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Europeiska fotbollsklubbar har i allt högre grad kommit att anpassa sig efter den globala 

tevemarknaden och de potentiella nya supportrar den för med sig snarare än sina lokala supportrar. 

Mot den bakgrunden har ett visst samhällsvetenskapligt intresse börjat hysas för så kallade 

satelitsupportrar; det vill säga supportrar på distans som huvudsakligen konsumerar sitt lag via teve 

och andra medier. Den här uppsatsen handlar om en grupp svenska satellitsupportrar till den 

italienska fotbollsklubben AS Roma. Medan tidigare forsking ofta har delat upp supportrar i 

kategorier som "äkta" och "oäkta" syftar den här uppsatsen till att undersöka hur det är möjligt att 

göra karriär som supporter, vilket leder till synsättet att äkthet är någonting som skapas i sociala 

processer under karriären snarare än något som finns inneboende i olika supportergrupper. Utifrån 

narrativa intervjuer med sju svenska Romasupportrar framträder en bild av att karriären innebär ett 

allt större efterliknande av det lokala supporterskapet ju högre upp på karriären man befinner sig. 

Under början av supporterkarriären har intervjupersonerna varit isolerade som Romasupportrar och 

i hög grad levt upp till den slentrianmässiga bilden av satellitsupportern som någon som inte bryr 

sig om tradition och historia. Detta förändras emellertid när de genom internet och 

supporterföreningen Roma Club Svezia kommer i kontakt andra Romasupportrar. Det blir då viktigt

att i andras ögon passera som en äkta supporter, varför allt större hänsyn till gemenskapens 

autenticitetskoder börjar tas. Till detta hör bland annat en gemensam bild av vad Roma är för klubb.

Vidare blir det högre upp på karriärstegen också viktigt att komma så nära Roma som möjligt varför

intervjupersonerna börjar göra kontinuerliga resor till Rom. Satellitsupporterns viktigaste prövning 

kan där sägas vara att bli accepterad som en äkta supporter av de lokala romerska supportrarna.

Nyckelord: supporterskap, fotboll, karriär, subkulturellt kapital, övervakning, autenticitet



Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är inte alltid lätt att vara fotbollssupporter. I synnerhet inte om du vill vara en äkta 

supporter och din favoritklubb befinner sig nästan 200 mil bort. Om det vittnar den här 

uppsatsen, som undersöker hur en grupp svenska supportrar till den italienska 

fotbollsklubben AS Roma gör en resa på jakt efter det autentiska supporterskapet.

Att ha en favoritklubb på distans är inte ett nytt fenomen. Många svenskar kan berätta om hur de 

föll för klubbar som Leeds United, Tottenham Hotspur eller Arsenal FC i samband med att SVT 

under slutet av 1960-talet började sända engelsk ligafotboll på teve. Däremot är det först på senare 

år som forskare har börjat intressera sig för så kallade satellitsupportrar – tidigare var det mest 

huliganer som ansågs vara intressanta. Detta i takt med att klubbar mer och mer har anpassat sig 

efter den globala tevepubliken snarare än sina lokala supportrar eftersom det är där de stora 

pengarna finns.

Många menar att fotbollsklubbars anpassning efter satellitsupportrar innebär att de säljer ut sin 

själ genom byggandet av nya arenor, utländska ägare och förändrade logotyper. 2005 gick 

exempelvis en supportergrupp till Roma ut med ett manifest under devisen "Mot den moderna 

fotbollen". Under sådana omständigheter, hur kan satellitsupportrar – barn av den moderna 

fotbollen – skapa känslan av att deras supporterskap är äkta?

I uppsatsen menar jag att ett sätt för att åstadkomma det är att göra vad som kan betraktas som en

karriär för satellitsupportrar. Det är en karriär som via internetforum och supporterföreningar kan gå

hela vägen till gemenskapen på mytomspunna Curva Sud – läktaren på Roms Olympiastadion där 

de mest hängivna Romasupportrarna sjunger, bränner bengaler och skapar tifon.

För att ta sig uppåt på karriären krävs emellertid ekonomiska, sociala och emotionella 

investeringar. Som supporter måste du exempelvis stå vid ditt lags sida oavsett resultat; annars blir 

du lätt stämplad som en medgångssupporter. Du måste – förutom att lära dig saker om klubben – 

också lära dig hur man är supporter på rätt sätt. Till detta hör bland annat att veta sin plats och att 

inte använda merchandise på ett överdrivet sätt.

För att bli accepterad även av de romerska supportrarna tycks det dessutom krävas mer. Flera 

intervjupersoner har under en period bott i Rom och lärt sig tala italienska med romersk accent. 

Ändå blir de ofta underskattade av romerska supportrar, och det är först efter att ha visat sig värdiga

genom att berätta om alla de uppoffringar för Roma de gjort som de tas på riktigt allvar.

Supporterkarriären består sammantaget av en rörelse till föreställt mer äkta gemenskaper. Det 

visar sig att äkthet inte är någonting du har – utan någonting du tillskrivs av andra supportrar under 

supporterkarriären.
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1. Inledning

1.1. Förändringsprocesser i den europeiska toppfotbollen

Mycket tidigare forskning om fotbollssupporterskap, vilken framför allt har utgått från 

Storbritannien, har förlitat sig på begrepp som klass, kommodifiering och konsumtion (Moor 2007).

Med tanke på de omfattande strukturella förändringar som stora delar av fotbollseuropa har 

genomgått sedan början av 1990-talet är detta inte särskilt underligt. Enligt sociologen Richard 

Giulianotti (2002) genomgår den europeiska fotbollen vad han kallar för en hyperkommodifiering, 

med grundandet av den nyutformade engelska högstaligan Premier League 1992 och den så kallade 

Bosmandomens införande 1996 som viktiga hållpunkter. Detta innebär att fotbollen i allt högre grad

har kommit att betraktas som en produkt som ska kunna säljas på en marknad. Klubbars 

omsättningar runtom i Europa har också mångdubblats sedan början av 1990-talet; spelare köps och

säljs för hundratals miljoner kronor, biljettpriserna ökar och förmögna personer ser fotbollsklubbar 

som investeringar och möjligheter till marknadsföring. Denna omvandling har gjort att klyftan, både

sportsligt och ekonomiskt, mellan stora och små klubbar har ökat (Hognestad 2012, s. 377). Den har

också gjort att klyftan mellan klubbarna och dess supportrar har blivit större i takt med att 

supportrar allt mer har kommit att betraktas som kunder snarare än medlemmar.

På flera håll gör supportrar motstånd mot denna process. År 2005 gick en ultrasgrupp – det vill 

säga en fristående supporterförening – till den italienska fotbollsklubben AS Roma under devisen 

”Mot den moderna fotbollen” ut med ett manifest om hur de vill att den europeiska fotbollen ska 

förändras (eller snarare bli mer som den var förut). Bland punkterna finns förbud mot 

spelarövergångar under pågående säsong, begränsningar av antalet utländska spelare i en klubb för 

att låta lokala spelare få chansen och ett års avstängning av fotbollsspelare som bryter sitt kontrakt 

för att de erbjuds mer pengar av en annan klubb. I manifestet finns också punkter för hur ultras bör 

agera. Bland annat står det att ultras ska vägra att samarbeta med polis när de vill begränsa ultras 

aktiviteter samt att ultrasgrupper ska arbeta tillsammans för att minska tevesändningars inflytande 

på fotbollsarenan och dess atmosfär. Denna milt uttryckt marknadsfientliga hållning fick stöd av 

ultrasgrupper i mer än 20 europeiska länder (Kennedy 2013, s. 145).

Även mindre radikala supportrar har tagit till radikala åtgärder. När Manchester United 2005 fick

en ny amerikansk ägarfamilj avslutade flera supportrar sitt suporterskap till klubben och bildade den

nya föreningen FC United eftersom de, enkelt uttryckt, menade att klubben förlorat sin själ 

(Millward & Poulton 2014). Något liknande hände i Österrike när energidrycksföretaget Red Bull 

2005 tog över och bytte namn och klubbfärger på fotbollslaget SV Austria Salzburg. Tidigare 
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supportrar till SV Austria Salzburg startade då en ny förening med samma namn och klubbfärger 

som den tidigare föreningen; en så kallad fenixklubb, ett fenomen uppkallat efter myten om fågeln 

Fenix (Bachner 2015). Båda dessa händelser är exempel på hur lokala supportrar gör motstånd mot 

fotbollens kommodifiering genom att helt enkelt avsluta sin relation med en klubb som de anser allt 

för mycket har blivit en produkt för att istället starta en ny klubb att inleda en relation med.

1.1.1. Satellitsupporterskap och fotbollens McDonaldisering

Samtidigt innebär fotbollens kommodifiering att fler och fler tar del av exempelvis Premier League.

Manchester United har, enligt en visserligen ifrågasatt undersökning från 2012 (Ozanian 2012; 

Harris 2012), mer än en halv miljard följare världen över, vilket indikerar att den europeiska 

klubbfotbollen har blivit en global angelägenhet (märk dock att antalet följare inte är detsamma som

antalet supportrar). 2015 såldes rättigheterna att sända Premier League-fotboll på teve under 

perioden 2016-2019 för 63,7 miljarder svenska kronor, vilket är en prisökning på 70% jämfört med 

perioden 2013-2016 (Svahn 2015). Teverättigheterna har, åtminstone i fallet Premier League, på 

grund av de här svindlande priserna blivit en viktigare inkomstkälla för klubbarna än 

biljettintäkterna. Detta har lett till att många av Europas storklubbar i hög grad också anpassar sig 

efter den globala tevepubliken snarare än sina lokala supportrar. Den relativt nya formen av 

transnationellt och medialiserat supporterskap på distans har kommit att kallas för 

satellitsupporterskap och utgör bland fotbollsintresserade i flera länder en norm, då det i princip 

betraktas som mer underligt att inte hålla på en europeisk storklubb på distans än att göra det. I 

Sverige är exempelvis Manchester United den mest populära klubben bland fotbollsintresserade, 

även när svenska klubbar är inräknade (UEFA 2014, s. 41).

Sociologen Cornel Sandvoss (2003) menar mot bakgrund av storklubbarnas anpassning till 

satellitsupportrar att fotbollen genomgår en McDonaldiseringsprocess, vilken innebär att fotbollen 

på samma sätt som snabbmatsindustrin standardiseras för att bli en så lättbegriplig produkt som 

möjligt överallt på jorden. För att tilltala största möjliga antalet människor arbetar således 

storklubbar som Manchester United och Real Madrid på att tvätta bort så mycket det går med 

klubbarna som anspelar på kulturell, religiös, politisk eller geografisk tillhörighet. Genom att en 

klubb inte refererar till någonting annat än sig själv blir det på så vis enkelt för en supporter att 

projicera sin egen identitet och självbild på klubben. Denna anpassning syftar till att behaga vad 

Giulianotti (2002) kallar för flanören; det vill säga en distanserad, kosmopolitisk och 

konsumtionsbaserad supporteridentitet sprungen ur en global medelklass, snarare än den 

traditionella, inte lika köpstarka, supportern, sprungen ur lokal arbetarklass.
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1.2. Problemformulering, syfte och frågeställningar

Den här uppsatsen handlar om den typ av supportrar som europeiska storklubbar i allt högre grad 

har kommit att anpassa sig efter. Närmare bestämt handlar den om en grupp svenska 

satellitsupportrar till den italienska fotbollsklubben AS Roma. Det är lätt att tänka sig att uppsatsen 

därmed handlar om distanserade och konsumtionsinriktade karaktärer som är nöjda med den 

riktning fotbollen har utvecklats i. Att de tvärtemot Romas ultrasgrupp skulle vara för den moderna 

fotbollen, som de ju trots allt är en produkt av. Deras supporterskap är emellertid mer komplext än 

så. Roma och staden Rom har för de personer jag har intervjuat kommit att bli bland det viktigaste i 

deras liv då de planerar sin vardag efter lagets matcher och regelbundet reser till Rom som har 

kommit att bli som en andra hemstad för dem. Flera av dem har lärt sig att tala italienska med 

romersk dialekt och vissa har tatuerat in Romas klubbmärke på kroppen. De personer jag har 

intervjuat har med andra ord gjort stora investeringar både emotionellt, socialt och ekonomiskt i sitt 

supporterskap. De är knappast de njutningsmänniskor utan hjärta som den moderna fotbollen i 

enlighet med Max Weber (1930/2001, s. 124) skulle kunna ha gjort dem till; snarare är hjärta något 

som i hög grad karaktäriserar deras supporterskap. På så vis representerar de en grupp 

satellitsupportrar som står långt ifrån den distanserade och konsumtionsinriktade flanöridentitet som

satellitsupporterskap ofta förknippas med.

Med sociologen Garry Crawfords (2003) terminologi har de personer jag har intervjuat gjort en 

resa på idrottssupporterns sociala och moraliska karriär, då de har gått från att vara relativt 

ensamma och isolerade i sitt supporterskap till att bli respekterade medlemmar i Romas 

supportergemenskap i Sverige – i några fall också till att bli respekterade medlemmar i 

Rombaserade supportergemenskaper. I den mån det går att tala om en elit av Romasupportrar i 

Sverige skulle flera av intervjupersonerna kunna sägas tillhöra denna. Den här uppsatsen handlar 

om hur de har kommit dit.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man som svensk satellitsupporter till Roma kan göra 

karriär som supporter. Jag vill med andra ord undersöka hur svenska Romasupportrars karriär ser ut 

och vad som krävs för att avancera på den. Vidare vill jag i uppsatsen belysa hur supportrarnas bild 

av sig själva och objektet för deras supporterskap konstrueras i sociala processer samt närmare 

analysera några viktiga brytpunkter under supporterkarriären. Inom ramen för detta kommer jag att 

fokusera mycket på supportrars övervakning av varandras autenticitetskoder; det vill säga 

övervakningen av de uppförande- och tolkningskoder som anger hur man är supporter på ett ”rätt” 

och ”äkta” sätt. Latent i denna syftesformulering finns också syftet att nyansera bilden av 

satellitsupporterskap som ett nödvändigtvis distanserat och konsumtionsinriktat fenomen. 
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Sammantaget mynnar detta ut i att uppsatsen ska besvara följande frågeställningar:

• Hur ser intervjupersonernas supporterkarriärer ut och vad krävs för att avancera på 

karriären?

• Hur formas bilden av Roma och en själv som supporter under supporterkarriären?

1.3. Utgångspunkter och avgränsningar

Medan tidigare forskning ofta har delat upp supportrar i kategorier som ”äkta” och ”oäkta”, 

”traditionella” och ”moderna” eller ”gamla” och ”nya” erbjuder det karriärperspektiv som 

uppsatsen utgår ifrån en mer dynamisk syn på supporterskap.1 Med andra ord utgår jag i uppsatsen, 

inspirerad av Crawfoord (2003), från att supporterskapet är en process snarare än någonting statiskt.

På så vis blir det inom supporterskap centrala temat äkthet någonting som konstrueras i relation till 

andra supportrar; inte någonting som finns inneboende i supportrar. Detta synsätt blir nödvändigt 

eftersom det empiriska materialet – som för övrigt består av narrativa intervjuer – visar hur 

supporterkarriären är en karriär där supporteridentiteten ständigt är under omvandling beroende på 

vilket karriärsteg man befinner sig. Det skulle därför vara omöjligt att på ett enkelt sätt kategorisera 

intervjupersonerna som exempelvis ”traditionella” eller ”moderna”.

Vidare innebär fokuset på supporterkarriären att jag inte i någon större utsträckning kommer att 

diskutera hur fotbollens förändringar på makronivå bör tolkas och förklaras. Förändringar på 

makronivå får relevans bara i relation till intervjupersonernas erfarenheter och hur de tolkar dem. 

Det bör dock sägas att jag i flera avseenden delar Sandvoss' (2003) uppfattning att fotbollen på 

klubbnivå genomgår en McDonaldiseringsprocess. Däremot finns det, som historikern Torbjörn 

Andersson (2011, s. 23) påpekar, exempel som visar att McDonaldiseringen inte är någon 

enkelspårig process: den föder hos supportrar världen över också en längtan efter klubbar som 

bevarar och odlar sin särart, inte olik den längtan efter äkthet som Frankfurtteoretikerna Max 

Horkheimer och Theodor Adorno (2012) menar att moderniteten föder.

Till sist kommer jag i uppsatsen inte att fokusera på hur intervjupersonerna konstruerar sina 

supporteridentiteter i relation till faktorer som klass, kön och etnicitet. Detta är egentligen olyckligt 

eftersom det är faktorer som tycks påverka den sociala mobiliteten inom supporterkarriären; det 

tycks exempelvis vara enklare att avancera på karriärstegen som ljus medelklassman än som mörk 

arbetarklasskvinna (Crawfoord 2003, s. 230). Sociologen Liz Moor (2007, s. 131) menar också att 

1. "Äkta", "traditionella" och "gamla" syftar vid sådana här uppdelningar, grovt sagt, på hängivna lokala 
arbetarklassupportrar som föredrar ståplatsläktaren, medan "oäkta", "moderna" och "nya" syftar på mer distanserade 
medelklassupportrar som föredrar sittplatsläktaren (Dixon 2014).
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tidigare supporterskapsforskning har saknat en intersektionell maktanalys. Anledningarna till att jag 

ändå inte fokuserar på detta är två. För det första är det inte en aspekt av supporterskapet som är 

särskilt framträdande i mitt empiriska material; något som delvis kan bero på att intervjupersonerna 

tillhör normen i det avseendet att de huvudsakligen är ljushyade medelklassmän och därmed inte i 

någon större utsträckning reflekterar över sådana maktstrukturer (jfr Fundberg 2003, s. 182). För det

andra hade uppsatsen blivit allt för lång om en sådan analysdimension hade adderats.

1.4. Uppsatsens fortsatta upplägg

Närmast följer en genomgång av tidigare, huvudsakligen sociologisk, forskning om supporterskap. 

Eftersom relativt lite empirisk forskning om satellitsupportrar finns sedan tidigare kommer denna 

genomgång mycket att fokusera på allmän supporterforskning och var den står. Sedan följer en 

närmare redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka huvudsakligen är inspirerade 

av Crawfoords (2003) karriärperspektiv samt sociologen Sarah Thorntons (1995) vidareutveckling 

av sociologen Pierre Bourdieus (1984) kapitalteori. Eftersom genomgången av tidigare forskning är 

teoretiskt orienterad har jag valt att hålla det efterföljande teorikapitlet så enkelt som möjligt. Efter 

presentationen av de teoretiska utgångspunkterna följer en genomgång av uppsatsens metod, vilken 

följs av en analys i vilken intervjupersonernas sociala och moraliska karriärer som Romasupportrar 

beskrivs och analyseras. Uppsatsen avslutas därefter med en sammanfattning och några avslutande 

synpunkter på uppsatsen.
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2. Tidigare forskning

Det samhällsvetenskapliga intresset för supporterskap har sitt ursprung i den brittiska 

huliganismforskningen som tog fart under 1960-talet och var mycket vital fram till 1990-talets 

början. Detta forskingsfält präglades av en motsättning mellan två teoretiska grupperingar: dels så 

kallade civilisationsteoretiker som förstod huliganism med utgångspunkt i sociologen Norbert Elias'

teori om civilisationsprocessen, dels forskare knutna till Cultural Studies som hade ett mer 

marxistiskt sysätt (Andersson & Radmann 1998, s. 15). När huliganismen under 1990-talet började 

försvinna från engelska fotbollsarenor flyttades fokus från problematiska till "vanliga" supportrar. 

På så vis föll civilisationsteoretikerna bort eftersom deras teoretiska fokus till stora delar varit det 

fotbollsrelaterade våldet. Forskare kunde i och med fotbollens intensifierade och allt mer påtagliga 

kommodifiering emellertid fortsätta låta sig inspireras av Cultural Studies-grupperingens mer 

marxistiska perspektiv (Andersson & Radmann 1998, s 22).

