

match kan påverka vardagen för en fotbollssupporter i flera dagar både innan 

och efter match. 

 Supporterskapet som en del av ens identitet är något som skapas och 

reproduceras i en gruppgemenskap. 

 Supporterskapet är något som fotbollssupportrar är stolta över och ser som 

något meningsfullt. 

 Supporterrollen är något som fotbollssupportrarna lägger stor vikt vid och 

som de ofta prioriterar före andra roller, till exempel den som sambo eller 

son. 

 Fotbollssupportrar definierar sig som supportrar utifrån vad andra har för 

bild av dem.  

 Fotbollssupportrar beskriver mediebilden som felaktig och kränkande. Detta 

leder till att de ibland känner sig utpekade av det övriga samhället.  

 Den bild av fotbollssupportrar som visas i svensk media är något våra 

respondenter förhåller sig till när de kommer i kontakt med andra 

människor. Oftast innebär det att de hamnar i försvarsställning.  

Syftet med vår studie var att ta reda på hur fotbollsintresserade män konstruerar sin 

identitet genom sitt supporterskap. Vi har i denna studie redogjort för hur 

supporterskapet kan förstås som en väsentlig del av dessa mäns identitet. Vår första 
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frågeställning lyder Hur framställer sig fotbollsintresserade män som 

fotbollssupportrar? Denna har vi besvarat i våra första tre supporterskapsteman. 

De viktigaste resultaten från dessa redogörs i de sex första punkterna här ovan. De 

framställer sig som fotbollssupportrar på många olika sätt. Bland annat genom att 

framhäva att supporterskapet är väldigt viktigt i deras liv, och att det är något som 

lyser igenom i det mesta de gör. Supporterskapet är även något som de upplever 

tillsammans med andra. Våra respondenter framställer sig således som en del av en 

supportergemenskap. Att supportrarna betraktas som en gemenskap eller ett 

kollektiv blir även tydligt så fort någon missköter sig. Supportrarna menar då att de 

kollektivt får skulden, vilket leder oss in på den andra frågeställningen; Hur 

förhåller sig fotbollsintresserade män till mediebilden av en fotbollssupporter? 

Denna frågeställning svarar vi på i vårt fjärde supporterskapstema. De viktigaste 

resultaten från detta tema redovisas i de två sista punkterna ovan. Våra 

respondenter visade i sina svar kring mediebilden att denna var något som de var 

väl medvetna om. De uttryckte också att de tyckte den var både felaktig och 

kränkande. Att bilden av fotbollssupportrar i media uppfattas som negativ fick som 

konsekvens att våra respondenter ofta blev tvungna att försvara både sig själv och 

supportrar i allmänhet när de blev konfronterade. Med hjälp av dessa två 

frågeställningar och det resultat vi presenterat svarar vi på vår forskningsfråga; Hur 

konstruerar fotbollsintresserade män sin identitet genom sitt supporterskap.  

I vår studie har vi använt analysbegrepp som vi plockat från den tidigare 

forskningen. Våra resultat överensstämmer till stor del med de resultat som Wann 

kommit fram till. Till exempel att de som säger sig vara mycket engagerade också 

uppger att de till stor grad påverkas av utgången av en match. Hade likheterna 

mellan våra resultat och den tidigare forskningen bara funnits i det latenta 

innehållet, hade det varit problematiskt och det hade kunnat uppfattas som om vi 

letat efter likheter. Nu däremot när likheterna till största del återfinns i det 

manifesta innehållet så talar det för att våra resultat är riktiga. Vi menar att likheten 

med Wanns resultat ökar vår studies trovärdighet.  

Vi kan även se likheter mellan våra resultat och de resultat som Spaaij 

presenterade, nämligen att gruppgemenskapen är något som är viktigt för 

fotbollssupportar. Spaaij forskning handlade till skillnad från vår studie om hur 

vissa supportrar känner en mening med våldet, något som våra respondenter inte 

har uttryckt någon förståelse för. Samtidigt har våra studier väldigt olika fokus och 

det råder ingen direkt diskrepans mellan våra resultat och det Spaaij kommit fram 

till. 
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6.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Vår studies resultat bidrar till att ge en bild av hur det är att vara fotbollssupporter i 

