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Abstrakt 
Författare: Leonard Gullberg 89 06 30 - 4111 

Titel: Passionen för MFF: En studie om supporterskaps identitetsskapande funktion i 

det individualiserade samhället 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Malin Åkerström 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2012 

 Västvärlden och industriländerna präglas i allt högre grad av globaliseringen 

och av en individualisering av samhällslivet. Detta innebär bland annat att människor 

i allt mindre utsträckning kan planera sina liv då de ständigt måste vara beredda på 

förändringar. Samtidigt har yrkesidentitetens tidigare tydliga identitetsskapande 

funktion minskat. Dessa förändringar och det jag benämner som en 

”avtraditionalisering” av samhället har gjort att framförallt unga människor befinner 

sig i det sociologen Zygmunt Bauman kallar för otrygga livstillstånd.  

 Det är teorier om det på detta sätt förändrade samhällsliv som är fokus för min 

uppsats. Särskilt vill jag undersöka om supporterskap kan vara ett sätt att stärka de 

upplevelser av identitet och gemenskap vilka enligt Bauman med flera urholkats 

under de senaste decennierna. Ett grundantagande för dessa teorier är att en viss grad 

av ordning, kontroll och kontinuitet är central för människans välbefinnande. 

 Mitt empiriska material består av supportrar till Malmö Fotbollförening 

(MFF). Som metod använder jag deltagande observation på läktarplats samt intervjuer 

med ett antal MFF-supportrar.  

 Undersökningen ger stöd för antaganden om att supporterskapet har betydelser 

för individen som går långt utanför idrottsintresset. Upplevelser av samhörighet och 

lojalitet uppfattas tydligt framträdande hos intervjuobjekten och de kännetecknar även 

delar av läktarkollektivets gemensamma uttryck i hejarramsor och kampsånger. 

Nyckelord: globalisering, individualisering, supporterskap, identitet, gemenskap, 

lojalitet, passion, maskulinitet, MFF.  
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Inledning 

 Beskrivningar av läktarkulturer i fotbollssammanhang tenderar i dagspress och 

annan media att fokusera på inslagen av våld och aggressivitet. Rapporterna har 

betoningen på det olämpliga beteendet. Den här studien fokuserar på andra sidor av 

supporterskapet. Den fokuserar på identitetsskapande processer, känslor av 

gemenskap och passionen som en omisskännlig del av läktarkulturen. Hur kan dessa 

aspekter av supporterskapet förstås? 

 Syftet med uppsatsen är att studera Malmö FF:s supportergrupp. Jag använder 

mig främst av sociologen Zygmunt Baumans teorier om det moderna samhället med 

särskilt fokus på identitetsskapande processer i en värld som präglas av det som han 

benämner otrygga livstillstånd. Studien behandlar supporterskapets identitetsskapande 

funktion, men även frågan om varför denna funktion är så viktig för supportrarna. 

Frågeställningar: 

Hur kan supporterskapets identitetsskapande funktion beskrivas? 

Varför är detta identitetsskapande viktigt för supportrarna? 

 Metodologiskt använder jag deltagande observation och intervjuer. På så sätt 

skapas möjligheter att studera fenomenen både ur grupperspektiv och genom 

personlig vittnesbörd. 

 Antagandet som undersökningen söker stöd för är att supporterskapet, mot 

bakgrund av den samtida globaliseringen och utvecklingen av det individualiserade 

samhället, har identitetsfrämjande och gemenskapsstärkande betydelse.  

 Mitt empiriska intervjumaterial består av ett antal unga män i MFF:s 

supportergrupp. Jag utför mina observationer under ett antal MFF-matcher där jag 

själv även medverkar i det som sker i hejarklacken. Jag väljer att studera MFF:s 

supportrar då jag bor i Malmö och vanligen besöker MFF:s matcher. Denna 

supportergrupp är på så vis mer tillgänglig för mig än andra supportergrupper. 

Dessutom är denna supportergrupp intressant att studera av ett annat skäl. Som stad är 

Malmö inte homogen. Det finns stora klyftor mellan olika bostadsområden, mellan 

svenskar och invandrare, fattiga och rika etc. Detta är dock inget som speglas i 
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klacken enligt de supportrar jag har talat med. Här finns de flesta sociala kategorier 

(främst manliga) representerade. Om denna heterogenitet skulle visa sig spela en 

mindre tongivande roll i supporterskapet än det gemenskapsfrämjande intresset kan 

det tolkas som ett indirekt stöd för undersökningens antaganden. 

 Dispositionen ser ut på följande sätt. Jag börjar med ett avsnitt där jag 

behandlar tidigare forskning. Därefter tar jag upp de teoritraditioner som jag använder 

i uppsatsen. Dessa är främst Bauman och hans teorier om det moderna samhället och 

sociologen Randall Collins teorier om interaktionsritualer. Jag använder mig också av 

psykologen Kjell Granströms, även professor i pedagogik, studie om sånger och 

ramsors betydelse för identitetsskapande samt religionsvetaren Magnus Engstrands 

studie om fotboll och religion. Studien omfattar män och på grund av det använder jag 

mig även av sociologen Raewyn Connells teorier om maskulinitet. 

 Efter detta avsnitt följer en metodologisk diskussion om hur jag gått tillväga i 

min undersökning där jag belyser väsentliga metodologiska utgångspunkter för 

kvalitativ forskning. 

 Metodavsnittet följs av analysen. Jag börjar med ett avsnitt där jag behandlar 

de teman som jag funnit viktiga i förståelsen av supporterskapets betydelse för 

identitetsupplevelse, känslor av gemenskap och den uttryckta passionen för MFF. De 

teman som tas upp har att göra med lojalitet, olika aspekter av gemenskap, 

intervjupersonernas uppfattningar om sin livssituation och framtid samt ett tema som 

behandlar känslor av ordning, kontroll och kontinuitet. Dessa teman analyseras och 

diskuteras var för sig i anslutning till valda teoriavsnitt. 

 Studien avslutas med en diskussion där jag sammanfattar och presenterar de 

viktigaste resultaten i studien. 
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Tidigare forskning 

 I detta avsnitt presenterar jag två sociologiska studier om supporterskap. Dessa 

fokuserar framförallt på supporterskap och dess koppling till våldsamt beteende och 

huliganism. Dessa presenteras då jag vill uppmärksamma vad sociologin hittills 

främst fokuserat på avseende supporterskap. I min avslutande diskussion redogör jag 

sedan för att det finns andra aspekter av supporterskap och varför dessa är viktiga att 

förstå.  

Supporterskap och våldsamt beteende 

 Sociologerna Robert Braun och Rens Vliegenthart redogör i sin artikel The 

Contentious Fans: The Impact of Repression, Media Coverage, Grievances and 

Aggressive Play on Supporters' Violence för generella förklaringar till varför 

fotbollssupportrar beter sig på ett ibland våldsamt sätt. Genom statistisk 

regressionsanalys hittar de signifikanta förklaringsfaktorer till det våldsamma 

beteendet. Dessa har att göra med ekonomiska aspekter, massmediers riktade 

uppmärksamhet på huliganism och det aggressiva spel som ibland pågår på plan 

under matcher (Braun och Vliegenthart, 2008). 

 Sociologerna Ramón Spaaij och Alastair Anderson redogör i sin artikel Soccer 

Fan Violence: A Holistic Approach - A Reply to Braun and Vliegenthart för en modell 

som kan tänkas förklara fotbollssupportrars beteende och även den våldsamhet som 

ibland förekommer under fotbollsmatcher. De menar att bakomliggande faktorer på 

makronivå är en viktig del i det hela. Olika ekonomiska, politiska, kulturella och 

sociala faktorer spelar roll för supporterbeteendet. Men i en djup förståelse måste 

även andra aspekter tas med. En sådan menar de är vad de kallar för ”moderating 

influences” vilket syftar till det situationella, alltså det som händer på läktarna i 

stundens hetta. Det handlar om att det under matcher kan uppstå spänningar runt om 

på läktarna och att det till exempel kan uppstå konfrontationer mellan två lags 

supportergrupper. Forskarna menar att supportrarnas interaktioner med varandra och 

med andra på plats kan vara viktig att granska. Det finns även så kallade ”mediating 

influences” som har att göra med känslor av habitus, supporterkultur och identitet. 

Intensiteten i dessa känslor kan skilja sig supportergruppar emellan och på så sätt kan 

även dessa faktorer vara viktiga i en djupare förståelse av supporterbeteenden. Men 
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det viktiga är att dessa tre olika aspekter av supporterbeteendet påverkar och påverkas 

av varandra och att en sammanvägning av dessa bidrar till en bättre förståelse av 

fotbollssupportras beteende (Spaaij, Anderson, 2010). 