2.1. Vad är en supporter?

Det råder inom forskningen idag inte någon konsensus om hur supporterskap bör förstås. Enligt 

sociologen Kevin Dixon (2013, s. 334) har forskningen polariserats i extrema ändar av en teoretisk 

dikotomi som antingen betraktar supportrar som produkter av sociala strukturer eller som reflexiva 

agenter i en postmodern värld. Enligt Nationalencyklopedin definieras en supporter kort och gott 

som en ”ivrig anhängare och beundrare av idrottsklubb”. Orden ”anhängare” och ”beundrare” 

indikerar här att supportrar i grunden är åskådare. Detta är enligt Sandvoss (2003, s. 15) viktigt att 

ha i åtanke eftersom det tydligt placerar supportrar på den ena sidan i taylorismens uppdelning av 

deltagare och åskådare, vilken genomsyrar mycket av den moderna underhållningsindustrin. Orden 

"anhängare" och "beundrare" indikerar också att relationen mellan supportrar och objektet för 

supporterskapet – idrottsklubben – är asymmetriskt. Sociologen Pierre Bourdieu (1992, s. 205) 

menar att idrotten etablerar en klyfta mellan de professionella (utövarna) och de profana 

(åskådarna) som tenderar att bli en djup struktur i det kollektiva medvetandet. Bourdieu skriver: "de

professionella, briljanta i sin esoteriska teknik, står mot de profana, reducerade till rollen som enkla 

konsumenter" (Ibid). I den mån supportrar själva upplever sig som deltagare genom att på olika sätt 

stötta sitt lag är det enligt detta synsätt således blott ett illusoriskt deltagande.

Om Sandvoss och Bourdieu menar att supportrar först och främst måste förstås som konsumenter

hade Cultural Studies-grupperingen ett något annorlunda perspektiv. Enligt historikern Torbjörn 

Andersson och sociologen Aage Radmann (1998, s. 16) hade Cultural Studies-forskarna en i 

grunden positiv syn på supporterkultultur, vilken hänger ihop med deras marxistiska synsätt och att 
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den aktiva supporterkulturen antas vara ett uttryck för traditionella arbetarklassvärderingar. Enligt 

detta synsätt blir supportrar mer än enkla konsumenter; supporterkulturen blir ett sätt att utöva 

motstånd mot fotbollens kommersialisering och förborgerligande. På så vis blir supportrar också en 

kraft att räkna med; om inte på fotbollsplanen så i alla fall vid sidan om. Mycket av den senare 

supporterskapsforskningen har i Cultural Studies-grupperingens anda också handlat om hur lokala 

supportrar på olika sätt hanterar och gör motstånd mot fotbollens kommodifiering (se t.ex. 

Guschwan 2007; Dubal 2010; Kennedy & Kennedy 2010). I likhet med Cultural Studies-forskarna 

– vars synsätt enligt Andersson och Radmann (1998, s. 15) kan sammanfattas i tanken att "det 

tveklöst var bättre förr" – har sådana studier ofta visat hur supportrar ger uttryck för en nostalgisk 

hållning och en känsla av alienation inför den moderna fotbollen; det vill säga en känsla av att 

fotbollens kommodofiering mer och mer fjärmar fotbollen från vad supportrarna anser vara "riktig" 

fotboll.

2.2. Försök att ta sig förbi statiska kategoriseringar

Precis som supportrar själva ofta drar en skarp gräns mellan "äkta" och "oäkta" supportrar har 

sådana tendenser förekommit också i forskningen; åtminstone har sympatierna ofta funnits hos de 

föreställt äkta, mer traditionella, supportrarna. Det kan delvis bero på att supporterskapsforskarna 

själva inte sällan varit supportrar (Crawfoord 2003, s. 222). Att dela upp supportrar i kategorier som

"äkta" och "oäkta" är enligt sociologen John Williams (2007) emellertid inte särskilt fruktbart. 

Williams menar att sådana kategoriseringar är för statiska och att man inte i så stor utsträckning bör 

skilja på hur olika supportrar konsumerar sitt lag; att exempelvis göra skillnad på supportrar som 

konsumerar sitt lag via nyare medier, som internet, och supportrar som konsumerar mer 

traditionellt, som att se sitt lag på plats, är enligt Williams varken teoretiskt givande eller empiriskt 

korrekt eftersom de flesta supportrar – lokala såväl som på distans – konsumerar sitt lag på olika 

sätt. Skillnaden mellan att vara lokal- och satellitsupporter blir enligt detta synsätt en gradfråga, inte

en artfråga.

Olika försök att ta sig förbi uppdelningen av supportrar som "äkta" och "oäkta" har också gjorts. 

Ett exempel på det kan sägas vara Giulianottis (2002) fyra idealtyper av supporteridentiteter: 

supportrar, följare, fans och flanörer. Dessa idealtyper placerar sig i varsitt hörn av en fyrfältstabell 

som är konstruerad utifrån två dimensioner: om engagemanget är hett eller svalt och om 

supporterpraktiken (och dess orsaker) är traditionell eller baserad på konsumtion (Giulianotti 2002, 

s. 31).

Supportern kombinerar enligt Giulianotti ett hett engagemang med traditionella uttrycksformer, 
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inte sällan baserat på klass och lokal identitet. Han (det rör sig åtminstone oftast om en han) missar i

princip aldrig en match och följer dem oftast på plats. Följaren å sin sida kombinerar en traditionell 

identitet med ett svalare engagemang och följer därför sitt lag mer indirekt genom traditionella 

medier såsom sportsidorna i tidningen eller sportsändningarna på teve. Beträffande fansen 

kombinerar de ett stort känslomässigt engagemang med en mer medialiserad och 

konsumtionsbaserad identitet; det är laget man följer i sig som är i fokus och det representerar inte 

heller något större, som exempelvis staden det är förankrat i. Slutligen kombinerar flanören ett svalt

känslomässigt engagemang med en konsumtionsbaserad identitet. Flanören är kosmopolitisk men 

rastlös och ständigt på jakt efter nya konsumtionsupplevelser. Därför tenderar flanören inte heller att

vara lojal mot någon klubb, utan kan utan problem ändra sympatier beroende på vilka lag som är i 

ropet för tillfället.

Det kan tyckas underligt att hävda att Giulianottis taxonomi är ett sätt att försöka komma förbi 

trubbiga kategoriseringar av supportrar med tanke på att den ju är en kategorisering i sig. Willliams 

(2007, s. 143) kritiserar också just denna taxonomi i sin ovan refererade artikel. Anledningen till att 

Giulianottis taxonomi, menar jag, ändå kommer runt Williams kritik är att han kategoriserar i 

idealtyper; han använder med andra ord ett weberianskt grepp i det att han konstruerar renodlingar 

av supportertyper som inte syftar till att beskriva verkligheten – utan till att verklighetens 

komplexitet på ett fruktbart sätt ska kunna jämföras med idealtyperna. På så vis tolkar inte jag 

Giulianotti som att han menar att det existerar något sådant som "äkta" och "oäkta" supportrar; 

däremot existerar föreställningar om "äkta" och "oäkta" supportrar.

Ytterligare ett försök att komma förbi statiska kategoriseringar av supportrar hittar vi hos den 

sociolog som står för den här uppsatsens huvudsakliga teoretiska inspiration – Garry Crawfoord 

(2003) – och hans karriärperspektiv. Eftersom detta perspektiv kommer att redogöras för i 

uppsatsens teoridel lämnas det därhän så länge. Det är dock här också värt att nämna Dixons 

forskning som på olika sätt försöker ta sig förbi låsningar i supporterskapsforskningen (Dixon 2011;

Dixon 2013; Dixon 2014a; Dixon 2014b). Bland annat undersöker Dixon vilken fruktbarhet 

sociologerna Pierre Bourdieu (Dixon 2013) och Anthony Giddens (2011) och deras respektive 

teorier skulle kunna ha för att lösa aktör/struktur-problematiken inom supporterskapsforskningen. 

Mest fruktbar för att kunna lösa uppdelningen av fans som "äkta" och "oäkta" är, menar jag, 

emellertid ansatsen att studera supportrars horistontella övervakning av varandras autenticitetskoder

(Dixon 2014b). Eftersom även detta är ett fokus som finns i den här uppatsen kommer ansatsen att 

diskuteras mer ingående i uppsatsens teoridel.
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2.3. Vad är en satellitsupporter?

Utifrån Giulianottis (2002) idealtyper är det lockande att jämföra satellitsupportrar med fans och 

flanören, medan en jämförelse med supportern och följaren ligger närmare till hands för lokala 

supportrar. Frågan är om det är givande jämförelser. Den avgörande skillnaden mellan en 

satellitsupporter och en lokal supporter är per definition att en satellitsupporter har ett betydande 

geografiskt avstånd till objektet för supporterskapet och därmed saknar en lokal anknytning till 

klubben. Detta gör att supporterskapets ursprung ser annorlunda ut: satellitsupporterskapet är en 

konsekvens av fotbollens globalisering och medialisering; det lokalt förankrade supporterskapet en 

konsekvens av geografisk härkomst. En del tidigare forskning har också fokuserat på själva 

orsakerna till att satellitsupportrar fallit för en viss klubb. Sport managementforskarna Anthony K. 

Kerr och Paul R. Emery (2011) har i en studie undersökt varför satellitsupportrar har börjat hålla på 

en av de mest populära engelska klubbarna, Liverpool FC. Den norske socialantropologen Hans 

Hognestads (2006) har å sin sida undersökt ursprunget till norska satellitsupportrars supporterskap 

till engelska klubbar. I båda fallen identifieras liknande orsaker till satellitsupporterskap, såsom att 

klubben syns i media, att klubben har en tilltalande spelstil och spelare samt att klubben är 

framgångsrik.

En kanske mer sociologiskt intressant fråga än orsakerna till supporterskapet är huruvida 

identitetsskapandet skiljer sig mellan satellitsupportrar och lokalt förankrade supportrar, och i så fall

på vilka sätt. Sandvoss gör i sin avhandling A game of two halves: football, television and 

globalization (2003), i linje med Williams (2007), en poäng av att inte göra någon åtskillnad mellan 

satellitsupportrar och lokala supportrar. Enligt Sandvoss (2003, s. 137) är det viktigt att betrakta 

supportrar som uteslutande följer sitt lag via olika medier som lika viktiga och autentiska supportrar

som de som följer sitt lag ”på plats”. Detta görs med utgångspunkt i att de satellitsupportrar som 

Sandvoss talat med ser sig som lika goda och hängivna fans som andra supportrar (vilket är en 

utgångspunkt som lätt kan problematiseras med tanke på att det knappast är satellitsupportrarna 

själva som har den symboliska makten att definiera vad en ”äkta” supporter är).

I sin avhandling undersöker Sandvoss hur den europeiska klubbfotbollen har kunnat bli ett så 

stort fenomen världen över. Inspirerad av sociologen George Ritzer menar Sandvoss att en 

förklaring till det är den McDonaldiseringsprocess som fotbollen genomgår. Som nämndes 

inledningsvis innebär denna process att fotbollen på samma sätt som snabbmatsindustrin 

standardiseras för att bli en så lättbegriplig produkt som möjligt överallt på jorden. En konsekvens 

av detta är att många av fotbollens största klubbar standardiseras i det avseendet att de tvättar bort 

sin lokala prägel och historia för att potentiella supportrar på den globala marknaden lätt ska kunna 
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identifiera sig med klubben. Detta tar sig bland annat uttryck som att klubbar bygger nya – i hög 

grad teveanpassade – arenor, att klubbar ändrar sina logotyper och att man får ägare utan lokal 

förankring i klubben. I viss mån skulle man kunna säga att storklubbar genom denna process 

medvetet gör sig av med sin särart och därmed blir allt mer lika varandra.

Att fotbollsklubbar i stor utsträckning blivit tomma ytor innebär vidare att det blir lätt för 

supportrar att göra sin egen bild av klubben. Enligt Sandvoss (2003, s. 30) kan en fotbollsklubb 

därför betraktas som en mångtydig yta för reflektion och projektion, vilket innebär att det är möjligt

att tolka en och samma fotbollsklubb på olika sätt. Liksom på andra kulturfält såsom film och musik

finns det, menar Sandvoss, med andra ord ett slags växelspel mellan konsumenten och det som 

konsumeras, själva texten. Att uttrycka sin åsikt om konsumtionsobjektet blir därmed ett sätt att 

kommunicera någonting om sig själv; det blir i enlighet med Bourdieu (1984) en smakyttring som 

markerar tillhörighet till vissa grupper och avstånd till andra.

Det intressanta med Sandvoss' studie är att han i den menar att fotbollssupportrar genom sitt 

supporterskap kommunicerar en projektion av sin egen självbild, vilket gör att hans tolkning skiljer 

sig från hur en klassisk bourdieusk tolkning skulle se ut. Enligt Bourdieu borde nämligen 

supporterskapet säga något om vem vi är, alltså något om vårt habitus; inte något om vår självbild, 

alltså vem vi tror oss vara. Att Sandvoss menar att supportrars bilder av sina favoritklubbar är 

projektioner av deras egna självbilder leder vidare till att bilden och tolkningen av en och samma 

fotbollsklubb enligt Sandvoss kan variera kraftigt mellan olika supportrar. En person som upplever 

sig själv som framgångsrik tenderar enligt denna tes att tolka sin klubb som framgångsrik, medan en

person som upplever sig själv som inte särskilt framgångsrik tenderar att tolka samma klubb som 

inte särskilt framgångsrik. Att supportrar på det här viset projicerar sin egen självbild på sin 

favoritklubb innebär att de – utan att de är medvetna om det – precis som i myten om Narcissus 

genom sitt supporterskap älskar sin egen spegelbild (Sandvoss 2003, s. 39). Supporterskapets kärlek

blir enligt Sandvoss därmed en narcissistisk kärlek.

Inte alla håller emellertid med Sandvoss om hans något pessimistiska syn på fotbollens 

McDonaldisering och det narcissistiska supporterskapet. Andersson (2011, s. 23) menar visserligen 

att Sandvoss har en poäng, men att hans resonemang är en smula överdrivet. Manchester United 

skulle enligt Andersson kunna ses som ett typiskt exempel på fotbollens McDonaldisering, men 

Sandvoss' resonemang stämmer inte överens med klubbar som FC Barcelona och Liverpool FC och 

deras popularitet världen över. I FC Barcelonas fall menar Andersson att klubbens globala 

popularitet till stor del beror just på att klubben skickligt har lyckats odla sin katalanska identitet. 

Vad gäller Liverpool FC är deras status som storklubb besynnerlig med tanke på att Liverpool som 
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stad ”inte alls blivit en viktig plats i den storstadshierarki som gett nätverkssamhället dess 

ekonomiska dynamik” (Andersson 2011, s. 23). Att Liverpool FC ändå fått många supportrar 

världen över kan, enligt Andersson, bäst förklaras genom att klubben symboliserar hopp i en 

hopplös omgivning samt en tillhörande arbetarklassromantik. I båda dessa fall menar alltså 

Andersson att det knappast är McDonaldiseringen som gjort klubbarna populära, utan att det istället

är deras bevarade särart och vad den representerar. I detta avseende går det därför att tala om en 

glokalisering snarare än McDonaldisering i det avseendet att globaliseringen inte är en enkelspårig 

process, utan också föder en längtan efter och betoning på det lokala.

Även Hognestad har en delvis annan syn än Sandvoss när han undersöker norska 

satellitsupportrar i sin avhandling Norway between Bergen and Middlesbrough: football identities 

in motion (2004). Även om det inte heller enligt honom är särskilt svårt att hitta exempel på 

McDonaldisering i dagens fotboll menar han att denna dystopiska syn tenderar att ignorera lokal 

kulturell kreativitet och de olika svar på globaliseringen som denna kan ge. Enligt Hognestad (2004,

s. 7) utvecklas supporteridentiteter runt vad som kan betraktas som lokala stammar vilka i och med 

globaliseringen inte längre är exklusiva för de supportrar som är födda att tillhöra dem. Detta har 

lett till en större mångfald och komplexitet beträffande supportrars identitetsskapande; det har 

emellertid inte lett till att lokal särart per automatik gått förlorad.

Vidare kan satellitsupporterskap enligt Hognestad (2004, s. 96), i enlighet med 

socialantropologen Benedict Anderson (1992), betraktas som en föreställd gemenskap. Detta skiljer 

satellitsupporterskapet från det lokalt förankrade supporterskapet som i större utsträckning erbjuder 

en konkret gemenskap. Med en föreställd gemenskap avses här en gemenskap där medlemmarna 

inte har personliga relationer med varandra, men ändå känner en gemenskap. Därför skapar 

satellitsupporterskapet ett sammanhang i vilken känslan av tillhörighet till en fotbollsklubb lämnar 

rum för föreställda identiteter. Dessa föreställda identiteter kan dock inte konstrueras hur som helst; 

de skapas i en dynamik mellan objektet för supporterskapet och den kontext man befinner sig. För 

de personer Hognestad undersöker innebär detta ofta en flykt från hegemoniska nationella narrativ 

till en mer transnationell identitet präglad av anglofilism. Satellitsupporterskap erbjuder på så vis en

flykt till en annorlunda verklighet. Medan satellitsupporterskap för Sandvoss handlar om att hylla 

sig själv handlar satellitsupporterskap för Hognestad alltså om att hylla någonting som är 

annorlunda än den verklighet man själv lever i.

Hognestad uppmärksammar vidare hur de satellitsupportrar han undersöker i flera avseenden 

försöker efterlikna erfarenheterna i ett lokalt supporterskap. Det tycks nämligen som att de 

satellitsupportrar som undersöks värderar det lokala supporterskapet högre än det mediala 
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supporterskapet. Hognestad (2004, s. 107) betonar bland annat de många resor som norska 

satellitsupportrar gör till England på grund av sitt supporterskap för att på så vis komma närmare sin

klubb. Under dessa resor sker enligt Hognestad inte sällan ett nätverkande med engelska supportrar 

som resulterar i att den föreställda relationen till supportergemenskapen blir mer konkret. I detta 

avseende rör sig den ofta föreställt postmoderna satellitsupporterskapsidentiteten enligt Hognestad 

(2004, s. 112) mot en mindre postmodern verklighet där tradition, plats och konkreta möten blir de 

viktigaste elementen av supporterskapet. I flera avseenden har detta resande beröringspunkter med 

backpackerresenärers strävan efter äkthet, som bland annat har uppmärksammats av sociologen 

Erika Andersson Cederholm i avhandlingen Det extraordinäras lockelse: luffarturistens bilder och 

upplevelser (1999). Eftersom även de personer jag har pratat med, som vi kommer att se, har flera 

beröringspunkter med backpackerresenärer kommer jämförelser mellan dessa grupper att göras i 

uppsatsens analysdel.
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3. Teori

3.1. Supporterskapet som en social och moralisk karriär

Karriärperspektivet är, som tidigare nämnts, ett sätt att försöka komma förbi statiska 

kategoriseringar av supportrar. Crawfoord (2003) gör detta genom att betrakta supporterskapet som 

en process; som en social och moralisk karriär. Termen "social" används här eftersom den sociala 

omgivningen förändras längs med karriärstegen; termen "moralisk" används eftersom även 

supporteridentiteten tenderar att förändras. Karriärperspektivet inspireras av bland annat sociologen 

Erving Goffman och dennes klassiska essä om mentalpatientens moraliska karriär (Goffman 2007, 

ss. 95-124). En fördel med begreppet karriär är enligt Goffman (2007, s. 95) dess dubbelsidighet: 

"en sida är förbunden med interna frågor som ses som personliga och angelägna, t.ex. den bild man 

har av sig själv och den identitet man upplever sig ha; den andra sidan gäller ens officiella ställning,

rättsliga förhållanden och livsstil". På så vis, påpekar Crawfoord (2003, s. 225), inkluderar 

karriärbegreppet viktiga aspekter utifrån både ett aktör- och strukturperspektiv, varför det blir 

förenligt med Bourdieus habitusbegrepp och kapitalteori. 

Enligt Crawfoord (2003, s. 233) gifter sig karriärperspektivet dessutom väl med samtida 

diskussioner om flytande och kortvariga senmoderna gemenskaper och då i synnerhet sociologen 

Michel Maffesolis (1996) idé om neostammar eftersom det öppnar upp för en dynamisk syn på 

gemenskap. Karriärperspektivet som Crawfoord ser det innebär nämligen att det finns flera olika 

hierarkiskt ordnade supportergemenskaper till en och samma klubb samt att det finns en social 

mobilitet mellan dessa gemenskaper. Med andra ord blir det enligt detta synsätt inte givet att en 

supporter under sin livsbana kommer att tillhöra samma supportergemenskap livet ut; tvärtom blir 

det troligt att supportern kommer att röra sig mellan olika gemenskaper under sin supporterkarriär.

Crawfoord (2003, s. 228) identifierar sju olika karriärsteg för den supportergrupp – supportrar till

ett engelskt ishockeylag – som han undersöker. Dessa illustreras i figur 1.

