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Abstract 

Rutger Brattström: När uppstod det globala supporterskapet? Uppsala universitet: Inst. för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, Vårtermin, 2019. 

Denna uppsats visar hur vissa klubbägare i Major League Baseball började se det geografiskt obundna 

supporterskapet som en lukrativ möjlighet i 30-talets USA vilket indikerar att denna form av 

supporterskap växte fram under decenniet. Detta tycks främst ha varit en effekt av att matcherna 

direktsändes på radio, men idéen om att publiken kunde vara emotionellt investerat kan vara något som 

klubbägarna fick från det supporterskap som fanns inom college-fotbollen.  

Pionjärerna för detta var klubbägare i mellanvästern, och deras drivkrafter för att försöka hjälpa 

supporterskapets utveckling med radiosändningar var strikt ekonomiska. Det finns också stöd för att det 

var ägare till sämre lag som såg mest att vinna på denna utveckling genom att få en publik som skulle 

stödja laget oavsett spelkvalitén på planen. 
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Inledning 

Varje helg bänkar sig miljoner människor framför TV-apparater eller ställer sig på läktare runt om i 

världen. Väl där tittar de på när ett gäng män eller kvinnor spelar med bollar eller puckar. Detta kan 

tyckas absurt, men om man förstår reglerna och låter sig ryckas med i spelet tycker de flesta att det är 

både underhållande och spännande. För många av dem som tittar är dock tittandet mer än bara 

underhållning, för dem handlar det om livsstil, identitet och grupptillhörighet. Vissa arbetar i veckor med 

att förbereda tifon för att hylla sina hjältar nere på planen och andra offrar sina röster i sina försök att 

stötta sitt lag.  

Det finns en skillnad mellan Åskådaren och Supportern. Det kan tyckas diffust, för 

aktivitetsmässigt utför åskådaren och supportern samma handlingar. Båda går de till matchen, eller bänkar 

sig framför TV:n, båda tittar intresserat och lever med i matchens händelser med glada tillrop och långa 

utläggningar om ”det där kunde jag gjort bättre själv”1. Skillnaden mellan åskådaren och supportern 

ligger inte i vad de gör, utan i hur de ser på vad de gör. För åskådaren är matchen han tittar på ett roligt 

tidsfördriv, mer spännande än en film då slutet inte är förutbestämt och med liknande igenkänningsfaktor 

som en TV-serie i att man kan följa spelarnas/karaktärernas utveckling under hela säsonger. 

Supportern har ett annat sätt att se på saken, för honom handlar det inte bara om ett tidsfördriv, 

utan matchen har riktiga insatser. Han tittar inte bara på när två lag spelar nere på planen, utan han är själv 

med och deltar. Supportern identifierar sig med sitt lag, när de förlorar, förlorar han och när de vinner, 

vinner han. Det vi kallar supporterskap är ett osynligt band mellan supportern och laget, något som gör att 

laget i ens hjärta inte är ”dem” utan ”vi”. 

Sportintresserade forskare inom många olika fält har frågat sig själva hur det kommer sig att 

människor känner så starka tillhörighetskänslor till sina lag. Svaret är oftast att laget ses som en 

representant för lokalsamhället och när supportrarna hejar på sitt lag hejar de därmed lika mycket på sig 

själva då de också är representanter för orten eller området. Exempel på detta är hur forskare som 

Mariann Vaczi försökt skriva en etnografi över Baskien med fotbollen och supporterskapet till Athletic 

Bilbao som utgångspunkt2 eller hur svenska sporthistoriker som Torbjörn Andersson menar att redan 

                                                      

1 Uttalat av Rutger Brattström 10/2–2019, 8 minuter in i matchen mellan Manchester City och Chelsea då Sergio 

Aguero fick ett väldigt öppet läge. Uttalandet gjordes i egenskap av åskådare. Rutger står fast vid sitt uttalande än 

idag. 
2 Mariann Vaczi, Soccer, Culture and Society in Spain: An Ethography of Basque Fandom, Routledge Critical 

Studies in Sport, Abingdon, Oxon; New York (Routledge, 2015). 
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under 1900-talets första årtionde ”identifierade sig åskådarna verkligen med klubbarna; favoritlaget 

förvandlades hastigt till att bli en sorts ställföreträdande representanter för lokalsamhället.”3  

Man skulle kunna rada exempel efter exempel på hur supporterskapet ses som en lokal angeläget, 

men låt oss inte göra det utan istället notera att supporterskapet idag också har en annan aspekt, den 

globala. Idag är det inte ovanligt för sportintresserade att vara supportrar till ett lag i ett annat land, med 

hemmaarena i en stad som man kanske aldrig har besökt. Nära till hands ligger självklart de 

hundratusentals svenskar som är emotionellt investerade i brittiska fotbollslag, något som brukar förklaras 

främst med exponeringen som den brittiska fotbollen fick i Sverige under 70- och 80-talen i det klassiska 

TV-programmet Tipsextra.4 Faktum är att för storklubbar som Manchester United kan andelen 

lokalpatriotiska supportrar vara så låg som 0,1%.5  

Det moderna supporterskapet kan helt enkelt inte förklaras med enbart lokalpatriotism. I denna 

text åtar jag mig uppdraget att söka ursprunget till det globala fenomen vi ser idag. Syftet med denna 

uppsats är att identifiera när supporterskapet inte längre bara var en lokal angelägenhet utan det blev 

tänkbart för vem som helst var som helst att heja på vilket lag som helst. 

Den kollektiva identiteten som supporterskapet utgör har mycket likheter med hur Benedict 

Anderson definierar nationalism i Imagined Communities. Anderson menar att känslan av tillhörighet som 

nationalismen bygger på är inbillad men att den trots det kan vara en djupt betydelsefull gemenskap. Den 

gör, menar han, att man kan känna samhörighet med människor som man aldrig träffat bara på grund av 

att man råkar leva inom samma avgränsade geografiska område.6 Denna idé om hur verkliga 

gemenskaper kan bygga på inbillade grunder är något som passar väl för att beskriva supporterskapet. 

Anderson menar vidare att nationalismen var ett alternativ till tron efter att religionerna tappat mark under 

1700-talets upplysning,7 samt att möjligheten för nationalismen att bli viktig och landsomfattande 

skapades i samband med att det han kallar ”print-capitalism” uppstod under 1800-talet. Detta innebar att 

ett helt land kunde ta del av samma nyheter och debatter i samma medium, dagstidningen, på ett sätt som 

aldrig tidigare varit möjligt och Anderson menar att det var en avgörande faktor till ursprunget och 

                                                      

3 Torbjörn Andersson, Kung fotboll: den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 (Eslöv, 

Sverige: B. Östlings bokförl. Symposion, 2002). s. 226. 
4 ‘Tipsextra Lärde Oss Älska England’, Helsingborgs Dagblad <https://www.hd.se/2007-08-11/tipsextra-larde-oss-

alska-england> [accessed 20 May 2019]. 
5 Ed Prior, “Do Man Utd Really Have 659m Supporters?” February 18, 2013, sec. Magazine, 

https://www.bbc.com/news/magazine-21478857. Jag är medveten om att definitionen på supporter som använts i 

undersökningen är väldigt annorlunda från min, men det är nog ändå säkert att säga att andelen som stödjer Man U 

av lokalpatriotiska skäl är försvinnande liten. 
6 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London, United 

Kingdom: Verso, 1983). s. 15-16. 
7 Anderson. s. 19. 
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spridningen av nationalismen.8 Om massmedierna var avgörande för uppkomsten av den inbillade 

gemenskapen nationalism, då kan de ha haft liknande betydelse för det icke-lokalpatriotiska 

supporterskapet. Detta är något man bör ta i beaktan när man funderar över hur man ska genomföra en  

undersökning om detta ämne. 

Metod 

Supporterskap är en svår sak att undersöka. Att identifiera en åskådare är enkelt, även historiskt, alla som 

var på en match var ju åskådare. Men för att se om åskådarna var supportrar behöver man ett sätt att 

komma åt deras inre känsloliv och veta hur de såg på sig själva och sporttittandet som de utförde, något 

som tyvärr är omöjligt. Därmed har jag istället valt att studera hur idrottslagen såg på sina följarskaror, 

främst genom hur de uttalade sig i media. När de sportsliga ledningarna började bli medvetna om att deras 

publik identifierade sig med laget, då kan man anta att publiken faktiskt gjorde det. Om ledningarna 

däremot såg på sig själva som underhållare var antagligen inte supporterskapet på plats utan publiken 

bestod av åskådare. 

Vi måste alltså finna en period i historien då de sportsliga ledningarna har behövt fundera över sin 

relation till sin publik, och då inte i samband med någon lokal angelägenhet utan något omvälvande för 

hela sporten. Ett sådant alternativ är när sport började livesändas på radio. 

USA var ett föregångsland när det kom till kommersiell radio, och var landet som började 

direktsända sport.9 Under 1920-talet hade mediet en enorm tillväxt i landet och när 30-talet började var 

den inte längre något nytt utan något som de flesta amerikaner var bekanta med tekniken. Det var också 

ett medium som möjliggjorde att man kunde ta del av något som om man vore på plats, fast ändå på 

avstånd. Detta gjorde att fler än bara de som bodde i närheten av arenor kunde följa lagens matcher. Att 

studera hur de sportsliga ledningarna hanterade detta nya medium är alltså ett sätt att få inblick i hur de 

såg på supportrar boende på andra platser än den omedelbara grannskapen.  