 

Teori 

Fokus i uppsatsen riktas på hur den moderna samhällsutvecklingen påverkat 

människors vardag. Jag presenterar först en del av Zygmunt Baumans tankar om 

denna samhällsutveckling. Framförallt handlar de om hur globaliseringen och 

individualiseringen av samhället har medfört ökade känslor av otrygghet och hur 

människor handskas med frågor om sin plats i tillvaron, sin identitet.  

För att förstå hur identitetsskapande processer kan se ut och hur känslor av 

gemenskap kan bildas använder jag mig av Randall Collins teorier om 

interaktionsritualer, framförallt diskuteras den fysiska konkreta närvaron som en 

viktig del för sådana processer. 

I anslutning till Collins teorier om interaktionsritualer presenterar jag även Kjell 

Granströms forskning om ramsors och sångers betydelse för identitetsskapande. 

Magnus Engstrands studie om fotboll och religion presenteras sedan då den belyser 

hur viktig identifikationen med laget är för fotbollssupportrar och att det även skett en 

ökning av engagemanget för supporterskap. 

Jag använder mig även av Raewyn Connells teoribildning om hegemonisk 

maskulinitet eftersom det främst är män som vistas i klacken. Connell utvidgar 

perspektivet genom att diskutera flera komponenter av denna manlighet. I ett 

identitetsfokuserat perspektiv på läktarkultur och supporterskap, bidrar denna teori 

även till förståelsen av de strävanden att stärka gruppen inåt och samtidigt avgränsa 

den utåt som speglas av det generellt kategoriska innehållet i bland annat 

supporterjargong, hejarramsor och sånger på arenan. 
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Identitet 

 Människor vill känna mening och en upplevelse av ordning för att kunna 

känna kontroll över sina liv. Detta har dock försvårats på grund av globaliseringen 

som innebär okontrollerbara, spontana, självgående och oberäkneliga processer vilket 

innebär att många befinner sig i allt mer otrygga livstillstånd. På grund av denna 

samhällsutveckling ökar människors behov att skapa just ordning och kontroll. De 

problem som den moderna samhällsutvecklingen för med sig leder till en ökad rädsla 

men även ökad aggressivitet i västerländska samhällen (Bauman, 2002, s.43-53). 

 Istället för att bidra till en positiv samhällsutveckling med ett universellt delat 

och långvarigt välstånd, har globaliseringen och det allt mer individualiserade 

samhället som den gett upphov till, lett till ett för människan skrämmande scenario 

om att bli lämnad ensam kvar. På grund av detta scenario fokuserar människor på 

saker de kan eller saker som de i alla fall tror att de kan kontrollera och påverka. 

Människan kalkylerar och försöker minimera risken att drabbas av den osäkra framtid 

som globaliseringen och individualiseringen medför (Bauman, 2007, s.10-11). 

 Enligt Bauman existerar det idag ett slags globalt kaos där det enda mänskliga 

ordningsskapandet existerar i det lokala. Denna paradox, att människan påverkas av 

globala krafter men endast kan göra skillnad i lokala angelägenheter, väcker 

kompenserande behov att producera mening, identitet, känsla av tillhörighet, 

gemenskap etc. (Bauman, 2007, s.82-84). 

 Identitetsbildning är en process som blivit allt svårare i dagens 

individualiserade samhälle. Individualisering innebär att individen frigörs från 

tillskrivna identiteter. Individualisering handlar om att förvandla det givna i 

människans identitet till en uppgift. Det är denna förvandling som präglar dagens 

samhälle. Förr föddes människor in i tillhörigheter som kunde vara av olika karaktär. 

Livet sågs mer som en gåva, för vissa mer välkommen än för andra. I dagens samhälle 

handlar livet om att individer får en mer eller mindre reell möjlighet att välja det liv 

de vill ha och sen är det upp till var och en att försöka lyckas med detta så gott det går 

på egen hand. Bauman benämner detta som att människan skapar autonomi de jure 

men inte nödvändigtvis de facto. Det autonoma självförverkligandets möjligheter är 
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alltså något vi människor själva skapar och väljer, men det är inte alltid vi kan 

realisera det (Bauman, 2002, s.171-176). 

 Bauman menar alltså att identitetsskapande har blivit svårare i dagens 

samhälle. Han menar till exempel att människors yrken förr fyllde en mycket 

tydligare funktion i detta sammanhang än vad det gör idag. Förr var det arbete 

människor fick i tidig ålder ofta ett arbete som de sedan behöll genom sina liv. På det 

sättet fyllde arbetet en form av identitetsskapande funktion som Bauman menar 

saknas idag när det är ovanligt att människor behåller ett och samma arbete genom 

hela livet. Människor i dagens samhälle måste i allt högre grad vara beredda på att 

saker och ting ständigt kan förändras. Hon tvingas till att ständigt vara på väg utan 

löften om vila och tillfredsställelsen i att slutligen komma fram till de mål hon sätter 

upp för sig själv. Det finns alltså, menar Bauman, en ständigt närvarande oro för att 

den trygghet som kanske just för stunden infinner sig inte ska vara långvarig. Tidigare 

var målen klart bestämda för vad var och en skulle göra med sina liv och människors 

uppgift var snarare att på ett bra sätt lyckas välja medel för att uppnå dessa mål. I 

dagens samhälle är det inte längre valet av medlen för att lyckas med livsuppgiften 

som är det problematiska. Istället är det själva uppgiften i sig som är det 

problematiska. En illustration av detta nya moderna livstillstånd är en arbetssökande i 

England som profilerade sig med följande annons: ”Har bil, kan resa, inväntar 

förslag” (Bauman, 2002, s.178-179). 

 Identitetsbyggandet är ett individuellt projekt, men människor söker sig 

samman för att så gott det går slippa göra det helt individuellt. Alla påverkas av 

globaliseringen, individualiseringen och privatiseringen och därför söker sig 

människor till andra för att inte behöva konfrontera de problem som dessa fenomen 

skapar helt på egen hand. Härigenom är identitetsupplevelsen alltid knuten till känslan 

av grupptillhörighet. Det är svårt att bedöma huruvida människor i grupp faktiskt kan 

lyckas försäkra sig mot de risker som den nya samhällsutvecklingen ständigt utsätter 

individer för. Men bara känslan av att människor tillsammans med andra människor 

faktiskt försöker och att de därmed inte är helt ensamma, gör att de kan pusta ut och 

få lite andrum då och då (Bauman, 2002, s.184-185). 

 Även om Baumans perspektiv kan verka lite ensidigt, det finns till exempel 

sociologiska beskrivningar om hemlösa i Chicago och hur de som tillhörde denna 
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samhällsgrupp under 20-talet ständigt också var tvungna att vara beredda på 

förändringar etc. (Anderson, 2008), så ligger det nog ändå mycket i det han säger om 

att människor i västvärlden befinner sig i en otrygg samhällsform där tydliga 

upplevelser av kontinuitet, ordning och kontroll saknas.  

 

Interaktionsritualer 

 Randall Collins talar om betydelsen av interaktionsritualer i förståelsen av 

människors sociala liv. Gemenskap, solidaritet, förändring i det sociala livet etc. är 

alla aspekter av människors liv som har att göra med interaktionsritualer (Collins, 

2004, s.3). Collins skriver om fysisk närvaro som en viktig del i förståelsen av 

gemenskapsskapande processer. Människor väljer till exempel att gå på 

sportevenemang trots att TV förmedlar en bättre översikt och helhetsbild av själva 

matchen. Till stor del gör människor detta på grund av den entusiasm och den 

gemenskap som byggs upp tillsammans med andra runt om på läktarna under 

matchen. Idrottsevenemang har en förmåga att producera upplevelser av rituell och 

ceremoniell karaktär som förenar människor (ibid, 2004, s.57-59). Fysisk närvaro gör 

det nämligen enklare för människor att uppfatta andras signaler, uttryck, reaktioner, 

för att kunna bekräfta ett gemensamt fokus på det som pågår, vilket bidrar till en 

intersubjektiv förståelse av varandra (ibid, 2004, s.64). 

 Trots den elektroniska revolutionen som bidrar till allt färre face-to-face 

möten kommer människor fortfarande att söka efter tillfällen då de tillsammans med 

andra kan producera känslor av gemenskap i fysisk närvaro med varandra (Collins, 

2004, s.63).  