→ → → → → → → 

Allmänheten Intresserad Engagerad Entusiastisk Hängiven Professionell Styrande

← ← ← ← ← ← ←
Figur 1: Crawfoords supporterkarriär

De här sju olika karriärstegen kan betraktas som subgemenskaper inom en större föreställd 

supportergmenskap. Pilarna illustrerar att rörelsen mellan karriärstegen kan gå åt båda håll; det är 

med andra ord möjligt att både stiga och sjunka på karriärstegen. I figur 1 är stegen på karriären 
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ordnade på så vis att dess medlemmar tenderar att åtnjuta större respekt och få mer inflytande i den 

större föreställda gemenskapen ju längre åt höger de kommer. Som Anderson (1992, s. 22) påpekar 

är den föreställda gemenskapen alltså inte horisontell till sin karaktär, även om den ofta uppfattas 

som det. Vidare bör de olika stegen på karriären enligt Crawfoord (2003, s. 227) inte betraktas som 

kategorier utan som punkter längs en karriärbana. Det rör sig med andra ord om ett kontinuum och 

en supporter kan på så vis befinna sig i gränslandet mellan två karriärsteg. Även om dessa punkter 

kan avverkas linjärt menar Crawfoord att en supporters karriär ofta är mer komplex än så och att det

dessutom är möjligt att exempelvis hoppa direkt in på karriärsteget "styrande", som utgörs av de 

personer som är anställda av klubben och som sitter på beslutsfattande positioner, såsom 

exempelvis tränare och styrelsemedlemmar (de som befinner sig på karriärsteget "styrande" har 

rentav sällan tidigare befunnit sig på de lägre karriärstegen eftersom de tenderar att plockas in 

utifrån på basis av specifik kompetens eller erfarenhet).

Det bör påpekas att supporterkarriären som den presenteras i figur 1 är konstruerad utifrån 

Crawfoords empiriska kontext. Det är därför ingen universell karriärbana som ser likadan ut för 

supportrar till alla världens idrottsklubbar. Däremot kan karriärperspektivet, som Crawfoord 

påpekar (2003, s. 227), appliceras på en mängd olika supportergemenskaper, men också på andra 

fenomen såsom subkulturer. I den här uppsatsen appliceras det på svenska Romasupportrar. Jag 

kommer att använda Crawfoords benämningar för de olika karriärstegen, men vad som 

kännetecknar dem kommer i viss utsträckning att skilja sig åt jämfört med Crawfoords 

supporterkarriär, helt enkelt eftersom de appliceras på en annan empiri. Därför ska jag här bara säga

någonting kort om de olika karriärstegen.

Karriärstegetet "allmänheten" består det enligt Crawfoord av människor som inte bryr sig särskilt

mycket om supporterskapsobjektet i fråga men som potentiellt skulle kunna göra det i framtiden. 

Rörelsen mot karriärsteget "intresserad" börjar när ett visst intresse för supporterskapsobjektet 

börjar hysas, men man ännu inte identiferar sig själv som en följare av det. Karriärsteget 

"engagerad" kan sägas vara uppnått när man har uttalade sympatier för en idrottsklubb men saknar 

både idrottsliga och historiska kunskaper samt inte investerar så mycket känslomässigt i den 

sportsliga framgången. Vid karriärsteget "entusiastisk" behöver man i större utsträckning ta hänsyn 

till autenticitetskoder eftersom supporterskapet får en mer kollektiv karaktär, bland annat genom att 

man är med i den officiella supporterklubben. På karriärstegen "hängiven" och "professionell" blir 

dessa autenticitetskoder än mer raffinerade och de som befinner sig på dessa karriärsteg går att 

betrakta som en elit av supportrar, bland annat genom att de har makten att definiera vad ett "äkta" 

supporterskap innebär. 
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Viktigt att komma ihåg beträffande supporterkarriären är att alla inte har samma förutsättningar 

att röra sig uppåt i den. Crawfoord (2003, s. 234) påpekar exempelvis att kvinnor i större 

utsträckning än män tenderar att tolkas som "oäkta" supportrar, varför det uppstår så kallade 

glastak; det vill säga en underrepresentation av kvinnor på de högre karriärstegen i förhållande till 

hur fördelningen av män och kvinnor ser ut på de lägre karriärstegen.

3.2. Betydelsen av subkulturellt kapital

Det skulle, något förenklat, kunna sägas att det som krävs för att avancera på supporterkarriären är 

subkulturellt kapital, vilket är ett begrepp som myntats av sociologen Sarah Thornton (1995). 

Eftersom Thorntons begrepp är en vidareutveckling av Bourdieus (1984) kapitalteori bör först 

någonting om denna sägas. Bourdieus teori består i grova drag av tre till varandra relaterade 

begrepp: fält, kapital och habitus. Ett fält är enligt Bourdieu en avgränsad del av samhället där 

människor förenas av ett för dem gemensamt intresse, såsom exempelvis konst eller idrott. Det är 

på samma gång ett slagfält där strider om intresset utspelar sig som ett kraftfält som strukturerar 

agenternas positioner i fältet (Bourdieu 1999, s. 45-46). Vidare är kapital någonting som erkänns 

värde på ett fält. Viktigt att betona är att kapital enligt Bourdieu har en relationell karaktär; huruvida

en kapitalform kan användas för inflytande och maktutövning beror därför på om det erkänns värde 

på det specifika fältet. De två viktigaste och mest inflytelserika kapitalformerna i det västerländska 

samhället är enligt Bourdieu ekonomiskt kapital, det vill säga ekonomiska tillgångar, samt kulturellt

kapital, som enkelt uttryckt innebär bildning i vad som anses vara finkultur. Habitus kan vidare 

sägas vara förkroppsligat kapital; det är människors förkroppsligade erfarenheter som manifesteras i

ett särskilt sätt att föra sig och särskilda preferenser. På så vis är habitus, som Bourdieu (1984, s. 

170) uttrycker det, både en strukturerande och strukturerad struktur.

Beträffande begreppet subkulturellt kapital är det alltså en vidareutveckling av Bourdieus 

kapitalteori. Enkelt uttryckt är det en kapitalform som används för att avgöra hur häftig och/eller 

äkta någon kan passera som inom en specifik subkultur; en punkare med mycket subkulturellt 

kapital är alltså en punkare som av andra punkare betraktas som häftig och äkta, medan en punkare 

med lite subkulturellt kapital lätt kan framstå som en ”wannabe”. Med andra ord blir subkulturellt 

kapital utgångspunkten för att göra distinktioner mellan medlemmar inom subkulturen. Det 

subkulturella kapitalet kan vidare, i enlighet med Bourdieu (1984, s. 114), vara både objektiverat 

och förkroppsligat (Thornton 1995, s. 27). Precis som ägandet av vissa böcker och tavlor kan visa 

på ett visst mått av kulturellt kapital kan subkulturellt kapital enligt Thornton vara objektiverat i 

form av exempelvis en viss frisyr eller en ansenlig skivsamling. Och precis som kulturellt kapital 
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kan vara förkroppsligat genom ett visst sätt att föra sig på (alltså genom ens habitus) kan det 

subkulturella kapitalet förkroppsligas genom ett särskilt sätt att bete sig, vilket bland annat kan 

innebära användande (men inte överanvändande) av vissa slanguttryck.

Begreppet subkultur används i uppsatsen relativt löst definierat som en gemenskap vilken 

definierar sig mot det hegemoniska och vad som föreställs vara mainstream (i det här fallet 

fotbollens McDonaldisering). Denna lösa definition är nödvändig eftersom intervjupersonerna inte 

på ett tydligt sätt följer exempelvis gemensamma klädkoder – med undantag för vid specifika 

tillfällen såsom matchträffar – som gör dem lätta att identifiera som tillhörande en specifik 

subkultur (jfr Fangen 1998). Dessutom använder inte intervjupersonerna själva begreppet subkultur 

för att beskriva sina supporterskap. Däremot talar de i relation till det hegemoniska som om de var 

en del av en subkultur, varför ett sådant perspektiv är givande för uppsatsen. I relation till ansatsen 

att göra en analys av svenska Romasupportrars supporterkarriär bör det dock påpekas att långtifrån 

alla supportrar har ambitionen att klättra på karriären eller ens kan sägas vara med i en subkultur. 

Som vi kommer att se får supporterskapet en subkulturell karaktär först vid karriärsteget 

”entusiastisk”; innan dess är supporterskapet en för isolerad och distanserad företeelse för att det 

ska kunna gå att betrakta det som en subkultur. Vidare kan det sägas att sport managementforskaren 

Brendan Richardson (2008) med utgångspunkt i begreppet subkulturellt kapital tidigare har 

undersökt supportrars interaktion på ett internetforum, men då utan ett karriärperspektiv.

3.3. Övervakningen av autenticitetskoder

Som redan har antytts innebär ett klättrande på supporterkarriärstegen att man som supporter i allt 

större utsträckning behöver ta hänsyn till den övervakning av autenticitetskoder som blir mer och 

mer raffinerad högre upp i karriären. I uppsatsen kommer det därför att läggas mycket fokus på 

denna övervakning; närmare bestämt på vad som övervakas och hur det övervakas. Att studera 

övervakning av autenticitetskoder är något som Dixon gör i sin artikel The role of lateral 

surveillance in the construction of authentic football fandom practice (2014). Dixon talar om en 

horisontell övervakning av autenticitetskoder eftersom det rör sig om individer som övervakar 

varandra snarare än institutioner som övervakar individer. I den här uppsatsen kommer jag dock att 

benämna övervakningen kort och gott som övervakning. Detta eftersom det kan ifrågasättas hur 

pass horisontell supportergemenskapen egentligen är med tanke på att den i enlighet med 

supporterkarriären är hierarkiskt ordnad. Enligt karriärperspektivet borde ju övervakningen vara 

som hårdast från de som befinner på ett karriärsteg i relation till dem som aspirerar på detta 

karriärsteg; i detta fall är övervakningen vertikal snarare än horisontell, även om övervakningen inte
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sker från någon institution. Därför kommer jag inte att benämna övervakningen som horisontell.

Vidare inspireras Dixons studie av övervakning av autenticetskoder av filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault. Foucaults främsta intresseområde är makt och hur den utövas och 

har utövats. En av de tydligaste historiska förändringarna som Foucault (2003) identifierar är 

övergången från den repressiva och bestraffande suveränitetsmakten till den mer subtila disciplinära

makten. Till denna subtila disciplinära maktutövning hör en ökad grad av övervakning. Enligt 

Dixon (2014) innebär denna övervakning för fotbollssupportrar att de måste förhålla sig till och 

internalisera vissa koder som anger hur man är supporter på ett föreställt äkta sätt. På så vis är det 

enligt detta synsätt själva övervakningen som skapar upplevelsen och föreställningen att vissa 

supporterpraktiker är mer autentiska än andra, vilket ligger till grund för att supportrar ofta gör 

skarpa gränsdragningar mellan ”autentiska” och ”icke-autentiska” supportrar. I detta avseende är 

övervakningen på samma gång begränsande som produktiv.

Det kan här också påpekas att övervakningen av autenticitetskoder slår både uppåt och neråt. 

Dels kan övervakningen av autenticitetskoder tolkas som ett sätt att utöva motmakt i relation till de 

kommersiella fotbollsaktörerna. Detta eftersom övervakningen konstituerar de kommersiella 

fotbollsaktörerna som ”oäkta” i relation till de föreställt mer ”äkta” supportrarna. Men 

autenticitskoderna är också exkluderande på så vis att supportrar som har svårt att passera som 

autentiska får svårt att accepteras av andra supportrar; som tidigare har nämnts har ju exempelvis 

ofta kvinnor svårare att klättra på karriärstegen eftersom de tenderar att övervakas hårdare än män.

3.4. Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen skulle kortfattat kunna sammanfattas så här:

1) supporterskap kan betraktas som en karriär

2) för att klättra på denna karriär krävs subkulturellt kapital

3) under karriären övervakas ditt subkulturella kapital – det vill säga hur väl ditt sätt att föra 

dig överensstämmer med gemenskapens autenticitetskoder – av andra supportrar

Det bör sägas att jag under arbetet med uppsatsen också har laborerat med andra teoretiska 

perspektiv vilka sedan inte kommit med i analysen. Framför allt har jag med utgångspunkt i 

sociologen Eva Illouz' (2014) teori om omdaningen av människors partnerval undersökt 

möjligheterna att applicera hennes tankar på satellitsupportrars sätt att välja favoritklubb. Bara 

rester av detta perspektiv återstår i uppsatsen.
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4. Metod

Uppsatsens empiriska material består huvudsakligen av narrativa intervjuer med sju stycken 

svenska Romasupportrar som befinner sig högt upp på supporterkarriären (vilket här innebär 

"entusiastisk" eller högre). Genom de här personernas berättelser syftar uppsatsen till att undersöka 

hur deras sociala och moraliska karriärer som supportrar ser ut samt att analysera hur bilden av både

dem själva och objektet för supporterskapet har formats under supporterkarriären. I detta avseende 

har uppsatsen en huvudsakligen explorativ ansats.

4.1 Om mitt förhållande till supporterskap

Innan jag går närmare in på uppsatsens metod ska jag säga någonting om mig själv i förhållandet till

uppsatsens ämne. Själv är jag inte supporter till varken Roma eller någon annan fotbollsklubb. Mitt 

idrottsintresse är överlag ganska distanserat, även om jag försöker "hänga med". Att jag skriver det 

här beror på att min bakgrund – eller kanske snarare brist på bakgrund som supporter – påverkar 

mina förutsättningar att studera supporterskap. Att jag inte själv är en del av det som ska studeras 

kan betraktas både som en fördel och en nackdel. Dels kan min brist på egna erfarenheter försvåra 

en djupare förståelse av supporterpraktiker och hur de upplevs. Däremot minskar min brist på egna 

erfarenheter risken för vad sociologen Katrine Fangen (2005, s. 25) kallar för hemmablindhet; det 

vill säga risken att inte kunna identifiera relevanta mönster och kännetecken i fältet eftersom 

forskaren redan är så bekant med det. Emellertid kan omständigheten att jag identifierar mig själv 

och passerar som svensk heterosexuell man i detta avseende också ha betydelse eftersom samtliga 

intervjupersoner också hör till denna kategori. På så vis delar jag en hel del erfarenheter med dem, 

vilket gör att det ändå finns en risk för hemmablindhet. Eftersom intervjupersonernas berättelser 

inte i så stor utsträckning berör exempelvis maskuliniteter, utan snarare berör deras supporterskap 

(som visserligen kan tolkas som en förlängning av deras maskulinitetsposition) har jag dock inte 

upplevt detta som ett stort problem i arbetet med uppsatsen.

4.2. Urval och tillvägagångssätt

Anledningen till att uppsatsen över huvud taget handlar om svenska Romasupportrar – och inte 

supportrar till något annat lag – är att jag har en bekant vars supporterskap till Roma är synnerligen 

kännetecknande för honom. Utifrån denna bektants supporterskap föddes tanken att skriva en 

uppsats om svenska Romasupportrar. Att det blev just supportrar till klubben Roma har visat sig 

vara en lycklig slump eftersom klubben i Sverige, jämfört med många andra utländska klubbar, har 

en stark och aktiv officiell supporterförening – Roma Club Svezia – vilken som vi ska se på många 
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sätt tjänar som en viktig utgångspunkt i supporterkarriären. Att göra en liknande studie av till 

exempel svenska supportrar till den italienska fotbollsklubben UC AlbinoLeffe – som saknar en 

svensk supporterförening – hade förmodligen varit svårt eftersom supporterskapet till denna klubb i 

Sverige inte är lika institutionaliserat. Dessutom är Roma en intressant klubb mot bakgrund av att 

den inte i så stor utsträckning har McDonaldiserats, men att den sedan några år tillbaka drivs av 

amerikanska ägare som enligt vissa supportrar har drivit klubben i en riktning mot en 

McDonaldisering. Just för att det i detta avseende är en klubb i omvandling blir det en klubb som 

mer än många andra klubbar är intressant att ha som fond för en studie av dess supportrar.

Vidare var min bekant utgångspunkt för det snöbollsurval som urvalet av intervjupersoner är 

baserat på. Genom min bekant kunde jag enkelt komma i kontakt med andra intervjupersoner som 

liksom honom befinner sig högt upp på karriärstegen. Dessa fick i sin tur möjlighet att tipsa om 

andra supportrar som skulle kunna intervjuas. För att få tillgång till för syftet relevanta 

intervjupersoner frågade jag specifikt efter supportrar som haft ledande roller i den svenska 

officiella supporterföreningen Roma Club Svezia.

Kontakt med intervjupersoner togs initialt via nätverkstjänsten Facebook. På grund av 

intervjupersonernas geografiska avstånd till mig skedde sedan samtliga intervjuer – som är att 

betrakta som semistrukturerade narrativa intervjuer – utom en via den internetbaserade 

telefontjänsten Skype eller vanlig telefon. Den återstående intervjun skedde ansikte mot ansikte. 

Totalt kontaktades tio potentiella intervjupersoner, varav sju ställde upp på att låta sig intervjuas. 

Intervjuerna tog mellan 45 och 90 minuter. De spelades med intervjupersonernas tillstånd in och har

därefter transkriberats. I uppsatsen har intervjupersonerna anonymiserats genom användandet av 

pseudonymer. 

4.3. Synpunkter på urval och tillvägagångssätt

Det är inte helt vanligt att vid en studie av supporterskap använda sig av ett snöbollsurval. Ofta 

utannonseras det istället via olika medier efter intervjupersoner (se t.ex. Dixon 2011; Dixon 2013). 

Med tanke på mina goda förutsättningar att göra ett snöbollsurval föll sig emellertid den 

urvalsmetoden naturligt. Då supportrar som befinner sig högre upp i supporterkarrären än 

karriärsteget "entusiastisk" dessutom inte tenderar att vara med i den officiella supporterföreningen, 

utan istället baserar sin supportergemenskap på mer informella nätverk (Crawfoord 2003, s. 232), 

vore exempelvis en utannonsering efter intervjupersoner via Roma Club Svezia förmodligen inte 

heller särskilt fruktbar eftersom den inte hade fångat upp supportrar ur det mer informella nätverk 

som jag nu fick tillgång till.
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Det bör dock påpekas att vissa brister med min urvalsmetod finns. För det första innebar den att 

jag själv inte fick så stor makt över hur urvalet kom att se ut. Då samtliga intervjupersoner 

exempelvis är män är min analys en analys av mäns erfarenheter att göra supporterkarriär; det hade 

genom ett mer stratifierat urval varit relevant att se om dessa erfarenheter skiljer sig åt för kvinnor. 

För det andra innebär det faktum att intervjupersonerna befinner sig högt upp på supporterkarriären 

att deras redogörelser för hur det är att vara supporter på de tidigare karriärestegen är 

efterhandskonstruktioner. Till skillnad från Crawfoord (2003), som intervjuar supportrar på alla 

karriärsteg, riskerar jag därför att gå miste om viktiga erfarenheter på de tidigare karriärstegen. Med

tanke på att jag har möjlighet att jämföra intervjupersonernas berättelser med Crawfoords mer 

empiriskt underbyggda supporterkarriär går det, menar jag, utifrån intervjupersonernas berättelser 

emellertid ändå att dra vissa slutsatser om vad som har kännetecknat de tidigare karriärstegen.

Vidare är det, som Sandvoss (2003, s. 181) påpekar, generellt sett inte särskilt svårt att få 

fotbollssupportrar att prata om objektet för deras supporterskap. Detta är nämligen vad de pratar om

på vardaglig basis och många skulle under en intervju förmodligen kunna prata i timtal om sin 

favoritklubb. Eftersom jag under intervjuerna ville fokusera på hur intervjupersonerna gjort karriär 

som supportrar var det därför nödvändigt att i viss mån strukturera intervjuerna. Detta gjorde att 

några frågor och teman återkom i samtliga intervjuer. Till detta hör bland annat frågor om hur 

intervjupersonerna fastnade för Roma, hur de kom i kontakt med andra Romasupportrar och i vilken

mån de varit organiserade i Roma Club Svezia. Detta mynnade ut i att intervjuerna till karaktären 

blev narrativa snarare än tematiska. Under de flesta av intervjuerna var detta något som skedde 

naturligt, exempelvis genom att intervjupersonerna under intervjuernas inledning på eget initiativ 

talade om hur de fastnat för Roma och därifrån relativt kronologiskt berättade om sina respektive 

supporterskap. I viss fall behövdes emellertid en viss styrning åt det narrativa hållet från mig som 

intervjuare, exempelvis genom att fråga om specifika stadier av supporterskapet.

Beträffande att ha merparten av intervjuerna via Skype snarare än ansikte mot ansikte upplevdes 

det inte som något problem. Snarare är det något som kan ha minskat anspänningen i själva 

intervjusitutationen, både för mig som intervjuare och för intervjupersonerna, eftersom det 

minskade antalet fasader vi behövde ha gentemot varandra. Dessutom skulle vissa aspekter som jag 

gick miste om jämfört med om intervjuerna hade skett ansikte mot ansikte, såsom kroppsspråk, inte 

ha varit av så stort intresse för mig under analysen av det empiriska materialet eftersom det är 

berättelserna som är relevanta för uppsatsens syfte; inte exempelvis hur jag som intervjuare 

interagerar med intervjupersonerna.