dagens samhälle. Bilden av den stökiga fotbollssupporten är något som påverkar 

många. Såväl de som går på fotboll som de som bara läser kvällstidningars 

rubriker. Att då lyfta de sidor av supporterskapet som påverkar fotbollsintresserade 

mäns identitet tror vi kan ge en större förståelse över vad supporterskapet kan 

innebära. Ur ett större samhällsperspektiv går debatten varm kring huliganismen 

och mer eller mindre alla personer har sin bild av problematiken och förslag på hur 

denna ska lösas. Genom vår studie har vi belyst och beskrivit fotbollens och 

framförallt det egna lagets stora betydelse i identitetsskapandet för våra 

respondenter. Att ha detta i beaktande tror vi kan gynna debatten kring säkrare 

matcher. Att, likt debatten kring fotbollssupportrar som pågår i dagens samhälle, 

kategorisera alla fotbollsbesökare som potentiella våldsverkare tror vi kan vara 

mycket skadligt. Den typen av kategoriseringar skapar ett utanförskap för 

fotbollssupportrar, i likhet med det vi kan se hos andra utpekade grupper i 

samhället. Med vår studie har vi pekat på flera positiva faktorer som 

supporterskapet kan ha för människor och att dessa människor själva bedömer sitt 

supporterskap som något viktigt. Inom socialt arbete är det viktigt att bemöta 

personer där de är och att undvika kategoriseringar. Här hoppas vi att vår 

undersökning kan hjälpa. 

6.3 Kritiska reflektioner 

För att mäta och säkra kvaliteten på en studie finns det många olika begrepp att 

använda. I enlighet med vad Graneheim och Lundman (2003) föreslår så har vi valt 

att frångå de klassiska begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för att 

istället använda oss av begrepp som är mer anpassade efter den kvalitativa 

forskningstraditionen. Dessa begrepp är credibility, dependability samt 

transferability eller på svenska Tillförlitlighet, Pålitlighet och Överförbarhet. Vi 

kommer även att redogöra för ett fjärde begrepp, reaktivitet. Vad dessa begrepp 

innebär och hur vi har förhållit oss till dem förklaras nedan.  

6.3.1 Tillförlitlighet 

En hög tillförlitlighet uppnås genom att insamlad data samt analysprocessen är väl 

förenliga med studiens valda fokus.  Vår insamlade data i form av transkriberade 

intervjuer gjorda med fotbollsintresserade män anser vi vara överensstämmande 

med en hög tillförlitlighet. Enligt Graneheim och Lundman (2003) är en viktig 
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aspekt för studiens tillförlitlighet att deltagarna i studien har varierande bakgrund 

och erfarenheter. Detta leder nämligen till möjligheten att forskningsfrågan kan 

belysas från fler olika synvinklar. Vi anser att våra respondenter är tillräckligt olika 

för att kunna bidra till en hög tillförlitlighet. Till exempel har vi supportrar från 

såväl ståplats som sittplats, vi har spridning bland utbildningsnivå och vi har 

supportrar som är medlemmar i supporterföreningar och några som inte är det. Att 

de bara är män och i ungefär samma ålder är för vår studie helt i sin ordning 

eftersom fotbollssupportrar allt som oftast är just män i den åldern. Att försöka 

sträva efter att hitta kvinnor och äldre hade förvisso gett oss en bättre spridning 

bland respondenterna men det hade också tagit oss lite längre ifrån studiens syfte. 

Att de flesta av våra respondenter är supportrar till samma lag kan ha påverkat vår 

studie eftersom olika lag utvecklar olika supporterkulturer. Samtidigt är detta något 

som är svårt att säga i hur stor grad det påverkar enskilda individer, varför vi valt 

att inte lägga något fokus på det. Den andra viktiga delen för en hög tillförlitlighet 

är som vi tidigare nämnt hur analysprocessen gått till. Tillförlitligheten höjs om de 

meningsbärande enheterna i kodningen verkligen är meningsbärande och inga 

viktiga resultat ignorerats. Ett sätt att redovisa detta på är genom att ta med citat 

som är representativa för de meningsbärande enheterna något som vi varit mycket 

noga med att göra (Graneheim & Lundman 2003, s. 110). En annan viktig bit för 

tillförlitligheten är att våra teman inte är för breda eller för snäva.  Allt för breda 

teman leder till att de överlappar varandra och för snäva teman leder till att vi kan 

gå miste om viktigt innehåll. Här tycker vi att vi har hittat en bra medelväg. 