 Sportevenemang, menar Collins, bidrar till relativt starka känslor av solidaritet 

bland publiken eftersom den just enas som en samlad enhet. Publiken agerar 

kollektivt och klappar, buar, hejar på vid samma tillfällen. Känslan av den kollektiva 

solidariteten och identiteten når höga höjder vid sådana evenemang (Collins, 2004, 

s.82). 

 Den kollektiva gemenskaps- och solidaritetsfrämjande processen kräver en 

symbol för att känslan av dessa krafter ska kunna förlängas och fortsätta verka. För 
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supportrar är denna symbol laget och de visar upp solidariska sidor genom olika 

emblem, kläder och gemensamma sånger och hejaramsor. Collins menar vidare att 

känslorna av gemenskap, solidaritet, identitet under idrottssammanhang endast 

uppstår i samband med själv evenemangen. Det handlar således om så kallade 

”secondary group identities”; gruppmedlemmar som inte känner varandra personligen 

producerar gemensamt en grupp- och identitetskänsla. På grund av detta måste 

upplevelsen av den kollektiva enande kraften därför ständigt förnyas, till exempel 

genom att en fotbollssupporter följer alla eller flera matcher under en säsong (Collins, 

2004, s.83). 

 

Sångers och ramsors betydelse för identitetsskapande 

 Kjell Granström, professor i pedagogik, har i en sociologisk studie undersökt 

sånger och hejarramsors betydelse för identitetsskapande bland ishockeysupportrar. 

Han menar att lagsporter som ishockey och fotboll erbjuder identitetsskapande 

processer på ett annat sätt än vad individuella sporter (golf, tennis etc.) gör. En 

anledning till det är att hejarramsor och sånger är vanligt förekommande under 

lagsportsmatcher. Sånger, ramsor och rytmen i dem kan ses som kollektivt 

uttryckande av känslor. Därför går det även att säga att de visar prov på den sociala 

identitet som supportrar delar med varandra och laget vid ett visst tillfälle, till 

exempel under en match. Han skiljer på fem olika typer av känslor som skapas i 

samband med sångerna och ramsorna; solidariska, uppskattande, uppmuntrande, 

kärleksuttryckande och känslor som förenar supportergruppen med laget i en slags 

gemensam lagenhet. Förutom sånger och ramsor om det egna laget existerar även 

ramsor och sånger om domare, motståndarlag och om motståndarlagets supportrar. 

Identitetsskapandet blir som tydligast i interaktionen mellan olika grupper eftersom 

det då bildas gränser för vilka som tillhör vilka. Det kan handla om att en 

supportergrupp sjunger negativt om motståndarlagets supportergrupp eller att det 

sjungs positivt om det egna laget eftersom man som supporter även då sänder tydliga 

signaler om vilka som ingår i gruppen, i supporterskapet (Granström, 2012). 
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Supporterskap och identitet 

 Magnus Engstrand, religionsvetare och skribent, beskriver i sin bok Fotboll 

och Religion åskådarnas relation till spelet. Han beskriver att det skett en förändring 

angående denna relation. Tidigare var åskådarna relativt passiva i sitt 

fotbollsbetraktande. Under 70-talet blev supportrarna mer aktiva eftersom de ville 

visa sin identitet med det egna laget så att de tydligt kunde särskilja sig från 

motståndarlags supportrar. Dock var engagemanget fortfarande relativt passivt. Under 

80-talet förändrades dock supporterkulturen på ett mer radikalt sätt. Engagemanget 

för fotboll har ökat och supportrar deltar mer aktivt i det som hör fotbollen till. En 

slags känsla av att man som supporter kan påverka skeendet på planen tycks ha 

infunnit sig under denna period. Genom engagemang tycks supportrar tro att de kan 

påverka lagens öden (Engstrand, 2003, s.133-134). Känslan av närvaro, som inte går 

att uppleva framför TV:n, är en starkt bidragande orsak till varför supportrar får en 

känsla av att de kan påverka. Engagemanget, hejarramsor, reaktioner på spelet bidrar 

till att supportrar tycker sig kunna påverka interaktionen ute på fotbollsplanen (ibid, 

2003, s.135).  

 

Hegemonisk maskulinitet 

 Hegemonisk maskulinitet ses som det manliga idealet sett över en historisk 

och social kontext. Genom massmediers förmedlande bild, skoluppfostran etc. målas 

den hegemoniska maskuliniteten upp som det ideala sättet att vara man på. Det 

hegemoniskt maskulina och dess attribut skapas inte på samma sätt som det feminina 

eller homosexuella. Denna hegemoniska maskulinitet bygger på heterosexuella mäns 

nedvärdering av det kvinnliga könet, men även på att homosexuella män och andra 

pojkar och män utanför den hegemoniska gruppen beskrivs som töntiga, mesiga, 

klantiga etc. Dock kan bilden förändras då undertryckta grupper kan utmana denna 

dominerande bild (Messerschmidt, 2005, s.198, Connell, 2008, s.115-117). 

 Det är få män som lever upp till en standard av hegemonisk maskulinitet men 

män drar ändå fördelar av denna praktik då de tillgodogör sig den patriarkaliska 

utdelningen. På detta sätt, genom ett ständigt överordnande och underordnande, 
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förblir den hegemoniska maskuliniteten och de handlingar som den för med sig (bland 

annat våldsamt beteende) allmänt accepterad (Connell, 2008, s.117-118). Genus är 

emellertid något som skapas i människors socialisation med andra människor. På så 

sätt kan ett flertal olika former av maskulinitet existera (ibid, 2008, s.12). 

 Dock är det viktigt att förstå olika komponenter i den sociala strukturen. 

Enbart genus kan exempelvis inte förklara olika former av maskulinitet. Klass, 

etnicitet etc. är andra viktiga komponenter i en vidare förståelse av olika sorters 

maskulinitet (Connell, 2008, s.112-114). 

 

Metod 

 I min metodologiska diskussion använder jag mig av sociologerna Alan 

Bryman och Patrik Aspers. Bryman poängterar att den kvalitativa forskningen har en 

styrka när det handlar om att på ett djupare plan studera mänskliga fenomen. Bryman 

går även genom fördelarna med en viss sorts intervjuteknik. Aspers beskriver 

fördelarna med deltagande observation och den tematiskt inriktade intervjumetoden, 

men även vad som är viktigt att tänka på när man som forskare använder sig av dessa 

metoder. 

 

Val av metod 

 Jag har valt att arbeta med kvalitativ metod då mina frågeställningar handlar 

om hur identitetsskapande processer bland fotbollssupportrar till Malmö FF går till 

och varför dessa processer är viktiga för skapandet av identitet och känslor av 

gemenskap. Bryman beskriver hur kvalitativ forskning är att föredra när forskning går 

ut på en djupare förståelse av ett visst fenomen. Forskaren kan utifrån en sådan 

förståelse analysera varför det som sker faktiskt sker och vilken funktion detta har för 

det som forskaren intresserar sig för. Den kvalitativt inriktade forskaren har en vilja 

att förstå en social verklighet på samma sätt som de aktörer som befinner sig inom 

den förstår den. Det är i ett direkt samspel med dessa aktörer som forskaren kan ta del 

av deras sociala värld för att sedan kunna reflektera över den (Bryman, 2011, s.362). 
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Precis så som Bryman beskriver en kvalitativt inriktad forskares roll tänker jag 

studera ett antal MFF-supportrar. Genom att delta som supporter under matcherna och 

genom ett direkt samspel med supportrarna, kommer jag att kunna förstå hur 

identitetsskapande processer i klacken går tillväga. Förhoppningsvis kan jag i 

förlängningen även förstå varför dessa känslor av identitet och gemenskap är viktiga 

för dessa människor. 

 Betydelsen av självreflektion är viktig, framförallt i kvalitativ forskning. Det 

är jag som forskare som måste tolka och reflektera över något som jag själv är 

delaktig i att skapa. Om jag lyckas förhålla mig självkritiskt och ständigt funderar och 

reflekterar över vad som sker och även ständigt redovisar att det är jag och ingen 

annan som tolkar och reflekterar över mitt material, kan forskningen bidra till en 

förståelse för betydelsen av supporterskapet för dessa människor.  

 I studien använder jag mig av deltagande observation och en tematiskt öppen 

intervjuteknik. Användningen av denna metod är vanligt förekommande när forskaren 

försöker sig på en djupare förståelse av ett samhällsfenomen (Aspers, 2011, s.13-14, 

21). 

Deltagande observation 

 Jag har observerat fem allsvenska fotbollsmatcher där Malmö FF varit 

hemmalag i samtliga. Patrik Aspers som skriver om etnografisk forskning i sin bok 

Etnografiska metoder, lägger stort fokus på att man som forskare måste hitta en bra 

balans mellan att vara integrerad i fältet och att vara helt uppslukad av fältet. 