Det bör också påpekas att det inom supporterskapsforskningen är vanligt att i samma studie 
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använda sig av flera olika metoder, såsom intervjuer i kombination med deltagande observationer 

eller intervjuer i kombination med en kvantitativ enkätundersökning för att triangulera resultaten. 

Crawfoord (2003) använder när han tar fram sin karriärstege exempelvis alla de här tre metoderna. 

Någon ansats att kombinera metoder finns dock inte i den här uppsatsen, främst beroende på 

tidsbrist. Det kan docks sägas att jag under början av arbetet med uppsatsen hade planer på att 

huvudsakligen hämta min empiri från internetfanzinet och forumet Svenska fans' Romasida och 

därmed göra en så kallad netografi. Under ett tidigt skede samlade jag därför in en hel del data 

därifrån. Denna empiri används dock inte på mer än ett ställe i analysen. I vilket fall som helst gav 

denna empiriinsamlig mig vid ett tidigt skede möjlighet att stifta bekantskap med supporterskapets 

jargong och centrala teman inom det, vilket underlättade när jag sedan skulle förbereda teman och 

upplägg inför intervjuerna.

4.4. Presentation av intervjupersonerna

De personer som har intervjuats är alla män i åldern 24-49 år. Fyra av dem är yngre än 30 år; tre av 

dem är äldre än 40 år. I detta avseende är det två generationer av Romasuppportrar som har 

intervjuats. Samtliga har identifierat sig som Romasupportrar i minst 10 år, de flesta längre än så. 

Samtliga bor i någon av Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ungefär 

hälften är också uppvuxna i någon av dessa städer. Vidare har eller genomgår alla en akademisk 

utbildning, varför de är att betrakta som akademiker. De flesta av intervjupersonerna har ingen 

egentlig favoritklubb förutom Roma. I detta avseende sticker dock två intervjupersoner ut som 

också är lika hängivna en lokal fotbollsklubb.

Beträffande de personer som har intervjuats är det som synes mer än Roma som förenar dem. 

Det är en relativt homogen grupp medelklassmän med huvudsakligen liknande bakgrunder. Som 

antytts tidigare kan denna homogenitet vara ett problem eftersom den inte tar hänsyn till olika 

erfarenheter som kan göras under en supporterkarriär beroende på exempelvis könstillhörighet. Det 

är emellertid knappast någon slump att urvalet ser ut som det gör eftersom supportereliten enligt 

Crawfoord (2003, s. 232) tenderar att bestå av välutbildade medelklassmän. I detta avseende är 

urvalet av supportrar förmodligen ganska representativt för vilka som tenderar att befinna sig på de 

högre stegen av supporterkarriären.

4.5. Analysmetod

Utgångspunkten för att analysera det empiriska materialet har huvudsakligen varit att jämföra 

intervjupersonernas berättelser om sina supporterkarriärer med Crawfoords befintliga modell av en 
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supporterkarriär. I detta avseende har jag tittat på likheter och skillnader både mellan de olika 

karriärstegen i mitt empiriska material samt i relation till Crawfoords karriärstege. Bearbetning har 

sedan skett genom att jag har sorterat och kategoriserat det empiriska materialet utifrån relevanta 

teman på de olika karriärstegen.

4.6. Etiska överväganden

I arbetet med uppsatsen har jag följt Vetenskapsrådets (2011) direktiv i forskningsetik, bland annat 

genom att anonymisera intervjupersonerna, att tala sanning för dem samt att sträva efter att ingen på

något sätt ska kunna komma till skada som en följd av studien. Med tanke på att uppsatsens ämne 

inte har någon känslig karaktär har detta inte varit ett särskilt stort problem. Snarare än skam är det 

stolthet som präglar intervjupersonernas berättelser. Vissa för uppsatsen intressanta teman och citat 

har jag emellertid ändå av etiska skäl valt att inte beröra i uppsatsen. Detta gäller framför allt 

tidigare konflikter i supporterföreningen Roma Club Svezia, där intervjupersonerna eventuellt 

skulle kunna ha identifierat varandra om detta berördes i uppsatsen, vilket hade varit problematiskt 

ur ett etiskt perspektiv.
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5. Analys

I detta kapitel analyseras intervjupersonernas sociala och moraliska karriärer som Romasupportrar –

från det att intervjupersonerna inleder sina supporterskap till idag då flera av intervjupersonerna kan

betraktas som delar av en elit av Romasupportrar i Sverige. Analysen består av tre delar: ”Början på

supporterkarriären”, ”Den gemensamma bilden” samt ”Att komma nära Roma”. Den första delen 

fokuserar på karriärsteget ”engagerad” och vad som har kännetecknat intervjupersonernas 

supporterskap på det karriärsteget. Den andra delen handlar om hur en gemensam bild av Roma 

skapas på karriärsteget ”entusiastisk” och vilken betydelse denna bild har för supporterskapet. Den 

tredje och sista delen behandlar supporterföreningen Roma Club Svezias betydelse för 

supporterkarriären och hur satellitsupporterskapskarriären kan betraktas som en karriär av ökad 

närhet, bland annat i form av kontinuerliga resor till Rom. Den sista delen behandlar också hur 

karriärsteget ”hängiven” kan uppnås.

5.1. Början på supporterkarriären

Att inleda ett supporterskap kan liknas vid att inleda en kärleksrelation. Det blir tydligt inte minst i 

intervjupersonernas språk när de talar om Roma. Flera talar nämligen om sin relation till Roma just 

som en kärleksrelation: de vanligaste orden för att beskriva relationen är ord som ”kärlek”, 

”passion” och ”älskar”. Morgan, 40 år, berättar till exempel att han, när han tänker tillbaka på en 

gammal förlustmatch mot Arsenal FC i Champions League, får liknande känslor som när han tänker

tillbaka på någon gammal flickvän – ”det är ju som att tänka på nåt gammalt ex liksom, som har 

krossat ditt hjärta liksom, och man undrar om hon har barn och vad hon gör nu och så där” – vilket 

tydligt indikerar supporterskapets känslomässiga karaktär. Men hur uppstår kärleken till en 

fotbollsklubb på distans? Och vad karaktäriserar den inledningsvis under supporterkarriären? 

5.1.1. Att falla för Roma

Tidigare forskning har visat att ett satellitsupporterskap ofta har ganska slumpartade och triviala 

anledningar, som att laget var framgångsrikt när man började intressera sig för fotboll, att man fick 

någon klubbmerchandise som liten, att det fanns möjlighet att se laget på teve, att man gillade 

någon spelare i laget eller att man tyckte att lagets klubbmärke var snyggt (Hognestad 2006; Kerr &

Emery 2011). Dessa relativt banala anledningar skulle kunna sammanfattas som att man via medier 

och/eller marknaden exponeras för en specifik klubb som man fastnar för, vilket leder till att ett 

satellitsupporterskap inleds. Vanligast är att exponeringen sker i 10-årsåldern och att man därefter 

håller fast vid klubben man fallit för.
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Antagandet att det ofta är ganska triviala anledningar som ligger bakom ett satellitsupporterskap 

finns det stöd för också i mitt empiriska material. Så här beskriver Gabriel, 24 år, att han föll för 

Roma:

Av nån anledning så när jag var typ tolv år kanske så fick jag upp ögonen för Roma. Och bara 
fastnade jättemycket för det. Och det var bara nån så här liksom dragelse, efter att ha sett dom 
liksom. Då var det ju på teve givetvis.[…] Jag kommer ihåg att det var att vi flyttade. Och så i 
och med... jag kommer inte ihåg hur det var men vi skulle skaffa några tevekanaler då och så 
införskaffade vi då den kanalen som hade sändningsrättigheterna till Serie A då. […] Och då var 
man ju lite så här, eftersom det var första gången man hade dom kanalerna, så blev det lite så här 
att man gick igång på att titta så här.

Gabriels supporterskap baserar sig mer på känsla än förnuft. Hans supporterskap föregås med andra 

ord inte av en rationell process där potentiella objekt för supporterskapet jämförs utifrån särskilda 

kriterier innan ett beslut om vilken klubb som är bäst lämpad för suppporterskapet tas. Den 

självkonsultation som görs vädjar i princip enbart till de känslor som väcks, vilka beskrivs som en 

”dragelse” och att han ”gick igång” på att se Romas matcher. Detta stämmer i hög grad överens 

även med hur Christian, 29 år, föll för Roma:

Många har en spelare som dom föll för eller såg en match eller nånting, men… ehm… när jag 
och familjen åkte ner till Rom år 2000-2001 – det var för övrigt senaste året som Roma vann en 
ligatitel – så frågade pappa då om jag ville gå och se Svennis Lazio, som var regerande mästare, 
eller om jag ville se Roma, och det var självklart för mig att det var Roma. Redan innan dess 
hade jag väl sett dom lite på teve och så där, men jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bara 
fastnade för dom, jag har faktiskt ingen aning. Och sen när man väl var nere och såg en match på
plats – det var första gången jag såg en fotbollsmatch utanför Sverige egentligen. Det var Roma-
Napoli, det var 2001, det var i februari eller nåt sånt där, det var 65000-70000 människor på 
läktarna, det var en helt magisk stämning och man fick se spelare som Batistuta och Montella 
och Totti göra mål och… ja, Roma var ju i en hysterisk form då och var på väg mot en ligatitel så
man blev meddragen helt enkelt. Jag hade väl ett intresse innan, men varför det blev… ja, sen så 
bara bekräftades det av att se sin första match på plats. Jag var väl 13-14 år och ganska 
lättpåverkad säkerligen. Det hade säkert kunna bli en annan klubb om det var nåt annat jag sett, 
men nu blev det så.

Anledningen till att Christian ville se Roma istället för Lazio – som det i viss mån fanns rimligare 

skäl att se med tanke på att de var regerande mästare och hade en svensk tränare – kan han inte 

förklara. ”Jag bara fastnade för dom”, säger han. Med tanke på att han inte vet varför hade det lika 

gärna kunnat bli en annan klubb. I både Gabriel och Christians fall kan det sägas att deras 

supporterskap föregås av en ”kärlek vid första ögonkastet”. Illouz (2014, s. 223) beskriver denna 

typ av kärlek som en idealtyp av romantisk kärlek: det är en kärlek som är oförklarlig och irrationell

eftersom den inte bygger på ackumulerad kunskap om den andre utan snarare härrör från en 
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holistisk och intuitiv typ av upplevelse; en upplevelse som sker oväntat och upplevs vara unik. I 

Christians fall skulle denna upplevelse kunna vara matchen han såg på plats mellan Roma och 

Napoli, då hans förbindelse enligt egen utsago ”bekräftades”, även om han i viss mån redan innan 

visste att han hade känslor för Roma. Kärlek vid första ögonkastet är, för att uttrycka det enkelt, en 

kärlek som bara baserar sig på känsla. I detta avseende är det en i hög grad förtrollad kärlek. Att 

supporterskapet på detta sätt baserar sig på känsla snarare än förnuft är någonting som är 

gemensamt för samtliga intervjupersoner. Satellitsupporterskapets kärlek är också en kärlek som per

definition inte tar någon hänsyn till gränser – Amors pilar kan, som i Gabriel och Christians fall, få 

unga pojkar från Sverige att förälska sig i en italiensk fotbollsklubb nästan 200 mil bort.

5.1.2. Den föreställda gemenskapen och den konkreta gemenskapen

Att falla för en klubb på distans innebär, som Hognestad (2004, s. 96) påpekar, att man blir en del 

av en föreställd gemenskap. Gemenskapen är föreställd eftersom en satellitsupporter inte har en 

personlig relation till alla andra supportrar; till en början inte ens till klubben mer än genom olika 

medier. Ändå upplevs en gemenskap. Gemensamt för intervjupersonerna är också att de i början var

tämligen ensamma om sina supporterskap till Roma, då de inte kände eller kände till några andra 

Romasupportrar. I den mån det går att tala om föreställd gemenskaphet som en gradfråga blir deras 

gemenskap således i väldigt hög grad föreställd.

Som i Christian och Gabriels fall har de flesta av intervjupersonerna fallit för Roma när de var i 

mellanstadieåldern. De befinner sig då bara i början av sina supporterkarriärer. Med Crawfoords 

(2003, ss. 230-231) terminologi kan det sägas att de tar steget från "intresserad" till "engagerad", 

vilket enkelt uttryckt innebär att de går från att vara allmänt fotbollsintresserade till att ha 

identifierat en favoritklubb att engagera sig i känslomässigt. Typiska kännetecken för en supporter 

på karriärsteget "engagerad" är enligt Crawfoord bland annat att de sannolikt inte har någon 

merchandise, att de inte följer alla lagets matcher och att de inte är medlemmar i den officiella 

supporterföreningen. Enligt Crawfoord är det inte heller särskilt vanligt att man på det här 

karriärsteget har särskilt stor förståelse för sin klubbs historia eller att man i någon större 

utsträckning tar hänsyn till autenticitetskoder.

I flera avseenden är de kännetecken som Crawfoord räknar upp för karriärsteget "engagerad" 

överförbara på de personer jag har intervjuat under deras tid på detta karriärsteg. Till detta hör att 

man inte följde alla lagets matcher (i mångas fall beroende på att man inte hade medial tillgång till 

dem), att man inte var medlemmar i någon supporterförening och att man inte hade särskilt stor 

kunskap om klubbens historia. Däremot är det tveksamt om det går att säga att de inte behövde ta 
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hänsyn till några autenticitetskoder. För även om de var ensamma som Romasupportrar var de inte 

ensamma om att vara supportrar: de flesta hade under början av sin supporterkarriär flera vänner 

som var satellitsupportrar till andra lag. I detta avseende erbjuder satellitsupporterskapet inte bara 

en föreställd gemenskap, utan också en konkret gemenskap i den omedelbara sociala närheten till 

vilken en favoritklubb på distans kan sägas vara inträdesbiljetten. Gabriel, 24 år, beskriver denna 

gemenskap så här:

Alltså jag kommer ihåg att vi var ett gäng som så här typ snackade Serie A, för det var nån som...
men då gick vi väl på lågstadiet var det väl då, då var vi nåt gäng som... det var nån som gillade 
Milan och så var det nån som gillade Juventus och så var det nån som gillade Lazio tror jag. Så 
då blev det att man snackade lite där. [...] Men just Roma var det väl ingen, det var bara så där... 
det var min grej liksom.

Att satellitsupporterskapet under början av supporterkarriären inte bara erbjuder en föreställd 

gemenskap, utan också en konkret gemenskap, är något som ofta har förbisetts i forskningen. 

Dynamiken i den konkreta gemenskapen kan i vissa fall också sägas ha varit missförstådd, i alla fall

utifrån hur de personer jag har intervjuat beskriver den. Kerr och Emery (2011) och Hognestad 

(2006) har i sina kvantitativa studier av satellitsupportrar exempelvis undersökt vänner och familjs 

påverkan när det kommer till ursprung av satellitsupporterskap. I båda fallen görs studierna utifrån 

premissen att vänner och familjs påverkan är positiv i bemärkelsen att man antas vara mer benägen 

att falla för en klubb om ens vänner och familj håller på det. Denna premiss är inte särskilt underlig 

med tanke på att sådan påverkan spelar stor roll för ursprunget till lokalt förankrade supporterskap, 

där kärleken till den lokala klubben ofta uppstår genom influenser från familjen (Dixon 2013, s. 

339). Det visar sig emellertid att när det gäller satellitsupporterskap, då är positiv påverkan från 

familj och vänner sällan en särskilt viktig eller vanlig anledning till supporterskapet (Kerr & Emery 

2011, s. 888; Hognestad 2006, s. 446).

Mot bakgrund av att de flesta av de personer jag har intervjuat i början av supporterkarriären var 

ensamma om att hålla på Roma skulle detta kunna vända på perspektivet när det gäller 

umgängeskretsens inflytande för vilket favoritlag en blivande satellitsupportrar får. Gabriel 

beskriver det som att personerna i hans umgängeskrets höll på varsitt lag och att Roma därmed blev 

hans grej. Påverkan från vänner tycks därmed ha varit negativ i bemärkelsen att man har börjat hålla

på olika lag. I detta avseende erbjuder satellitsupporterskapet något ett lokalt supporterskap inte gör:

ett sätt att hävda sig i umgängeskretsen genom en ”egen” fotbollsklubb. På så vis kan ett 

satellitsupporterskap på samma gång bli en väg in i en konkret gemenskap som ett sätt att uttrycka 

individualitet inom den. På en mellanstadieskolgård kan man till exempel tänka sig att 
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satellitsupporterskapet erbjuder en gemenskap som stänger ute tjejerna, samtidigt som killarna får 

tillfälle att hävda sig gentemot varandra genom att jämföra sina klubbar. Därmed blir 

fotbollsgemenskapen, vilket ofta påpekas (se t.ex. Sandvoss 2003, s. 25; Carling 2008), en 

huvudsakligen homosocial gemenskap.

5.1.3. Att stå upp för Roma

Att satellitsupporterskapet ger en inträdesbiljett till en konkret gemenskap gör att det blir socialt 

redan från start. Därför sker också en viss övervakning av autenticitetskoder redan på karriärsteget 

"engagerad", även om denna övervakning inte är lika raffinerad som övervakningen högre upp på 

karriärstegen. Dessutom utförs inte övervakningen nödvändigtvis av andra Romasupportrar, utan 

den kan också utföras av supportrar till andra lag. Så här beskriver Jonathan, 28 år, dynamiken i den

konkreta gemenskapen under början av hans supporterkarriär:

Jag kommer ihåg att jag var den enda som höll på Roma, alltså jag blev ofta trackad. Alltså så 
här trackad, men det var ju mycket… Roma var ju inte så jävla bra på den tiden, dom var lite up 
and coming, men var ju liksom… dom var ju verkligen inte nåt att räkna med liksom så här, så 
alla andra av mina kompisar som också höll på lag på andra orter, dom höll ju på Juventus, Inter, 
Milan om det var Italien då. […] Jag var den enda som höll på Roma och det dröjde fan flera år 
innan jag hittade någon annan som också höll på Roma.

Jonathan nämner att han ofta blev ”trackad” av sina kamrater som höll på andra lag, vilket kan 

tänkas ha skett särskilt i perioder då Roma hade det svårt. På samma sätt kan man anta att Jonathan 

inte var sen med att påpeka när det gick sämre för hans kamraters favoritklubbar. I någon mån 

skulle de gliringar Jonathan får utstå i den konkreta gemenskapen kunna betraktas som tidiga 

prövningar av hans supporterskap. Att hans vänner ständigt säger saker i stil med ”vad dåliga Roma 

är” kan därför tolkas som ett sätt att testa Jonathans äkthet som supporter. Är kärleken till klubben 

tillräckligt stark för att han ska kunna övervinna gliringarna?

Vad gliringarna mer konkret testar är om Jonathan är en medgångssupporter eller inte. Lojalitet 

är enligt Dixon (2014b, s. 429) en viktig del i supportrars föreställningar om vad det innebär att vara

en äkta supporter, varför det blir viktigt att stå vid sitt lags sida även när det går sämre för dem 

sportsligt – annars finns risken att man misstänkliggörs som en oäkta supporter. Att vara lojal mot 

sitt lag i vått och torrt skulle därför kunna sägas vara en av de mest grundläggande 

autenticitetskoderna för supporterskap. Just därför att det är en så grundläggande autenticitetskod 

är det inte särskilt konstigt att den testas och övervakas redan på karriärsteget "engagerad", 

åtminstone med tanke på hur dynamiken i den konkreta gemenskapen ser ut på detta karriärsteg. 

Man kan tänka sig att de gliringar Jonathan fick höra på grund av att han höll på Roma bara är en 
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västanfläkt i jämförelse med den orkan som hade blåst upp om han hade övergett sitt lag. Vid ett 

övergivande av Roma hade Jonathan dessutom förlorat sin roll som Romasupporter i den konkreta

gemenskapen; det är svårt att tänka sig att han hade kunnat ta sig in igen med ett nytt lag eftersom

hans supporterskap i så fall inte hade uppfattats som särskilt lojalt. Med tanke på den sociala 

kontroll detta innebär är det inte särskilt underligt att han håller fast vid sitt lag.

I den mån supporterskapet kan karaktäriseras som en förtrollad kärlek är smärta också ett 

viktigt inslag i erfarenheten av ovillkorlighet och upphöjelse i supporterskapet (j fr Illouz 2014, s. 

