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Sammanfattning  

Denna uppsats kommer att studera fotbollssupporterkulturen och fotbollssupportrarnas 

identitetsskapande. Syftet är att ta reda på hur supporterskapet ser ut, förvärvas och vilken 

betydelse det har för individen. Vilka följder har fotbollssupporterskapet i individernas vardag 

och hur uppfattas fotbollsvåldet ur supportrarnas perspektiv? De teorier vi har valt att använda 

oss av är Berger & Luckmanns kunskapssociologiska teorier, Goffman dramaturgiska modell 

samt diskurspsykologi. Vi har intervjuat nio män som alla är fotbollssupportrar. Sex av våra 

intervjupersoner har använt våld i samband med fotboll, medan övriga tre inte har det. 

Intervjufrågorna baserades på det diskurspsykologiska perspektivet och behandlade således 

hur supportrarna talar om sitt supporterskap och inte om deras bakgrund. När vi 

transkriberade vårt material fann vi några återkommande teman hos alla respondenter, vilka vi 

valt att använda som utgångspunkt när vi formade vår analys. De teman vi fann var: 

Supporteridentitet, socialisation, gemenskap, roller och våld. I analysen valde vi att 

kombinera det diskurspsykologiska perspektivet med våra symboliska interaktionistiska 

teorier. Vi kunde se att supporteridentiteten förmedlas och konstrueras via talet, samt att den 

går i arv. En viktig del i supporterskapet är att känna samhörighet till andra personer och det 

är en viktig del till att individerna väljer att vara en del av supporterkulturen. Varje individ 

väljer att spela en viss roll beroende på vilken gruppering inom supporterkulturen de vill 

tillhöra, där en sådan gruppering kan vara en firma. Våldet från firmor eller andra supportrar 

som väljer att slåss kan ses som ett nödvändigt ont och därför legitimeras det både av 

supportrar som slåss och supportrar som inte slåss.  
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1. Inledning 

“Känslan av att Tonys död är meningslös har förstärkts inom mig, mer än någonsin tidigare. 

Min bror dog av helt egoistiska, fullständigt meningslösa anledningar och jag har svårt att 

förklara det för mina barn. De vill åka bil till himmelen och hälsa på farbror. Varje kväll 

innan vi går och lägger oss vinkar vi till den starkast lysande stjärnan på himmelen och säger 

“Godnatt” till Tony. Varje kväll upplever jag meningslösheten med hans död.” (Deogan 

2011: 178-179). 

 

År 2002 blev Tony Deogan det första dödsoffret i Sverige till följd av ett möte mellan två 

huliganfirmor. Bakom sig lämnade han en lillebror som skulle komma att ägna mycket tid åt 

att förstå själv och få andra att förstå varför det kunde hända. 

Den här uppsatsen kommer att handla om fotbollssupporterskap och hur det bidrar till 

individers identitetsskapande ur ett symboliskt interaktionistiskt- och diskurspsykologiskt 

perspektiv. Idag är fotboll en av de största sporterna i Sverige och de största lagen i de 

svenska ligorna har tillhörande supporterklubbar. I media skrivs det ofta om 

supporterklubbarna i samband med huliganism. En uppmärksammad händelse vid sidan av 

Tony Deogans död var när en medlem från Djurgårdens supporterklubb misshandlade en 

medlem från Helsingborgs supporterklubb så svårt att denne avled (Carp & Holender 2014). 

Med anledning av detta fick vi upp ögonen för själva supporterkulturen och vad den innebär 

för individen ur ett symboliskt interaktionistiskt- och diskurspsykologiskt perspektiv. 

 

Supporterkulturen gällande fotboll har i stort sett funnits i Sverige så länge det funnits fotboll. 

Redan 1913 uppfanns ramsan “Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör!” under en 

hemmalandskamp mot Danmark (Hagström 2010:13). Först på 1970-talet dök den 

supporterkultur, som vi är bekanta med idag upp. Det var när ett gäng Hammarby-supportrar 

ställde sig upp och sjöng på Söderstadion i Stockholm. Supportrarna började själva ta tag i 

stöttandet av laget. Den största anledningen till detta tros vara sändningen av Tipsextra som 

började år 1969. Tv-programmet var en stor inspirationskälla för många supportrar som 

genom programmet fick uppleva den engelska läktarkulturen. Detta inspirerade supportrar att 

bilda klackar i Stockholm med subkulturliknande inslag (Hagström 2010: 25-26, 51). År 1981 

började supporterskapet bli mer organiserat i form av tydligt strukturerade föreningar för 

respektive fotbollslag, främst i Stockholm. Inspirationen från den engelska supporterkulturen 

bestod inte endast av mäktiga sånger och ramsor, utan även av våld. En del supportrar 
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lockades av våldskulturen som fanns på engelska läktare och just därför skapades 

fotbollsfirmor. Den första firman som bildades var en gruppering av AIK-supportrar som 

kallade sig för Firman Boys. Det som skiljer firmor från de strukturerade 

supporterföreningarna är bland annat att firmorna har en stark våldsideologi (Hagström 

2010:85, 88). I dagsläget har bland annat Hammarby, AIK, Djurgårdens IF, IFK Göteborg, 

Helsingborg och Gais väletablerade våldsamma grupperingar som räknas som firmor, 

fristående från klubbarnas föreningar (Deogan 2011:52). Vi kommer med hjälp av en 

kvalitativ analys via intervjuer söka svar på våra frågeställningar som finns formulerade 

nedan. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur fotbollssupporterskapet ser ut, förvärvas och vilken 

betydelse det har för individen. Vilka följder har fotbollssupporterskapet i individernas vardag 

och hur uppfattas fotbollsvåldet ur supportrarnas perspektiv? Genom att ställa intervjufrågor 

som handlar om fotbollssupporterskap och supportrarnas liv hoppas vi på att få svar på våra 

frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur förmedlar fotbollssupportrar sin identitet genom talet? 

2. Vad har fotbollssupporterskapet för inverkan på individen? 

3. Hur ställer sig fotbollssupportrarna till det faktum att våld förekommer i samband med 

fotboll? 

1.3 Disposition  

I kapitel ett börjar vi med en inledning som efterföljs av syftet med vår uppsats samt våra två 

frågeställningar. I kapitel två presenterar vi den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet. 

Detta efterföljs av kapitel tre där vi presenterar de teorier vi har valt att använda oss av. I 

kapitel fyra beskriver vi de metoder vi har använt för att samla in vårt datamaterial, hur vi har 

gått tillväga samt vilka etiska överväganden vi har gjort. I nästkommande avsnitt, kapitel fem, 

analyserar vi vårt material med hjälp av de valda teorierna samt den tidigare forskningen. 

Kapitlet är uppdelat i tre olika avsnitt. I det första avsnittet använder vi oss av den tidigare 

forskningen, i nästa analyserar vi materialet ur ett diskurspsykologiskt perspektiv och i det 

sista använder vi oss av de symboliska interaktionistiska teorierna. I kapitel sex avslutar vi vår 
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uppsats med en avslutande diskussion om hela uppsatsen och huruvida våra teorier samt 

tidigare forskning har fungerat tillsammans med vårt insamlade datamaterial.  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som har gjorts kring fotbollssupporterkulturen. 