Självklart finns det vissa gemensamma nämnare i våra fyra supporterskapsteman 

men samtidigt är de tydligt åtskiljbara ifrån varandra.  

6.3.2 Pålitlighet 

För att uppnå hög pålitlighet är det bland annat viktigt att redogöra för hur våra 

beslut som forskare har påverkat processen. Det är även viktigt att redogöra för om 

vår data har förändrats något över tid.  I vår studie har datan varit densamma från 

start till mål. I en studie som bara varar i tio veckor är det förmodligen ganska 

ovanligt att den insamlade informationen på något sätt hinner byta mening eller 

tappa sin betydelse. Våra egna beslut har självklart varit en del i hur vårt 

examensarbete tagit form. Att som forskare inte påverka anser vi vara helt 

omöjligt. Vi har dock en förhoppning om att vår påverkan på resultatet ska vara så 

litet som möjligt. Faktorer som kan ha påverkats av våra val är det faktum att några 

av våra intervjuer genomfördes strax efter vad som visade sig vara en väldigt 

känsloladdad AIK-match. Måhända att detta har påverkat våra respondenter i 

någon riktning och kanske hade det varit klokare att lägga intervjuerna i samband 

med att det inte var några matcher. 
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Ytterligare en faktor att väga in för studiens pålitlighet är huruvida 

datainsamlingen gått till på liknande sätt genom hela studien. Enligt Graneheim 

och Lundman (2003) så är det vanligt förekommande vid studier som pågår över 

lång tid att fokus för intervjuerna kan komma att ändras något. Som vi redan varit 

inne på så är ju vår studie genomförd under bara tio veckor och det fanns inte 

riktigt tid för att byta fokus. Vi genomförde dessutom samtliga våra intervjuer 

under ett antal intensiva dagar i Stockholm som lämnade alldeles för lite utrymme 

för reflektioner och utvärdering. Som vi nämnde ovan så spelades det en 

fotbollsmatch i samband med denna intensiva intervjuperiod och de intervjuer som 

genomfördes dagen efter matchen fick lite större fokus på den, än de som 

genomfördes innan. I övrigt fick våra respondenter ta del av samma frågor. 

Graneheim och Lundman (2003) menar att ett sätt att åtgärda problem med 

pålitlighet är att ha en öppen dialog inom forskarteamet. Då vårt ”forskarteam” 

bara består av två personer så var det såklart hela tiden en dialog om de olika 

problem som uppstod.  

6.3.3 Överförbarhet 

Det sista måttet på trovärdighet som Graneheim och Lundman (2003) presenterar 

är Överförbarhet. Med det menas hur väl vårt resultat kan överföras till andra 

liknande resultat och grupper. Som i alla kvalitativa studier görs inga anspråk på 

att kunna generalisera resultaten för alla supportrar utan med att resultaten ska vara 

överförbara menas snarare att resonemang och tankegångar kan appliceras på 

annat.  Viktigt för överförbarhet är att en klar och tydlig beskrivning av den kultur 

och det sammanhang som vår studie genomförs i. Detta tycker vi att vi har uppnått 

i och med att vi tydligt presenterat den dagsaktuella debatt som präglar 

supporterskapet i Sverige samt att vi presenterat våra respondenter och i vilket 

sammanhang de befinner sig.  Det är även viktigt att tydligt redovisa hur vi gått 

tillväga vid val av urvalsgrupp, hur sagda urval gått till samt hur vi gått tillväga vid 

datainsamling och vid analys. Allt detta redogörs tydligt för under respektive 

avsnitt (Graneheim & Lundman 2003). 

6.3.4 Reaktivitet 

Med reaktivitet menas att den som intervjuas kan tänkas förändra sitt beteende 

eftersom personen är medveten om att han studeras. Denne kan även påverkas 

ytterligare om det är så att han eller hon har anledning att imponera på forskaren. 

(Bryman 2002, s. 184-185) I vår studie skulle detta kunna ta sig uttryck genom att 

våra respondenter anpassat sina svar så att de skulle framstå som ”bra supportrar”. 