Om matcher skulle radiosändas eller inte var ett stort stridsämne mellan olika lag i USA under 

30-talet. Genom att ta del av den debatten kan vi dra slutsatser om när de sportsliga ledningarna började 

förstå att man kunde tjäna på att ha supportrar även utanför sitt absoluta närområde. Värt att notera är 

också att sportorganisationerna till en början knappt fick betalt för radiorättigheter. Första gången som 

college-fotbollen började tjäna signifikanta summor var 193510 och basebollen gick från att 1933 dra in 18 

                                                      

8 Anderson. s. 40. 
9 Allen Guttmann, Sports Spectators (Columbia University Press, 1986), JSTOR. s. 12 
10 Ronald A. Smith, Play-by-Play: Radio, Television, and Big-Time College Sport (Baltimore, United States: Johns 

Hopkins University Press, 2001). s. 33. 
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000 dollar totalt på alla 16 lag till att enskilda lag kunde dra in uppemot 40 000 dollar 1934.11 Detta gör 

att vi kan utgå från att när lagen funderade över om matcher skulle sändas eller inte innan 1934/35 

handlade det om hur sändningarna påverkade lagens främsta inkomstkälla: antal sålda biljetter. Därmed 

blev radiofrågan en fråga om hur lagen såg på sin publik och varför den kom till matcherna.  

Radio-debatten kan alltså vara ett bra sätt att komma åt synen på supportern under 30-talet. Men 

vad gör 30-talet till en intressant tidpunkt att studera? Rent hypotetiskt skulle den TV-sända sportens 

genombrott under 50-talet ge samma bild av hur lagledningar betraktade sin publik. Genom att studera 

användningen av det engelska ordet ”fan” kan man dock ana att det hände något intressant under just 30-

talet. 

 

Figur 1: Användandet av ordkombinationen ”sports fan” som andel av ordsanvändandet i det engelska 

språket i det urval som Googles Ngram Viewer använder. Kurvan är matematiskt utslätad med hjälp av 

tre datapunkter på vardera sidan om den aktuella. 

 

Vi se i figur 1 att användandet av uttrycket ”sports fan” började på riktigt under just 30-talet. 

Detta är givetvis inte något entydigt bevis, då det kan tänkas att andra ord har innehaft samma betydelse 

tidigare i historien, men det kan ge en fingervisning. Däremot kan en observation från tidningen New York 

Times ge oss tydliga indikationer på att 30-talet är årtiondet som vi bör fokusera vår undersökning på för 

att kunna hitta tidpunkten då någonting händer med supporterskapet. Den första lätt identifierbara 

instansen av supporterskap står nämligen att hitta i tidningen år 1941. Det handlar om ett guldkorn för 

undersökningen i form av ett stort beskrivande reportage om supportrarna till basebollaget Brooklyn 

Dodgers. Journalisten Anita Brenner beskrev dessa personers hängivenhet för laget som ett underligt 

                                                      

11 James R. Walker, ‘The Baseball-Radio War, 1931-1935’, NINE: A Journal of Baseball History and Culture, 19.2 

(2011), 53–60 <https://doi.org/10.1353/nin.2011.0014>. s. 58-59 

Värdena är angivna i dåtidens penningvärde och skulle motsvara ca 350 000 (alltså nästan 22 000 per lag) respektive 

750 000 dollar år 2018. För att detta detta i perspektiv tjänade den bäst avlönade spelaren 1933 hela 55 000 dollar i 

dåvarande penningvärde vilket är strax över 1 miljon dollar idag. Lönedatan kommer från: 

‘MLB’s Annual Salary Leaders since 1874 | Society for American Baseball Research’ 

<https://sabr.org/research/mlbs-annual-salary-leaders-1874-2012> [accessed 2 June 2019]. 
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fenomen. Det är uppenbart att detta inte var normalt beteende utan något nytt och relativt unikt, Brenner 

var till och med tvungen att i en passage nämna att ”Away from the ball grounds the Brooklyn fans are 

ordinary folks”.12 Hon skrev om hur supportrarna inte var på arenan för att titta på baseboll, utan för att 

delta i baseboll. För dessa supportrar utförde inte spelarna bara ett spännande drama nere på planen, utan 

de var representanter för supportrarna själva. De var allesammans Dodgers.13 Som jag redan nämnt är 

detta ett nästintill unikt reportage i New York Times, liknande texter som beskriver ett enskilt lags 

supportrar är inte ovanliga efter 1941, men jag hittar ingenting liknande innan. 14 

Vi ska inte tolka detta som att supporterskapet föddes just 1941, men det är ett tydligt bevis på att 

företeelsen fanns vid den tidpunkten. Det är inte heller ett bevis för att det icke-lokalpatriotiska 

supporterskapet fanns vid detta tillfälle, utan snarare ett bevis för att fenomenet hade vuxit sig stort nog 

för att den stora tidningen tyckte att det var värt att skriva om. Ordet ”sports fan” användes ju faktiskt 

innan 1941 och även om man inte kan hitta tydliga beskrivningar av supportrar som emotionellt 

investerade finns det sporthistoriker som menar sig hitta lokalpatriotiskt supporterskap långt innan 1941.15 

Artikeln leder mig till uppfattningen att sport vid den här tiden, i allmänhet, ansågs vara samma 

sorts underhållning som till exempel cirkus, ett spektakel som åskådarna följde för spänningen och inte 

för att de själva kände sig delaktiga. Det supporterskap som Brenner skrev om låg utanför normen, men 

var ändå bevisligen utbrett, åtminstone i Brooklyn. Vad var det då som gjorde att New York Times kände 

sig nödgade att skriva långa reportage om det nischade fenomenet supporterskap? Kunde det bero på att 

antalet supportrar blivit fler genom att det inte längre bara var personer i lagens direkta närhet som var 

supportrar? Vi kommer givetvis aldrig få reda på hur redaktionen tänkte när de beställde detta reportage, 

men dess blotta existens visar på att någonting intressant har hänt innan detta tillfälle. Att djupdyka i 

perioden innan tycks då vara högst rationellt. Att istället titta på intåget av TV:n kan bara bekräfta att 

något vi vet finns idag fanns då. 

Material 

Fokuset på radio avgjorde vilka sporter och vilket land som jag har använt mig av. Direktsänd sport över 

radio introducerades i USA redan 1921 vilket var i särklass först i världen. Andra stora länder som 

                                                      

12 Anita Brenner, ‘Why is a Dodger Fan?’, New York Times, 11 May 1941, ProQuest Historical Newspapers. 
13 Brenner. 
14 New York Times är digitaliserat i den utmärkta databasen ProQuest Historical Newspapers. Genom att använda 

databasens sökfunktion på ord och ordföljder som borde förekomma i en artikel om supportrar som identifierar sig 

med laget har jag funnit att detta är den första förekomsten. Det finns några formuleringar på insändarplats tidigare 

som vittnar om liknande identifikation, men de är för kortfattade för att ge de tydliga bevisen som artikeln ger. 
15 Guttmann; Andersson; Joel Sked, ‘The Evolution of the Football Fan – and What It Says about the Game’, 

Inews.Co.Uk, 2017 <https://inews.co.uk/sport/football/evolution-football-fan-paul-brown/> [accessed 6 May 2019]. 
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Tyskland och Storbritannien fick vänta till 1925 respektive 1927.16 Om vi vill hitta vad radion innebar för 

sporten och dess publik bör vi alltså kunna hitta de första tecknen i just USA och undersökningen 

kommer därmed att fokuseras där. De två största publiksporterna när radion introducerades i USA var 

amerikansk fotboll på college-nivå och professionell baseboll, och det har därför varit naturligt att 

undersöka just dessa. 

Att använda sig av just USA har också många andra fördelar utöver att de var först med radiosänd 

sport. De två största sporterna under 20- och 30-talen, college-fotboll och professionell baseboll, är 

väsensskilda till sin organisatoriska struktur. College-fotbollen bedrivs av universitet och högskolor vars 

primära verksamhet inte är sport men där sporten är ett verktyg för lite extra intäkter och är en länk till de 

i USA väldigt starka alumnföreningarna. Även om inte alla som följer college-fotbollen är sådana 

alumner är alumnerna de klart viktigaste supportrarna då de är ett slags ambassadörer för universitetet 

som också kan bistå med stora donationer. Bandet mellan den tidigare studenten och college-laget är 

väldigt likt de lokalpatriotiska band man kan ha till närliggande lag. I båda fallen är både supportern och 

laget de facto representanter för universitetet alternativt lokalsamhället. 