Forskningsmaterialet finns publicerat i böcker och artiklar och är skrivna av forskare och 

människor som varit en del av fenomenet själva. Vi anser att dessa valda texter är relevanta 

för vår studie då de behandlar de ämnen som vi själva vill studera. Vi har valt att kategorisera 

de olika texterna under fyra olika rubriker: supporterkultur, supporterkultur och identitet, 

supporterkultur och religion samt supporterkultur och våld. I det första avsnittet beskriver vi 

själva supporterkulturen och hur den kan förstås rent generellt. I nästkommande kapitel 

beskriver vad supporterkulturen gör och vad den har för effekter på samhället och individen. 

Det beskrivs även vad det finns för olika typer av supportrar. Något som ofta var 

återkommande i den tidigare forskning vi tittat närmre på var just relationen mellan 

supporterkultur och religion, något som vi har valt att ta i beaktning i vår egen studie. Det 

sista kapitlet behandlar relationen mellan supporterkulturen och våldet samt hur det kan 

förstås. 

 

Vissa av texterna är skrivna ur ett internationellt perspektiv, något som vi inte tror spelar 

någon roll för studien då fenomenet tycks vara detsamma världen över. Under vår 

databassökning fann vi inga texter som var skrivna ur ett diskurspsykologiskt perspektiv, 

vilket också motiverar vårt val av studie då vi bland annat kommer att använda just detta 

perspektiv. 

2.1 Fotbollssupporterkultur 

Att stötta ett fotbollslag i grupp tillsammans med andra består inte endast av att stå på en 

läktare på en fotbollsarena och heja fram sitt favoritlag. För vissa innefattar supporterskapet 

också våld. I Tommy Deogans bok Män av våld (2011), beskrivs det ur ett svenskt perspektiv 

hur människor samlas i grupperingar som kallas för firmor för att slåss i fotbollens namn. 

Våldet är firmamedlemmarnas sätt att tolka och bedriva sitt supporterskap. Det ses som en ren 

självklarhet för många av medlemmarna att möta andra firmor för att slåss. I boken beskrivs 

det vidare att det inte tycks vara socioekonomiska faktorer som driver individer att vara 

medlem i firmor och slåss för fotbollen. Medlemmarna kommer ofta från varierande 
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socioekonomiska förhållanden, det vill säga allt från välbärgade hem till socialt utsatta 

områden (Deogan 2011: 112-113). Det som istället ses som faktorer som motiverar till 

medlemskap i en firma kan vara gemenskapen och vänskapen som medlemmarna anser att 

firmor kan erbjuda, tillsammans med våldet (Deogan 2011: 37,45). Även i boken En av 

grabbarna (2005), skriven av Johan Höglund, beskrivs den del av den svenska 

supporterkulturen som bidrar med fotbollsvåld. Våldet beskrivs som ett sätt att hävda sig och 

erhålla njutning i form av kickar. Även här beskrivs våldet som en självklar och nödvändig 

del av spelet. Medlemskapet i firmorna är inte något som bara uppstår under tiden de slåss 

och under fotbollsmatcher. Istället är medlemskapet en del av medlemmarnas hela livsstil och 

kantar deras vardag, värderingar och vardagliga jargong (Höglund 2005:17). Författaren som 

själv är en tidigare firmamedlem beskriver hur hans medlemskap började och hur det kom sig 

att han kunde använda sig av våldsamma handlingar för fotbollens skull. Han beskriver att 

idén överförts från hans förebilder. Genom att iaktta vilka tekniker som fungerade under ett 

slagsmål, lärde han sig det så pass väl att handlingarna till slut blev naturliga för honom. 

Firman som supportergrupp beskrivs som att den livnär sig på fruktan från utanförstående, 

samt att den bidrar med eufori och gemenskap (Höglund 2005: 37-38).  

 

Att firmor livnär sig på fruktan och ryktesskapande kan anses förstärkt från media. I artikeln 

Hit and tell: Sweedish hooligan narratives (2013) beskrivs främst hur svensk media framställt 

svenska supporterlag och hjälpt till att förmedla samt skapa ett slags varumärke för både 

vanliga supporterklubbar och firmor. Exempelvis AIK:s supporterklubb Black Army är ett 

bevis på att media förmedlat en önskvärd roll via intrycksstyrning. Black Army ville sticka ut 

och har via media, i form av text och bilder i tidningar, kunnat förmedla en hårdare 

framtoning i jämförelse med andra supporterklubbar. Bland annat med hjälp av spridning av 

en bild med dess flagga som har texten ”Må de hata oss blott de frukta oss” (Radmann 2013: 

10-11). 

2.2 Fotbollssupporterkultur och identitet  

Studier har visat att identifikation med ett fotbollslag kan bidra med många positiva saker för 

individer. Artikeln The positive social and self concept consequenses of sports team 

identification (1991) sammanfattar en studie som gjorts om detta. Den visar att oavsett om 

fotbollslaget är framgångsrikt eller inte, agerar identifikationen som en buffert mot negativa 

känslor, såsom depression och utanförskap, vilket bidrar till att individen kan känna ett ökat 

självförtroende (Branscombe & Wann 1991:3). Denna typ av effekt av identifikation med ett 
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fotbollslag beskrivs även i Fotboll, fans och flow – om postmodern passion och medialiserad 

gemenskap (2000). Där beskrivs fotbollsälskande individers upplevelser som optimala 

upplevelser som gör någonting med individen. Under en fotbollsmatch kan individer uppleva 

en väldigt stark njutning som etsar sig fast i minnet. Njutningen blir till en aktivitet som 

benämns som en aktivitet med ”flow-karaktär”, vilket innebär att individen befinner sig i ett 

så pass upphetsat tillstånd, att allt annat blir sekundärt förutom det som uppmärksamheten 

riktas åt. Det som individen inte riktar sin uppmärksamhet åt under fotbollsmatchen träder in i 

individens bakgrund och blir på så vis sekundärt. Detta kan vara upplevelsen av tid och rum, 

vardagliga bekymmer och även jaget. All fokus ligger alltså på fotbollen just där och då 

(Heinonen 2000: 154-155). 