Ännu mer problematiskt blir detta eftersom de visste att vi också var 



51 

fotbollssupportrar och vi därmed kunde förväntas dela deras tankar om vad som är 

en ”bra supporter”. Vår förhoppning är dock att vi lyckats minimera reaktivitetens 

påverkan på vårt resultat genom att vi informerat respondenterna om att vi hade 

olika lagsympatier.  

6.4 Metoddiskussion 

Vi valde att kontakta respondenterna via internetforum för fotbollssupportrar. Ett 

alternativ hade varit att kontakta olika supporterföreningar och få namn på möjliga 

respondenter den vägen. Varför vi inte valde att göra så var för att dels få en större 

spridning av olika supportar och dels för att inte vi ville att respondenterna skulle 

anse sig utvalda av sin förening och på så sätt vara i en beroendeställning till den. 

Vi tror även att det frivilliga deltagandet lett till att vi fått respondenter som velat 

berätta något om deras supporterskap. Detta tror vi gynnat vår studie eftersom vi 

på så sätt fått informationsrika respondenter. En risk med att annonsera på 

internetforum kan ha varit att vi missat andra supportrar som inte är aktiva på 

supporterforum. Detta skulle kunna leda till ett snedvridet urval eftersom dessa 

människor redan genom att vara aktiva på supporterforum förmodligen är mer 

engagerade än många andra som går på fotbollsmatcher. Att respondenterna själva 

fick anmäla sig kan förmodligen även ha påverkat vårt urval på det sättet att det 

inte är särskilt troligt att en våldsam fotbollssupporter frivilligt skulle anmäla sig 

till en studie och berätta om det. Med det sagt har vårt syfte med studien varken 

varit att svartmåla eller helgonförklara fotbollssupportrar. Vårt syfte, att ge en bild 

av hur supportrarna konstruerar sin identitet, är anpassat efter såväl skötsamma 

som stökiga supportrar. Därför anser vi att vår urvalsmetod lämpade sig väl för 

vårt syfte. 

Vi tror att det faktum att vi presenterat oss själva som supportrar varit till vår 

fördel, både när det gäller att komma i kontakt med respondenter och vid själva 

intervjutillfällena. Om vi inte varit supportrar själva tror vi viljan att ställa upp 

varit lägre med tanke på skepticismen som kan finnas hos supportrar mot 

exempelvis media eller utomstående.  

Platserna där vi genomförde intervjuerna var sådana som var enkla för 

respondenterna att ta sig till och de bestämdes i samråd med respondenterna. Att vi 

var på någons arbetsplats och en annans skola tror vi inte missgynnande 

intervjuerna då vi satt ostört och avskilt från andra. Detta gällde även när vi satt på 

offentliga caféer där vi satt avskilt. Där fanns det dock en risk med att andra skulle 

kunna höra vad som sas, men vi tror att det inte var något som påverkade 
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intervjuerna, eftersom vi inte berörde några särskilt känsliga ämnen. För en 

utomstående som råkade höra våra intervjuer lät det nog som vilket samtal som 

helst supportrar emellan. Då vi gjort en kvalitativ studie med utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen är det viktigt att poängtera att målet med vår studie inte är 

att objektivt ta reda på hur verkligheten är för alla fotbollssupportrar men vi vill 

belysa hur dessa beskriver sin vardag som fotbollssupporter.  

6.5 Etiska överväganden 

Vid all forskning om och med människor är det viktigt att följa Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Informationskravet följde vi genom att vi 

upplyste respondenterna både muntligt och skriftligt om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta eller tack nej till fortsatt 

deltagande. Vi informerade även respondenterna om studiens syfte. I enlighet med 

nyttjandekravet garanterade vi våra respondenter att de lämnade uppgifterna bara 

skulle användas i denna studie. För att uppfylla samtyckeskravet behövde vi bara 

våra respondenters samtycke då alla är över 18 år. Vi såg även till att få 

respondenternas samtycke till att få spela in intervjuerna. För att klara av 

konfidentialitetskravet är våra respondenter avidentifierade med fingerade namn 

för att en utomstående inte ska kunna känna igen dem. De uppgifter vi samlat in 

kommer förvaras säkert och ingen obehörig ska kunna ta del av dessa. Då vi inte 

berör ett känsligt ämne så anser vi att någon ytterligare hänsyn inte var nödvändig 

(Vetenskapsrådet 2002). 