Den professionella basebollen är istället helt driven av företag, som till skillnad från lag i 

europeiska sporter inte är medlemmar i ideella rikstäckande idrottsförbund.17 Lagen är istället 

franchiseföretagare i Major League Baseboll (MLB), som också är ett företag.18 Detta gör att lagens 

primära mål inte är att vinna troféer, utan att dra in pengar åt sina ägare, och innan 1934 kom nästintill 

alla de pengarna från den publik som vi är intresserade av att undersöka. Dessutom finns en annan aspekt 

av MLB som är intressant, vilket är att det finns möjligheter för lagen att planera långsiktigt. I europeisk 

sport är som sagt alla lag medlemmar i förbundet och ska därmed ha möjlighet att spela om de stora 

priserna. Detta innebär att man kan flyttas upp och ned i ligasystemen och lag som ofta ligger långt ner i 

tabellen tvingas till att arbeta i panik år efter år för att undvika nedflyttning. Som franchiseföretagare i 

MLB är man garanterad sin plats i ligan och det är fullt möjligt att förlora på planen men göra vinst 

ekonomiskt. MLB-lagen har alltså en tillvaro där de kan utan för mycket stress fundera på hur de ska få ut 

så mycket pengar som möjligt ur sin publik, och om underhållningen inte håller måttet kan de försöka 

använda andra sätt att få folk att komma till arenan. Genom att studera hur college-lagen respektive 

basebollagen hanterade den nya tekniken radio och jämföra de båda kommer vi kunna undersöka synen 

på åskådaren/supportern under 20- och 30-talen. 

                                                      

16 Guttmann. s. 132. 
17 Om de europeiska lagen är företag eller förningar skiljer sig mycket mellan sport och land. Men nästan alla länder 

har just dessa idrottsförbund som organiserar tävlandet. 
18 Andrea N. Eagleman, ‘Major League Baseball’, in Encyclopedia of Sports Management and Marketing, by Linda 

Swayne and Mark Dodds (2455 Teller Road,  Thousand Oaks  California  91320  United States: SAGE Publications, 

Inc., 2011). 
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Då vi försöker hitta den geografiskt obundne supportern finns det ytterligare en sak gör 

amerikansk sport intressant. Upp- och nedflyttningen av lag i europeisk sport har nämligen effekten att 

det finns fler lag som kan anses vara av betydelse än i USA där det normala är den låsta ligaformen som 

beskrivits ovan. Till exempel hade MLB bara 16 franchise-tagare under 20- och 30-talen medan 38 olika 

klubbar fick möjlighet att spela i den högsta engelska divisionen under samma period.19 Att det var fler 

lag som var med och kämpade gjorde att det fanns färre och mindre ytor i Europa där man inte hade enkel 

tillgång till högkvalitativ sport, så möjligheterna att kapitalisera på radions intåg borde, rent teoretiskt, ha 

varit mindre. Man bör dock komma ihåg att supportrar inte alltid är lojala livet ut, och om vi tittar på den 

nutida situationen är det givetvis inte ovanligt att vara supporter till ett lag långt borta i varken Europa 

eller USA. Men allt som allt borde de amerikanska lagsporterna vara något före med det icke-lokala 

supporterskapet och därmed bör vi se dit för att kunna datera uppkomsten av detta fenomen. 

För att komma nära de sportsliga ledningarna jag studerat har jag använt mig av nyhetsmaterial 

från New York Times, som lämpligt nog är digitaliserat ändå från 1851 i en databas med utmärkta 

sökfunktioner. Sedan har jag givetvis också använt mig av historisk mediaforskning med sportinriktning 

samt den lilla historiska forskning som finns skriven om åskådare i allmänhet. 

Tidigare forskning 

Finns det ingen annan som har undersökt när supportern uppstod? Svaret på den frågan är väl ”nja”. 

Synen på supportern som en person som identifierar sig med sitt lag tycks vara någorlunda vedertaget och 

står att hitta i allt från kandidatuppsatser i religionsvetenskap20 till den mest ambitiösa och omfattande 

historiska forskningen på åskådare som finns. I introduktionen till sitt verk Sports Spectators definierar 

den amerikanske sporthistorikern Allen Guttmann skillnaden mellan en ”spectator” och ett ”fan”: 

 

The sports spectator is anyone who views a sports event, either in situ or through visual media such as film 

or television. In their social roles, the fans who follow sports in the newspapers and magazines or on the 

radio are certainly similar to those who sit in the ballpark or flip on the TV, but a conceptual line has to be 

drawn somewhere between those who experience a sports event “fully” and those whose experience is 

partial. I draw my admittedly arbitrary line between those who can see an action taking place and those 

who cannot. The term fan refers here to the emotionally committed “consumer” of sports events. The terms 

overlap but are obviously not identical. In practice most fans are spectators and most spectators are fans, 

                                                      

19 ‘Premier League 1920/1921 - 1938/1939’, Worldfootball.Net <//www.worldfootball.net/schedule/eng-premier-

league-1920-1921-spieltag/42/> [accessed 1 June 2019].  
20 Fredrick Andersson, “Fotbollen är del av min identitet”, Kandidatuppsats i religionsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet VT13. 
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but it is logically possible to be one and not the other. Some fans have never actually attended a sports 

event or watched one on television; some spectators stare absent-mindedly at televised sports without a 

flicker of interest, some allow themselves to be dragged to games that they then observe without any of the 

emotional involvement characteristic of the fan.21 

 

Att det som skiljer åskådare och supportrar ifrån varandra är deras emotionella investering är något som 

jag och Guttman är överens om. Problemet är dock att Guttman utgår från att de flesta åskådare är 

supportrar och att de flesta supportrar är åskådare. Det är kanske sant i en nutida kontext,22 men man bör 

inte ta för givet att det stämmer genom hela historien. Här begår han det kardinalfel som Quentin Skinner 

pekat ut i artikeln ”Meaning and Understanding in the History of Ideas”. Genom att extrapolera de 

sammanflätade betydelserna för orden åskådare och supporter i sin egen tid kan Guttman inte skilja på 

och studera två olika fenomen i dåtiden. 

I en svensk kontext finner vi Torbjörn Anderssons ambitiösa avhandling Kung Fotboll: den 

svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950. Här finner vi allt möjligt smått och gott 

kring fotbollens framväxt i Sverige och en signifikant mängd av boken handlar om olika 

supporterrelaterade ämnen.  

I Anderssons första kapitel om åskådare befinner vi oss i 1900-talets första två decennier. Här får 

vi läsa om hur åskådarskarorna kring sekelskiftet plötsligt växte från enbart ”anhöriga, andra 

fotbollsspelare och vissa nyfikna”23 till att börja räknas i tusental. Andersson beskriver också vissa 

likheter med dagens publik. Redan då reagerade man på vad som hände på planen och jublade när laget 

man hejade på gjorde mål och det är uppenbart att, som Andersson skriver, ”människorna som tittade på 

matcherna hade roligt”24. Som vi tidigare nämnt menar dock Andersson att detta supporterskap var 

grundat i att lagen blev ”en sorts ställföreträdande representanter för lokalsamhället.”25 Jag ser ingen 

anledning till att bestrida att detta var fallet under 1900-talets allra tidigaste skede, men han ser inte att 

supporterskapet har förändrats till sin natur och ger ingen förklaring alls till hur det kommer sig att många 

av de som idag är supportrar inte är det till ett lag som de har lokal förankring till. Det kan visserligen 

vara så att denna process inte kom till Sverige förrän efter 1950 och därmed inte hamnar inom 

Anderssons undersökningsområde, men det finner jag osannolikt. 

                                                      

21 Guttmann. s. 5-6. 
22 Åtminstone i vanliga ligamatcher. I stora finaler som Champions League-finalen eller Super Bowl tillkommer det 

miljontals åskådare som bara tittar för det stora spektaklet. 
23 Andersson. s 226. 
24 Andersson. s 226. 
25 Andersson. s 226. 
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Någon som faktiskt försökt datera supporterskapets födelse, åtminstone i fotbollens värld, är den 

frilansande brittiske sportjournalisten Paul Brown som i sin bok Savage Enthusiasm: A History of 

Football Fans från 2017 menar att supportrarna uppkommer samtidigt som de tidiga brittiska 

fotbollsklubbarna under andra halvan av 1800-talet. Han menar att de första åskådarna var icke-

fotbollsspelande medlemmar i klubbarna, som i början ofta hade fler verksamheter än bara fotboll (till 

exempel är Aston Villa grundat av en frikyrkoförsamling och Arsenal av arbetarna vid den kungliga 

vapenarsenalen). Brown menar att dessa åskådare senare blev supportrar i och med att rivaliteter mellan 

klubbar uppstod.26 Denna definition av supportern som bestämd enbart i sin relation till andra supportrar 

kan vara nog så intressant, och rivaliteter mellan klubbar är ett viktigt inslag i sportvärlden än idag. Men 

att definiera supporterskap i relationen mellan två närliggande klubbar är att hoppa över ett viktigt steg i 

utvecklingen. Innan två grupper kan forma en rivalitet måste nämligen åtminstone en av grupperna vara 

formad. Ty utan att någon grupp existerar kan inte en ny grupp definiera sig som ”inte som de andra” och 

man kan inte heller rikta sin rivalitet mot något odefinierat. Om supporterskapet uppstod så pass tidigt i 

sportens historia som Brown menar har antagligen det icke-geografiska supporterskapet jag söker ännu 

inte kunnat bildas, utan grupperna som känner rivalitet sinsemellan gör det av lokalpatriotiska skäl och 

rivaliteten mellan bygderna fanns troligen långt innan sporten.  