223). Den dubbla smärta som Jonathan kan tänkas ha fått erfara i den konkreta gemenskapen 

under svåra tider för Roma, då han både fick lida för de sportsliga resultaten och för att han blev 

"trackad", blir därmed någonting statushöjande i den föreställda gemenskapen. Att lida för sin 

klubb kan i denna mening liknas vid en religiös prövning som – om den övervinns – stärker ens 

band till klubben. Som Richardson (2008) påpekar blir lidande på så vis ett sätt att tillägna sig 

subkulturellt kapital eftersom det gör att ens supporterskap kan framstå som mer autentiskt. Det 

skulle därmed kunna sägas att satellitsupporterskapet innebär att man först relativt godtyckligt 

faller för en klubb – och att man sedan måste stå upp för klubben oavsett vad för att inte bli 

stämplad som oäkta i den konkreta gemenskapen.

5.1.4. Internetfanzinet Svenska fans – början på en svensk Romagemenskap

Den slentrianmässiga bilden av en satellitsupporter är förmodligen bilden av en satellitsupporter 

som befinner sig på karriärsteget ”engagerad”. Det är en satellitsupporter som delar många 

kännetecken med Giulianottis (2002) idealtyp ”fan”. Ett fan kombinerar enligt Giulianotti (2002, s. 

36) ett stort känslomässigt engagemang med en konsumtionsbaserad identitet. På så vis liknar 

fansen enligt Giulianotti fans inom andra kulturformer, såsom fans till musiker, skådespelare och 

andra mediepersonligheter. Det är ett i hög grad medialiserat supporterskap på distans där man som 

fan dessutom tenderar att vara ganska isolerad från andra fans till föremålet för beundran. Det går 

därför inte att säga att ett fan tillhör en subkultur; snarare är man en del av den mer kommersiella 

mainstreamkulturen.

Som vi ska se kan fortsättningen på intervjupersonernas supporterkarriärer – det vill säga från 

karriärsteget ”engagerad” och framåt – i hög grad betraktas som en rörelse från supporteridentiteten 

”fan” till supporteridentiteten ”supporter” i Giulianottis bemärkelse. Denna rörelse skulle i någon 

mån kunna betraktas som en rörelse från att vara en kommersialiserad, enligt vissa kanske 

postmodern, supporter till att bli någon som hyllar traditionella supporterideal. Supporterkarriären 

blir med andra ord en jakt efter traditionella, föreställt mer äkta, gemenskaper. I denna mening är 
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supporterkarriären ett sätt att göra upp med sitt ursprung som satellitsupporter och kan betraktas 

som ett försök att mer efterlikna det lokala supporterskapet.

Rörelsen mot efterlikning av det lokala supporterskapet kan sägas börja när man gör ansatser att 

närma sig andra Romasupportrar. För de personer jag har intervjuat har detta närmande initialt skett 

via internetfanzinet och forumet Svenska fans och deras Romasida. Så här beskriver Martin, 27 år, 

anledningen till att han sökte sig dit:

Att hitta Romasupportrar var väl kanske inte överdrivet enkelt, dom första jag kom i kontakt med
var via Svenska fans. Så det var väl just kanske det, den här gemenskapen som ändå 
fotbollssupporterskapet handlar om; nån att snacka skit med och nån att klaga på tränaren och 
Juventus med typ. Så det var väl framför allt det som jag tycker att jag fick ut.

Martin menar att supporterskap handlar om gemenskap, vilket gör att det blir naturligt för honom att

söka sig till andra Romasupportrar. Svenska fans blir den självklara ingången. Svenska fans har för 

Martin på så vis spelat en central roll i hans supporterkarriär eftersom deras Romasida för första 

gången låter honom bli en del av en mer konkret Romagemenskap – låt vara att den är 

internetbaserad. Flera intervjupersoner talar också om deras tid på Svenska fans som en viktig 

hållpunkt i deras supporterskap då det är där de har kunnat knyta kontakter med andra 

Romasupportrar. Förmodligen är det också genom Svenska fans som man under början av 2000-

talet för första gången kan börja tala om en svensk Romagemenskap över huvud taget. På så vis 

öppnas nya möjliga karriärsteg för svenska Romasupportrar upp; det karriärsteg som Crawford 

(2003) kallar för ”entusiastisk” förutsätter nämligen, till skillnad från de tidigare karriärstegen, 

interaktion med andra supportrar till sin klubb.

Ett kännetecken för karriärsteget "entusiastisk" är att övervakningen av autenticitetskoder blir 

allt mer raffinerad. Supporterskapet får därmed en i högre grad subkulturell karaktär. Detta tar sig 

bland annat uttryck genom att distinktioner mellan olika typer av supportrar börjar göras i allt större

utsträckning, exempelvis gentemot så kallade ”medgångssupportrar” eller mer fanatiska supportrar. 

Genom sådana distinktioner kan ett mer definierat ”vi” inom en specifik supportergemenskap 

skapas. För att tas på allvar inom detta ”vi” gäller det att ha koll på autenticitetskoderna och 

distinktionsspelet inom gemenskapen.

Ett exempel på hur svenska Romasupportrars autenticitetskoder övervakas på Svenska fans kan 

vi se genom att göra ett nedslag i en diskussion på forumet från slutet av 2003, då uppstarten av en 

svensk supporterförening till Roma diskuteras flitigt. Signaturen ”LaRoma” vill att 

supporterföreningen ska heta ”Roma Ultras Svezia” istället för det enligt honom löjliga och oseriösa

namnet ”Roma Club Svezia”. LaRoma får emellertid mothugg eftersom flera medlemmar på 
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forumet menar att svenska satellitsupportrar till Roma knappast kan kalla sig för ultras. LaRoma 

frågar sig då följande:

Vad krävs det för bli en ultras? Hela mitt liv kretsar ju runt Roma varje dag flera timmar om 
dygnet sitter jag och läser om mitt favoritlag! Jag åker ner och ser Roma varje år och älskar mitt 
gulröda lag så jag skulle nog vilja räkna mig själv som en sådan! Och sedan tycker jag att det 
låter bra gämfört [sic] med det otroligt löjliga och oseriösa club!

Det är uppenbart att LaRoma inte har någon vidare koll på det distinktionsspel som råder inom 

gemenskapen, vilket följande svar från signaturen ”Kotte” indikerar:

Det finns många som lever med och för Roma men inte för det är en ultra. Det finns tanter och 
gubbar som gör det men de är verkligen inte några ultras för det. En ultra ska självklart stå i 
curvan, göra banderoller, bränna pyro och göra flaggor bör också vara en "naturlig" del av ultras 
liv på läktaren. Jag tror inte att du gör det så därför ska du inte heller använda dig av epitetet 
"ultra".

Denna tillrättavisning kan betraktas som en form av övervakning av gemenskapens 

autenticitetskoder. Kottes svar till LaRoma kan i detta avseende förstås som en på samma gång 

begränsande som produktiv tillrättavisning: samtidigt som den markerar vissa gränser för vad 

LaRoma kan tänkas vara för typ av supporter ringar den också in ett ”vi” för medlemmarna på 

Svenska fans i relation till andra Romasupportrar. Vad LaRoma mer specifikt gör när han hävdar att 

han borde kunna kalla sig för en ultra är att han försöker framstå som något han inte kan leva upp 

till; han tillhör med andra ord knappast den i en svensk kontext nästan mytologiserade grupperingen

supportrar som genom bland annat banderoller och pyroteknik skapar stämning på läktaren. 

LaRoma blir också snabbt påkommen vilket reducerar hans subkulturella kapital. Enligt Thornton 

(1995, s. 27) är situationen där man inom en subkultur blir påkommen med att försöka för mycket 

rentav den situation där ens subkulturella kapital tenderar att reduceras som mest eftersom det 

vittnar om brist på erfarenhet och att man inte har koll på de mer subtila koderna inom 

gemenskapen. LaRoma blir med andra ord en ”wannabe” eftersom hans subkulturella kapital inte 

täcker upp för vad han utger sig vara.

5.2. Den gemensamma bilden

Intervjupersonerna närmar sig genom Svenska fans karriärsteget ”entusiastisk” och en svensk 

Romagemenskap har genom sidan börjat ta form. Det gör att supporterskapet i högre grad får en 

subkulturell karaktär och att det blir relevant att skapa ett ”vi” i relation till andra typer av 

supportrar. Precis som är fallet för exempelvis musikfans blir frågan om vad det egentligen är som 
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konsumeras också en viktig aspekt av supporterskapet. Med andra ord får frågor som rör annat än 

det rent sportsliga en allt större betydelse. Crawfoord (2003, s. 231) påpekar också att frågor om 

klubbens identitet och historia blir viktiga på karriärsteget ”entusiastisk”. Den här delen av analysen

handlar om detta: om hur bilden av Roma som klubb formas och övervakas högre upp på 

supporterkarriären och vad denna övervakning får för konsekvenser för de som aspirerar på 

karriärsteget ”entusiastisk”.

5.2.1. Roma som en underdog

Vad är Roma för klubb? Hur ser dess identitet ut? Det är frågor som har blivit viktiga för samtliga 

intervjupersoner. Jag skriver ”blivit” eftersom det för flera inte var särskilt viktiga frågor när de 

inledde sina supporterskap. Flera av intervjupersonerna hade enligt egen utsago en vag eller rentav 

felaktig bild av vad Roma är för typ av klubb i början av sina supporterkarriärer. När jag frågar 

Martin, 27 år, om varför han idag tilltalas av bilden av Roma svarar han:

Jag vet inte. Det är väl nåt lite romantiskt kring... sen kanske det beror på att jag har fått höra om 
det här och liksom har anammat det efter hand, och att jag tilltalas av det för att det är min klubb 
liksom. Om du förstår, att det blir liksom som att jag har hoppat över ett steg i tanken liksom. 
Eller att det blir liksom bakvänt. Men jag har lite svårt att faktiskt svara på det, jag vet inte.

Lite tillspetsat skulle man kunna säga att Martin inte håller på Roma för att han gillar bilden av 

Roma, utan att han gillar bilden av Roma för att han håller på Roma. Samma sak skulle kunna sägas

om Jonathan, 28 år, som beskriver en liknande process:

Nej men alltså, låt säga när jag började hålla på Roma 1998-1999 där, då var det mer liksom… 
det var nåt speciellt med det men jag visste ju inte särskilt mycket om klubben liksom, det var ju 
spelare man föll för kanske, dräkterna, atmosfären som liksom kom ur teverutan på nåt sätt, men 
det var ju inte nåt så här rationellt val ”jag håller på den här klubben för att den har den här 
traditionen” och så där liksom, men så här i efterhand har man ju så här, man har ju läst om 
Romas historia, man kan den väl, och man tycker om den liksom, man vill inte att den helt ska 
gå förlorad liksom, på nåt sätt.

Hognestad (2004, s. 20) menar att satellitsupportrar tenderar att legitimera supporterskapet genom 

klubbens identitet och den föreställda gemenskapens karaktär snarare än mer flyktiga faktorer som 

vilka spelare som finns i klubben. Utifrån både Martin och Jonathans utsagor tycks det dock som 

om de inte fallit för klubben på grund av dess identitet utan på grund av mer flyktiga anledningar. 

Att legitimera sitt supporterskap genom klubbens identitet tycks därför vara något som sker senare 

under supporterkarriären. När jag talar med intervjupersonerna idag återkommer de också ofta till 

klubbens identitet och hur viktig den är för deras supporterskap. Hur ser då denna identitet ut? En 
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för intervjupersonerna representativ beskrivning av klubben hittar vi hos Christian, 29 år.

Roma är en stor klubb, men ingen storklubb. Man har varit amatörmässigt skötta, man har haft 
en ägare som kommer från staden som älskar klubben. Alla Romas presidenter tidigare har varit 
romare som har haft en enorm förkärlek för klubben, råkat ha en massa pengar och därmed köpt 
klubben och drivit den, och den har varit oseriöst skött. Men det är också det som har varit 
charmen med Roma, det är det man har fallit för, att det är ingen sån här vinstmaskin, det är 
ingen klubb som radar upp ligatitlar eller som är välstrukturerad och opersonlig, utan Roma är 
väldigt mycket som Rom: oorganiserat, kaosartat, men oerhört vackert och oerhört passionerat. 
Klubben är verkligen en återspegling av människorna i Rom, som är lite mer passionerade och 
galnare helt enkelt än norditalienare, där nästan alla framgångsrika italienska klubbar kommer 
ifrån, norr. Det säger väl alla, men det är en väldigt speciell klubb, det är… det finns ett väldigt 
starkt band mellan fans och klubb, och många fans som har blivit spelare.

Christians bild av Roma skapas i stor utsträckning genom att klubben explicit och implicit sätts i 

relation till andra fotbollsklubbar. I enlighet med Bordieu (1999, s. 7) måste Roma precis som alla 

sociala fenomen förstås relationellt, eftersom det bara är i relation till någonting annat som ett 

fenomen kan få betydelse. Således är det utifrån Christians citat i relation till större och mer 

framgångsrika klubbar som Juventus eller Manchester United som Roma kan vara en ”stor klubb, 

men ingen storklubb”. Det är bara i relation till klubbar vilka präglas av en hög grad av 

standardisering och rationalisering som Roma kan uppfattas som personlig och, vilket flera 

intervjupersoner uttrycker, en klubb med ”tydlig identitet”. Flera intervjupersoner talar om denna 

identitet som en underdogidentitet. Och det är bara i relation till Roms andra stora fotbollsklubb – 

den enligt intervjupersonerna mer aristokratiskt anstrukna klubben Lazio – som Roma kan förstås 

som folkets klubb i Rom. Christian talar också om Roma som en återspegling av människorna i 

Rom, vilka han beskriver som ”mer passionerade och galnare än norditalienare”, vilket indikerar att 

Roma förknippas med känsla snarare än förnuft.

I allt väsentligt skulle förmodligen alla personer jag har intervjuat skriva under på Christians 

beskrivning av Roma. Roma representerar för intervjupersonerna i hög grad en klubb som, jämfört 

med mer McDonaldiserade fotbollsklubbar, har lyckats behålla sin lokala särart och genuinitet. På 

så vis uppfattas Roma som någonting autentiskt. Intervjupersonernas bild av Roma kan därmed 

liknas vid till exempel backpackerresenärers äkthethetssträvan som ofta har en essentialistisk 

karaktär i form av nostalgi och en längtan efter föreställt autentiska och orörda platser och kulturer 

(Andersson Cederholm 1999, s. 17). I någon mån blir Roma för intervjupersonerna vad Hognestad 

(2004, ss. 109-110) i sin forskning om norska satellitsupportrar kallar för ett drömobjekt: föremålet 

för supporterskapet blir med andra ord en yta för projektion av en föreställd och annorlunda 

verklighet än den man själv lever i. I detta avseende går det att säga att supporterskapet ger 
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utrymme för en eskapism med italofila, eller mer precist romofila, förtecken.

5.2.2. Att vara underground

Utifrån hur intervjupersonerna pratar tycks det nästan vara viktigare för svenska supportrar till 

Roma att Roma uppfattas som en underdog och en klubb med tydlig identitet än vad som är fallet 

för italienska supportrar till klubben. Michael, 47 år, resonerar om detta på följande sätt:

Sen är det ju en annan sak som svensk Romasupporter, då är ju Roma en… då är ju Roma mer en
underdog. Folk kan vara så här ”Varför håller du inte på Barcelona eller Real Madrid eller på 
Chelsea eller United eller Juventus?”. Det är inte så många som håller på Roma, därför är det 
fräckt, det är lite fräckt att hålla på Roma i Sverige. I Italien, jag tror inte att man skulle kunna 
fråga nån… jag tror inte att någon romare skulle säga att jag håller på Roma för att det är fräckt. 
Medan här, det är lite indie nästan att hålla på ett italienskt lag som inte är Juventus, Milan eller 
Inter.

Enligt Michael är det särskilt i Sverige som Roma tolkas som en underdog; något som förmodligen 

gäller även i flera andra länder som inte är Italien. Med andra ord är det framför allt i ett 

satellitsupporterskapsperspektiv som Roma förstås som en underdog. Detta beror på att det finns så 

många andra potentiella objekt för supporterskapet som är mer framgångsrika och populära än 

Roma, såsom Chelsea, Manchester United eller Juventus. Just därför menar Michael att det är ”lite 

fräckt” och ”indie” att hålla på Roma i en svensk kontext. Flera intervjupersoner sätter också det 

svenska intresset för italiensk ligafotboll i relation till det svenska intresset för andra europeiska 

ligor – i synnerhet den engelska ligan Premier League – och konstaterar att intresset för italiensk 

fotboll är relativt litet. Så här säger Nils, 49 år, om detta:

Ja den stora ligan i Sverige, det är ju den engelska. Det ser man ju inte minst på tittarsiffrorna, 
när TV4 visar italiensk fotboll, det är ju så här 15000 som tittar eller nånting, det är inga alls 
nästan, så jag förstår ju att italiensk fotboll, det är ju en väldigt liksom… vad ska man säga… 
marginal… Serie A är en marginalliga i Sverige. Inga liksom stora anhängarskaror eller så, 
utan… ja, så ofta när man pratar fotboll med andra så har dom ju full koll på engelska och 
spanska ligan, men italienska liksom… den är inte lika het längre, som den var för 20-25 år 
sedan.

Utifrån Nils' citat skulle engelsk och spansk ligafotboll i en svensk kontext kunna förstås som 

mainstream, medan italiensk fotboll kan tolkas som mer underground. Därav får 

intervjupersonernas bild av Roma betydelse för dem i deras supporterskap genom att underdog- och

undergroundbilden distanserar dem från föreställt mer mainstreama satellitsupportrar. Vilken klubb 

man håller på blir i detta avseende en smakyttring i Bourdieus (1984) bemärkelse. Med tanke på att 

satellitsupporterns favoritklubb i större utsträckning kan tolkas som uttryck för personlig smak 
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jämfört med vad som är fallet för lokala supportrar är det inte särskilt underligt att 

intervjupersonerna uttrycker att de ofta är mer måna om Romas lokala identitet än vad många 

italienska supportrar de träffar är. För den lokala supportern är ju supporterskapet någonting 

självklart, medan satellitsupportern i enlighet med Hognestad (2004) i högre grad måste legitimera 

sitt supporterskap genom klubbens identitet.

En särskild typ av svenska satellitsupportrar tycks enligt flera intervjupersoner representera 

särskilt dålig smak när det kommer till supporterskap: personer som håller på det lag Zlatan 

Ibrahimovic för tillfället spelar i. I någon mån är detta den typ av satellitsupporter som tolkas som 

mest mainstream, med tanke på att Ibrahimovic är den svenska fotbollsspelare som får överlägset 

mest medial uppmärksamhet i Sverige. Därför vill intervjupersonerna återkommande gånger 

distansera sig från denna supportertyp. I en intervju med Morgan, 40 år, som gjordes strax efter det 

att Ibrahimovics franska lag Paris Saint Germain (PSG) slagit ut det engelska laget Chelsea i 

Champions League – en match i vilken Ibrahimovic blev utvisad – uttrycker sig Morgan på följande

sätt:

Efter nu i veckan här, när Zlatan fick rött liksom, så har man ju sett så här många… jag vet inte, 
man kan inte kalla dom för vänner kanske, men folk som man är bekant med på facebook som 
plötsligt liksom verkligen börjar gråta när PSG gick vidare liksom, det är så… det känns så… jag
vet inte vilket ord det är jag söker… det känns så… det känns så jävla patetiskt liksom att dom 
bara, att dom tycker det är så jävla kul att Zlatan spelar där, att dom hejar så mycket på PSG att 
dom tycker det är den bästa matchen dom någonsin sett i hela sitt liv när PSG slår ut Chelsea 
liksom. Så här kom igen liksom fan. Jag har en kompis som när man pratar med honom och 
frågar ”håller du på något lag?” så svarar han ”ja jag brukar heja på det laget som Zlatan spelar 
i”, och det är ju det sämsta svaret man kan ge liksom. Han har ju hejat då på Juve, Inter och 
Milan liksom. Vad är det för människor?