Forskaren bör vara engagerad i aktiviteterna men inte för mycket. Forskarens uppgift 

är att observera, men för att förstå de situationer som jag är intresserad av krävs det 

också att jag aktivt deltar. Forskaren bör delta i samtal, ställa frågor och läsa på om 

det som studeras. Tanken med detta är att jag som forskare då på ett bättre sätt 

kommer att kunna förstå helheten (Aspers, 2011, s.109-111). Att hitta en balans har 

inte alltid varit det lättaste. Emellanåt har jag varit så pass uppslukad av matcherna att 

jag kanske missat händelser som kunnat vara av relevans för min studie. Som helhet 

har jag emellertid också kunnat få ut mycket av mina observationer på grund av att 

jag intagit en så kallad fullständig deltagares roll. Eftersom jag under mina 

observationer framstått som vilken fotbollssupporter som helst, har jag även kunnat 
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göra en del fältintervjuer. Dessa har bidragit till en än bredare insamling av material 

och jag har på så sätt fått ut mer av mina deltagande observationer (Bryman, 2011, s. 

380-381, 388-389).  

 Under mina observationer har jag främst fokuserat på det som skapar känslor 

av gemenskap i klacken. Jag har inför observationerna ställt mig frågan om hur 

supportrarna ger utlopp för sin passion. Vilken roll spelar sånger, ramsor och kläder? 

Sådana frågor kan hjälpa mig att få svar på varför det är viktigt för supportrarna att 

vara på plats under matcher. 

 

Intervjuer 

 Mina intervjuer med MFF-supportrar bygger på teman som supporterskap, 

ungdomars vardag och vad de har för framtidsvisioner. Tanken med detta är att först 

och främst studera vad supporterskapet enligt de intervjuade går ut på. Är det mer en 

bara fotbollen? Vad i supporterskapet är det som får en fotbollssupporter att känna en 

så stor passion att han lägger ner så mycket tid av sitt liv på det? Genom att jag även 

ställer frågor om deras allmänna livssituation och deras tankar om framtiden kan jag 

förstå supporterskapet i en djupare bemärkelse, nämligen varför det är så viktigt för 

dessa människor. Går det att koppla deras beskrivningar om supporterskapet till 

sociologiska teorier om den moderna samhällsutvecklingen och behovet av 

identitetsskapande i dagens svenska samhälle? 

 För att kunna diskutera de teman jag finner ha väsentlig karaktär använder jag 

mig av några grundläggande frågor. Exempel på sådana frågor är: Varför går du på 

matcher? Vad anser du om ungdomars arbetsmöjligheter? Hur ser du på din framtid? 

Intervjuerna har karaktären av ett vanligt samtal snarare än en klassisk intervju där jag 

som forskare tydligt avskiljs från de intervjuade. Anledningen till varför jag använder 

mig av denna intervjuteknik är idén om att forskaren och den intervjuade påverkar 

varandra och att detta i grunden är ofrånkomligt. Forskaren bör helt enkelt använda 

sig av samtalets logik samt använda sig av sin vardagskunskap snarare än att gå in i 

rollen som forskare (Aspers, 2011, s.144-145). Intervjuerna är inte särskilt 

strukturerade eftersom jag vill låta intervjupersonerna röra sig i olika riktningar i 

samtalet för att jag som forskare ska kunna bilda mig en uppfattning om vad som är 
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relevant och viktigt för just min forskning (Bryman, 2011, s.412-413). Eftersom jag 

själv brukar gå på många fotbollsmatcher och delar de intervjuades intresse för MFF, 

är denna intervjumetod ett sätt för mig att på ett mer nyanserat sätt kunna studera 

MFF:s och supporterskapets betydelse för de intervjuade. 

 De jag har intervjuat är bekanta som jag ofta stöter på i klacken under MFF:s 

matcher. Det kan finnas en viss fördel med detta. Dels har det varit ganska enkelt att 

få tag i personer att intervjua. Att de är bekanta kan också göra att de lättare kan vara 

öppna under samtalen vilket kan ge mig ett djupare och bättre material. Å andra sidan 

kan det faktum att vi är bekanta medföra att personerna kanske vill bevara den 

relation vi har till varandra sedan tidigare och därmed kanske de inte öppnar sig så 

som de eventuellt skulle göra inför en främling. Det finns alltid för- och nackdelar 

med urvalet i en vetenskaplig undersökning. 

Presentation av intervjupersoner 

 IP1 är 19 år gammal och går sista året på gymnasiet. Han jobbar extra i en 

livsmedelsaffär. Han intresserade sig först för MIF Redhawks (ishockey), men har 

sedan han var liten även hängt med sin pappa till MFF:s matcher. Under senare år har 

dock passionen för MFF blivit det stora och intresset för klubben är stort. Ser i stort 

sett alla hemmamatcher, åker ibland på bortamatcher. 

 IP2 är 22 år gammal och arbetar på en restaurang. Han har inför HT 2012 för 

första gången sökt en universitetsutbildning. Har följt MFF under en lång tid. Ser alla 

hemmamatcher, åker ibland på bortamatcher. 

 IP3 är 22 år gammal och läser andra året på en humanistisk institution vid 

Lunds universitet. Han kombinerar denna utbildning med kurser om 

projekthandledning. Har följt MFF sedan han var liten, går på alla hemmamatcher och 

åker på en hel del bortamatcher. 

 IP 4 är 22 år gammal och studerar ett samhällsvetenskapligt ämne vid Lunds 

universitet men arbetar även extra på en stormarknad. Är medlem i supportergruppen 

Supras, går på alla hemmamatcher och åker på i stort sett alla bortamatcher. 
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 IP5 är 22 år gammal och läser på kandidatnivå på universitetet. Han har ett 

återkommande sommarjobb som lagerarbetare. Han har ett långvarigt MFF-intresse 

och försöker åka på de flesta bortamatcher. 

Etisk diskussion 

 Det finns ett antal etiska principer som gäller för forskning. 

Informationskravet handlar om att de som studeras ska få veta om den aktuella 

forskningen. Samtyckeskravet innebär att de som studeras själv måste få välja om de 

överhuvudtaget vill vara med i undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om 

anonymitet för dem som studeras och slutligen handlar nyttjandekravet om att det 

insamlade materialet endast får användas till forskningen. Principerna bör ses som 

riktlinjer och inte som något som måste följas till punkt och pricka (Bryman, 2011, 

s.131-132).  Mina intervjupersoner är emellertid anonyma trots att de själva ansåg att 

detta inte var nödvändigt. De menade att inga känsliga uppgifter diskuterades under 

intervjuerna.  

 

Analys 

 I min analys presenterar jag en rad olika teman. Dessa teman är relevanta för 

min studie då de tar upp olika aspekter av de känslor av identitet och gemenskap som 

jag fokuserar på i studien.  

 Det första temat som presenteras behandlar en slags lojalitet som supportarna 

känner för MFF. Supportrarna beskriver det som en slags skyldighet att gå på alla 

matcher. I anslutning till detta tema diskuteras en del av det som Engstrand behandlar 

i sin studie om fotboll och religion. Lojalitetsaspekten pekar på att supporterskapet 

fyller en identitetsskapande funktion. 

 Därefter diskuterar och analyserar jag de känslor av gemenskap som 

intervjupersonerna beskrivit som viktiga i supporterskapet. Här presenterar jag vad 

intervjupersonerna har sagt om gemenskap, men även vad jag själv upplevt som 

tecken på gemenskap när jag observerat supportrarna.  
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 Detta avsnitt innehåller först en allmän diskussion om gemenskapen som en 

viktig del i supporterskapet. Denna diskussion anknyter till Collins teorier om 

interaktionsritualer. Exempel på hur sådana interaktionsritualer uppstår bland MFF-

supportrarna ges och även Granströms studie om ramsors och sångers betydelse för 

identitetskapande och skapandet av gemenskap behandlas.  

 Utöver denna allmänna diskussion fokuserar jag även på den maskulina 

gemenskapsaspekten. Här använder jag mig av Connells teorier om maskulinitet. 

Detta tema har relevans för studien då den främst omfattar män.  

 Dessutom diskuterar jag Baumans tankegångar om att det är i lokala 

angelägenheter som människor kan handskas med frågor om identitet och gemenskap 

i en globaliserad värld, varvid jag ser supporterskapet som ett typexempel på sådan 

lokal förankring. 