Hur kommer det sig då att den samhällsvetenskapliga forskningen om sport inte har studerat 

supporterns framväxt på ett fokuserat sätt? Det beror troligen på att ett annat åskådarfenomen totalt 

dominerat forskningsdiskursen: Huliganismen. I A Dictionary of Sports Studies finner vi följande 

definition:  

 

Group-based forms of aggressive and sometimes violent behaviour, widely but by no means exclusively 

associated with young, adult working-class males. […] Football hooliganism has been a real social issue, 

but it has also been the focus of moral panics in the media and the wider society, and deviance 

amplification, as its incidence and nature have been exaggerated.27 

 

Att studera vad det är som får människan att ta till våld är givetvis viktigt och intressant men tyvärr har 

detta nischade fält sugit upp en väldigt stor andel av syret i den humanistiska sportforskningen. En av de 

mest framstående inom huliganforskningen, holländaren Peter Marsh, har gått så långt att han i sin 

rapport ”Football Violence in Europe” skriver att ”the subject is now probably over-researched and little 

                                                      

26 Sked. 
27 Alan Tomlinson, ‘Football Hooliganism’, in A Dictionary of Sports Studies (Oxford University Press, 2010). 
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in the way of new, original insights have been forthcoming in the past decade”28 och fortsätter med att 

skriva om ”This 'overpopulation' of social scientists in a relatively small research niche”.29  

Det finns de som menar att detta överfokus på en liten grupp av åskådare/supportrar har lett till att 

många andra, kanske intressantare, delar av sporten har helt förbisetts av forskningen.30 Efter att denna 

insikt gjorts har även andra aspekter av sport undersökts under 2000-talet, med det har främst lett till 

forskning på “the globalization of football, the relationships between football clubs and their fans, football 

fan writing and racism”31 det vill säga forskning om sportens relation till saker i nuet. Den historiska 

forskningen på klubbarna och deras supportrar tycks lysa med sin frånvaro.  

Låt oss därmed ställa oss frågan om vad vi kan lära oss om relationen mellan lag och supportrar 

genom att titta på hur lagen i de två största amerikanska sporterna agerade när möjligheten att direktsända 

deras matcher via radio dök upp under 20- och 30-talen. 

Radiotekniken 

Den kommersiella radion är ett medium som på allvar började spela roll för amerikansk sport under 20-

talet. Det första radiosända sportevenemanget var troligen baseboll-finalen World Series32 1920, under 

vilken en radiopratare då och då avbröt den ordinarie sändningen för att rapportera vad ställningen var i 

matchen och berätta om det hade hänt något anmärkningsvärt sen sist. Den första direktsändningen var en 

boxningsmatch 1921, och året efter sändes den första amerikanska fotbollsmatchen.33 Radiomarknaden i 

stort hade enorma framgångar under 20-talet, antalet stationer gick från 5 stycken 1921 till 606 stycken 

1929, intäkterna från försäljning av radioapparater från 60 miljoner dollar 1922 till 843 miljoner 1929 och 

radiostationernas reklamintäkter ökade med över 800% bara mellan 1927 och 1930.34 Den nya tekniken 

ställde sportorganisationerna inför ett dilemma, skulle man tillåta sändningar från matcher eller inte? I 

New York Times kan man följa rapporteringen under 20- och 30-talen om hur diskussionerna går, främst 

                                                      

28 Peter Marsh and others, Football Violence in Europe (Amsterdam, Nederländerna: The Amsterdam Group, 1996). 
29 Marsh and others. 
30 Anthony King, The End of the Terraces: The Transformation of English Football in the 1990s (London, United 

Kingdom: Leicester University Press, 1998). 
31 Ramón Spaaij, Understanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European Football Clubs 

(Amsterdam, Nederländerna: Amsterdam University Press, 2006). 
32 Ja, de kallar finalen i sina då nationella liga (numera finns det ett kanadensiskt lag med), paradoxalt nog, för 

World Series.  
33 Stephen T. Schroth, Jason A. Helfer, and John A. Spittell, “Sports Radio,” in Encyclopedia of Sports Management 

and Marketing, by Linda Swayne and Mark Dodds (2455 Teller Road, Thousand Oaks, California, 91320, United 

States: SAGE Publications, Inc., 2011), https://doi.org/10.4135/9781412994156.n724. 
34 Carole Scott, ‘The History of the Radio Industry in the United States to 1940’, EH.Net Encyclopedia 

<https://eh.net/encyclopedia/the-history-of-the-radio-industry-in-the-united-states-to-1940/> [accessed 3 May 2019]. 

Kommentar om årtalen: Det verkar tyvärr inte finnas någon data på radioförsäljningar före 1922 eller reklamintäkter 

före 1927. 
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bland lag inom college-fotboll och baseboll. De två sporterna hanterade radion på lite olika sätt, vilket kan 

säga en hel del om hur supporterskapet betraktades under perioden. 

College-fotboll 

1923 hade New York Times ett stort reportage om hur det skulle gå till när college-fotbollsmatcher skulle 

börja sändas över radio. Flertalet högprofilmatcher var schemalagda och reportaget berättade också 

ingående om den nya teknik som möjliggjorde detta.35 Detta är en av de första artiklarna bland många 

som handlar om hur universiteten (jag kommer använda ordet universitet som översättning för college, 

medveten om att en del college nog snarare klassificeras som högskolor i en svensk kontext) hanterade 

detta nya medium. I början var de flesta positiva och 1924 kan vi läsa om hur 13 universitet i New 

England gåck samman för att organisera sina radiosändningar gemensamt.36 Ganska snart började dock 

universiteten se avigsidor med sändningarna. 1927 kunde man läsa att Director of Athletics vid Kansas 

State Agricultural College ansåg att sändningarna minskade närvaron vid matcherna,37 och året efter 

återfinns en notis om att Syracuse University (som ligger i New York) totalförbjöd alla sändningar från 

sina matcher. I notisen konstaterade journalisten: ”It has been found that broadcasting games decreases 

attendance, not only here but throughout Central New York generally”.38 

Det är dock när vi kommer in på 30-talet och depressionen har drabbat USA som diskussionen 

satte igång ordentligt. December 1931 har det gått så långt att representanter från universiteten på 

västkusten samlades för att diskutera radions påverkan på publiksiffrorna.39 I New York Times var det 

dock naturligtvis diskussionen på östkusten som tog mest plats och den sparkade verkligen igång under 

1932. I juni kan vi läsa att the Eastern Intercollegiate Association, som innehåller några av de mest 

framstående universiteten såsom Harvard, Yale och Princeton, hade bestämt sig för att förbjuda 

sändningar från alla sina hemmaarenor. De uttalade också tydligt att beslutet var fattat på ekonomiska 

grunder och att de trodde att det skulle höja publiksiffrorna och ge större intäkter.40 Dagen efter beslutet 

fick det kritik från ett annat klassiskt universitet, Notre Dame. Vice-presidenten vid universitetet uttalade 

att han inte ansåg att Notre Dame borde gå samma väg, detta då han kände att de som ”supported Notre 

Dame teams in other years when they could afford to do so should not be deprived of the pleasure of 

                                                      

35 ‘Radio to Broadcast Football Games’, New York Times, 21 October 1923, ProQuest Historical Newspapers. 
36 ‘13 New England Colleges Organize Radio Service’, New York Times, 30 March 1924, ProQuest Historical 

Newspapers. 
37 ‘Claims Radio Hurt Football Receipts’, New York Times, 26 November 1927, ProQuest Historical Newspapers. 
38 ‘Radio Cut Crowds, Syracuse Ends Football Broadcasting’, New York Times, 21 September 1928, ProQuest 

Historical Newspapers. 
39 ‘Football Men Will Discuss Radio’s Effect on Attendance’, New York Times, 14 December 1931, ProQuest 

Historical Newspapers. 
40 ‘Eastern Football is Banned on Radio’, New York Times, 28 June 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
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following the games by radio now that they have become victims of depression”. Vidare så nämnde vice-

presidenten att han inte trodde att inkomsterna från biljettförsäljningen skulle öka om man förbjöd 

radiosändningarna. Han verkar ha varit övertygad om att de flesta som lyssnade på matcherna hade 

föredragit att vara på plats om de hade kunnat.41  

Det fanns alltså två analyser, en som sa att biljettintäkterna blev mindre om man sände matcherna 

på radio, och en som sa att det inte var radion utan depressionen som gjorde att biljettförsäljningen hade 

minskat. Några dagar senare hoppade Ohio State University in i diskussionen när deras Athletic Director 

berättade för New York Times att de skulle fortsätta att sända sina matcher: ”our experience seems to 

show that radio cuts down football attendance, but we appreciate the friendly interest and support shown 

by the public in the university and its athletic teams”.42 Ett liknande uttalande kom I augusti från Director 

of Athletics vid Northwestern University: ”While we know that broadcasting does cut down attendance at 

football games, we feel that we should continue broadcasting for the benefit of those loyal fans who can’t 

afford to come out in these times”43. Vi noterar att både Ohio State och Northwestern University verkar 

ha ansett att deras fotbollsverksamheter hade mer betydelse än vanlig underhållning, och de verkar ha sett 

det som att de hade ett nästintill moraliskt ansvar att sätta supportrarnas bästa före sina egna 

publikintäkter. Lagets matcher skulle vara till för de som faktiskt brydde sig om och var emotionellt 

investerade i laget, inte bara för dem som hade råd med inträdet. 