Det tycks som om de personer vilka håller på det lag Ibrahimovic för tillfället spelar i enligt Morgan

inte riktigt har förstått vad supporterskap handlar om. Utifrån Morgans synsätt handlar 

supporterskap om lojalitet i relation till en klubb; inte lojalitet i relation till en spelare. Att då ha 

hållit på de rivaliserande klubbarna Juventus, Inter och Milan – om än under olika perioder – blir 

något absurt med Morgans synsätt. Morgan frågar sig rentav ”Vad är det för människor?”. Ett svar 

på den frågan kan vara "flanörer i Giulianottis bemärkelse", då Zlatansupportern likt flanören inte är

lojal med ett specifikt lag – i det här fallet är ju lojaliteten avhänging en specifik spelare. Enligt 

Morgan är den här typen av supporterskap inget äkta supporterskap; i citatet antyds till och med att 

känslorna inom ramen för ett sådant supporterskap inte är några äkta känslor, med tanke på att 

Morgan tycker det är patetiskt när Zlatansupportern börjar gråta efter en fotbollsmatch.

Huruvida man skulle vilja att Roma värvade Ibrahimovic tycks vara något flera intervjupersoner 
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har funderat över. Detta har inte heller varit ett helt orealistiskt scenario; i slutet av 2014 skrev 

journalisten Jennifer Wegerup (2014) en krönika i Aftonbladet som handlade just om att 

Ibrahimovic borde överväga att flytta till Roma. Där skulle han enligt Wegerup förmodligen passa 

bra rent sportsligt och dessutom, enligt Wegerup, bli älskad av fansen; ja, i Rom skulle han enligt 

henne rentav ”bli en Gud”. Även om de personer jag har intervjuat delar Wegerups uppfattning att 

Ibrahimovic rent sportsligt skulle vara ett välkommet tillskott i Roma intar man en tveksam 

inställning till om man verkligen vill att Ibrahimovic ska komma till Roma. Så här säger Christian, 

29 år:

Alltså vi svenskar, eller vi svenskar som håller på Roma ska jag säga, tycker till exempel inte om
Zlatan Ibrahimovic särskilt mycket, för att han har representerat mer eller mindre alla klubbar 
som vi ogillar, förutom Lazio, i Italien. Han har dessutom gjort ganska mycket mål på oss. Vi är 
inga fan av honom rent generellt så där, nu ska man inte generalisera men… medan i Italien, jag 
har pratat med oerhört många italianare som säger ”men herregud, kan vi inte bara värva Zlatan 
för då gör han 25 mål och så vinner vi en ligatitel”, det är det dom vill. […] Det är nog ganska 
många [svenska Romafans] som gillar Zlatan egentligen, men man är lite rädda för… vi värnar 
nog ganska mycket om den här Romas själ. Man vill ju inte bli det här köpelaget som 
Manchester City eller Chelsea är, medan jag har pratat med italienare – och vissa svenskar också 
förstås – som kan tänka att ”äh vad fan, spelar roll om vi blir ett köpelag, bara vi vinner lite 
titlar”.

Som vi har sett tidigare tycks det utifrån Christians citat som om svenska Romasupportrar generellt 

sett skulle vara mer måna om vad han kallar för ”Romas själ” i relation till sportsliga framgångar än

vad romerska Romasupportrar generellt sett är. Klubbens identitet upplevs med andra ord vara 

viktigare än den sportsliga framgången när det kommer till att bygga sin identitet som supporter, 

även om det givetvis ger upphov till en viss ambivalens när ett bibehållande av klubbens identitet 

och dess sportsliga framgång ställs mot varandra.

Vidare skulle – utöver det faktum att Ibrahimovic har en historia i rivaler till Roma – en värvning

av Ibrahimovic till Roma utan tvekan innebära en ökad exponering av Roma i svenska medier samt 

en stor tillströmning av nya Romasupportrar i Sverige. Vid en första anblick kan detta tänkas vara 

något som tilltalar etablerade svenska Romasupportrar. När jag i intervjun påpekar detta för 

Christian säger han emellertid att ”det nog inte är så många som vill ha sådana typer av 

medgångssupportrar”. Detta är vid närmare eftertanke inte en särskilt underlig hållning eftersom 

Ibrahimovic i Roma skulle innebära att bilden av klubben som ”underground”, ”underdog” och 

”indie” i en svensk kontext skulle hotas med all den uppmärksamhet och popularitet det hade fört 

med sig. Ibrahimovic hade med andra ord lockat till sig ”fel” typ av supportrar; en typ av supportrar

som åtminstone inte inledningsvis hade haft särskilt goda förutsättningar att ta sig uppåt i 

35



supporterkarriären. Detta eftersom deras inträde i den föreställda Romagemenskapen hade 

devalverat det symboliska värdet att hålla på Roma i Sverige – klubben hade i en svensk kontext 

blivit mainstream – vilket hade gjort att de haft fått svårt att accepteras av de redan etablerade 

Romasupportrarna.

5.2.3. Bilden som en konsekvens av övervakning av autenticitetskoder

Som tidigare har redogjorts för menar Sandvoss (2003) att fotbollssupportrar genom sitt 

supporterskap kommunicerar en projektion av sin egen självbild. Detta leder till att bilden och 

tolkningen av en och samma fotbollsklubb kan variera kraftigt mellan dess supportrar: en person 

som upplever sig själv som framgångsrik tenderar att tolka sin klubb som framgångsrik medan en 

person som upplever sig själv som inte särskilt framgångsrik tenderar att tolka samma klubb som 

inte särskilt framgångsrik. Förutsättningen för denna projektion är att en fotbollsklubb i sig själv är 

relativt tom på reellt innehåll så att varje supporter själv kan fylla denna tomhet med eget innehåll. 

Men i mitt empiriska material tolkas Roma på ett liknande sätt av samtliga intervjupersoner. Hur 

kan det förklaras? Enligt Sandvoss' tes om att supportrar projicerar sin självbild på sin 

favoritfotbollsklubb skulle intervjupersonernas gemensamma bild av Roma vara en konsekvens av 

att intervjupersonerna har liknande självbilder; självbilder som sannolikt präglas av en 

underdogidentitet eller känslan av att man nästan har lyckats i livet. Sandvoss (2003, s. 29) påpekar 

också att bilden av ens klubb som underdog och nästan framgångsrik tenderar att vara särskilt 

vanlig hos män i åldern 30-40 år. Eftersom samtliga intervjupersoner är män och de flesta runt 

åldern 30-40 år skulle detta kunna stödja Sandvoss' tes. Även om det inte helt kan uteslutas menar 

jag emellertid att intervjupersonernas bild av Roma inte primärt är en projektion av deras 

självbilder, utan att bilden snarare är en konsekvens av den övervakning av autenticitetskoder som 

sker högre upp på supporterkarriären.

Det största problemet med Sandvoss' tes är att den i för stor utsträckning bortser från den 

subkulturella karaktär supporterskapet får från och med karriärsteget ”entusiastisk”. Visserligen har 

långtifrån alla satellitsupportrars supporterskap en subkulturell karaktär; de flesta är i detta avseende

mainstream (”mainstream” utgör ju per definition de flesta, åtminstone i föreställd bemärkelse). 

Utan interaktion med andra supportrar är det inte heller så konstigt om tolkningen av ens 

favoritklubb tenderar att vara personlig. Michael, 47 år, beskriver till exempel att hans bild av Roma

såg annorlunda ut på 1980-talet, när han bara var i början av sin supporterkarriär, jämfört med hur 

den ser ut idag.

Min bild av Roma var nog att det var en typisk italiensk fotbollsklubb bara, det hade lika 
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gärna… jag hade nog tolkat in och trott att så här Milan och Roma och Juventus och Atalanta, 
det är ungefär samma. Jag hade nog inte kunnat peka på skillnaderna mer än att vissa kanske har 
lite mer pengar. […] Jag hade ingen så här… ingen tanke på vilka som håller på Roma, är det ett 
arbetarlag eller är det folk med högersympatier eller vänstersympatier eller är det någon stor rik 
ägare, nån sån bild hade jag inte över huvud taget.

Michaels bild av Roma var alltså i början tämligen vag. Utöver vilka spelare laget bestod av var det 

väsentliga för honom att klubben var italiensk. Han hade ingen bild av vilka som håller på klubben 

eller vilka som är dess rivaler. Idag beskriver han klubben på ett sätt som i hög grad stämmer 

överens med de övriga intervjupersonernas bild av klubben. Hur kommer det sig? Givetvis har han 

fått mer kunskap om klubben. Men att supportrar har kunskap om sin klubb innebär inte per 

automatik att klubben tolkas på samma sätt; inte ens om supportrarna har i princip samma kunskap 

om klubben. Sandvoss menar nämligen att en och samma klubb med goda argument ofta tolkas på 

olika sätt genom referenser till olika händelser i klubbens historia och genom att de olika 

händelserna ges olika stor betydelse. Gemensam kunskap om en klubb är alltså inte en garanti för 

en gemensam tolkning av en klubb. Frågan kvarstår således: hur kommer det sig att Michaels bild 

har kommit att överensstämma med de övriga intervjupersonernas? För att förklara det måste vi 

vända oss till den övervakning av bilden av Roma som börjar ske på karriärsteget ”entusiastisk”. 

Michael börjar aspirera på detta karriärsteg när han under tidigt 2000-tal börjar skriva på Svenska 

fans. Om detta säger han:

När jag skrev där så tvingades jag ju ta reda på fakta på ett annat sätt än annars, vilket gjorde att 
jag så här ”nej men nu måste jag”… ja, vilket var roligt, att nu tvingas jag ta reda på hur 
startuppställningen ser ut nästa match, nu tvingas jag ta reda på var nånstans dom ska på 
försäsongsläger eller ja, vad det nu kunde vara. Och samtidigt så läste man ju på om klubbens 
historia.

Michael säger att han i samband med interaktionen med andra supportrar på Svenska fans började 

läsa på om Romas historia. Detta är inte särskilt underligt med tanke på att kunskap om klubbens 

historia enligt Crawfoord (2003, s. 231) är en viktig del för att bli accepterad på karriärsteget 

"entusiastisk". Historian kan dock inte tolkas hur som helst eftersom en gemensam bild av klubben 

och dess historia hör till supportergemenskapens autenticitetskoder. Som en annan intervjuperson 

påpekar skulle någon som skriver ett inlägg på Svenska fans i stil med ”det är skandal att vi inte 

vann fem titlar i rad” inte tas på allvar eftersom de flesta svenska Romasupportrarna enligt honom 

”förstår vad det är för typ av klubb”. I detta avseende går det att tala om en symbolisk dominans i 

Bourdieus (1984, s. 208) bemärkelse: vissa supportrar har med andra ord makten att definiera vad 

Roma är för typ av klubb. Således måste supportrar som vill accepteras inom gemenskaper högre 
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upp på supporterkarriärstegen förhålla sig till och åtminstone delvis internalisera den gemensamma 

bilden av klubben på detta karriärsteg. I samma stund som Michael aspirerar på karriärsteget 

"entusiastisk" måste han alltså förhålla sig till den gemensamma bilden av klubben. Även om det 

givetvis kan finnas rivaliserande bilder av Roma tycks den bild av Roma som de personer jag har 

intervjuat har vara dominerande, åtminstone i de steg av supporterkarriären – det vill säga 

”entusiastisk” eller högre – som de befinner sig. Att som Romasupporter tolka Roma på ett sätt som 

går i strid med den gemensamma bilden av klubben skulle inom gemenskapen kunna tolkas som att 

supportern ifråga saknar verklighetsförankring eller rentav är en smula galen.

I relation till Sandvoss' tes kan vi alltså anta att Michaels bild av Roma, liksom övriga 

intervjupersoners bild av klubben, inte primärt har skapats genom en projektion av deras självbilder.

Inte heller handlar det bara om att de har tillägnat sig kunskap om klubben. Istället är deras 

gemensamma bild av Roma en konsekvens av den övervakning som sker på de karriärsteg de 

befinner sig. Det kan sägas att Sandvoss' tes förmodligen är applicerbar på de lägre karriärstegen, 

men att tesen när supporterskapet börjar få en subkulturell karaktär i för stor utsträckning bortser 

från att vissa supportrar har makten att definiera den gemensamma bilden. För att tas på allvar och 

passera som en autentisk supporter inom en viss Romagemenskap måste man som supporter alltså 

åtminstone delvis internalisera den gemensamma bilden av vad Roma är för typ av klubb.

5.2.4. McDonaldisering eller glokalisering?

Den gemensamma bilden av Roma kan i någon mån emellertid sägas vara hotad, inte minst med 

anledning av att klubben sedan 2011 ägs av ett amerikanskt konsortium och därefter har haft två 

amerikanska presidenter – Thomas R. DiBenedetto och James Pallotta. En viktig anledning till att 

Roma har tolkats som en autentisk klubb har tidigare varit att klubben haft romerska presidenter 

som antagits hysa en genuin kärlek till klubben. Då de nya ägarna inte antas ha kärlek till klubben 

som primär drivkraft för sitt ägarskap, utan snarare ekonomisk vinning, blir deras ägarskap för 

några intervjupersoner en symbol för risken att Roma ska McDonaldiseras och därmed förlora sin 

föreställda själ. De amerikanska ägarna har också gjort vissa ansatser i riktning mot en 

McDonaldisering av Roma som klubb, då klubben efter deras tillträde bland annat har initierat 

byggandet av en ny arena, förändrat klubbmärket och höjt biljettpriserna. Av marknadsmässiga skäl 

har klubben också varit på försäsongsläger på Disneyland och börjat kommunicera mer på engelska 

än tidigare. På så vis har Roma i större utsträckning börjat ta hänsyn till den mer köpstarka och 

kosmopolitiska supportertypen flanören. Bland intervjupersonerna råder det emellertid ingen 

enighet om hur det nya ägarskapet bör tolkas. Grovt sagt går det att urskilja två synsätt. Det ena 
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tolkar Romas utveckling under det amerikanska ägarskapet som en McDonaldisering av klubben i 

bemärkelsen att dess särart håller på att gå förlorad. Det andra synsättet tolkar utvecklingen som en 

glokalisering av klubben i bemärkelsen att den lokala särarten håller på att omformas – snarare än 

raderas, som är fallet vid McDonaldisering – för att passa en global marknad.

Synsättet att Roma genomgår en McDonaldiseringsprocess präglas i flera fall av en stor portion 

ambivalens, då de amerikanska ägarna i någon mån betraktas som ett nödvändigt ont såsom 

fotbollsvärlden ser ut idag, samtidigt som deras ägande tolkas som ett hot mot klubbens identitet. Så

här beskriver Christian, 29 år, sin inställning till de amerikanska ägarna:

[Tidigare ägare] har kommit från Rom och dom har älskat staden och älskat laget och det är 
deras stora passion, och dom har haft en vilja att göra sig nästan bankrutta för att över huvud 
taget ha en chans att vinna en titel. Men samtidigt så har det ju inte funkat. Man hade under 
senaste åren nu Sensifamiljen, som var i stora ekonomiska bekymmer, som styrde klubben och 
det var ofrånkomligt att någon annan skulle ta över. Och det finns… det går inte att ha lokala 
ägare bara utan det var tvunget att moderniseras. Men man är så rädd att den där själen ska 
försvinna. Än så länge har det inte varit så, men det är vissa oroväckande tendenser som höjda 
biljettpriser och mer och mer som sker på engelska istället för italienska. Och det finns ju 
positiva saker med det, men det är inte alltid man vill att Roma ska vara på försäsongsläger på 
Disneyland, som hände nu, utan man är lite orolig att klubben är på väg att bara bli en i mängden
av storklubbar ute i Europa.

Romas själ – det föreställt autentiska med klubben – ställs av Christian i ett motsatsförhållande till 

fotbollens McDonaldisering. En annan intervjuperson, 28-åriga Jonathan, uppger att Romas 

tendenser till McDonaldisering gör att hans supporterskap ”svalnar lite”. Det skulle kunna tolkas 

som att det blir svårare att upprätthålla känslan av en autentisk relation till Roma när klubben 

upplevs bli mindre autentisk som en följd av de amerikanska ägarna. En strategi för att upprätthålla 

känslan av en autentisk relation till klubben kan då vara att ta avstånd från de amerikanska ägarna 

på olika sätt. Jonathan berättar till exempel att han bojkottar merchandise med det nya klubbmärket:

Alltså det är ingen så här katastrof att man gör om designen [på klubbmärket], men jag gillar väl 
inte att man… ja, som jag sa, att man bara ändrar om historien på det sättet. För det är ändå, sånt 
är viktigt skulle jag vilja säga, för… sen är det väl inget så här, det är ingen katastrof, men jag 
gillar… alltså av en princip skulle jag inte köpa nåt med den på.

Den förändring av klubbmärket som Jonathan tycker minst om är att akronymen ”ASR”, som står 

för Associazione Sportiva Roma, har bytts ut mot den mer marknadsmässiga och lättbegripliga 

texten ”Roma 1927”, där 1927 syftar på årtalet för klubbens grundande. Denna förändring kan 

tyckas liten men blir för Jonathan en symbol för Romas McDonaldisering. Hans bojkott av 

produkter med det nya klubbmärket skulle i detta avseende kunna tolkas som ett sätt att upprätthålla
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känslan av en autentisk relation till klubben – eller närmare bestämt dess föreställda själ. I någon 

mening är det nämligen inte klubben som sådan Jonathan vill ha en relation med, utan dess själ och 

vad den representerar. Därför är han lojal mot den föreställda själen snarare än mot klubben genom 

att inte köpa produkter med det nya klubbmärket.

Synsättet att Roma under de amerikanska ägarna genomgår en glokalisering snarare än 

McDonaldisering präglas av en större acceptans av det nya ägarskapet, samtidigt som det värnar om

Romas föreställda själ. Så här säger Nils, 49 år, om utvecklingen:

Vissa supportrar har ju pratat om den här, att dom är rädda för den här disneyfieringen som dom 
kallar det för. Att det ska bli för liksom amerikanskt så. Men jag tycker att dom har hållit sig 
väldigt så liksom på rätt sida gränsen. Sen vissa saker som dom har gjort, det här med loggan, 
ja… den är ju inte så anskrämlig, men den är ju lite mer… ja, modern bara. Jag störs inte av det. 
Jag är inte så reaktionär eller så, att det ska vara som det ska vara. Utan det är kul.

Enligt detta synsätt har de amerikanska ägarna hållit sig på ”rätt sida gränsen” på så vis att Roma 

under deras styre inte har gjort några tendenser att förlora sin identitet. För att stödja detta synsätt 

går det bland annat att peka på hur Roma under de amerikanska ägarna i vissa fall faktiskt har 

bejakat den lokala traditionen genom att bland annat ha tillägnat den gamla Romaspelaren Agostino 

Di Bartolomei en träningsplan, att den planerade nya arenans design är inspirerad av Colosseum 

och att den gamla hymnen Campo Testaccio har börjat spelas igen innan Romas hemmamatcher. 

Med detta synsätt behövs inte något motstånd mot de amerikanska ägarna, såsom Jonathans bojkott 

av merchandise med det nya klubbmärket, för att upprätthålla känslan av en autentisk relation till 

klubben, helt enkelt eftersom Romas identitet som klubb inte upplevs vara hotad.

5.3. Att komma nära Roma

Karriärsteget ”entusiastisk” kan i och med gemenskapen på Svenska fans och den gemensamma 

bilden av klubben nästan sägas vara en realitet. Men bara nästan. Enligt Crawfoord (2003, s. 231) är

ett viktigt kännetecken för karriärsteget ”entusiastisk” nämligen att man är med i den officiella 

supporterföreningen. 2005 grundas – efter att uppstarten en tid har diskuterats på Svenska fans – 

också den svenska supporterföreningen Roma Club Svezia (då under namnet Club Romanisti 

Svedesi). I den här delen av analysen ska vi med utgångspunkt i Roma Club Svezia se hur 

karriärsteget ”entusiastisk” blir en realitet fullt ut. Vi ska också ser hur man genom att distansera sig

från Roma Club Svezia och tidigare gemenskaper kan ta sig ytterligare högre upp i karriären; 

närmare bestämt till steget ”hängiven”.
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5.3.1. Roma Club Svezia

Karriären för svenska Romasupportrar kan betraktas som en karriär av ökad närhet: ju närmare man

kommer Roma, både föreställt och fysiskt, desto högre upp kan man avancera på karriärstegen. 

Många supportrar tycks också, vilket policyforskaren Mike Weed (2008) har uppmärksammat, ha 

ett behov av närhet till andra supportrar. Det gäller inte minst de personer jag har intervjuat. 

Eftersom de flesta av intervjupersonerna var tämligen ensamma som Romasupportrar under början 

av sina supporterkarriärer behövs på så vis ett sätt att mötas. Därför grundas Roma Club Svezia. En 

del av de personer jag har intervjuat hör till grundarna av denna förening; samtliga är eller har varit 

medlemmar i den. En av grundarna, Martin, 27 år, säger så här om anledningen till att 

supporterföreningen bildades:

Målet var väl egentligen att samla folk, att samla Romasupportrar så att vi kunde ha nån slags 
gemenskap. [...] Att vara supporter i sitt eget huvud är ju ganska ensamt liksom. Ehm… man 
behöver den där kontakten med andra för att kunna… ja, prata. För det är liksom nån slags 
kollektiv grej det där ändå, att vara supporter för ett lag. Det handlar inte bara om att jag ska sitta
och tycka, utan det handlar om att jag ska kunna dela med mig av min passion liksom med andra.