 Det tredje temat berör de intervjuades allmänna livssituation och deras tankar 

om framtiden. Detta tema handlar i första hand inte om supporterskap utan används 

för att förstå Baumans tankegångar om det moderna samhället genom 

intervjupersonernas egna uppfattningar om sina liv. Temat är viktigt för att kunna 

förstå varför supporterskapet faktiskt är så viktigt för de intervjuade. 

 Det sista temat berör känslan av oföränderlighet och stabilitet över tid. 

Intervjupersonerna talar om MFF och supporterskapet som något de inte kan byta 

bort. Denna inställning hos supportrarna överensstämmer med Baumans framhållande 

av behoven av ordning, kontroll och kontinuitet som centrala för människors 

välmående. 

Lojalitet 

 Frågan som inledde mina intervjuer lyder: ”Varför går man på matcher?” En 

första reaktion på denna fråga var att flera av de intervjuade beskrev anledningen som 

ett slags självpålagt tvång.  

Man har inget val typ… jag har alltid sett det som ett jobb litegrann, det är ens 

uppgift att gå dit (IP3) 

Samma person beskriver vidare att han inte alltid ens tycker det är kul att gå dit, men 

att han ändå gör det eftersom han älskar sitt lag. Det är något som han har intresserat 
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sig för sedan han var liten. Att det till och med är en slags skyldighet att närvara vid 

matcherna är något som också en annan intervjuad beskriver. Supporterskapet kräver 

detta som något oundvikligt. 

Inget snack om att inte gå på match, för mig är det oundvikligt (IP4) 

Det här citatet visar på lojalitet. Han går alltid på MFF:s matcher och det finns aldrig 

något som står i vägen för att han ska gå på match. Flera intervjupersoner har berättat 

om tillfällen då det har gått dåligt för laget under en period. De har då faktiskt tvekat 

om det verkligen är värt att exempelvis åka iväg på en bortamatch. Ju närmare den 

dagen kommer, beskriver emellertid intervjupersonerna att viljan att gå på match 

kommer tillbaka. De älskar sitt MFF och därför lägger de även ner fortsatt tid på det. 

En av de intervjuade talar så starkt om supporterskapet att han faktiskt känner en slags 

framtida oro över ett minskat intresse på grund av framtida familjeplikter etc. 

Supporterskapet fyller på detta sätt en viktig identitetsskapande funktion för honom i 

hans nuvarande liv och har också blivit en samvetsfråga. 

 Det verkar alltså existera en känsla av skyldighet eller plikt att gå på matcher 

och därmed ge stöd till sitt lag. Skyldigheten eller plikten skulle kunna uttryckas som 

att supportrarna slutit en slags pakt med laget. Denna innebär ett ömsesidigt beroende 

där spelarna känner ett stöd från supportrar vilket får dem att prestera bättre, vilket i 

sin tur supportrarna uppskattar och gläds över. Det talas allt oftare om publiken som 

den tolfte spelaren i fotbollssammanhang. Klacken har på så vis rent sportsligt även 

blivit viktig för klubbarna (Engstrand, 2003, s.135). Att känna en skyldighet att gå på 

matcher för att stödja sitt lag vittnar om att supporterskapet fyller en 

identitetsskapande funktion. Att supportrar ibland ställer upp och går på matcher för 

att stödja sitt lag trots att de egentligen inte känner suget just den dagen visar prov på 

att supporterskapet är väldigt viktigt och att de identifierar sig med både klubben och 

själva supporterskapet.  
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Gemenskapen 

 Förutom den beskrivna skyldigheten handlar supporterskapet, enligt de 

intervjuade, mycket om gemenskapen. Alla intervjuade har talat om gemenskapen 

som en viktig förklaringsfaktor till varför de går på fotboll överhuvudtaget. Intresset 

för fotbollen är givetvis en stor del i det hela, men fotbollsmatcher är också något det 

går att läsa om eller se på TV. Att istället uppleva matcher på plats handlar om så 

mycket mer än bara själva spelet. 

Det är kul att gå med riktigt många, att man känner att man är riktigt många, att man 

låter mycket (IP2) 

Känslan runt omkring med allting, vad det nu innebär, att ta en öl med vänner innan 

match… det är så mycket mer än bara fotbollen (IP1) 

Citaten visar tydligt hur närvaroupplevelsen är mer än bara sporten i sig och att 

upplevelsens betydelse och djup förändras när supportern tillsammans med flera 

andra får ta del av gemenskapskänslor. Intervjupersonerna beskriver även att de aldrig 

känner sig ”otaggade” under matcher. Under mina observationer har jag aldrig 

upplevt någon totalt tystnad, inte ens när MFF blir utspelade. Collins menar att den 

fysiska närvaron är viktig för interaktionsritualer. Interaktionsritualer bidrar till en 

intersubjektivitet mellan människor när dessa människor fokuserar på något 

gemensamt. Denna intersubjektivitet kan leda till ökade känslor av entusiasm och 

gemenskap på grund av ett gemensam fokus av något. Det som sker är att människor i 

interaktionsritualer kan reagera på varandras signaler, minspel, gestikuleringar etc. 

(Collins, 2004, s.3, 57-59, 64). 

 Jag har under mina deltagande observationer stått i klacken (den ena kortsidan 

som befinner sig bakom det ena målet). I klacken befinner sig de supportrar som 

förutom att se matchen även vill stödja laget med sånger, ramsor, dans etc. En så 

kallad klackledare står längst ner i klacken, närmast det ena målet med ryggen vänd 

mot planen. Det är han som väljer vilka sånger som ska sjungas och när det ska göras. 

Han manar på publiken att sjunga allt högre etc. Supportrarna reagerar på vad han 

skriker och med väldigt få undantag får klackledaren i stort sett alltid den respons han 

vill ha av klacken, nämligen en total hängivenhet till de ramsor och sånger som ska få 

fart på laget ute på plan. Vid tillfällen då MFF gör viktiga mål som tar dem upp i 
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ledning infinner sig ett tillstånd av totalt kaos. Folk blir som tokiga, de hoppar upp 

och ner, jublar, spiller ut sina öl och det existerar en total känsla av eufori bland 

supportrarna. Denna eufori måste till stor del vara präglad av just det Collins ser som 

betydelsefullt med den fysiska närvaron. På grund av att klacken och även den övriga 

publiken är där och fokuserar på något gemensamt, uppstår det kollektiva solidariska 

känslor. 

 Collins menar vidare att det förutom den fysiska närvaron även krävs 

symboler för att sådana kollektiva solidariska känslor av gemenskap ska kunna 

infinna sig. De är viktiga för att dessa känslor ska kunna förlängas och vara fortsatt 

verksamma för människor som ingår i samma typer av interaktionsritualer (Collins, 

2004, s.83). Förutom de ljusblåa (MFF:s färger är ljusblått och vitt) tröjor, flaggor och 

halsdukar som flera av supportrarna går klädda i, har sånger och ramsor en viktig del i 

den symbolaspekt som Collins beskriver. Det är kanske till och med den symbol som 

är mest effektiv för den upplevda gemenskapen. Granström hävdar att sånger, ramsor 

och rytmen i dem, är avgörande för identitetsskapandet under idrottsevenemang. I 

lagsportsevenemang är sånger och ramsor vanligare än vid individuella sporter och 

det är enligt honom delvis på grund av detta som lagsporter även genererar känslor av 

identitet och samhörighet med de övriga supportrarna och laget (Granström, 2012, 

s.133-134). Ramsor kan, på grund av att de kan ses som kollektiva känslomässiga 

uttryck av den tillfälliga stämningen i klacken, ses som tecken för sociala identiteter 

delade av supportrarna under en viss tidpunkt (ibid, 2012, s.136). I stort sett alla de 

sånger som sjungs i MFF-klacken innehåller ord som ”vi”, ”vår”, ”vårat” etc. 

Exempel på sånger och ramsor:  

”Till attack kämpa på för vår färg den himmelsblå Hela vägen ska vi gå och sedan 

SM-guldet nå” 

”Ett skott ett mål för Malmö 

Åh MFF Vi älskar Malmö FF Vi sjunger, vi krigar, vi älskar vårt lag”  

 

”Vi älskar MFF Åh, vårat MFF Det är vårt lag 

Sha-la-la-la 

Det som betyder mest Det är vårt MFF Åh, vad vi älskar MFF Det är vårat lag”  
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Dessa exempel på sånger och ramsor genererar den tydliga vi-känsla som Granström 

beskriver och bidrar starkt till känslor av gemenskap och att supportrarna kan 

identifiera sig med varandra och laget. Supportrarna delar genom sångerna en 

gemensam aktivitet och producerar också denna aktivitet gemensamt.  