Man kan dock fråga sig om denna moraliska kompass som de gav sken av att följa verkligen var 

det som styrde deras handlingar eller om det i grunden handlade om ekonomiska incitament. I USA är det 

väldigt vanligt med aktiva alumner som ger mycket PR till universiteteten och som även kan donera stora 

summor pengar till verksamheten. Om slopade radiosändningar kunde ha äventyrat relationen till de 

tidigare studenterna vore det potentiellt ännu mer skadligt ekonomiskt än minskade biljettförsäljningar på 

matcherna. Jag vill dock argumentera för att oavsett om dessa universitet agerade utifrån en övertygelse 

om att de som tyckte om deras lag borde få följa matcherna, eller om de gjorde det utifrån ekonomiska 

kalkyler visade de att de hade en idé om supporterskap. De insåg att människor var känslomässigt 

investerade i deras fotbollsverksamhet och var tvungna att agera utifrån det. Oavsett om de kallt 

kalkylerade hur de ska gå back så lite som möjligt i den rådande situationen eller om de på riktigt ville 

belöna sin supporterskaras hängivenhet så visade de fingertoppskänsla gällande andra människors 

emotionella investeringar. Dock måste vi konstatera att supportrarna till college-fotbollagen i många fall 

var tidigare studenter. Det var givetvis inte enbart tidigare studenter det handlade om, men det tycks som 

                                                      

41 ‘Favors Football on Radio’, New York Times, 29 June 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
42 ‘Ohio State to Broadcast Games’, New York Times, 11 July 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
43 ‘Northwestern to Continue Broadcasting of Home Games’, New York Times, 10 August 1932, ProQuest Historical 

Newspapers. 
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att det är just denna grupp som universiteten brydde sig om när de fattade sina beslut om de skulle 

förbjuda radiosändningar eller ej. 

Under september 1932 började trycket mot universiteten som hade beslutat om förbud bli stort 

och New York Times skriver om att förbudet ska omprövas då universiteten fått in mängder av protester 

från sina gamla studenter och sina alumnföreningar.44 Några av de stora universiteten som var med och 

beslutade om förbudet har nu tänkt om och vill upphäva det. Förbudsidan byter då taktik och deras 

argument handlar inte längre om publiksiffrorna för de stora universiteten. Utan de hade allierat sig med 

mindre universitet som trodde sig riskera att förlora publik om matcherna skulle radiosändas. Detta 

bygger på en idé om att folk skulle stanna hemma och lyssna på mer prestigefulla matcher istället för att 

följa sitt lokala lag.45 Det hela slutade med att universiteten beslutade att alla fick göra som de ville trots 

klagomålen från de mindre lärosätena.46 Månaden efter kan vi läsa att publiksiffrorna har sjunkit med 

mellan 10% och 30% sedan förra säsongen.47  

I alla källor som jag hittar med klagomål mot college-fotbollens radioförbud nämns det specifikt 

att det var just alumnerna som klagade. Det visar på att även om det inte bara var tidigare studenter som 

följde sporten så var det de som universiteten såg som de viktiga i sammanhanget och som behövde 

blidkas. Enligt Ronald Smith som skrivit en bok om media och college-sport fanns det också en idé bland 

vissa av delstats-universiteten om att deras fotbollsverksamhet representerade hela delstaten och att 

medborgarna därmed hade rätt till radiosändningar från matcherna.48 Detta ändrar egentligen inte 

analysen från tidigare om att supporterskapet till universiteten inte var för alla, utan enbart för de som 

redan hade en koppling till universitetet eller delstaten men visar på att det fanns viss variation i synen på 

supportern. 

Även efter 1932 fortsatte sändningsdebatten med liknande argument, men i och med att radion 

började betala substantiella summor för att få sända matcherna och dessutom började sända andra 

program som gav sporten uppmärksamhet mjuknade stämningen upp och sändningarna normaliserades. 

Vid mitten av 30-talet tillät de flesta universitet med större betydelse inom college-fotbollen sändningar 

från sina matcher och från 1935 och framåt tjänade de signifikanta summor på det.49 

Vi har alltså sett hur universiteten i början på 30-talet tvingades hantera en ny verklighet i och 

med radions intåg på mediamarknaden och att de i samband med detta visade en medvetenhet om 

supporterskapet som fenomen. Kan vi då säga att supporterskapet som emotionellt band enbart mellan 

                                                      

44 ‘Football Radio Ban to be Reconsidered’, New York Times, 7 September 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
45 ‘Move to Restore Football on Radio’, New York Times, 9 September 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
46 ‘Radio Ban Modified by College Group’, New York Times, 10 September 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
47 ‘Attendance Drop 20% in Football’, New York Times, 22 October 1932, ProQuest Historical Newspapers. 
48 Smith. s.31 
49 Smith. s 33. 
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person och lag existerade vid denna tidpunkt? Nej, för vi har också sett hur supporterskapet var begränsat 

till de som hade en koppling till universitetet. Vi har däremot lärt oss om hur ett lag som är medvetet om 

sin supporterskara agerar ställt inför dilemmat med radiosändningar och om vi går vidare och tittar på 

kommersiella basebollag och ser liknande mönster kanske vi är någonting på spåret. 

Baseboll 

Även inom den professionella basebollen diskuterades radion flitigt. Så tidigt som 1923 förutspådde 

företrädare för New York Giants att radiosända matcher skulle innebära mindre folk på arenorna50 men i 

likhet med college-fotbollen kom inte diskussionerna igång ordentligt förrän depressionen gjort entré. 

Under hela 20-talet sändes World Series på radio, och enligt rapporterna i New York Times var 

sändningarna mycket populära. 1926 rapporteras det till exempel att 15 miljoner människor lyssnade på 

en av finalmatcherna mellan New York Yankees och St. Louis Cardinals.51 

Med ett så pass stort intresse för sporten var det kanske inte så konstigt att klubbägarna blev 

överrumplade när depressionen slog till och publiksiffrorna hotade att minska. I december 1929 kallades 

det till möte för att diskutera frågan, och vi kan läsa att åsikterna hos ägarna gick isär: ”There seems to be 

a wide divergence of opinion among the magnates on this rather delicate subject, some maintaining the 

broadcasting of games in the past has been of great benefit to the game. While others are equally insistent 

that putting the games on the air has done nothing but keep patrons out of their ball parks.”52 En mer 

detaljerad bild av hur skiljelinjerna egentligen gick mellan lagen får vi i ”The Baseball-Radio War, 1931-

1935”, en artikel av James R. Walker som handlar om denna turbulenta tid i baseballigans historia. Han 

menar att skiljelinjen mellan lagen främst berodde på geografiska omständigheter. Lagen som kom ifrån 

de större och äldre städerna i öster var utan undantag motståndare till radiosändningarna medan lag i de 

mindre och nyare inlandsstäder i mellanvästern såg de positiva sidorna såsom större spridning för sporten 

och en möjlighet att väcka intresse hos ny publik. Walker drar i artikeln slutsatsen att detta berodde på att 

storstadslagen var vana vid att konkurrera med andra kulturella sevärdheter och kände att de befann sig i 

en position där de behövde försvara sin stora marknadsandel. Radiosändningarna från deras egna matcher 

kunde bli en ny konkurrent mot de själva med potential att rubba balansen.  

I mellanvästern såg man saken på ett annat sätt. Enligt Walker präglades klubbarna där av 

teknikoptimism och de hoppades att radion skulle samverka med ett utbyggt järnvägsnät och den nya 

                                                      

50 ‘Radio Permit Denied by Giants’ Officials’, New York Times, 27 May 1923, ProQuest Historical Newspapers. 
51 ‘Yankees Win, 2 to 1, While 63,000 watch, 15,000,000 Listen in’, New York Times, 3 October 1926, ProQuest 

Historical Newspapers. 
52 John Drebringer, ‘2 Major Leagues Meet Here Today’, New York Times, 10 December 1929, ProQuest Historical 

Newspapers. 
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tekniken, bilen. Detta skulle kunna leda till att människor från den glesbefolkade landsbygden med dåligt 

kulturutbud som låg runt om städerna kunde lockas in till matcherna. Dessa klubbar kom inte att se radion 

som en fiende, utan lät istället de positiva sidorna väga över.53 Dessa positiva sidor kan vi läsa om 1930 

då ägaren av Chicago Cubs, som enligt Walker var den inofficielle ledaren för radioförespråkarna, 

uttalade sig i New York Times: ”Mr. Wrigley [Ägaren till Cubs] reports that he does not believe that 

attendance is affected by the broadcasts. He points out that it increases, proving that new baseball 

enthusiasts are being made by radio.”54 

Walker använder sig alltså av olika externa faktorer för att förklara skillnaden mellan 

basebollagens ägares attityder till radion, men det finns tyvärr flera brister i hans analys. Vi kommer visa 

det genom att titta på vilka lag som var för respektive emot ett förbud av radiosändningar: 

 

För förbud: New York Yankees, New York Giants, Brooklyn Dodgers, Philadelphia Athletics och 

Phillies, Boston Red Sox och Braves, Washington Senators och Pittsburgh Pirates. 