 

I boken Våldet och glädjen (1997) beskrivs olika typer av supportrar, eller närmare bestämt 

olika typer av huliganer, som är en typ av supportrar. Detta görs även i artikeln Supporters, 

followers, fans and flaneurs (2002). I den förstnämnda görs bland annat skillnad mellan 

revirhuliganen och frustrationshuliganen, som är de två vanligaste typerna inom den svenska 

supporterkulturen. Revirhuliganen är en individ som är med i en supporterklubb eller firma 

och slåss i samband med detta, på grund av att denne känner ett starkt behov av 

grupptillhörighet och identifikation. För revirhuliganen har de aktuella symbolerna för 

fotbollslaget stark betydelse. Dessa får en symbolisk funktion och gör att individen via 

symbolerna känner och visar grupptillhörighet. Frustrationshuliganen däremot är en individ 

som känner sig avhumaniserad av ordningsmakten. Det är de individerna som på 

ståplatsläktaren egentligen inte känner ett behov av att använda våld i samband med fotboll, 

men ändå är potentiella huliganer då de via avhumanisering från ordningsmakten, det vill säga 

polisens, sida, blir frustrerade då de behandlas lika som de som redan är klassade som 

våldsamma huliganer. Genom att de vanliga supportrarna ses som presumtiva huliganer på 

grund av färgen på deras halsdukar blir det en slags självuppfyllande profetia. ”Blir jag 

bemött som ett djur uppträder jag som ett djur”, är det en huligan som sagt och det är tydligt 

konkretiserande av stämplingsteorin och den självuppfyllande profetian (Inrikesdepartementet 

1997: 19-22). I den andra artikeln görs skillnad mellan supportrar, anhängare, fans och 

flanörer. Supportrarna och anhängarna är de lite mer traditionella åskådarna som har 

historiska, kulturella och emotionella band till de aktuella lagen. Fansen är de lite mer 

moderna fansen, som försöker uppfylla sig själva genom att bland annat försöka likna 

idolerna i sina favoritlag. Flanören definieras som en typisk manlig och borgerlig åskådare 
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med stort ekonomiskt, kulturellt och akademiskt kapital. Denna typ av åskådare lägger ofta 

mycket pengar på ”fan-shops” och flanerar omkring på matcher (Giulianotti 2002: 34-40). 

 

Ett konkret exempel på vilken betydelse ett fotbollslag kan ha för individer är en studie som 

gjorts i Paris beträffande fotbollslagets Paris Saint-Germains supportrar. Det visade sig att 

fotbollslaget har haft stor positiv betydelse för de lokala invånarnas lokala identitet, då laget 

får en symbolisk funktion som bidrar med kontinuitet mellan det förflutna och nutiden. En 

sådan symbolisk funktion är fördelaktig för individer när de står inför exempelvis jobbiga 

förändringar. Supporterskapet till Paris Saint-Germain kan även ses ha samma betydelse som 

traditioner kan ha för olika samhällen. Traditioner utvecklas av respektive samhälle och 

fungerar på så vis att det ger mening åt samhällets existens och värde (Ranc 2009: 7-9). 

Gällande specifik huliganism är vanligtvis common-sense kring det ett problem som måste 

åtgärdas. Det tas även för givet att vanliga supportrar som inte ägnar sig åt våldsamma 

handlingar delar denna uppfattning, men enligt The hoolifan: Positive fan attitudes to football 

”hooliganism” (2010), som är en sammanställning av olika studier, visar det sig att det 

nödvändigtvis inte behöver vara fallet. Ett antal etnografiska studier har genomförts mellan 

1995 och 2010 och det har visat sig att huliganernas våldsamma handlingar kan ses som 

viktig beträffande bland annat ryktet för den aktuella supporterklubben (Rookwood & 

Pearson 2010:2). Socialpsykologiska studier har visat att supportrar som vanligtvis inte har ett 

våldsamt förflutet kan ansluta sig till huliganerna på grund av solidaritet med illa behandlade 

supportrar och plötsligt börja ägna sig åt huliganism. Detta på grund av en social identitet, 

som gjorde att våldet blev legitimerat (Rookwood & Pearson 2010:7). De som dock inte 

deltog men ändå var positivt inställda till huliganismen i de aktuella studierna legitimerade 

våldet genom att anse det som gynnande för supporterklubben. Många uttryckte även att de 

kände sig stolta över att våldet gett supporterklubben ett hotfullt rykte. Forskning gällande 

detta visar att vid exempelvis våldsamma fotbollsmatcher är det viktigt att ordningsmakten 

gör skillnad på supportrar och huliganer, då likabehandlande av dessa två kan förstärka 

supportrarnas positiva inställning till huliganismen och göra dem till potentiella huliganer 

(Rookwood & Pearson 2010: 14-15). 
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2.3 Fotboll och religion 

I Nationalencyklopedin definieras begreppet sekt med följande: ”religiös grupp som markant 

avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle (…) Gemensamt för sekten och 

den rena kyrkotypen är att båda anser sig företräda en absolut religiös sanning” 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

 

Studier har gjorts rörande huruvida man kan jämföra fotboll med religion. En författare som 

tittat närmre på detta är Anders Haag. I hans bok Att vinna en tro och förlora sig själv (2009) 

försöker han visa hur individer och grupper styrs av normer och gemensamma föreställningar. 

Han beskriver hur alla människor i samhället omges av sekter och att vem som helst kan 

komma i kontakt med en, vare sig det är en fredlig eller en extrem sekt. En sekt behöver inte 

bara vara religiös, utan fotbollsfirmor kan också ses som sekter då de alla delar en stark 

gemenskap (Haag 2009: 18-20). De våldsamma supportrar som tillhör en firma kan liknas vid 

sekt- eller kultanhängare. En kult kan liknas vid en sekt men är mer löst sammanhållen 

(Nationalencyklopedin, 2014). Firmans “gud” är klubben de hejar på, de höjer laget till 

skyarna och ingen får prata illa om det. Liksom laget är klubbens emblem och flaggor heliga. 

Haag menar att detta fanatiska dyrkande kan jämföras med nationalismen, som i sin tur har 

stora likheter med sekterism. Slutligen skriver Haag att inom en firma får individen känna sig 

manlig och får den identitet denne strävar efter och en känsla av brödraskap. (Haag 2009: 54-

55). Magnus Engstrand har också tittat närmre på detta fenomen och i hans bok Fotboll och 

Religion (2003) menar han, i likhet med Haag, att laget har en större betydelse för individen 

än vad man kan förstå. Genom att klä sig i lagets färger, vifta med flaggor och stämma in i 

sånger om laget vill de visa att de tillhör de ”sanna supportrarna”, något som Engstrand menar 

kan liknas vid många religioner och att de lever efter ”den rätta läran” (Engstrand 2003: 144-

145). En supporter lämnar aldrig sin identitet på läktaren, utan identiteten är alltid en del av 

hans faktiska identitet. Detta, menar Engstrand, kan liknas vid en kristen då en kristen även är 

kristen utanför kyrkans väggar (Engstrand 2003:159). 

 

Till skillnad från Tommy Deogans teorier kring huliganism i hans bok Män av våld som 

nämns under det första avsnittet, vill Anders Green mena i sin avhandling Fotboll och 

Huliganism (2009) att en förklaring till huliganism kan spåras till samhälleliga klasstrukturer 

(Green 2009:39). Med detta menas dock den typiska engelska huliganen och det går inte att 

överföras till alla huliganer då dessa inte på något sätt tillhör en homogen grupp. Likt Haag 
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och Engstrand menar även Green att supporterklubbar kan liknas vid religiösa grupper. 