 

 En av de intervjuade talar mycket om evenemanget med sånger, hur supportrar 

klär sig etc. Det är mycket folk på plats, det sjungs sånger och det verkar betyda så 

mycket för staden Malmö. Han menar att MFF på något vis enar staden Malmö. Det 

finns en gemenskap och en värme i detta och en annan intervjuperson talar även om 

en slags trygghetskänsla i supporterskapet. Känslan av det folkliga och gemenskapen 

beskrivs som tidiga och starka minnen av att gå på fotboll. De intervjuade beskriver 

att själva fotbollsintresset har ökat ju äldre de har blivit, men det är inte bara det som 

är källan till varför intresset att gå på match har förstärkts. En stor del i det hela är allt 

runt omkring. Att gå med vänner, ta en öl innan match, stå och sjunga tillsammans. 

En ung man berättar att han många gånger har varit på matcher ensam, men att han 

aldrig känt sig ensam. Han beskriver det som att han alltid hittar någon eller några att 

stå med. Att gå till matcher ensam, men väl på plats inte känna sig ensam, tyder på en 

stark gemenskap bland supportrarna.  

 

Den maskulina gemenskapen 

 En del av den aggressiva stämning som ibland råder på fotbollsläktaren kan 

bero på den maskulina miljö som infinner sig på läktaren, främst då i klacken. 

Aggressivt beteende och våldsamt uppförande är vanligare bland män än kvinnor 

(Connell, 2008, s.263). Men Connell lyfter fram att det inte enbart går att beskylla 

maskulinitet i sig själv som orsaken och upphovet till sådana känslouttryck. Han 

menar att andra komponenter, som klass, etnicitet, ålder etc. är viktiga i en djupare 

förståelse av maskulinitet (ibid, 2008, s.112-114). Under mina deltagande 

observationer har jag sett att det framförallt är unga vuxna män (20-25 års ålder) som 

visar upp dessa känslor. Kanske kan detta ha att göra med de filmer om 

fotbollshuliganism som blivit mer och mer populära på senare år. 
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Jag tror att mycket av ökningen av engagemanget för MFF och framförallt varför det 

är så många unga som börjat följa laget kan ha att göra med filmer som Green Street 

Hooligans och Football Factory (IP3) 

Citatet pekar på att vissa filmer om huliganism enligt en av de intervjuade kan ha 

förklaringskraft för varför engagemanget för supporterskap har ökat. I dessa filmer är 

aggressivt beteende och våldsamt uppförande bland män vanligt förekommande. 

Detta kan vara en bidragande förklaring till den aggressiva stämning som uppstår 

under matcherna.  

 En annan betydelsefull komponent i en förståelse av den maskulina 

läktarmiljön är den beskrivna passionen för fotbollen och det identitetskap som de 

intervjuade menar att MFF medför. Passionen och den identitet som 

intervjupersonerna talar om och som jag även själv upplever på plats, är viktiga i en 

förklaring av den aggressiva stämning som ibland uppstår. Den aggressiva 

stämningen uppstår oftast i samband med att motståndarlagets supportrar sjunger 

förödmjukande sånger om MFF, eller när domarna dömer emot MFF, eller när det går 

dåligt för MFF. Det är alltså i samband med situationer när bilden av MFF skadas 

eller hotas som den aggressiva stämningen uppstår. En anledning till att den utvecklas 

tycks därför bero på att supportarna tydligt identifierar sig med klubben och därför 

känner sig kränkta vid sådana situationer.  

 Detta är även något Engstrand beskriver angående fotbollssupportrar. Han 

menar att om ett fotbollslag blir en del av en supporters identitet så är det inte så 

konstigt att känslorna blir så starka. Supportrar identifierar sig med klubben i alla 

lägen och en förlust kan ses som en slags kränkning av deras identitet (Engstrand, 

2003, s.154-155). På ett sådant sätt går det att förstå den aggressiva stämning som 

råder bland män på en fotbollsläktare, inte enbart på grund av maskulinitet, utan i 

samband med en annan viktig identitetsskapande komponent, nämligen relationen, 

passionen, identifikationen etc. till fotbollsklubben och supporterskapet.  

 Förutom den identitetskapande komponenten i supporterskapet går det även att 

hitta andra förklarande faktorer till beteendet. Det finns exempelvis de som oftare 

visar prov på detta aggressiva beteende än andra. I en närmare undersökning av just 

den aggressivitet som råder på fotbollsläktare, skulle det vara intressant att till 

exempel studera just vilka de är som oftare står för den typen av beteende och försöka 
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förstå varför. Viktiga faktorer skulle exempelvis klasskillnad och ålder kunna vara. 

Connell lyfter fram flera komponenter som vidgar synen på maskulinitet och låter oss 

därmed också bättre förstå varför män beter på ett visst sätt i olika sociala 

sammanhang. Att förstå att män också behöver utrycka känslor, till exempel sin 

passion till sitt favoritlag, kan kanske medföra en djupare förståelse av det som annars 

kallas för typiskt mansbeteende. En av de intervjuade menar att han i andra 

sammanhang inte har någon aggressiv framtoning, medan han på en match kan skrika 

och uppträda aggressivt. Han menar att han lätt rycks med i den aggressiva 

stämningen som ibland infinner sig under matcher. På fotbollsarenan är det tillåtet att 

ge uttryck för aggressivitet och känslor på ett annat sätt än vad det är i andra 

vardagliga sammanhang. Det är kanske så att män, på grund av de hegemoniska 

maskulina mansideal som existerar i samhället, inte tillåts uttrycka känslor på samma 

sätt som kvinnor i andra vardagliga sammanhang, medan de på fotbollsarenan kan 

kanalisera sådana känslor. Medvetenheten om att män på fotbollsarenan får ett 

sällsynt tillfälle att uttrycka starka känslor av passion och kärlek för ett fotbollslag och 

för den egna supportergruppen, bidrar till en djupare förståelse av manligt beteende. 

Maskulint beteende på fotbollsläktare tar inte endast uttryck i form av aggressivt och 

våldsamt beteende. De mer passionerade aspekterna av läktarkulturen har 

uppmärksammats för lite. 

 På fotbollsläktaren existerar en allmänt manlig, grabbig jargong och därmed 

även andra sidor av maskulinitet som inte har att göra med regelrätt aggressivt eller 

våldsamt beteende. Det finns ett visst sätt att uttrycka sig på och manliga supportrar är 

i regel väldigt högljudda. Könsord är vanligt förekommande liksom ryggdunkningar 

och andra sätt att fysiskt visa sin manlighet på. Den grabbiga, skämtsamma 

stämningen kan till exempel ta sig uttryck i form av att någon ”är en jävla hora” med 

ett efterföljande överdrivet skratt. Inför matcher samlas supportrar, i stort sett endast 

män, på barer och pubar för att dricka öl, röka cigaretter, sjunga sånger och prata 

strunt. Det som diskuteras är främst vilken uppställning tränaren bör välja inför 

matchen eller vilken typ av tifo (ett läktararrangemang som anordnas av supportrarna 

med hjälp av ballonger, konfetti, banderoller och flaggor med mera) som kommer att 

anordnas i matchinledningen etc. Fokus ligger alltså framförallt på fotbollen. Det 

dricks i stort sett endast öl, på arenan serveras det överhuvudtaget inte något annat 

alkoholhaltigt än öl. Överlag är det en maskulin och grabbig gemenskap som delas av 
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supportrarna. Även en del kvinnor går på matcher, framförallt yngre, men dessa är 

starkt underrepresenterade i klacken. De kategoriska maskulina uttrycken, som den 

ovan beskrivna jargongen representerar, överensstämmer väl med Connells 

beskrivningar av den hegemoniska maskulinitetens gruppstärkande funktioner. 