 

Emot förbud: Chicago Cubs och White Sox, St. Louis Cardinals och Browns, Detroit Tigers, Cleveland 

Indians och Cincinnati Reds. 

 

Figur 2: Karta över USA med städerna som hade lag i MLB 1929 utplacerade. Blåmarkerade städers lag 

var för förbud och rödmarkerade städers lag var emot förbud. 

 

                                                      

53 James R. Walker, “The Baseball-Radio War, 1931-1935”, NINE: A Journal of Baseball History and Culture 19, 

no. 2 (July 21, 2011): 53–60, https://doi.org/10.1353/nin.2011.0014. s 56.  
54 ‘Baseball Broadcasts are no Longer Banned’, New York Times, 14 September 1930, ProQuest Historical 

Newspapers. 
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Vi ser att Walker har helt korrekt noterat en öst-västlig splittring mellan lagen, så en geografisk 

förklaring till splittringen kan te sig som logisk. Vi tittar därmed på hur stora basebollagens städer var vid 

tiden för radiokontroversen. 

 

Tabell 1: Städerna som har lag i MLB 1929 rankade efter invånarantal 1920. Data från infoplease55. 

Blåmarkerade städers lag var för förbud och rödmarkerade städers lag var emot förbud. 

Stad Invånarantal (1920) 

New York (3 lag) 5,620,048 

Chicago (2 lag) 2,701,705 

Philadelphia (2 lag) 1,823,779 

Detroit 993,078 

Cleveland 796,841 

St. Louis (2 lag) 772,897 

Boston (2 lag) 748,060 

Pittsburgh 588,343 

Washington 437,571 

Cincinnati 401,247 

 

Om vi tittar på invånarantalet i städerna ser vi att det absolut inte finns något stöd för att städerna i öster 

skulle vara större och därmed behöva bry sig mindre om marknaden utanför sin egen stad. Visserligen var 

det totala invånarantalet större i de östliga städerna, men det berodde framför allt på att New York var 

väldigt mycket större än övriga städer. Om man istället tittar på antal invånare per lag i öst jämfört med 

väst ser vi att öst hade en liten ledning (ca 1.000.000 per lag jämfört med ca 800.000), men om vi 

utesluter de klart största städerna New York och Chicago från beräkningen blir det genomsnittliga antalet 

invånare per lag nästintill identiskt (599.625 i väst jämfört med 592.812 i öst). Att lagens inställningar till 

radion berodde på städernas storlek verkar, efter att ha synat datan, vara en förklaringsmodell utan 

förankring i verkligheten. 

Gällande mängden landsbygd runtom de olika städerna kan man med hjälp av en så kallad 

värmekarta över befolkningstäthet56 snabbt konstatera att områdena runtom de östra städerna var klart mer 

tätbefolkade än runt de västra. Tröskeln för att folk skulle ta sig in till staden för att titta på matcher bör ha 

varit mindre med avståndet och det borde då ha varit de östra städerna som hade mest att tjäna på att 

                                                      

55 https://www.infoplease.com/us/us-cities/population-20-largest-us-cities-1900-2012 Hämtad 1/5–2019. 
56 Jag använde en sådan karta över den amerikanska befolkningstätheten 1930 från U.S. Census Bureau. 

https://www.census.gov/history/www/reference/maps/population_distribution_over_time.html Hämtad 1/5–2019. 

https://www.infoplease.com/us/us-cities/population-20-largest-us-cities-1900-2012
https://www.census.gov/history/www/reference/maps/population_distribution_over_time.html
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vidga sina uppmärksamhetsområden med hjälp av radion. Jag känner mig dock inte kapabel att bedöma 

kulturutbuden i dessa olika områden utan konstaterar enbart att Walker inte verkar ha byggt sitt antagande 

att glesbygden runt de västra städerna hade ett dåligt kulturutbud på något annat än att de råkade ha låg 

befolkningstäthet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Walker i sin artikel pekar på en intressant konflikt 

mellan basebollagen, men att hans förklaringar till denna konflikt knappast kan ses som övertygande. Jag 

vill istället föreslå att skillnaden i hur de olika lagen såg på radion berodde på hur de uppfattade sin egen 

publik. Engagerade supportrar kunde vara värda utökad bekvämlighet med radiosändningar, medan 

illojala åskådare behövde lockas till arenan för att man skulle kunna få ut något monetärt värde från de. 

Detta då de engagerade åskådarna kunde resultera i inkomster på andra sätt än att gå på matcher till 

exempel genom att köpa lagets profilprodukter, vilket gav både pengar och reklam. Supportrar bidrar 

också till ett allmänt ökat intresse för klubben, vilket i sin tur kan locka till sig fler supportrar/åskådare. 

En annan positiv sida med supportrar är att de är intresserade av lagets matcher oavsett om det 

går bra eller dåligt. Vi ser ett exempel på det i Anita Brenners reportage från 1941 där hon skrev att: ”The 

truth is, probably, that the Dodger fan’s love for his team is, like all great loves, born out of suffering”.57 

Dodgers var knappast ett framgångsrikt lag under 20- och 30-talen (även om de skulle gå till finalen 

World Series för första gången sedan 1920 senare 1941), men ändå kan vi läsa om deras trogna publik. 

Det kan vara så att lag som New York Yankees som hade enorma framgångar under perioden främst 

lockade spektakeldrivna åskådare som ville se deras stora stjärnor göra fantastiska prestationer. Ett lag 

med sådana framgångar kanske inte behövde ha trogna supportrar med tanke på det enorma intresse som 

de ändå drog till sig. För att pröva tesen att framgångsrika lag inte behövde inse värdet av trogna 

supportrar kan vi titta på vilka lag som hade framgångar under 20-talet innan radiodiskussionen i 

december 1929. 

 

Tabell 2: Antalet gånger som lag tog sig till World Series respektive vann den under 1920-talet. Återigen 

är blåmarkerade lag de som var för ett radioförbud vid slutet av 1929 och rödmarkerade lag var emot. 7 

lag tog sig aldrig till World Series under 20-talet. Av dessa var de båda Bostonlagen Red Sox och Braves 

samt Philadelphia Phillies för ett förbud och Chicago White Sox, St. Louis Browns, Detroit Tigers samt 

Cincinnati Reds var emot. 

Lag Vinnare I final utan att vinna 

New York Yankees 3 (1923, -27, -28) 3 (1921, -22, -26) 

New York Giants 2 (1921, -22) 2 (1923, -24) 

St. Louis Cardinals 1 (1926) 1 (1928) 

                                                      

57 Brenner. 
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Washington Senators 1 (1924) 1 (1925) 

Pittsburgh Pirates 1 (1925) 1 (1927) 

Philadelphia Athletics 1 (1929) 0 

Cleveland Indians 1 (1920) 0 

Chicago Cubs 0 1 (1929) 

Brooklyn Dodgers 0 1 (1920) 

 

Vi noterar att fyra av de fem framgångsrikaste lagen samt de senaste mästarna alla befann sig i den östra 

delen av ligan som var för ett förbud av radiosändningar. Dessutom kom St. Louis Cardinals att 

tillsammans med sin stadsrival Browns byta sida 1934 och införa ett gemensamt radioförbud,58 detta efter 

att Cardinals haft en imponerande inledning av 30-talet med vinst i World Series 1931 och -34 samt 

förlust i finalen 1930.  De två klubbarna skulle kom dock att återvända till den radiosändande sidan redan 

till säsongen 1935 på grund av att radiostationerna började betala stora summor för sändningsrättigheter. 

Vi ser alltså stöd för tesen att anledningen till att de västra lagen var för radiosända matcher var eftersom 

de såg en potential i engagerade supportrar som skulle komma på matcherna för att stötta sina lag trots 

uteblivna sportsliga framgångar. De östra, i genomsnitt mer framgångsrika lagen, behövde inte använda 

sig av supportrarnas känsloliv för att få de till matcherna, de ansåg att kvalitén på deras underhållning var 

hög nog att locka publik ändå.  