Däremot finns det en viktig distinktion som både Green och Engstrand vill påpeka, nämligen 

att fotbollsdyrkan inte lovar någonting och inte heller erbjuder svar på existentiella frågor, 

exempelvis vad som händer efter döden, vilket annars kan vara något som kännetecknar just 

en religion (Green 2009: 23-24, Engstrand 2003: 171-172). 

2.4 Fotbollssupporterkultur och våld 

Supporterkultur och våld är någonting man idag får ta del av genom exempelvis artiklar i 

massmedia. Detta ordningsstörande med våldsamma inslag knutna till idrottssammanhang, 

främst gällande fotboll, är inte bara ett problem för idrotten utan klassas även som ett 

samhällsproblem. I boken Våldet och glädjen beskriver ett antal författare varför 

fotbollsvåldet är ett samhällsproblem ur skilda perspektiv (Inrikesdepartementet 1997: 5-7) 

Tore Brännberg, som är lektor vid Göteborgs universitet, skriver att man måste se bortom 

uppfattningen att huliganvåldet ses som kommet från ingenstans och meningslöst samt sluta 

se efter enkla lösningar så som exempelvis höga kravallstaket. För att nå djupet av detta 

samhällsproblem är det viktigt att se att huliganvåldet, som nämnts tidigare, inte utövas av en 

homogen grupp och att det har olika bakgrundsförklaringar (Inrikesdepartementet 1997:18). 

 

Likt det Brännberg skriver i Våldet och glädjen menar även Patrik Asplund i sin bok 

Våldsamma teorier (2013) att vuxenvärlden saknar kunskap om detta fenomen. Det är genom 

att förstå vilka mekanismer som styr individer att slåss och varför firmakulturen är så 

lockande för vissa individer som man får reda på svaret. Dock menar Asplund att när man 

definierar de som slåss som huliganer, stänger man dörren till andra möjligheter att förstå 

bakgrunden till våldet och att man bör se med nya glasögon för att förstå dess kultur. Bilden 

av att en huligan kan liknas vid en sociopat eller psykopat stämmer inte överens med de 

individer som faktiskt är med i en firma – det är pappor, företagsledare och ”vanliga” män 

som är en del av denna kultur. (Asplund 2013: 12-16). Skillnaden mellan att vara en vanlig 

supporter och huligan är sökandet efter spänning. För en hederlig supporter finns det 

moraliska spärrar som hindrar honom eller henne från att begå dessa våldshandlingar. 

Asplund menar att hos huliganer saknas dessa spärrar på grund av att de får adrenalin av att 

slåss. På så sätt drar sig ofta spänningssökarna till firmor, där våldet är en accepterad handling 

(Asplund 2013: 101,106). I artikeln Hooligans: nice guys or the last alpha males? beskrivs 

också att aktiva huliganer definierar våldet som en bidragande faktor till sammanhållning och 

en kollektiv identitet. Forskaren menar att framställandet av våldet bidrar till denna 
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sammanhållning genom gammelmedia, det vill säga enkel kommunikationsprocess i form av 

sändare – budskap – mottagare. I det nya medielandskapet kan även huliganerna vara aktiva 

aktörer och reproducera och legitimera deras eget narrativ, innehållande både virtuella och 

autentiska slagsmål (Radmann 2013: 559-560). 

 

I detta kapitel har vi tittat närmare på tidigare forskning som gjorts kring 

fotbollssupporterskap ur olika perspektiv. De områden vi berört är supporterkulturen, 

supporteridentitet, religion och våld. I nästa kapitel kommer vi att behandla vilka teorier vi 

kommer att använda oss av för att teoretisera kring vår empiri. 

3. Teori 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva vårt teoretiska ramverk som vi kommer applicera på 

vår empiri. Vi kommer att börja med att förklara vårt diskurspsykologiska teorival, vilket 

också tillsammans med vår kvalitativa ansats kommer att prägla vårt arbete metodologiskt. Vi 

kommer att använda oss av Berger och Luckmanns kunskapssociologiska ansats som kommer 

att fungera som en förklaringsmodell för hur identiteter skapas inom institutioner och hur 

individernas handlingar legitimeras. För att förklara de eventuella svar till varför individerna 

medverkar i grupperingar och hur deras roller skapas via dessa grupper kommer vi att 

använda oss av Goffmans dramaturgiska modell. Diskurspsykologin är en 

socialkonstruktionistisk ansats där man ser identiteter som skapade genom talet. Vi har valt 

denna ansats för att vi via intervjuer kommer att försöka urskilja individernas 

identitetsskapande. Vi har valt dessa teorier tillsammans därför att de kompletterar varandra. 

Berger och Luckmann kommer fungera som en plattform med hjälp av institutionsbegreppet 

och eventuellt ge en förklaring till varför man har en supporteridentitet. Goffman passar ihop 

med detta då hans teori utgår från ett mer detaljerat plan på så sätt att den dramaturgiska 

modellen kan erbjuda en förklaringsmodell för varför man har en specifik roll i en viss 

kontext och vad denna roll medför hos individen. Diskurspsykologin kan förklara hur man 

själv konstruerar sin identitet via talet, vilket de två tidigare teorierna inte behandlar på 

samma sätt.  

 

I vår sökning av tidigare forskning fann vi ingen bok, artikel eller avhandling som skrev 

utifrån en diskurspsykologisk ansats och därför tycker vi att vår studie innehar ett intressant 

angreppssätt. 
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3.1 Berger och Luckmann 

Enligt Berger & Luckmann är vardagslivets värld något som medlemmarna av den skapar och 

upprätthåller i interaktion med varandra och genom detta blir den också verklig (Berger & 

Luckmann 1979:31). De mest centrala begreppen vi tänker använda oss av från Berger och 

Luckmanns bok är institution, primär och sekundär socialisation, internalisering och 

legitimering. Allt detta tänker vi koppla till supporterklubbarna, dess medlemmar och de 

rollspecifika handlingar som finns inom institutionen. En supporterklubb anser vi vara en 

institution som individen antar som en undervärld som internaliseras under den sekundära 

socialisationen, med specifika roller och typifierade handlingar som legitimeras (Berger & 

Luckmann 1979:162). En institution är ett mönster av vanemässiga handlingar som upplevs 

som en objektiv verklighet för individerna inom institutionen. De vanemässiga handlingarna 

är vanemässiga på så vis att institutionens medlemmar inte nämnvärt reflekterar över de 

handlingar som är typiska för institutionen. Vissa handlingar kan vara rollspecifika och de är 

på så vis typifierade. Institutioner skapas inte på ett ögonblick, utan kräver historicitet. De 

vanemässiga handlingarna blir ömsesidigt typifierade av aktörerna inom institutionen, som 

kan utgöras av en social grupp. Aktörerna inom institutionen blir även de typifierade 

tillsammans med aktörernas handlingar. Typifieringen bidrar med att institutionen erbjuder 

rollspecifika handlingar som tas för givna inom institutionen (Berger & Luckmann 1979:71, 

75). Institutioner och dess institutionellt baserade undervärldar internaliseras av sociala 

aktörer, som aldrig är färdigsocialiserade. Det vill säga att när individen föds in i den primära 

socialisationen möter denne en för honom eller henne, objektiv social struktur som innehåller 

signifikanta andra, vars objektiva värld är den som förmedlas till individen som just då är ett 

barn. Denna objektiva värld blir till individens basvärld. Den primära socialisationen pågår 

tills den generaliserade andre fått fäste i individens medvetande och det är då den sekundära 

socialisationen tar vid och institutionellt baserade undervärldar kan internaliseras (Berger & 

Luckmann 1979: 161-162). Vanligtvis är de institutionella undervärldarna endast partiella 

verkligheter vid sidan av individens basvärld och för internalisering kräver de legitimering. 