Syftet med Roma Club Svezia kan enligt Martin sägas vara att samla tidigare isolerade svenska 

Romasupportrar för att skapa en svensk Romagemenskap där man kan dela med sig av sin passion 

med varandra. Genom grundandet av en supporterförening blir därmed förutsättningarna för 

karriärsteget ”entusiastisk” uppfyllda. Gemenskapen konkretiseras genom att man får möjlighet att 

träffa andra Romasupportrar ”på riktigt”. Detta blir viktigt inte minst eftersom det gör att man kan 

bekräfta varandras känslor och supporterskap på ett annat sätt än vad som är möjligt virtuellt. Det 

naturliga tillfället att göra detta på är när Roma spelar match. Roma Club Svezia arrangerar också 

ofta så kallade matchträffar på vilka uppemot 100 svenska Romasupportrar idag kan träffas på en 

pub eller restaurang för att titta på Roma tillsammans.

Att arrangera matchträffar under vilka man kollektivt kan bekräfta varandras känslor kan i viss 

mån sägas vara ett sätt att försöka återskapa erfarenheterna i ett lokalt supporterskap. Hognestad 

(2004, s. 105) kallar det för en simulering av erfarenheten av att ”vara på plats” under matchen. På 

så vis kan supporterföreningen tolkas som ett sätt att försöka göra supporterskapet mer äkta 

eftersom gemenskapen det erbjuder innebär en rörelse från Giulianottis (2002) supporteridentitet 

”fan” till supporteridentiteten ”supporter”, i vilken gemenskapen får en traditionell snarare än 

medialiserad karaktär. Detta gör, som Martin påpekar, att det blir enklare att skapa en ”vi”-känsla:

Det är också kanske att man skapar nån slags ”vi”, för det är väldigt viktigt att poängtera hela 
tiden i idrottssupporterskap över huvud taget, att ”vi är”… ”ni är bönder och vi är från 
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huvudstaden” liksom. ”Ni är dom, vi är nånting annat och bättre än vad ni är”. Och det får man 
ju inte riktigt om man inte träffar dom man är ”vi” med. Så det är väl lite det man delar, man 
skapar liksom en egen liten grupp människor som man kan vara en del av.

Martin – som uppenbarligen är högst medveten om den sociologiska insikten att ett ”vi” hela tiden 

måste konstrueras i relation till ett ”dom” – skapar tillsammans med andra svenska Romasupportrar 

under matchträffarna just ett ”vi” i relation till ett föreställt ”dom”. Detta stärker känslan av 

gemenskap. Värt att lägga märke till är att skapandet av ett ”vi” tycks ske utifrån Romas specifikt 

romerska identitet och de rivaliteter klubben har, trots att man inte har någon egentlig anknytning 

till Rom mer än genom supporterskapet till Roma. I detta avseende går det hos de svenska 

satellitsupportrarna att tala om en appropriering av den romerska identiteten, vilket i någon mån gör

att supporterskapet blir en glokal företeelse i det avseendet att det lokala hyllas på en global 

marknad.

Ytterligare en aspekt av Roma Club Svezia som är värd att nämna är de möjligheter föreningen 

skapar att tillägna sig objektiverat subkulturellt kapital. Dels blir medlemskapet i sig ett sätt att 

objektivera subkulturellt kapital, men framför allt kan man som supporter objektivera subkulturellt 

kapital genom ägande av den merchandise som föreningen sedan dess grundande tagit fram. 

Christian, 29 år, berättar att denna merchandise kommer medlemmarna till del genom ett årligt 

medlemspaket:

Vi har haft ett system med att vi har ett medlemspaket varje år. Du blir medlem, sen så har vi 
sagt att det här kommer du få. Så tar vi fram en halsduk, en pin, det har varit t-shirts, det har varit
en handduk, det har varit en mössa… halsduk har det varit tre-fyra gånger om, för det är alltid 
populärt… det har varit pins och tygmärken och klistermärken och nån mugg. Ja, det har varit 
musmatta… you name it.

Med tanke på att Crawfoord (2003, s. 231) menar att ägande av merchandise blir en viktig del av 

supporterskapet på karriärsteget ”entusiastisk” understryker Roma Club Svezias framtagande av 

merchandise att karriärsteget ”entusiastisk” blir enklare att uppnå i samband med föreningens 

framväxt (även om det så klart redan tidigare fanns möjligheter att få tag på merchandise). Ägande 

av merchandise blir ett sätt att signalera tillhörighet till den svenska Romagemenskapen och att 

manifestera sin kärlek till Roma genom objektiverat subkulturellt kapital.

5.3.2. Resorna till Rom

Ett viktigt sätt att förvärva subkulturellt kapital på karriärsteget "entusiastisk" blir, utöver att vara 

med i Roma Club Svezia, att åka till Rom för att se matcher på plats. I enlighet med synsättet att 

satellitsupporterkarriären kan betraktas som en karriär av ökad närhet blir resorna ett tydligt sätt att 
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åstadkomma just det: ju mer du har varit i Rom, desto närmare antas du ha kommit Roma. Den 

första resan är för flera  intervjupersoner också en viktig hållpunkt i deras supporterkarriärer; många

beskriver att det var då de deras supporterskap tog fart ordentligt. Så här beskriver Martin, 27 år, sin

första match på plats:

Stämningen där var liksom helt fantastisk, och det var väl första gången som jag upplevde 
sådana knallskott. På vägen till Stadio Olimpico så smällde det av knallskott, sådana här sanslöst 
höga smällare liksom, och jag trodde väl att typ tredje världskriget var på gång och att matchen 
skulle ställas in. Och det är väl nåt som har satt sig lite så där, det var otroligt häftigt. Och 
läktarupplevelsen var ju helt annorlunda från vad jag har upplevt i Sverige. Allt från det till att 
köpa kaffelikör utanför arenan liksom att ta med sig, det var nåt så exotiskt och annorlunda, och 
nåt som jag kanske inte hade upplevt tidigare, och knappt sen dess heller. Så lite så, det var en 
stark upplevelse på massa olika sätt, och det var väl kanske lite det som drog mig tillbaka så där.

Det är uppenbart att denna första match var en stor upplevelse för Martin. Det som tycks ha satt 

störst avtryck är emellertid inte matchen i sig utan sakerna runtomkring: knallskotten, läktarkulturen

och kaffelikören. Martin beskriver det som något ”exotiskt” och ”annorlunda”. I detta avseende kan 

Martins upplevelser sägas vara typiska för de upplevelser en resenär eftersträvar: extraordinära 

upplevelser som på ett tydligt sätt skiljer sig gentemot det ordinära och vardagliga (Andersson 

Cederholm 1999). Det extraordinära är här tätt sammankopplat med en föreställd äkthet; det är med 

andra ord inte en McDonaldiserad och förutsägbar upplevelse som Martin beskriver. I detta 

avseende kännetecknas resorna till Stadio Olimpico – Romas hemmaarena – av en essentialistisk 

strävan efter äkthet eftersom den passionerade läktarkulturen under matchen representerar en äkthet 

som antas ha gått förlorad i andra delar av samhället. Resorna till Stadio Olimpico kännetecknas 

också av en strävan efter existentiell äkthet i bemärkelsen en närvaro i "här och nu"; det vill säga en

en upplevele av att själva känslan är äkta. Upplevelsen att se Roma på plats beskrivs av 

intervjupersonerna också ofta som om den hade en religiös karaktär. Tillfällen då Roma gör mål kan

i detta avseende liknas vid en slags religiös extas där man för en stund uppgår i en kollektiv eufori 

där jaget överges och uppgår i ett "vi".

Att berätta om sina resor för andra supportrar blir i enlighet med Richardson (2008) ett sätt att 

berätta om sitt subkulturella kapital. Det är emellertid skillnad på att resa och att resa. Flera 

intervjupersoner beskriver att de inte vill känna sig som turister när de är i Rom. Så här beskriver 

till exempel Morgan, 40 år, med viss ambivalens sin första resa för att se Roma:

Första gången, då åkte vi egentligen det som var styrelsen för föreningen. Då hade vi precis 
skickat ut vårt första medlemspaket, då hade vi gjort t-shirts som medlemspaket, och då… det 
var ju lite gulligt, men också lite så här… ganska töntigt. Vi gick ju på stan alla liksom i våra 
tröjor, som en liten grupp japaner så där, höll ihop liksom. Och det var… jag hade varit i Rom 

43



tidigare, det hade jag ju varit, men inte med folk som verkligen kände till ställen på det sättet, 
som ändå hade lärt sig att uppskatta alla pärlor och så där. Och första gången på Olimpico var ju 
helt fenomenal. Men den resan när vi åkte då så var jag den som hade minst kunskap om Rom, 
och det kändes ganska skönt på sitt sätt liksom, att ändå kunna bli… omhändertagen är väl 
kanske fel ord, men vägledd liksom.

Distinktionen mellan ”turisten” (som förknippas med kollektiva charterresor) och ”resenären” (som 

förknippas med individuell backpacking) tenderar att fungera som en tydlig identitetsmarkör bland 

resenärer i allmänhet (Andersson Cederholm 1999, s. 34). Denna distinktion är gångbar också bland

de personer jag har intervjuat, där ”turisten” har en lägre status än den mer världsvane ”resenären” 

(även om just uttrycket ”resenär” inte används av intervjupersonerna). Utifrån Morgans citat tycks 

det som om ett bärande av en t-shirt som visar att man tillhör en svensk supporterförening till Roma

– i synnerhet när den bärs i grupp – signalerar ett turistigt intryck. Därför beskriver han att det var 

lite "gulligt" och "töntigt" att de hade på sig sina likadana t-shirts. I någon mening resonerar 

Morgan om t-shirtsen som om de var ett överanvändande av objektiverat subkulturellt kapital, vilket

i sin tur visar på en brist av förkroppsligat subkulturellt kapital (jfr Thornton 1995, s. 27). Högre 

upp på supporterkarriärstegen än karriärsteget "entusiastisk" är det, som Crawfoord (2003, s. 232) 

påpekar, inte heller särskilt vanligt att man har på sig så mycket merchandise; så kallade "julgranar"

– det vill säga supportrar som klär sig i sin klubbs färger genom tröjor, halsdukar och mössor – hör 

framför allt till karriärsteget "entusiastisk". Flera intervjupersoner beskriver också en utveckling där

de tidigare ofta hade på sig Romakläder, men att de idag har tonat ned detta.

Vidare beskriver Morgan hur han under resan blev ”vägledd” av andra som i egenskap av att de 

hade varit i Rom flera gånger tidigare i större utsträckning visste hur man skulle föra sig och vilka 

platser som var värda att besöka. På samma gång som de här personerna visade Morgan Rom blev 

de också ett filter mellan Morgan och Rom: som turist är det svårt att komma nära ”på riktigt” 

eftersom resmålet filtreras av en guide. Turistresan tenderar också att vara tydligt institutionaliserad 

och formaliserad, till skillnad från den föreställt mer oförutsägbara individuella resenärsresan. 

Sedan slutet av 00-talet har Roma Club Svezia arrangerat organiserade resor till Rom för 

Romasupportrar i Sverige, vilket är ett tydligt uttryck för en institutionalisering av resandet till 

Rom. Christian, 29 år, som har varit med och arrangerat sådana resor, berättar att det brukar vara 

ungefär 70-80 personer som åker ner och att resorna brukar innehålla en del gemensamma 

aktiviteter såsom middagar, autografskrivning vid träningsanläggningen och att man ser en match 

på Stadio Olimpico tillsammans. Samtidigt är det inga närvarokrav och man åker inte ner 

tillsammans med hela gruppen, vilket indikerar att man trots allt inte vill att resan ska bli för 

formaliserad och därmed likna en charterresa i för stor utsträckning.
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På samma sätt som backpackers enligt Andersson Cederholm (1999, s. 34) kan identifiera sig 

negativt gentemot charterturister (”jag är inte en turist”) blir Roma Club Svezias organiserade resor 

något som flera av intervjupersoner förhåller sig till i relation till sitt eget resande. Så här beskriver 

Gabriel, 24 år, sin inställning till de organiserade resorna:

Men det blir ju så, jag gillar ju inte riktigt heller när... dom har ju den grejen att dom går i grupp 
och vi är Roma Club Svezia och Sverigeflagga och så. Jag är ju inte intresserad av det, utan när 
jag går så går jag som en som vem som helst, jag tycker att det är det perspektivet man vill ha. 
Och sen också just det här att man... jag tycker i alla fall att det är väldigt viktigt så att man... 
alltså att det är Roms, det är liksom romarnas klubb, och då kommer jag utifrån från Sverige... 
det blir liksom... jag kan inte ställa mig där och börja gapa liksom... eller, det kan jag göra också 
och det gör jag väl... sjunger.... men det är inte det, utan det är mer att jag tar ju inte plats på ett 
sätt som... för du har ju det, särskilt om du går på ståplats då är det ju väldigt mycket det här att 
du står där om du är med dom och så, och då handlar det väldigt mycket om det här med... alltså 
vilken roll har man, jag kan inte gå där och liksom tro att jag kan. Eller, vad ska man säga? Alltså
det finns dom där som liksom är födda i Rom och har gått på fotboll sen dom var liksom hur små
som helst och liksom åkt omkring, det blir att man... jag är mer intresserad av, och det var ju 
väldigt tydligt när jag flyttade ner, att man var där... man ville liksom komma utifrån lite 
anonymt, liksom smälta in och få inblick i hur det fungerar på riktigt liksom. Jag menar, om man 
åker ner dit med dom här Roma Club Svezia så går du bara med dom och hänger bara med dom 
och sen så går du på matchen med dom och sen åker du hem, jag menar... du får ju inte riktigt 
den här autentiska upplevelsen liksom kanske.

Gabriel beskriver att han vill ”komma utifrån lite anonymt” och ”få inblick i hur det fungerar på 

riktigt”. I detta avseende liknar hans inställning i hög grad den idealtypiske backpackerns, då han 

genom sitt resande inte vill påverka miljön han besöker: han vill komma åt ”den här autentiska 

upplevelsen” som i det här fallet innebär att gå på Roma som vore han en romare. Liksom många 

andra resenärer vill han uppleva en äkta vardagsatmosfär på den plats han besöker: det ordinära för 

lokalbefolkningen blir i detta avseende extraordinärt för resenären (Andersson Cederholm 1999, s. 

103). Eftersom de som åker till Rom med Roma Club Svezia enligt Gabriel nästan bara umgås med 

varandra skapas en distans till lokalbefolkningen och de lokala supportrarna. Dessutom antyder 

citatet att Gabriel tycker att Roma Club Svezia kan ta för stor plats på arenan: genom att ha med sig 

en Sverigeflagga riskerar de i någon mening att störa den föreställt ursprungliga läktarkulturen. 

Enligt Gabriel är Roma i första hand romarnas klubb, varför det som satellitsupporter enligt honom 

är viktigt att tänka på vilken roll man har.

Att Gabriel på detta sätt identifierar sig negativt i relation till Roma Club Svezia antyder att han 

har passerat karriärsteget ”entusiastisk” och klättrat vidare i sin supporterkarriär. Tidigare har jag 

hävdat att ett typiskt kännetecken för att befinna sig på karriärsteget ”entusiastisk” är att man är 

aktiv medlem i den officiella supporterföreningen. På så vis befinner sig de flesta som åker med på 

45



Roma Club Svezias organiserade supporterresor på karriärsteget ”entusiastisk”. Deras närhet till 

Roma begränsas emellertid, då merparten exempelvis inte talar italienska eller känner till Rom 

särskilt bra, varför de kan tänkas behöva viss guidning i staden; ungefär som Morgan beskrev sin 

första Romaresa ovan. Grovt sagt skulle det kunna sägas att på karriärsteget ”entusiastisk” behöver 

man Roma Club Svezia för att komma närmare Roma än tevesoffan hemma i Sverige; när man har 

tagit sig förbi detta karriärsteg behövs inte längre de organiserade supporterresorna för att komma 

nära Roma – snarare utgör Roma Club Svezia då ett onödigt filter. Så här beskriver Jonathan, 28 år, 

detta:

Alltså så här: när vi grundade Romaklubben, det var väl ungefär i samma veva som jag flyttade 
ner, och varför jag ville vara med och grunda den, det var ju faktiskt för att lära känna andra 
Romasupportrar, för jag kände i princip inga där jag bodde liksom. Det var nån bekant som höll 
på Roma och så här men ja, det var ju för att lära känna andra i princip, och sen kanske jag 
fick… så det var om man kan säga den själviska anledningen till att jag ville vara med, att jag 
ville lära känna andra. Sen tänkte jag också så här att det skulle vara kul att hjälpa andra 
Romasupportrar med typ hur man skaffar matchbiljetter och så där. Det här var ju 2005, det här 
med matchresorna kom väl igång tre-fyra år senare om jag inte minns fel, och då hade jag redan 
liksom… ja, jag reste redan själv och hade massa kompisar… jag behövde liksom inte någon 
guidad resa, om man säger.

Det karriärsteg som Jonathan och Gabriel – liksom några till av intervjupersonerna – numera kan 

sägas befinna sig på är en kombination av de karriärsteg som Crawford (2003, ss. 231-232) kallar 

för ”hängiven” och ”professionell”. Fortsättningsvis kommer jag att benämna karriärsteget som 

”hängiven”. I den mån det går att tala om en elit av Romasupportrar i Sverige återfinns de på detta 

karriärsteg. Enligt Crawford (2003, s. 232) tenderar supportrar så här högt upp på karriärstegen att 

inte vara med i den officiella supporterföreningen. Istället utgör de en egen mer exklusiv 

gemenskap baserad på informella nätverk. Flera intervjupersoner berättar också att de har lämnat 

Roma Club Svezia eftersom de inte längre behöver föreningen i sitt supporterskap. Nils, 49 år, 

berättar till exempel att han inte varit med på någon supporterresa eftersom han och hans vänner 

”tycker det det är härligt om vi bara är vi liksom”. På detta karriärsteg blir autenticitetskoderna ännu

mer utvidgade: nu räcker det inte att kunna föra sig på ”rätt” sätt hemma i Sverige, utan man ska 

också kunna föra sig på ”rätt” sätt i Rom – något som tydligt illustreras i Gabriels avståndstagande 

gentemot Roma Club Svezia-resenärerna och deras beteende. Men hur uppnås detta karriärsteg? Ett 

sätt är, som vi ska se härnäst, att under en period bo i Rom. 

5.3.3. En senmodern pilgrimsresa

Att under en period bo i Rom för Romas skull kan, menar jag, liknas vid en pilgrimsresa. Några 
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intervjupersoner har i denna mening gjort en slags senmodern pilgrimsresa, då vissa av dem under 

några månader eller under en ännu längre period har varit bosatta i Rom. Pilgrimsresan var, skriver 

Andersson Cederholm (1999), under medeltiden ”en av de ritualer i vilken kristendomen 

konstruerades och befästes som en kulturell realitet” (s. 36). Som sådan innebär pilgrimsresan en 

prövning: dels eftersom resan i sig är mödosam, men också eftersom pilgrimsresenären måste 

reflektera över innebörden av grundläggande religiösa och kulturella värderingar. Färden till en 

helig plats kan också innebära en förhöjd status för resenären: i viss mån är det en person som ger 

sig iväg på den långa färden, men en annan som kommer tillbaka. Genom de prövningar resenären 

utstår under resan – under förutsättning att denne klarar av dem – förmodas resenären komma 

närmare sanningen och därmed får pilgrimsresenären också mer legitimitet i sin tro.