Mötet 1929 kom hur som helst inte att leda till någon gemensam policy, utan klubbarna gjorde 

som de ville med sändningar från sina egna arenor.59 Detsamma skulle komma att hända vid liknande 

möten 193260 och 1938,61 men då hade de hårdaste motståndarna, New York-klubbarna Yankees och 

Giants, börjat fundera på saken och när säsongen 1939 drog igång sändes det radio ifrån alla arenor i 

MLB.62 Det har visat sig svårt att hitta uttalade anledningar till varför Yankees och Giants till slut gav 

med sig och började sända sina matcher då de knappt nämnde vad som fick dem att tänka om när de gick 

ut med sina beslut. Det tycks till stor del ha varit en reaktion på att New York-klubben Brooklyn Dodgers 

beslutade att börja sända sina matcher och att de andra inte ville vara sist på bollen. Dodgers var också 

den klart minst populära av de tre klubbarna och när det visade sig att de kunde tjäna en relativt stor 

                                                      

58 Walker. s. 59 
59 John Drebringer, ‘Landis Peace Plea to Robins Fails’, New York Times, 12 December 1929, ProQuest Historical 

Newspapers. 
60 John Drebringer, ‘Club Owners Back Chain-Store Plan’, New York Times, 16 December 1932, ProQuest 

Historical Newspapers. 
61 John Drebringer, ‘Harridge Elected for 10-year Term’, New York Times, 14 December 1938, ProQuest Historical 

Newspapers. 
62 Walker, “The Baseball-Radio War, 1931-1935”. s 59. 
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summa pengar på reklamintäkter så spekulerades det i New York Times att just intäkterna kunde få de 

större lagen att tänka om, då de visste att deras matcher var värda ännu mer.63  

Att det var just Dodgers som var först i New York med att sända sina matcher passar även det bra 

in i teorin om att det är mindre framgångsrika lag som först såg potentialen med den engagerade 

supportern, och som vi redan har sett visade det sig 1941 att Dodgers hade engagerade supportrar. Det är 

troligt att de hade liknande former av support redan 1939 och att lyfta radioförbudet var ett försök att 

locka fler trogna besökare samt hålla sig på god fot med den supporterskara som redan fanns. 

Klubbledningarna i de större New York-klubbarna var kanske mest intresserade av intäkterna från 

radion, men under slutet av 30-talet kan man hitta liknande argument som de västra klubbarna hade 

använt åratal innan på insändarplats i New York Times. Till exempel kan vi läsa signaturen Walter Fords 

inlägg från sommaren 1938:  

 

”The argument that radio accounts of baseball games will kill attendance is wholly fallacious. As a matter 

of fact, radio is a peerless means of advertising baseball and increasing its legion of followers.  

Broadcasts permit fans to keep in close touch with the activities of their favorite teams, win new 

supporters by attracting the attention of people who might never think of going to a ball park and bring joy 

to unfortunate shut ins all over.  

The magnates should take into consideration all these beneficial aspects while remembering, at the 

same time, that a broadcast still is a poor substitute for a first-hand view of the game, which is what a real 

fan always wants, but unfortunately cannot always get.”64 

 

Inte nog med att han uttryckte förhoppningen om att radion skulle locka nya intresserade till 

basebollmatcherna dyker dessutom det moraliska argumentet som vi sett i college-fotbollen upp här igen. 

Om nu inte lagen förlorar några publikintäkter på att sända matcherna, varför ska de då neka ”shut ins” 

sportens glädje? Några sådana moraliska överväganden står inte att finna i uttalanden från de sportsliga 

ledningarna inom basebollen. 

Vad som är mest intressant i insändaren är dock avslutningen där det nämns att en verklig 

supporter alltid vill gå på matcherna, ett påstående som vittnar om att Walter Ford kände delaktighet med 

sitt lag och ville vara på plats för att stötta det. Han uppfattade sig inte heller som ensam i detta, utan 

verkar ha ansett att det är naturligt för supportern att känna som han gjorde. Det bevisar visserligen inte 

att han identifierade sig med laget, men mycket nära. 

                                                      

63 ‘Dodger Baseball to be Broadcast’, New York Times, 7 December 1938, ProQuest Historical Newspapers. 
64 Walter Ford, ‘Radio as Baseball Boon’, New York Times, 30 July 1938, section Letters to the Sports Editor, 

ProQuest Historical Newspapers. 
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Supporterskapet och radion 

Vad vill jag då säga med dessa beskrivningar av hur två olika sporter hanterade radions framväxt? Det 

tycks ha följt ett mönster: man var först rädd för att den nya tekniken skulle skada de traditionella 

intäktsströmmarna, men några lag lyckades visa att radion var ett effektivt verktyg för att hålla supportrar 

nöjda eller skaffa nya, samt att det kunde ge nya sorters intäkter och därmed hoppade fler och fler på 

tåget. Även om slutresultatet var detsamma inom båda sporterna vill jag mena att argumenten som 

radioförespråkarna använde sig av visar på två skilda syner på supportern. 

Vi har visat på olika lags sätt att tackla radioproblematiken och det finns mycket som tyder på att 

lagen i början av radiodebatten såg sina åskådare som antingen spektakeldrivna, eller som supportrar som 

främst brydde sig på grund av att de råkat gå på det universitetet eller bo i närheten av laget. Det 

tydligaste beviset för denna syn är de mindre universitetens försök att bli av med radiosändningarna. De 

trodde uttalat att ingen skulle vilja se deras matcher om man hade möjlighet att följa lag med större 

prestige och fler stjärnor, ett tydligt tecken på att de såg sin publik som åskådare och inte som supportrar. 

Liknande försök att stoppa basebollsändningar gjordes så sent som 1936 när de så kallade minor leagues65 

försökte stoppa sändningar från MLB-matcher i de små lagens närområden.66  

Att försöken att stoppa sändningarna från matcher var så utbredda måste ses som resultatet av en 

annan åskådarkultur än den vi ser idag. Själva idén med en supporter idag är någon som är en del av laget 

och, som insändarskrivaren Walter Ford, vill vara på plats och stötta sitt lag. Idag kan man göra det på 

mängder av sätt, vissa supportrar står och sjunger hela matchen, andra stöttar genom att applådera och 

ropa uppmuntrande när laget gör något bra och sätta lite press på domaren för att uppnå fördelar för 

favoritlaget. Man bör dock vara medveten om att den amerikanska läktarkulturen skiljer sig mycket från 

den europeiska, hejarklackar och sång är till exempel inte så vanligt inom amerikansk sport. Viljan att 

stötta det egna laget är däremot inte mindre, bara ett exempel på det är hur publiken i amerikansk fotboll 

är helt tyst när det egna laget funderar på hur de ska anfalla mellan två ”plays”, men gör allt de kan för att 

göra oljud när motståndarlaget anfaller, vilket i många fall omöjliggör muntlig kommunikation och ger 

hemmalaget en stor fördel.67 

Med dagens form av supporterskap i åtanke vore det troligt att om till exempel en allsvensk klubb 

skulle få för sig att förbjuda radio- och TV-sändningar så skulle supportrarna se det som en direkt 

                                                      

65 Det amerikanska ligasystemet är inte som det svenska med upp- och nedflyttning utan lagen är låsta till en 

specifik liga. Det finns en liga som dominerar, i baseboll kallas den MLB (Major League Baseball) och alla andra 

ligor som är regionala, eller som består av farmarlag till de stora klubbarna kallas för minor leagues. 
66 ‘Minors Seek Check on Radio Baseball’, New York Times, 28 April 1936, ProQuest Historical Newspapers. 
67 Scott Davis, ‘Saints Fans in the Superdome Wreaked Havoc on the Rams’ Offense, and None of the Players Could 

Hear’, Times Union, 2019 <https://www.timesunion.com/technology/businessinsider/article/Saints-fans-in-the-

Superdome-wreaked-havoc-on-the-13548487.php> [accessed 4 May 2019]. 



21 

 

konfrontation och tolka det som en kritik av deras hängivenhet. Detta såg vi också i fallet med college-

fotbollen, där gamla studenter skrev klagade på bristen på respekt inför deras känslor och i många fall var 

det detta som gjorde att universiteten tänkte om. Som tidigare sagt så var det just utbildningen som band 

alumnerna till fotbollslagen men känslorna som uppstod hos de tidigare eleverna i samband med 

matcherna var troligen desamma som en supporter känner idag. Delaktighet i spelet, stolthet när laget 

vinner och bedrövelse när de förlorar. Skillnaden är dock att bandet mellan alumnerna och deras tidigare 

universitet var högst reellt, det var inte bara supporterskapet som fick de att känna känslorna, de var ju 

själva representanter för universitetet. Alltså bör vi inte se universitetens öppenhet inför radion som ett 

tecken på att supporterskapet som vi känner det idag hade uppstått, utan snarare se denna form av 

supporterskap som en grogrund för det platslösa supporterskapet att växa i. 

I basebollvärlden lyste dock respekten inför supportrarnas välbefinnande med sin frånvaro. Vi 

kan nog vara ganska säkra på att många av de som följde basebollen föredrog sitt lokala lag, av 

lokalpatriotiska och praktiska skäl, men om klubbarna valde att låta sina matcher radiosändas eller inte 

påverkades inte på något sätt av deras åskådares åsikter. De som valde att förbjuda sändningarna tänkte 

sig att åskådarna tyckte att baseboll visserligen var roligt att följa, men att det inte gav de något mervärde 

att vara på plats och stötta sitt lag, om de nu ens tänkte sig att åskådarna hade ett lag. Ingenstans i 

materialet hittar jag ett ombud för en professionell basebollklubb som uttalar att det var viktigare att 

respektera sin publik än att tjäna pengar på inträde. En läsare som inte är insatt i sportvärlden kan se detta 

naturligt. Lagen är företag vars uppgift är att tjäna pengar åt sina ägare och att de välde pengar över sin 

publiks välbefinnande borde inte överraska någon. Ändå vet varje sportintresserad person att ingen 

lagsports-organisation värden över idag skulle uttala att ”vi bryr oss inte om våra supportrars känslor, bara 

de betalar för sig”. Vare sig det är sanning eller ej försöker alla lag, spelare och ledare låtsas som att just 

deras supportrar är de bästa och viktigaste och att deras kärlek betyder långt mycket mer än pengarna man 

kan tjäna på sporten. Att de östra basebollagen, inför öppen ridå, diskuterade hur de skulle maximera sina 

inkomster på bekostnad av sin publiks möjligheter att följa sporten tyder på en helt annan relation mellan 

lagen och deras publik än vad vi kan se idag. 