Inlärningen under den sekundära socialisationen är dock av mindre känslomässig art i 

jämförelse med den under den primära. Men med det sagt kan en individ som i sin biografi 

upplevt svår chock av något slag få sin objektiva verklighet rubbad och är då mer mottaglig 

för byte av basvärld (Berger & Luckmann 1979: 162-167). För att institutionella undervärldar 

överhuvudtaget ska kunna internaliseras under den primära och sekundära socialisationen 

krävs legitimering i form av förklarande och försvarande av den aktuella institutionens värld 
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och ordning. Legitimeringen sker till stor del genom språket, men även förklaringsscheman 

som är pragmatiska och förknippade med konkreta handlingar och differentierade 

kunskapsförråd bidrar med referensramar aktuella för den specifika institutionen (Berger & 

Luckmann 1979: 111-117). 

3.2 Goffman 

Erving Goffmans dramaturgiska modell utgår från att en individ framställer sig själv inför 

andra människor beroende på vilken situation individen befinner sig i. Det innebär att 

individen själv kan försöka kontrollera vilka intryck andra människor ska få när individen 

framträder inför dem. Ett framträdande definieras enligt Goffman som ett tillfälle där en 

individ på flera olika sätt försöker presentera sig själv på ett visst sätt inför andra. På så sätt 

skapar individen en roll, vilken är en av flera roller som ingår i individens sociala roll 

(Goffman 2004: 22-23). När individen ska framföra sin roll inför den givna gruppen, bör han 

uttrycka det han vill förmedla för att förstärka de andras syn på denne. Under denna process, 

menar Goffman att individen formas och omformas av de förväntningar som situationen 

medför. I de flesta samhällen finns det ett så kallat stratifieringssystem, där individer med 

lägre position i samhället strävar efter att klättra uppåt. För att lyckas passa in i de högre 

skikten krävs det att individen internaliserar de normer som råder inom den högre gruppen. 

De normer och förväntningar som finns inom den gruppen är idealiserade av individen och 

gruppen i fråga. Om en individ skulle misslyckas med att framställa sig själv utifrån dessa 

idealiserade normer skulle det leda till ett misslyckande för individen och bli till en negativ 

idealisering (Goffman 2004: 39-40). 

Ett framträdande äger rum på två olika sätt, bakom och framför publiken. Den främre 

regionen är själva uppträdandet framför andra individer. En individ framträder inför andra 

som ett försök till att ge intrycket att hans roll upprätthåller och förkroppsligar de normer som 

råder inom gruppen. Här gäller det för individen att prestera så pass framgångsrikt att de 

andra kan acceptera dennes införlivade roll. 

Det finns oftast en rad olika bakomliggande orsaker till varför en individ vill framställa sig 

själv på ett visst sätt. Detta beskrivs inte framför andra, utan detta sker bortom publiken, eller 

i den bakre regionen. I den bakre regionen kan individen tänka igenom vad rollen ska ha för 

karaktär och vilket rekvisita som bör ingå. Den bakre regionen ska helst vara dold för andra 

individer, speciellt den aktuella publiken som individen vill framträda inför (Goffman 2004: 

97-103). För att en individ ska kunna lyckas med att framföra sig själv på bästa möjliga sätt, 

krävs det en del forskning kring situationen individen kommer att befinna sig i. Det kan 
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handla om att ta reda på vilka typer av kläder, gester eller annat som är aktuellt för gruppen. 

Detta kallar Goffman för intrycksstyrning, då det hjälper individen att styra över de intryck 

som de andra individerna ska få av denne (Goffman 2004:215). 

3.3 Diskurspsykologi 

Till att börja med kommer vi att beskriva vår diskurspsykologiska ansats, som är 

socialkonstruktionistisk. Detta innebär att tal och text ses som konstruktioner av den sociala 

världen. Utgångspunkten är anti-essentialistisk och individers identiteter ses inte som 

förutbestämda och determinerade, utan som socialt konstruerade i ljuset av diskursen 

samtidigt som de reproducerar diskursen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:97, 104-105). 

Med diskurs menas “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:7). Identiteter ses som diskursiva och flexibla, på så vis att talet konstruerar 

identiteter beroende på vilken kontext individen är i. Detta betyder dock inte att man byter 

karaktär så fort man börjar uttala en ny mening. Identiteten kan sägas vila på en grund, på så 

vis att de olika identiteterna som kan skönjas genom olika sätt att tala kan ses som avlagringar 

av tidigare diskursiva identiteter (Winther Jörgensen & Phillips 2000:107). Skapande av en 

identitet genom talet kan ses som en tillfällig tillslutning. En tillfällig tillslutning innebär att 

man väljer att förmedla en version av sig själv, det vill säga en framställning av jaget bland 

många framställningar. Tillslutningen blir således en tillfällig identitet, vilket gör att man har 

möjlighet att skapa tillhörighet till olika kollektiva identiteter, exempelvis om man talar om 

sig själv som kvinna bygger det på en identifiering med den kollektiva definitionen av 

kvinnor och talar man om sig själv som man bygger det i sin tur på en identifiering med den 

kollektiva definitionen av män. Denna konstruktion av en kollektiv identitet är dock inte fast, 

utan kan rubbas. Anknytningen till den bestämda gruppen en individ kan ha kan förändras och 

individen kan känna samhörighet till någon annan kollektiv identitet (Ibid). 

Diskurspsykologin kan dock inte ensam säga något om varför individer investerar i och söker 

sig till vissa kollektiva identiteter, utan för att få klarhet om detta är det fördelaktigt att 

tillsammans med våra andra teorier försöka förklara detta.  

 

För att kunna analysera vår empiri har vi plockat ut dessa ovanstående teorier. Dessa är 

diskurspsykologi för att se hur identiteter skapas via talet, Berger och Luckmanns 

kunskapssociologiska teori samt Goffmans dramaturgiska modell. För att genomföra analysen 

på ett bra sätt har vi gjort metodologiska överväganden, vilka vi presenterar i nästa kapitel. 
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas hur vi arbetat metodologiskt för att genomföra vår studie. Vi har 

använt oss av en kvalitativ ansats i kombination med diskurspsykologi. Då vi är intresserade 

av att fördjupa oss i individernas meningsskapande genom talet har vi valt att genomföra 

intervjuer med nio olika deltagare. Alla deltagare var män i åldern 20-50 år. För att kunna 

besvara våra frågeställningar gjorde vi en intervjuguide som var uppdelade i fyra olika 

kategorier: bakgrund, fotboll, supporterskap och livsstil. Innan varje intervju delade vi ut ett 

informationsblad för att förklara syftet med studien samt vilka etiska överväganden vi har 

gjort. Här nedan presenterar vi våra val av ansatser: den kvalitativa samt den 

diskurspsykologiska. 