Lokal förankring – där gemenskapen situeras 

 Det är också intressant att svenska fotbollsklubbar än så länge är starkt lokalt 

förankrade. På grund av detta är även supporterskapet och den gemenskap som finns 

bland supportrarna lokalt förankrad. Malmöiter håller på MFF, helsingborgare håller 

på Helsingborg, stockholmare på AIK, Djurgården, Hammarby etc. Än så länge har 

inte de globala krafterna kunnat komma åt fotbollsklubbarna på samma sätt som de 

gjort med exempelvis företag. Självklart är även fotbollen påverkad av 

globaliseringen, men den kan ännu inte få lag och dess supportrar att flytta till andra 

städer/länder. Som jag beskrev tidigare, hävdar Bauman att människor försöker 

producera meningsskapande, identitetsskapande, ordningsskapande, känslor av 

tillhörighet etc. i lokala angelägenheter eftersom det endast är där de kan förmå att 

göra det i en värld påverkad av globaliseringen. Detta verkar vara något som stämmer 

överens med supporterskapets tillsynes identitetsskapande och meningsskapande 

syfte. Det är i lokala angelägenheter, i det lokala fotbollslaget som de handskas med 

dessa aspekter. I ett samhälle där kraften i det kollektiva handlandet har försvagats 

och där hoppet om att man som individ eller i grupp kan påverka och förändra 

livsöden har försvagats, är det viktigt att på andra sätt kunna sätta tilltro till något. Om 

arbetet har förlorat sin identitetsskapande funktion och samhället blivit allt mer 

sekulariserat, där människor i allt mindre utsträckning sätter värde på det religiösa, 

kan exempelvis supporterskap fylla en sådan viktig identitets- och 

gemenskapsskapande funktion. I supporterskapet går det att finna den gemenskap som 

blir allt ovanligare i dagens samhälle. De intervjuade har tydligt talat om hur de 

identifierar sig med supporterskapet och hur de sätter hopp till fotbollsklubben. 

 

 

 



26	  

Allmänt om livssituation och framtid 

 Förutom temat om själva supporterskapet och dess betydelse ställde jag även 

frågor om supportrarnas allmänna vardag i syfte att försöka förstå varför 

supporterskapet har blivit så viktigt för de jag intervjuade. Frågorna kretsade främst 

kring arbetsmöjligheter, framtidsutsikter och utbildning. 

 De unga männen uttrycker sig negativt angående ungdomars möjligheter att 

skaffa jobb. Fyra av dem hade olika deltidstjänster, sommarjobb, extrajobb etc. De 

intervjuade var tacksamma över att de hade dessa möjligheter då de menade att flera 

av deras vänner inte hade något jobb och att arbetssituationen för unga överlag inte 

var särskilt positiv.  

Arbetsklimatet för unga är kasst (IP4) 

Jag tycker det är konstigt att man ska behöva åka till Norge för att tjäna pengar då 

det svenska samhället inte alls erbjuder samma möjligheter till arbete samt att man 

dessutom tjänar betydligt bättre i Norge (IP1) 

Dessa citat visar prov på en negativ inställning till unga människors 

arbetsmöjligheter. De intervjuade som har arbeten tror inte att de kommer stanna kvar 

på dessa arbetsplatser någon längre tid. Däremot är någon slags utbildning något alla 

har påbörjat eller i alla fall har planer på att påbörja. Exakt vad de intervjuade har 

tänkt bli i framtiden har de dock inga precisa idéer om. Intresset för en viss utbildning 

är den främsta anledningen till varför de har börjat eller tänker börja studera. Överlag 

verkar framtiden vara något som kan vara lite skrämmande att tala om. För en 

intervjuad handlar den utbildning han påbörjat mer om livserfarenheter än om att han 

är ute efter någon framtida karriär inom ämnesområdet. 

Vill man utbilda sig för just en sak, som man typ så, ja det ska jag jobba med och för 

det behöver jag… då känns de som att man måste plugga i typ 100 år för att komma 

någonstans plus att arbetsklimatet inte är särskilt fint, särskilt för unga (IP4) 

Den intervjuade uttrycker en slags hopplöshet angående utbildningssystemets 

möjligheter att ge arbete. Överlag beskrivs de ungas tillvaro som ganska osäker. De 

intervjuade har lyckats skaffa sig deltidstjänster, extrajobb etc. men menar samtidigt 

att många vänner har det betydligt svårare. Samtidigt är framtiden svår att planera. 
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Ingen av de intervjuade har någon aning om vilket yrke de kommer att ha eller hur 

mycket de kommer att tjäna eller ens vad de kommer att göra om tio år. 

 En av de intervjuade är förutom av fotbollen även intresserad av kultur och 

musik. På grund av detta studerar han kulturvetenskap, något som han kombinerar 

med kurser om projektledning. Att engagera sig i kulturella projekt är något han kan 

tänka sig att syssla med i framtiden. En annan viktig del i valet av just denna 

utbildningsinriktning är för honom den sociala aspekten. När han bestämde sig för sin 

utbildningsinriktning handlade mycket om att kunna lära känna likasinnade med 

samma intressen på den kursen. Om framtiden säger han att han inte har någon aning 

om vad han kommer att tjäna och han försöker att inte tänka så mycket på den heller.  

 Alla intervjuade tycker att framtiden är oklar. Det säger sig självt att det inte 

går att veta exakt hur den kommer att se ut, men de tycker ändå att det är 

problematiskt att tänka på den och de låter allt som oftast bli att tala om den. En av de 

intervjuade tycker att framtiden är jobbig att tänka på eftersom han inte känner att han 

har någon koll på den. En annan av de intervjuade menar att den unga generation som 

de tillhör är väldigt informationssökande och informationsdrivna. Information om vad 

som händer, när det händer, hur det händer etc. är något de ständigt via Internet kan 

ha koll på. När de då inte kan veta så mycket om framtiden, infinner sig en 

otrygghetskänsla. Därför försöker de att inte dra för stora växlar på vad de ska göra i 

framtiden. Istället pluggar de kurser som är intressanta, jobbar lite grann när det 

verkligen behövs och åker på resor för att se världen. Men han lägger till att man 

samtidigt inte får sluta planera och tänka på framtiden eftersom man då inte kommer 

att komma någonvart. 

 Otryggheten inför framtiden verkar existera på grund av en arbetssituation 

som inte är till gagn för unga samtidigt som unga inte riktigt vet vad olika 

utbildningar ska resultera i. På grund av just denna ovisshet om framtida liv och vad 

det kan erbjuda, väljer unga enligt de intervjuade, att inte tänka så mycket på den. 

Samtidigt kan de inte helt sluta tänka på och planera framtiden. De är alltså påverkade 

av det individualiserade samhälle som Bauman lyfter fram i sina teorier. I det 

samhället ställs det krav på att individer själva ska skapa sina egna livsprojekt 

samtidigt som det är svårt att veta hur man ska gå till väga för att lyckas med det. Den 

otrygga tillvaro som Bauman talar om verkar, om inte helt, så i alla fall till en viss del 
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stämma överens med hur mina intervjupersoner upplever sina livssituationer och 

tankar om framtiden. 

Känslor av ordning, kontroll och kontinuitet 

 Om framtiden känns osäker ger fotbollen ett löfte om stabilitet. En ung man 

menar att en viktig aspekt med hela supporterskapet och fotbollen är att detta 

engagemang inte är något som kommer att ta slut eller förändras någon nämnvärt. Det 

kommer alltid finnas där. När livet i övrigt kan ta snabba vändingar, med ny 

arbetsplats, resor, helt enkelt ett liv som inte är lättplanerat, beskriver de intervjuade 

supporterskapet och intresset för fotbollen som något trygghetsskapande eftersom det 

alltid kommer att finnas. Laget finnas kvar.  

Man kan byta arbete, favoritband, musik du tycker om, du kan byta partner till och 

med, men du kan aldrig byta lag (IP2) 

Enligt Bauman är ordningsskapande och känslor av kontroll viktiga för människors 

välbefinnande och entusiasmen för sådana aspekter ökar när okontrollerbara, globala 

och individualiserande krafter försvårat dem. Att laget då alltid finns där, som citatet 

visar och att man inte av andra krafter än ens egna behöver tvingas ge upp 

supporterskapet, bidrar till en känsla av kontroll. Att brinna så starkt och känna en så 

stor passion för ett lag vittnar delvis om att det verkligen existerar en slags 

identitetsskapande funktion i passionen för laget och supporterskapet. Men det visar 

även prov på en slags kontrollmekanism, ett slags organiserande i en vardag som 

kanske inte annars är så organiserad på grund av den tidigare beskrivna framtidsoron. 

Att laget och supporterskapet alltid kommer att finnas där och att man som supporter 

aldrig byter lag förstärker kontinuiteten. Rent hypotetiskt går det att byta lag på 

samma sätt som de intervjuade beskiver att det går att byta favoritmusik etc., men 

intervjupersonerna menar ändå att de inte kan göra det, vilket tyder på att 

supporterskapet medför känslor av ordning, kontroll och kontinuitet för dem. 