I flera avseenden är dessa kännetecken för en pilgrimsresa överförbara på intervjupersonernas 

beskrivningar av sina boendeperioder i Rom. Genom att bo i Rom kommer de närmare Roma och 

kan därför få en högre status på hemmaplan genom att de tillägnar sig subkulturellt kapital. Så här 

beskriver Christian, 29 år, anledningen till att han flyttade ner:

Roma är en sån klubb… det går inte att följa den, eller då gick det inte att följa den – det är 
lättare nu med amerikanska ägare och information på engelska och så där – det gick inte riktigt 
att förstå Roma, att följa allting… man kunde följa fotbollen och läsa lite rapporter på några 
engelskspråkiga webbsidor, men ville man verkligen förstå sig på Roma så var man tvungen att 
lära sig språket, det var så jag kände. Så jag flyttade ner dit 2009, det var bara några månader, 
gick på en språkskola, och gick på allt jag kunde med Roma. Jag gick på varenda hemmamatch, 
hade med mig Roma Club Svezias banderoll som jag satte upp, då fick man ju komma in gratis 
på arenan. Satte upp den på långsidan och gick på alla hemmamatcher och åkte på bortamatcher 
– jag var i Milano, Udine och Parma och gick på bortamatcher – och man lärde sig språket, man 
började prata med folk och man läste tidningarna. Språket gör att man kommer så oerhört 
mycket närmare allting. Man förstår ramsor, man förstår känsloyttringarna, man förstår… ja, 
man får en helt annan relation till en klubb som är baserad runt det italienska språket. Man 
kommer närmre människor helt enkelt.

Det är tydligt att Christian flyttar till Rom för att han ska kunna följa Roma på närmare håll. Han 

vill, bland annat genom att lära sig italienska, få en större förståelse för klubben. I detta liknar hans 

motiv till flytten pilgrimsresenärens religiösa motiv: medan pilgrimsresenären ger sig ut på sin färd 

för sin tros skull flyttar Christian till Rom för sitt supporterskaps skull. Rom i allmänhet och Stadio 

Olimpico i synnerhet kan i detta avseende betraktas som i det närmaste heliga platser, vilket 

religionsvetaren Stig Krøger (2008) tidigare har påpekat. Vidare berättar Christian om hur han gick 

på varenda hemmamatch och en hel del bortamatcher under sin tid i Rom. Även om detta givetvis är

något lustfyllt för honom innebär det samtidigt vissa mödor. I synnerhet aktiviteten att åka på 
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bortamatcher kan – också när det gäller supporterskap i allmänhet (Richardson 2008) – betraktas 

som en prövning: genom att det är så tidskrävande blir det ett tydligt sätt att manifestera hur mycket

man älskar sin klubb, vilket i sin tur blir ett sätt att förvärva subkulturellt kapital. Christan berättar 

bland annat om en åtta timmar lång resa till Udine under vilken han satt i en bil tillsammans 

romerska supportrar som bara pratade italienska, vilket kan betraktas som en prövning både 

eftersom resan var lång och eftersom det satte hans italienska på prov.

Den kanske viktigaste prövningen under pilgrimsresan till Rom kan sägas vara att bli accepterad 

av de romerska supportrarna. Hypotetiskt sett är det, som Hognestad (2004, s. 13) påpekar, möjligt 

att föreställa sig hur lokala supportrar skulle kunna betrakta satellitsupportrar som oönskade 

globaliserade hybrider som förorenar betydelsen av att hålla på klubben. De intervjupersoner som 

befinner sig på karriärsteget "hängiven" tycks inledningsvis också ha hyst en viss oro över att som 

svensk Romasupporter inte bli tagen på allvar. Så här säger exempelvis Jonathan, 28 år, att romare 

kunde reagera på hans supporterskap:

I början så var det alltid liksom fascination och förvåning över att en svensk höll på Roma och 
kunde så mycket om Roma. Alltså speciellt, nu bryr jag mig inte lika mycket längre liksom för 
att jag är mer säker i mitt supporterskap eller vad man ska säga, men så här… det var lite jobbigt 
i början när dom inte förväntade sig att jag, bara för att jag var från Sverige, inte kände till vissa 
saker om Roma som gamla spelare, gamla matcher och så där. [...] I början var man liksom, 
ibland var man rädd att man inte skulle bli tagen på allvar liksom så här.

Utifrån citatet tycks Jonathan ha upplevt att hans supporterskap förminskades genom att han inte 

förväntades kunna särskilt mycket om Roma och dess historia. En liknande inställning beskriver 

Christian, 29 år, att han också har stött på och förklarar den genom att man i Rom inte är lika vana 

vid satellitsupportrar som lokala supportrar i England är:

Dom har inte det här engelska tänket, där dom är vana vid att det finns folk från andra länder 
som verkligen är passionerade för deras klubb. Dom ser ofta folk lite som turister. Så att även om
jag kommer ner dit och pratar flytande italienska, med lite romersk dialekt och så där, så vill dom
gärna förklara saker som är uppenbara ibland. Det kan vara sådana saker som att ”vi vann ligan 
2001” eller ”våran förra ordförande hette Franco Sensi” när man själv har träffat hans fru och 
barn.

Även Christian beskriver alltså en upplevelse av att hans supporterskap till en början ofta 

underskattas av lokala supportrar. Den här underskattningen tycks dock vara övergående om man 

som supporter kan visa prov på ett visst mått av subkulturellt kapital, både objektiverat och 

förkoppsligat. Detta inkluderar bland annat kunskap om klubben, att man sett en hel del matcher på 

plats och att man kan föra sig på rätt sätt. En annan intervjuperson säger beträffande de lokala 

48



supportrarnas acceptans att ”om man har gått på ett visst antal matcher och så där då blir det ju så 

[att de accepterar en]”. De intervjupersoner som har bott i Rom talar numera också flytande 

italienska och har dessutom lagt sig till med en romersk accent vilket rimligtvis underlättar när det 

kommer till att bli accepterad av de italienska fansen. När Jonathan idag är i Rom berättar han att 

han ofta blir presenterad som ”den största Romasupportern”:

Men alltså folk älskar det liksom […] dom bara typ ”fan det här är den största Romasupportern, 
han kommer....”… alltså nu när jag inte bor där… varenda gång jag är tillbaka och besöker en 
match och besöker mina vänner och så där, är det nån jag inte känner där så är det ofta jag blir 
presenterad som ”det här är en riktig supporter, han har tagit flyget hit” och bla bla bla.

När Jonathan väl är accepterad av romerska supportrar verkar det som att hans satellitsupporterskap 

i egenskap av att vara så krävande gör honom mer intressant för de romerska supportrarna, varför 

han kan presenteras som ”den största Romasupportern”. Att han presenteras på detta sätt av sina 

romerska supportervänner är rimligtvis någonting som ger honom legitimitet även bland andra 

romerska supportrar. I detta avseende är han inte någon turist längre. Istället har han blivit en del av 

en romersk supportergemenskap, vilket kan sägas vara ett viktigt kännetecken för karriärsteget 

”hängiven”.

5.3.4. Nätverkande med andra klubbars supportrar

En genomgående tendens hos de personer jag har intervjuat är att de i samband med att de 

avancerar på supporterkarriären distanserar sig från gemenskaper de ingått i tidigare. Idag är det 

exempelvis inte någon intervjuperson som fortfarande är aktiv på Svenska fans. Gabriel, 24 år, 

säger så här om sin inställning till sidan idag:

Alltså jag tror att tidigare, innan det [Svenska fans] blev så allmänt, så tror jag det var lite mer – 
återigen – underground. Men det kommer jag ihåg med då att det var ju vissa så här rävar på 
forumet som var vettiga. Sen så kom väl tiden, och det var säkert min generation mycket där, där 
det blev mycket trams och så. Med tiden så har det ju gått från att vara så här verkligen kärnan av
Romasupportrar i Sverige till att bli liksom nån så här... rätt så ytligt, där dom som så att säga.... 
ehm... dom som verkligen är så, ja åker väldigt mycket och har erfarenhet och så kanske inte 
skriver över huvud taget längre. Så det har ju blivit den utvecklingen att det har gått från att vara 
lite mer i skuggan till att bli väldigt så där... lite för kanske... lite för framgångsrik sida.

Gabriel beskriver en utveckling där Svenska fans – åtminstone för honom – i takt med att sidan har 

blivit allt mer framgångsrik har gått från att vara underground till att bli mainstream. Eftersom 

Gabriel inte känner någon större gemenskap med de föreställt mer mainstreama supportrar som 

finns på Svenska fans idag går han därför inte in på sidan längre. Som vi har sett tidigare känner 
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Gabriel inte heller någon större gemenskap med supportrarna i Roma Club Svezia eftersom de 

enligt honom inte riktigt förstår vad det innebär att gå och se Roma spela match på Stadio Olimpico.

I detta avseende känner han mer gemenskap med romerska supportrar. I vissa avseenden känner han

också mer gemenskap med svenska supportrar till andra italienska klubbar som befinner sig högt 

upp på sina respektive supporterkarriärer som han har kommit i kontakt med genom åren. Om de 

här personerna säger han:

Det är några som man har extra respekt för, när man förstår att det här är någon som har lagt ner 
mycket tid liksom på det. Samtidigt måste jag säga att även, jag har ju lite svårt för Inter, Milan 
och Juventus, så även om det är någon som verkligen åker mycket och liksom har sett mycket 
och kan jättemycket så blir jag ändå lite så här anti per automatik när det är dom. Däremot så 
finns det ju andra, till exempel Torino vet jag att det är ett par stycken som verkligen följer 
mycket, sen finns det Fiorentina också ett par stycken.

Ett kännetecken för karriärsteget ”professionell” är enligt Crawfoord (2003, s. 232) att man inte 

känner så stark rivalitet till andra klubbar, utan att man snarare upplever sig som en del i en större (i 

Crawfoords fall) hockeygemenskap. Hos några av intervjupersonerna på karriärsteget ”hängiven” 

finns också sådana tendenser, med den skillnaden att de känner sig som en del av en större 

gemenskap som baserar sig på italiensk fotboll. Det bör dock påpekas att det rör sig om tendenser i 

en sådan riktning; samtliga intervjupersoner understryker att Roma är viktigare än italiensk fotboll i 

allmänhet. Det viktigaste uttrycket den mer klubböverskridande gemenskapen tar är hur som helst, 

som Gabriel beskriver ovan, att det sker ett nätverkande med supportrar till andra klubbar (Gabriel 

erkänner dock att han har svårt för supportrar till Inter, Milan och Juventus). Även Christian, 29 år, 

pratar om ett nätverkande med supportrar till andra klubbar:

Nej men man känner många av dom här som har varit aktiva länge, som pratar italienska, som 
har skrivit på Svenska fans och som kanske har börjat jobba via Eurosport eller skriver på Solo 
Calcio, nej men dom har man en del kontakt med, som Thomas Wilbacher – som ju blev, ja 
journalist – och Siavoush Fallahi som skriver för Inter och så där som är väldigt aktiva, nej men 
dom vet man ju vilka det är, man följer varandra på twitter och instagram och liksom pratar med 
varandra då och då.

Christian namnger två supportrar till andra italienska klubbar – fotbollsjournalisterna Thomas 

Wilbacher och Siavoush Fallahi – som han har regelbunden kontakt med samt följer (och blir följd 

av) i sociala medier. Även om Christian på ett annat ställe i intervjun uttryckligen säger att han inte 

känner så mycket för italiensk fotboll i allmänhet, utan att det bara är Roma som är viktigt för 

honom, antyder detta att han inte nödvändigtvis känner rivalitet till andra klubbars supportrar; han 

kan också känna en respekt för de supportrar som liksom honom befinner sig högt upp i andra 
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klubbars supporterkarriärer.

Wilbacher och Fallahi är för övrigt intressanta som supportrar eftersom de – till skillnad från 

någon av de personer jag har intervjuat – i egenskap av att vara fotbollsjournalister livnär sig på 

fotboll. Enligt Crawfoord (2003, s. 232) är ett viktigt kännetecken för karriärsteget ”professionell” 

nämligen att en stor del av ens inkomst ska komma från intresset för supporterskapet. Detta 

uppfyller Wilbacher och Fallahi. Med tanke på att en svensk satellitsupporters utsikter att bli 

anställd av sin favoritklubb förmodligen är dåliga jämfört med vad som är fallet för en italiensk 

supporter skulle det kunna sägas att Wilbacher och Fallahi i någon mån tillhör den yppersta eliten 

av satellitsupportrar till italienska klubbar i Sverige; dels eftersom de kan livnära sig på fotboll, men

också eftersom de har mediala plattformar där de kan prata om sina supporterskap inför en bredare 

publik. I detta avseende har de större möjligheter än de personer jag har intervjuat att skapa opinion 

och definiera vad supporterskap handlar om. Deras supporterkarriärer tycks hur som helst likna 

mina intervjupersoners, då de bland annat tidigare har haft ledande positioner på Svenska fans och 

gått igenom liknande stadier. Därför är det inte så konstigt att vissa intervjupersoner känner att de 

har mycket gemensamt med dem.

Att inte någon av de personer jag har intervjuat tjänar pengar på sitt supporterskap är 

anledningen till att jag inte beskriver någon av dem som ”professionell”, även om flera uppvisar 

andra av detta karriärstegs kännetecken. Genom att få en inkomst från sitt supporterskap genom 

journalistik, som exempelvis Wilbacher och Fallahi, skulle de emellertid kunna klättra lite till i 

supporterkarriären genom det bredare inflytande över det svenska satellitsupporterskapslandskapet 

de då skulle kunna få.
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6. Sammanfattning och avslutande synpunkter

Den europeiska fotbollen genomgår i enlighet med Sandvoss (2003) en McDonaldiseringsprocess, 

vilken drivs på av att toppklubbarna vill locka till sig så kallade satellitsupportrar. Den här 

uppsatsen har har handlat om sådana satellitsupportrar; närmare bestämt har uppsatsen behandlat 

svenska supportrar till den italienska fotbollsklubben Roma. Inspirerad av Crawfoord (2003) har jag

beskrivit hur de personer jag har pratat med har gjort karriär som supportrar. Huvudsakligen har jag 

diskuterat tre olika på varandra följande karriärsteg: ”engagerad”, ”entusiastisk” och ”hängiven”.  

Nedan sammanfattas den typiska karriärbanan hos intervjupersonerna.

6.1.1. Karriärsteget ”engagerad”

Karriärsteget ”engagerad” innebär enkelt uttryckt att man har identifierat en favoritklubb, men att 

supporterskapet inte är en särskilt stor del av ens liv. De flesta av intervjupersonerna befann sig på 

det här karriärsteget när de gick på mellanstadiet. De hade då inte så mycket kunskap om klubbens 

historia eller identitet. Deras supporterskap var i hög grad medialiserat och baserade sig på faktorer 

som vilka spelare som fanns i klubben. De var också relativt isolerade som Romasupportrar 

eftersom de inte kände några andra supportrar till klubben. Däremot var de inte ensamma som 

supportrar eftersom de flesta hade vänner som var supportrar till andra lag. Utifrån denna konkreta 

gemenskap tycks det ha skett en viss övervakning av de mest grundläggande autenticitetskoderna, 

såsom att man inte ska vara en så kallad medgångssupporter.

6.1.2. Karriärsteget ”entusiastisk"

Rörelsen från ”engagerad” till ”entusiastisk” har för intervjupersonerna inletts när de börjat skriva 

på Svenska fans' internetforum. Där har flera för första gången kommit i kontakt med andra 

Romasupportrar. Genom denna kontakt med andra supportrar skapas en gemensam bild av vad 

Roma är för typ av klubb vilken blir viktig för att legitimera sitt supporterskap. För att bli 

accepterad på karriärsteget ”entusiastisk” krävs det, har jag argumenterat för, att man helt eller 

delvis internaliserar denna bild. Vidare blir ett viktigt kännetecken på det här karriärsteget att man 

är med i den officiella supporterföreningen Roma Club Svezia samt deltar i dess organiserade 

aktiviteter, såsom matchträffar i Sverige eller resor till Rom. Kännetecknande är också att man äger 

och använder merchandise som är relaterad till Roma.

6.1.3. Karriärsteget ”hängiven”

På karriärsteget ”hängiven” blir autenticitetskoderna mer raffinerade än på karriärsteget 
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”entusiastisk” på så vis att det inte längre räcker att kunna föra sig på ”rätt” sätt i Sverige; nu krävs 

också att man ska kunna föra sig på ”rätt” sätt i Rom. Den turistiga aura som de som befinner sig på

karriärsteget ”entusiastisk” har ska med andra ord tvättas bort, bland annat genom att inte 

överanvända merchandise. För att kunna åstadkomma det har flera intervjupersoner under en period

bott i Rom där de har lärt sig att tala italienska. I Rom har flera intervjupersoner även blivit en del 

av en romersk supportergemenskap vilken gjort att de inte längre behöver Roma Club Svezia i sitt 

supporterskap. Istället kan de identifiera sig negativt gentemot dess medlemmar. Känslan av 

gemenskap blir på så vis starkare till de romerska supportrarna, och i vissa fall också till svenska 

supportrar till andra italienska klubbar som befinner sig högt upp i supporterkarriären.

6.2. Avslutande synpunkter

Den supporterkarriär som beskrivs ovan skulle kunna beskrivas som den typiska karriären för de 

personer jag har intervjuat. För vissa ser den något annorlunda ut och vissa kännetecken kan också 

skilja sig åt på de olika stegen.

En viktig faktor för att avancera på supporterkarriären som inte hittills har nämnts kan sägas vara

en av de mest naturliga: supporterskapets längd. Hur länge man har varit supporter skulle i viss mån

kunna betraktas som ett subkulturellt kapital i sig, eftersom ett långt supporterskap implicerar att 

man har erfarenhet. Detta gör att en förutsättning för att nå exempelvis karriärsteget "hängiven" är 

att man varit supporter under en längre period. Det bör också påpekas att långtifrån alla supportrar 

som befinner sig på exempelvis karriärsteget "engagerad" önskar klättra i supporterkarriären; 

många bryr sig inte så mycket om den interna prestigen bland supportrar.

Det kan också påpekas att intervjupersonerna under karriärens gång gör en resa från att vara 

konsumenter till att i högre grad också bli producenter, bland annat av Romarelaterade texter på 

internet och Romarelaterad merchandise. Detta utmanar den hos vissa forskare givna 

kategoriseringen av supportrar som huvudsakligen konsumenter (se t.ex. Bourdieu 1992; Sandvoss 

2003). Mot den bakgrunden kan det också påpekas att de personer jag har pratat med inte bara är 

produkter av satellitsupporterskapskarriären: de har också varit med om att skapa den. Då flera av 

intervjupersonerna tillhör grundarna av Roma Club Svezia har de med andra ord varit med om att 

institutionalisera karriärbanan för svenska Romasupportrar. Just institutionaliseringen av 

satellitsupporterskap som fenomen är någonting som har intensifierats sedan början av 2000-talet, 

förmodligen mycket på grund av de möjligheter internet ger supportrar att organisera sig, då flera 

andra utländska klubbar har fått svenska supporterföreningar. Fler och fler sportjournalister med 

bakgrund på Svenska fans – såsom tidigare nämnda Wilbacher och Fallahi – dyker också upp i 
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etablerade medier. I detta avseende skulle det kunna gå att tala om skapandet av en 

klubböverskridande elit av svenska satellitsupportrar som består av profilerade satellitsupportrar 

med en medial plattform, såsom Wilbacher och Fallahi, men också ännu mer välkända journalister 

som Aftonbladets Erik Niva och Simon Bank, vilka båda ofta har sina supporterskap som 

utgångspunkt i journalistiken.

Beträffande vidare forskning i ämnet finns flera intressanta utgångspunkter. En skulle kunna vara

att undersöka den övergripande institutionaliseringen av satellitsupporterskap som fenomen i 

Sverige, med det tillhörande skapandet av en elit av satelittsupportrar. Hur kan denna 

institutionalisering förklaras och förstås? Vad får den för effekter för satellitsupporterskap som 

fenomen?

Ur ett mer allmänsociologiskt perspektiv vore det naturligtvis också intressant att försöka 

förklara varför människor som de personer jag har intervjuat hänger sig så åt ett 

satellitsupporterskap. Är det på något sätt ett svar på mer övergripande samhällsförändringar? Flera 

hypoteser skulle här kunna framläggas. En är att ett satellitsupporterskap erbjuder något beständigt i

en värld där – som Karl Marx och Friedrich Engels (1975) hävdade redan på 1800-talet – allt som är

fast annars förflyktigas. En annan hypotes skulle kunna influeras av författaren Mariah Burton 

Nelson och titeln på hennes bok Ju starkare kvinnor blir, desto mer älskar män fotboll (1996, min 

översättning). Utifrån denna hypotes skulle supporterskap kunna erbjuda en arena där mäns 

tolkningsföreträde ännu inte ifrågasätts, varför det på så vis blir lockande.

Utifrån intervjupersonernas berättelser går det inte att säga något säkert om varför 

satellitsupporterskapet egentligen är så lockande för dem. Själva kan de inte förklara varför de 

älskar Roma så mycket och varför klubben har blivit en så stor del av deras liv. Kanske ligger också

en del av lockelsen i det: att i en värld där saker och ting ständigt behöver förklaras och motiveras 

ha någonting som man inte behöver kunna förklara eller motivera.
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