4.1 Kvalitativ ansats 

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats, vilket innebär att vi sökt efter egenskaper och 

framträdande drag hos individer genom deras språk som konstitueras genom diskurs. Den 

kvalitativa ansatsen kännetecknas av fördjupning, närhet och flexibilitet, på så vis att man 

endast studerar en eller ett begränsat område. Det är även typiskt att det finns en närhet 

mellan forskaren och dess studieobjekt, i vårt fall intervjuobjekt. Till skillnad från den 

kvantitativa ansatsen där exempelvis en frågeundersökning metodologiskt sett är olämplig att 

ändra i efterhand om något skulle vara fel, är det i den kvalitativa ansatsen mer lämpligt att 

ändra frågeställningar, intervjufrågor och liknande allt eftersom. Det är även möjligt att under 

intervjuernas gång ställa följdfrågor om det skulle behövas (Repstad 2007: 13-16). Vår 

kvalitativa datainsamling gjorde vi genom intervjuer som var semi-strukturerade. 

Intervjuguiden blev semi-strukturerad på så vis att mallen som sådan inte var ett schema som 

vi följde till punkt och pricka, utan den fungerade mer som en slags vägledning. Vi hade ett 

antal huvudsakliga frågeställningar, men dessa var öppna på så vis att vi improviserade 

beroende på vem vi intervjuade och vad denne hade att säga. Vi ställde dessutom följdfrågor 

beroende på vilket svar som gavs på de huvudsakliga tematiska frågeställningarna (Repstad 

2007:86). Vårt val av studie teoretiskt sett är både deduktivt och induktivt. Deduktiv då vi på 

förhand visste att vi ville använda Berger & Luckmann och deras institutionsbegrepp för att 

förklara supporterkulturen, samt diskurspsykologi för att på ett djupare sätt analysera deras tal 

gällande identitetskonstruktion. Induktiv för att vi förhöll oss dock öppna för ytterligare 

möjlig tolkning, och under kodningens gång kom vi fram till att vi ville ha med ytterligare en 
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teori, nämligen Goffmans dramaturgiska modell. Vi ansåg att den skulle passa bra för att 

förklara individernas olika beteenden (Aspers 2011:32). 

4.2 Diskurspsykologi 

Vi använder oss även av en diskurspsykologisk ansats metodologiskt sett, vilket innebär att vi 

har ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Vi ser alltså våra respondenters utsagor som 

konstruktioner av den sociala världen, världsbilder, sociala relationer och sociala subjekt och 

konstruktionerna i sin tur är skapade av social och diskursiv aktivitet och inte från inre 

processer (Winther Jörgensen & Phillips 2000:97). Diskurspsykologins angreppssätt liknar till 

stor del andra kvalitativa angreppssätt. Därför har vi valt att kombinera diskurspsykologi med 

en kvalitativ ansats. Det som gör vår studie diskurspsykologisk är att vi exempelvis haft en 

frågeställning med inriktning på det faktum att inom diskurspsykologin ses människor som 

bidragande till konstruktion av sin värld, identitet och grupptillhörighet baserat på diskurser i 

samhället. Vi är således främst intresserade av våra respondenters tal när det kommer till 

skapande av deras supporteridentitet, det vill säga deras språk och sätt att tala om saker och 

ting, mer än individerna själva och därför är även vår intervjuguide fokuserad på talet här och 

nu, istället för exempelvis bakgrundsfrågor. Till skillnad från svar på frågeformulär där det 

förutsätts att individers attityder är stabila mentala dispositioner, ser vi svaren vi fått av våra 

respondenter genom vårt diskurspsykologiska angreppssätt istället som utsagor vilande i flera 

olika diskurser. Detta innebär att vi inte förväntat oss att individerna skulle svara samma saker 

på våra tematiska frågeställningar, utan vi räknade med att få variation, vilket är ett tecken på 

användning av fler än en diskurs (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 116-122). 

4.3 Urval 

Vårt val av studie var inte det lättaste ämnet att finna intervjupersoner till och det var svårt för 

oss att få tag på respondenter. Vår idé var från början att intervjua individer som var med i 

firmor, men vi insåg ganska snabbt att det var svårt att få tag i dessa individer. Vi gjorde 

därför ett bekvämlighetsurval genom att vi tog de människor som vi hittade via vänner och 

bekanta. Det enda krav vi hade var att personen skulle vara väldigt fotbollsintresserad, 

medlem i någon typ av supportergrupp eller ha varit medlem tidigare. Vi började med att 

kontakta vänner och bekanta för att hitta människor som ville delta i vår studie. Därefter blev 

det ett snöbollsurval, där dessa människor rekommenderade sina vänner att ställa upp (Trost 

2010: 140-141). Vi kontaktade även olika organisationer som vi trodde skulle kunna hjälpa 
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oss att hitta informanter. Det slutade med att vi fick ihop nio personer som både var 

våldsbenägna och icke-våldsbenägna supportrar. Vi ville från början ha med tio deltagare, 

men då en av våra deltagare under datainsamlingens gång blev gripen av polisen och placerad 

på en anstalt, hade vi inte tid att hitta en reserv. Med tanke på att våra intervjuer blev 30-50 

minuter gjorde det inget att en intervju uteblev, då vi fick tillräckligt med material ändå. 

Respondenterna var män mellan 20 och 50 år, bosatta i olika delar av Sverige. För att 

anonymisera respondenterna och samtidigt göra analysen mer levande valde vi att namnge 

dem. Namnen vi valde är baserade på gamla, vanliga, svenska fotbollssmeknamn och är 

således: Pierre, Sulan, Masken, Klimpen, Pyret, Bengan, Leffe, Pebben och Rutan.   

4.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna gjordes på olika platser i Uppsala och Stockholm, bland annat på deras 

arbetsplatser, fik, i hemmamiljö samt i skolan. Vi föreslog ett antal platser och sedan fick 

respondenten själv välja plats därefter. Vi såg till i den mån det gick att platserna var så 

skyddade som möjligt och fria från åhörare. Innan intervjuerna delade vi ut ett 

informationsblad till respondenterna där det fanns information rörande vårt syfte samt etiska 

aspekter (se bilaga 1) (Repstad 2007:95). Vi började med att fundera ut vilka frågor som 

skulle hjälpa oss att ge svar på våra frågeställningar. Eftersom vi har valt att göra intervjuer, 

gjorde vi en intervjuguide att gå efter. Frågorna delades in i fyra olika kategorier: bakgrund, 

fotboll, supporterskap samt livsstil. Vi ansåg att det skulle bli lättare för respondenterna att 

följa med i frågorna om de var uppdelade i kategorier. Vi hade uppåt 50 olika frågor, där vissa 

var huvudfrågor och resten var underfrågor. Vi valde att ha med många frågor för att gardera 

oss mot eventuell tystnad som kunde uppstå. Under intervjuernas gång ställde vi följdfrågor 

som passade in i situationen för att respondenten skulle utveckla sina svar (Trost 2010: 50-

51). Vi spelade in samtalen med hjälp av våra telefoner. Intervjuerna pågick 30-50 minuter. 