Något än mer intressant var hur klubbarna i mellanvästern motiverade sitt beslut att tillåta 

radiosändningar. Det tycks som om att de såg framför sig en potentiell framtid med ett ökat engagemang 

från publiken. Dels verkade de inte ha varit rädda för att sändningarna skulle leda till minskade 

publiksiffror, vilket tyder på att de trodde att publiken ville vara på plats för att stötta laget. Dessutom 

trodde de att sändningarna skulle öka intresset på platser utanför hemstaden.68 Att klubbledningarna 

tänkte sig att människor på landsbygden runt om städerna skulle anse det vara attraktivt att komma in till 

                                                      

68 James R. Walker, “The Baseball-Radio War, 1931-1935”. s. 56.  
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staden och följa laget på plats tyder på att de förutspådde att supporterskapskänslor skulle utvecklas hos 

den potentiella nya publiken med hjälp av radiosändningarna. Å andra sidan motiverade de öppet sina 

beslut med ekonomiska skäl, ingenstans nämnde de att de vill ge något till sina supportrar. De hade ännu 

inte utvecklat det förhållande som college-lagen hade med sin följarskara, och såg det inte som att de hade 

ett moraliskt ansvar att underlätta för sina supportrar. Istället kan man nog se de västra basebollagens 

ägare som entreprenörer med en framtidsvision. Jag hittar inget uttalat mål om att de ville få människor 

att emotionellt investera i lagen, men det kan vara det de menar med ord som ”baseball enthusiasts” 69 

eller uttalanden om att ”the broadcasting of games […] has been of great benefit to the game.”70 Jag vill 

argumentera för att om de trodde att folk skulle vilja resa långa sträckor enbart för att titta på sport bör de 

ha haft en grundläggande förståelse för drivkraften som finns i supporterskapet.  

Man kan också se tecken på att det var de sämre lagen som först såg potentialen i 

supporterskapet. De konkurrerade inte med stora framgångar, hög spelkvalité eller de största stjärnorna, 

utan såg istället en alternativ väg till att få en trogen publik och säkra intäkter. Om detta var en global 

trend eller något som var lokalt för det amerikanska systemet, där de dåliga lagen har haft möjlighet att 

tänka långsiktigt och inte behövt ha strategier som nödvändigtvis går ut på att vinna så mycket som 

möjligt, låter jag vara osagt. En mycket intressant framtida forskningsfråga skulle vara att titta på hur 

dåliga lag bygger framgångsrika relationer till sina supportrar 

Trots att vi inte kan titta in i människors huvuden för att se om de icke-geografiska 

supporterskapet had uppstått när basebollagens ägare tvingades ta ställning till radion, kan vi konstatera 

att idén om en åskådarskara som ser lagets matcher som mer än en underhållningsform bland andra har 

fötts. Man kan också konstatera att supporterfenomenet fanns inom college-fotbollen innan ägarna för de 

rena sportorganisationerna i basebollen ansåg att åskådarnas känslor kunde vara intressanta att bry sig om. 

Det är något vaga grunder, men med mer efterforskningar om de västra basebollagens ägare kommer man 

kanske kunna fastlägga att det supporterskap som de tänkte sig skulle uppstå med hjälp av radion var 

baserat på det som college-lagen redan hade. Skillnaden är dock tydlig. College-lagens supportrar var i 

regel gamla studenter som hade ett självklart emotionellt band till det universitet som de själva gått på. 

När basebollagen ville skapa något liknande så var det ur tomma intet som supporterskapet skulle uppstå, 

ett band mellan enskild individ och laget som inte står att finna tidigare i historien. 

                                                      

69 ‘Baseball Broadcasts are no Longer Banned’. 
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Diskussion 

Kan det vara så att radion skapade den geografiskt obundne supportern? Det finns kanske inga 

obestridliga bevis för det, men tydliga indicier. Det var, som vi har sett, i samband med radiodebatten som 

de sportsliga ledningarna började agera med långväga besökare i åtanke. Detta behöver visserligen inte 

betyda att de inte fanns innan, utan bara att klubbägarna fick möjligheten att skaffa fler genom att få 

större spridning i landet. Det finns dock en hel del som tyder på att det var radion som gjorde att den här 

sortens supporterskap blev möjligt. Ett argument för att det är rent praktiskt. Man är supporter för att man 

vill följa sitt lag och vara med i mot- och medgångar. Vad är då poängen med att supporta ett lag som 

man på sin höjd kan läsa om i tidningen? Vi ser detta avspeglas i vanlig fotboll, där till exempel de flesta 

svenskar som är supportrar till ett utländskt lag är det till ett brittiskt sådant.71 Varför det? Troligen för att 

möjligheterna att följa brittisk fotboll i svensk media har varit klart störst, klart längst och inte för att det 

har varit den bästa ligan.72  

Detta återkopplar till hur Benedict Anderson ser på nationalismens framväxt. Han menar att den 

inte var möjlig förrän det fanns ett gemensamt massmedium i dagstidningen.73 Men om nu det icke-

lokalpatriotiska supporterskapet är en inbillad gemenskap liksom nationalismen, borde inte också det 

också fötts med det första massmediet? Nej, för det finns en flagrant skillnad mellan nationalism och 

supporterskap i vilka handlingar som kan vara nationalistiska respektive drivna av supporterskapet. Man 

kan nämligen känna sig delaktig i sitt land på mängder av olika sätt, men i sportens värld är att följa 

matcherna den aktivitet som överskuggar alla andra. Att läsa om lagets matcher i tidningen dagen efter 

kan nog närmast liknas med att höra sina vänner återberätta allt som hände på festen man inte var på, hur 

mycket man än får veta om den så kommer man aldrig ha varit delaktig. Då supporterskapet bygger på en 

upplevd känsla av delaktighet kan man nog konstatera att det geografiskt obundna supporterskapet var 

omöjligt innan radion. För supportrar som Walter Ford gav inte ens radion tillräckligt med delaktighet 

utan de föredrog att vara på plats, något som de västra lagens ägare hade listat ut redan 1929. 

Om supporterskapet hamnar i Andersons kategori ”inbillade gemenskaper” är också det, i likhet 

med nationalismen, en ersättning för religionen som tappat sin ställning som den viktigaste 

gemenskapen? Detta är något som jag inte är ensam om att spekulera kring, utan det finns mängder av 

forskning inom olika fält som jämför supporterskap med religion. Låt oss inte recensera ett helt fält av 

forskning utan helt enkelt konstatera att det finns många likheter mellan religion och supporterskap som 

                                                      

71 Cederblad John, ‘Populärast i Sverige: Vilka utländska lag har flest fans?’, SvenskaFans, 2007 

<https://www.svenskafans.com/fotboll/200722> [accessed 21 May 2019]. 
72 Är givetvis svårt att definiera vilken liga som har högst spelkvalité, men historiskt har både Spanien och Italien 

haft större framgångar i de europeiska kupperna. 
73 Anderson. s. 40. 
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stödjer teorin att supporterskapet kan ha vuxit fram i det vakuum som religionen lämnat efter sig under 

1900-talet.74 För det första är båda fenomenen beroende av att de deltagande har en känsla av tillhörighet 

som bara den enskilde troende/supportern själv kan uppleva. För det andra finns det stora likheter mellan 

aktiviteter som matcher och gudstjänster som båda i regel infaller på helger och har stor känslomässig 

betydelse för dem som deltar. Slutligen finns det problem med extremistgrupper som snor mycket av 

uppmärksamheten från båda fenomenen. Oavsett om de kallas ultras, huliganer eller religiösa extremister 

är de exempel på hur dessa identitetsbaserade inbillade gemenskaper kan gå fel. 

Om det var med radion som förutsättningarna skapades för det globala supporterskap vi ser idag 

vore det intressant att följa idéns spridning över världen. Rimligtvis borde företeelsen haft sin början i 

USA för att sedan spridas med radiotekniken och den amerikanska kulturen över världen. Alternativt så 

föddes företeelsen individuellt på alla platser där sport började direktsändas och olika områden har haft 

sina egna utvecklingar oberoende av händelseförloppet i USA. TV:ns intåg och sändningar av 

internationella matcher borde inneburit en ny fas under vilken det långväga supporterskapet blev allt 

vanligare genom att man kunnat komma ännu närmare matcher som skett långt borta.  

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att de första spåren av det icke-lokala 

supporterskapet står att hitta i USA i samband med debatten kring radiosändningar, då det var en viktig 

faktor att ta i beaktan för de sportsliga ledningarna i MLB. 

  

                                                      

74 Se till exempel: Lincoln Harvey, Brief Theology of Sport (London, UNITED KINGDOM: Hymns Ancient & 
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