6.6 Förförståelse 

Något som skulle kunna påverkat vårt forskningsarbete är det faktum att vi bägge 

är fotbollssupportrar själva. Vi skulle med andra ord kunna anses vara färgade och 

partiska. Det här är något som vi är medvetna om men som vi inte fäster någon 

större vikt vid. Tvärtom så anser vi i likhet med det argument som Engstrand tar 

upp att fotboll studeras bäst av människor som har intresse av det (Engstrand 2003, 

s. 101-102). Det är forskaren Harold VanderZwaag som driver denna tes och han 

menar att fotboll och annan sport bara kan studeras korrekt om det görs subjektivt. 

Detta eftersom fotbollen upplevs och konsumeras subjektivt och ett objektivt 

perspektiv är därmed i praktiken omöjligt. “Supporterkultur handlar om 

gemensamma erfarenheter, kunskaper och färdigheter” skriver Engstrand (2003, s. 

102), något som vi verkligen kan skriva under på. Framförallt har vår förförståelse 

hjälpt oss till att förstå värdet i vissa symboler som används i 

supportersammanhang. Till exempel hade vi inte utan vår förkunskap om svensk 
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fotboll förstått det symboliska värdet i ”en bortamatch i Trelleborg” eller vikten för 

en AIK:are av att vinna mot Djurgården.  

6.7 Förslag på vidare forskning 

Då supporterskapet har en så stor betydelse i våra respondenters liv, och den 

forskning som bedrivits till största del är gjord utomlands, tror vi att det vore 

lämpligt att forska vidare kring hur de svenska förhållandena ser ut. På samma sätt 

vill vi föreslå en mer fördjupad forskning kring det som våra fyra olika 

supporterteman tar upp. Framförallt gemenskapens betydelse för 

fotbollssupportrar, samt mediebildens påverkan på folk som går på fotboll och på 

folk som inte går på fotboll tror vi kan vara intressanta aspekter. 
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8. Bilaga 

Intervjuguide  

Inledande frågor 

Respondentens bakgrund 

Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Var har du växt upp? 

Vad har du för utbildning? 

Vad jobbar du med?  

Hur ofta går du på fotbollsmatcher? 

Är du engagerad inom någon supporterförening?  

 

Berätta om ditt bästa AIK-minne. 

Vad var det som gjorde just det tillfället så speciellt? 

Tematiska frågor 

Vardagen 

Berätta lite om hur ditt fotbollsintresse började. 

 Vad fick dig att börja gå på matcher? 

Vad är det som gör att du fortsätter vara fotbollssupporter/gå på matcher? 

När det är matchdag, kan du berätta lite kort vad du gör då? 

 Uppladdning? Hur tidigt? 

 Har det ändrats över tid? 

Hur påverkas ditt vanliga liv, om man kan säga så, av ditt supporterskap? 

Hur prioriterar du en fotbollsmatch i förhållande till annat? 

Påverkar ditt supporterskap ditt umgänge? 
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Att vara Fotbollssupporter 

Vad skulle du säga är det som kännetecknar en fotbollssupporter? 

Vad är extra viktigt? 

Vad är bra/dåliga egenskaper? 

Vad utmärker DIG som fotbollssupporter? 

Finns det tillfällen då du känner dig som extra mycket Gnagare? 

Vilka? 

På vilket sätt? 

Hur reagerar du på en vinst?  

Vad gör du efteråt? 

Vad gör du dagen efter? 

Hur reagerar du på en förlust? 

Vad gör du efteråt? 

Vad gör du dagen efter? 

Hur framställer du dig som fotbollssupporter gentemot andra?  

Gör du några medvetna val i hur du framställer dig själv/beter dig? 

Mediebilden 

I svensk media finns en bild av fotbollssupportern som en stökig och bråkig 

person. Jag tänker tillexempel på de tre avbrutna matcherna i förra årets allsvenska 

eller Parken-Dansken som sprang in på planen i EM-kvalet 2007. 

Känner du igen dig själv i den här bilden av fotbollssupportrar?  

Vad tycker du om den beskrivningen? 

Hur upplever du att du blir bemött som fotbollssupporter? 

av utomstående? 

av polis? 

av andra supportrar? 

Finns det något mer du vill ha sagt om supporterskap, utöver det som vi redan tagit 

upp? 