Efter att intervjuerna var gjorda transkriberade vi dessa genom att spela upp intervjuerna för 

att sedan anteckna dem i ett dokument. Vi valde att vänta några dagar innan vi påbörjade 

transkriberingen för att få tid att reflektera om vad som sades och varför. 

4.5 Analysmetod 

När transkriberingen var färdig gick vi över till kodningen. Vi valde att avkoda intervjuerna 

genom att ta bort ålder, namn, fotbollslag, klubb samt andra saker som kunde förknippas med 

en specifik individ för att kunna säkerställa anonymitet. Som vi nämnde ovan döpte vi om 
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intervjupersonerna, samt ersatte specifika spelare eller lag med exempelvis “spelare x” eller 

“favoritlaget”. Vi genomförde kodningen genom att färglägga specifika citat, där varje färg 

kunde förknippas med en kategori, som utgick från det vi ville beröra i analysen. Vi fick 

inspiration till dessa kategorier från den tidigare forskning vi funnit kring ämnet. Kategorierna 

kom således att bli: Religion, Supporteridentitet, Kollektiv Identitet, Våld, Symboler, 

Socialisering, Andrefiering, Känslor och Kategorisering. Därefter placerade vi in kategorierna 

i en datamatris för att se vad alla respondenter hade gemensamt i sitt tal. När vi formade 

rubrikerna i analysen valde vi att kombinera vissa kategorier med varandra för att få mer djup 

i varje analysdel. De rubriker vi kommer att behandla i analysen är således: supporterkultur, 

supporteridentitet, socialisation, roller, gemenskap samt våld. 

4.6  Kvalitetssäkring 

För att kunna visa för andra att det vi skriver är trovärdigt har vi gått igenom vad den andre 

har skrivit genom att lyssna igenom varje inspelning igen. Eftersom denna typ av 

kvalitetssäkring, det vill säga reliabilitet och validitet, härstammar från kvantitativ metod blir 

dessa begrepp tämligen oanvändbara för andra kvalitativa studier. Vi kan till exempel inte se 

på den enskilda individen som stabil och/eller statistik i sina föreställningar och i svaren på 

våra frågor som man kan göra i kvantitativ forskning. Vi antecknade givetvis allt 

respondenterna sade och vi ändrade inte det på något sätt, men om samma frågor hade ställts 

till andra eller i en annan kontext hade svaren kanske blivit annorlunda. Vi utgick från att 

respondenternas svar är socialt konstruerade och att det, genom att vi har frågor baserade på 

vår förförståelse och att vi därför inte kan hålla oss objektiva, påverkar studiens utgång (Trost 

2010: 132-134). Däremot kan vi säga att vi har ett reliabelt material då vi lyssnat ordentligt på 

vad intervjupersonerna har sagt samt skrivit ned exakt vad de haft att säga. Vi har så gott som 

det går försökt att inte styra informanterna till de svar vi är ute efter. Gällande validiteten 

menar vi att vi uppfyller vårt ursprungliga syfte och att vi mäter det vi har tänkt mäta. 

4.7 Etiska överväganden 

Vår studie berör ett ämne som är känsligt för många att prata om. Därför var det extra viktigt 

för oss att informera våra deltagare om att alla uppgifter kommer att användas med stor 

försiktighet. Vi valde därför att följa Vetenskapsrådets fyra huvudsteg för att försäkra våra 

deltagare om absolut anonymitet. Dessa är således: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi började med att dela ut ett informationsblad 
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till samtliga deltagare innan intervjuerna påbörjades. Detta skedde via mail eller direkt i 

handen. Vi tillämpade informationskravet genom att informationsbladet innehöll syftet med 

undersökningen, att deltagandet var frivilligt, att de kunde hoppa av när helst de ville samt 

vilka frågor som skulle komma att behandlas under intervjun. Vi var noga med att förklara att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att inte svara på frågor som var känsliga. Vi 

inhämtade alltså samtycke enligt samtyckeskravet. Vi berättade för deltagarna att det bara var 

vi samt vår lärare som kunde ta del av uppgifterna och att intervjuerna var konfidentiella på så 

sätt att vi avkodade det som uppgavs under intervjuerna. På så sätt använde vi oss av 

konfidentialitetskravet genom att ta bort bl.a. namn, ort och fotbollslag. Slutligen tillämpade 

vi nyttjandekravet på så sätt att vi endast använde uppgifterna i vår uppsats och inte till andra 

ändamål (Vetenskapsrådet 2002: 7-14). 

4.8 Avgränsningar 

Till vår studie har vi gjort en avgränsning gällande metoden. I valet mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning valde vi att använda kvalitativa forskningsmetoder. Detta för att det 

kvantitativa angreppssättet söker förstå i vilken utsträckning någonting sker och att metoden 

inte skulle hjälpa oss besvara våra frågeställningar. 

 

Vi har nu presenterat vilken metodologisk ansats vi valt att förhålla oss till, vilket är den 

kvalitativa och diskurspsykologiska. Vi har gjort intervjuer för att samla in vårt datamaterial. 

Sedan har vi kodat och transkriberat dessa för att kunna analysera dem. I nästa avsnitt 

kommer vi att analysera vårt datamaterial genom att testa våra teorier på detta. Vi kommer 

även att ta upp tidigare forskning för att se vilka likheter som finns mellan den forskning vi 

tittat på och det material vi samlat in. 

5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera våra intervjuer utifrån tidigare forskning och våra 

valda teorier, som är diskurspsykologi, Berger & Luckmanns socialinteraktionistiska teori 

samt Erving Goffmans dramaturgiska modell. Vi kommer utifrån tidigare forskning och 

teorierna försöka uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Vårt syfte är att ta reda 

på hur supporterskapet ser ut, förvärvas och vilken betydelse det har för individen. Syftets 

tillhörande frågeställningar är således: Hur förmedlar supportar sin identitet genom talet? 
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Vad har supporterskapet för inverkan på individen? Hur ställer sig fotbollssupportrarna till 

det faktum att våld förekommer i samband med fotboll? 

 

Empirin, som består av nio intervjuer, kommer att presenteras löpande med hjälp av citat. 

Intervjupersonerna kommer att presenteras i nästa stycke. Vi kommer först att se hur 

supporterkulturen ser ut idag med hjälp av våra intervjupersoner samt tidigare forskning. 