 Vidare finns det ett styrande inslag i plikten: en riktigt fotbollssupporter går 

alltid på matcher. Dessutom förbereder sig fotbollssupportrar för matcher allt som 

oftast på samma sätt varje gång. De sitter och dricker öl och småpratar med vänner 

innan match. Efteråt, om det gått bra, går de ut och tar en öl till och pratar igenom 

matchen. Den här delen av supporterskapet verkar ha en viktig ordningsskapande och 
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kontrollskapande funktion i en tillvaro som kanske annars präglas av ett allmänt 

otryggt livstillstånd och en osäker framtid. Intervjupersonernas beskrivningar av 

sådana trygghetskapande stunder i livet samt att de flesta supportrar kontinuerligt 

återkommer till stadion match efter match, speglar det som Bauman framhåller som 

viktiga känslor av ordning, kontroll och kontinuitet. Bauman menar att rutiniserade 

kollektiva handlingar och gemenskap syftar till att skapa ett uns ordning i människors 

liv. På ovan beskrivna sätt verkar detta ske i samband med fotbollen för de supportrar 

jag intervjuat och observerat i min studie. Supporterskapet fungerar på så sätt som en 

slags plattform där dessa behov kan ta sig uttryck. 

Avslutande diskussion 

 Det finns många olika sätt att studera mänskligt beteende. Detta gör att det 

även finns flera sätt att studera fotbollssupportrar, varför supporterskapet är viktigt för 

dem, varför det ibland går över styr och varför det finns huliganer etc. Braun och 

Vliegenthart söker generella förklaringar till fotbollssupportrars våldsamma beteende 

via statistiskt signifikanta faktorer avseende aggressivt spel, ekonomiska betingelser 

och massmediers riktade fokus på huliganism (Braun och Vliegenthart, 2008). Spaaij 

och Anderson kritiserar denna studie och menar att det är viktigt att bredda bilden av 

fotbollssupportern. De menar att det är viktigt att se till flera olika sorters faktorer på 

en gång. Det som pågår på läktarna under matcher, alltså hur supportrarna interagerar 

med varandra, motståndarlags supportrar, övrig publik, domare etc. måste kunna 

förstås mot bakgrund av ekonomiska, politiska, sociala, kulturella faktorer på 

makronivå samtidigt som det finns en viss slags supporterkultur och identitetskap 

bland dessa människor som också är viktiga i förståelsen (Spaaij, Anderson, 2010). 

 Jag tror också att det är viktigt att bredda bilden av fotbollssupportern och se 

till flera faktorer samtidigt. Vad som sjungs och sägs bland fotbollssupportrar är 

naturligtvis viktigt att analysera för att förstå fotbollssupportern och varför 

supporterskapet är så viktigt för honom (för det handlar framförallt om män). Att 

kunna reflektera över supporterkulturer och den identitet som sådana medför är också 

viktigt. Samtidigt tror jag att även övergripande faktorer så som globaliseringen och 

individualiseringen av samhället är viktiga i en förståelse av supporterskapets 

betydelse för känslor av identitet och gemenskap. 
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 Att engagemanget för fotbollen bland supportrar har ökat (Engstrand, 2003, 

s.133) samtidigt som världen blivit allt mer globaliserad och individualiserad 

(Bauman, 2002) är kanske ingen slump. En del av Baumans teoretiska synpunkter 

utgår från att identitetsskapande processer blivit allt svårare, men att sådana processer 

samtidigt blivit allt viktigare på grund av utvecklingen av det individualiserade 

moderna samhället. Förr skedde dessa processer mer naturligt i form av det arbete 

människor hade. I dagens samhälle, med förändrade arbetsvillkor, blir det viktigt för 

människor att söka upp andra forum som kan fylla denna identitetskapande funktion. 

De intervjuade har alla beskrivit en slags otrygg känsla inför vad de ska göra i 

framtiden och att man får försöka leva i nuet så gott det går istället. Detta stämmer till 

en viss grad överens med det samhälle som Bauman talar om. Just avsaknaden av 

tydliga identitetsskapande processer, så som Bauman menar att till exempel yrken 

fyllde förr, är kanske en viktig anledning till varför dessa unga människor söker sig 

till något sådant som fotbollen. Intervjupersonerna beskriver supporterskapet som 

något viktigt i deras liv. Något som tar upp tid, något de brinner och känner passion 

för. Identiteten och de känslor av gemenskap som intervjupersonerna menar att 

supporterskapet för med sig, fyller den viktiga funktion som Bauman menar blivit 

svåråtkomlig. Detta kan även vara en bidragande orsak till att det brinnande 

engagemanget ibland också går överstyr. 

 Livsuppgiften i dagens samhälle beskriver Bauman som att ta den minst 

riskfyllda vägen och att ständigt vara beredd på förändring (Bauman, 2002, s.179). 

Detta är något som även de intervjuade känner sig påverkade och präglade av. 

Människor söker sig till varandra för att slippa tvingas handskas med det individuella 

identitetsbyggande på egen hand. Att söka efter en gemensam identitet tillsammans 

med andra är något som kan ge andrum i en vardag präglad av individualiseringens 

krafter. Människan behöver känna gemenskap, något att identifiera sig med (ibid, 

2002, s.184-185). 

 Många ungdomar (den generation som kanske främst är präglad av den 

postmoderna samhällsordningen, eller snarare oordningen) verkar se supporterskapet 

som ett sätt att undslippa den ensamhet och den individualisering som ständigt 

påverkar dem. Att kunna rikta fokus på en fotbollsklubb och känna en gemenskap i 

supporterskapet gör att dessa unga män i alla fall under en stund slipper tänka på 

andra påfrestande aspekter av livet. Intervjupersonerna har beskrivit att de under en 
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match - samt stunderna innan och efter – kan koppla bort allting annat. Kan detta 

kanske vara det tillfälliga andrum som Bauman talar om? Samtidigt har flera av 

intervjupersonerna beskrivit en tydlig MFF identitet. Det är mer än bara en hobby, de 

klär sig i MFF-kläder och de lägger ner mycket tid på att läsa och kommentera 

resultat, spelarbetyg och så vidare på olika supporterforum. Supporterskapet är kanske 

också mer än bara ett tillfälligt andrum.  

 Bauman talar om att yrkesidentiteten förr fyllde en tydligare funktion för 

människors identitetsskapande. Han menar att detta är något som gör att hela 

identitetsskapandeprocessen blivit allt svårare samtidigt som identitetsskapande just 

på grund av denna utveckling kanske aldrig har behövts så mycket som nu (Bauman, 

2002). I supporterskapet ser jag en sådan identitetsskapande funktion även om den 

kanske i enlighet med Collins teori om ”secondary group identities” kräver ständig 

förnyelse. När yrkesidentiteten har försvunnit har kanske andra former av 

identitetsskapande blivit vanligare. Kanske fyller inte supporterskapet samma 

funktion som yrkesidentiteter och klassidentiteter gjorde förr, men det kanske kan 

vara ett av många moderna sätt att handskas med identitetsfrågor. 

  

 

 Supporterskapet betyder något mer än vad den oinvigde vid första anblick 

kanske kan föreställa sig. Att många människor identifierar sig med en klubb och 

känner en gemenskap med den och med varandra är uppenbart. Men jag skulle vilja 

gå längre och säga att det är på grund av en samhällsutveckling, präglad av 

globaliseringen och individualiseringen, som denna identifiering blivit allt viktigare. 

Det finns naturligtvis flera olika forum, utöver det som har att göra med just fotboll 

och supporterskap, där känslor av identitet och gemenskap kan få komma till uttryck 

och bekräftas av likasinnade. Att känna passion för något, att känna tro och hopp om 

något är viktigt för människan. När människor präglas och påverkas av ett samhälle 

där hopp och tro om ett gott liv blir svårare, där framtiden inte längre kan planeras på 

samma sätt som förr och där man som individ måste leva i nuet på ett annat sätt än 

tidigare, fyller sådana mindre forum, platser och lokala kulturer som arenor och 

supporterskap kan innebära, viktiga funktioner för människors liv. De globala 

krafterna, med deras negativa konsekvenser i form av individualisering, verkar inte 
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riktigt nå in i dessa gemenskaper, platser och arenor. På dessa platser kan människor 

dela en gemenskap som inte bryts ner av individualiseringen då de kan förbli förenade 

kring något tillsammans. Denna förenade kraft verkar resultera i en 

identitetsupplevelse. Bauman menar att sekularisering och förändrade arbetsvillkor 

har gjort att identitetsskapandet i stort blivit en svårare process. Sådana platser, forum 

och arenor som jag diskuterar, kan enligt mina tolkningar av intervjuerna, fylla just 

den funktionen. Eventuellt är den funktionen inte lika stark och beständig som 

yrkesidentiteter eller religionstillhörigheter var för människor förr, men att den är 

viktig är ställt utom tvivel. 
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