Därefter ser vi hur intervjupersonerna skapar sin supporteridentitet via talet med hjälp av 

diskurspsykologin. Diskurspsykologin säger dock ingenting om varför individerna ens har en 

supporteridentitet. Därför kommer vi att komplettera med ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv för att förklara vad supporteridentiteten bidrar med för intervjupersonerna. De 

olika avsnitt vi kommer att behandla under analysen är följande: Supporterkultur, 

Supporteridentitet, Socialisation, Gemenskap, Roller och Våld. Konstruktionen av de olika 

avsnitten har gjorts utifrån vår empiri. 

5.1 Informanterna 

Samtliga av våra intervjupersoner är bosatta i Uppsala eller Stockholm. Sju av våra deltagare 

är i åldern 20-30 år och två är runt 40 år. Fyra studerar på universitet, fyra arbetar och en är 

arbetssökande. Alla intervjupersoner kommer från olika bakgrunder och 

familjekonstellationer och två av deltagarna har idag barn. Det alla deltagare har gemensamt 

är deras passion för fotboll och sitt favoritlag. Alla intervjupersoner förutom en har sitt 

favoritlag i stockholmsregionen. För att upprätthålla deras anonymitet kommer vi dock inte 

avslöja vem som håller på vilket lag. Vi har valt att namnge våra intervjupersoner, som vi 

tidigare har nämnt, med typiska svenska fotbollssmeknamn för att göra analysen mer levande 

och lättare att läsa. Våra intervjupersoner kommer således få heta Pierre, Sulan, Masken, 

Klimpen, Pyret, Bengan, Leffe, Pebben och Rutan. Av dessa har Sulan, Masken, Klimpen, 

Pyret, Bengan och Pebben slagits i samband med fotboll, medan de tre andra inte har det. Det 

är endast Pebben som varit medlem i en firma, men både Sulan, Masken, Klimpen och 

Bengan har varit i kontakt med firmor och slagits tillsammans med medlemmarna i dem. Alla 

intervjupersoner är aktiva supportrar genom att de har ett favoritlag som de hejar på idag och 

följer genom att gå på matcher eller se dem på TV. Bengan och Leffe är de enda som är 

betalande supportrar, det vill säga medlemmar i en officiell supporterklubb. De andra kan 

dock träffas i inofficiella grupperingar och tillsammans gå på matcher eller träffas och se en 

match på en pub. 
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5.2 Supporterkultur 

Fotboll är idag en av de största sporterna i Sverige och har medfört en stor skara anhängare. 

Att gå på fotboll är så mycket mer än själva matchen i sig. Det är en kultur som präglas av 

konfetti, gemenskap och våld. Några av dessa anhängare har vi alltså fått möjlighet att 

intervjua för att få en inblick i hur deras fotbollstillvaro ser ut. Av dem vi intervjuat förklarade 

Klimpen och Bengan att det fanns olika typer av supportrar som de delade in i kategori A, B 

och C. Båda ger liknande svar på två skilda frågor. Klimpen svarade på frågan om vad han 

tyckte om firmor medan Bengan svarade på frågan hur han skulle beskriva den perfekta 

supportern. 

 

Man kategoriserar A B och C supportrar, C är firman, A är de som går hem och B är de som 

är med när det smäller för det är kul. Kategori B har minskat när C blivit starkare. De 

behöver inte vara med längre för firman sköter det. Men ja det är en svår fråga. (Klimpen) 

 

Den perfekta supportern… Hm... Jag vet inte… Det finns ju så många kategorier. Du har ju 

dom som är supportrar men som inte går på matcher. Det är texttevesupportrar. Sen har du 

kategori A; dom som går, julgranar som vi kallar dom, dom som klär sig i halsdukar, 

matchtröjor och som tycker att allt är skitkul. Sen har du kategori B; dom som är mittemellan, 

Sen har du kategori C; dom som gör allt vid sidan om typ i lagets namn där har du DFG, 

Firman Boys eller KGB. (Bengan) 

 

Trots att vi ställde två olika frågor fick vi liknande svar från båda. Det tyder på att 

kategoriseringarna inom supporterkulturen är relativt vedertagna. Kategori A innehåller 

“julgranar”, som är icke våldsbenägna supportrar som klär sig i lagets färger och matchtröjor. 

Kategorin innehåller även “texttevesupportrar”, som är de supportrar som endast följer sitt 

favoritlag via text-TV. Kategori B beskrivs som de som är mittemellan kategori A och C. Det 

är de som inte är med i en firma, men inte heller räds för att slåss när situationen kräver det i 

samband med fotboll. Den här kategorin kan konkretiseras med det Sulan svarade: 

 

Jag placerar mig mittemellan, jag är varken huligan eller supporter, jag är i mittenfacket, jag 

känner ingen identitet till någon av dom, så jag vet inte vad jag är för nåt 
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Kategori C är den grupp som är mest våldsbenägen och innehåller firmamedlemmar. En firma 

är en gruppering som skapas till ett fotbollslag, för att slåss i lagets namn i syfte att försvara 

lagets färger utanför planen (Deogan 2011: 112-113). I artikeln “Supporters followers fans 

and flaneurs” beskriver forskaren olika supporteridentiteter vilket kan jämföras med vad 

Klimpen och Bengan beskrivit ovan. Detta visar på att supporterkulturen inte består av en 

homogen grupp. Alla intervjupersoner har en konkret uppfattning om vilka olika kategorier 

som finns inom supporterkulturen, även om de inte uttrycker det på samma sätt som Klimpen 

och Bengan beskriver det. Sulan, Leffe, Pebben och Rutan talar om att det inte handlar om 

socioekonomiska förhållanden när det gäller valet av kategori. Likt det som beskrivs i Våldet 

och glädjen, finns det flera olika typer av huliganer och två av dessa är revirhuliganen och 

frustrationshuliganen. Revirhuliganen vill känna gemenskap och går med i en supporterklubb 

eller firma för att hylla klubben och använder symbolerna för att visa grupptillhörighet och 

slåss på basis av detta. Frustrationshuliganen är en supporter som egentligen inte känner ett 

behov av att använda våld men känner sig kränkt av ordningsmakten då supportern blir 

behandlade på samma sätt som uttalade huliganer. Detta går helt i linje med vad Pierre, 

Masken, Leffe, Pebben och Rutan sagt om polisen då vi frågat vad de tycker om dem. Svaren 

vi fick på frågan om vad intervjupersonerna tyckte om polisen och deras arbete liknade 

varandra, oberoende av om det var en våldsbenägen eller icke våldsbenägen supporter som 

talade. 

 

Ja, absolut. Det är mycket hat när man ska gå till läktaren, då måste man gå igenom och bli 

kollad. Det sköts inte snyggt, de är hårdhänta. Alla supportrar drar på sig luvorna och sen är 

det mycket svordomar från supportrarna. Det är tråkigt för jag som inte bråkar blir 

behandlad på samma sätt. Jag har blivit separerad av hästryttarpoliser, för att vi kom försent 

till en match. Då mötte vi några bortasupportrar och då trodde dom att vi skulle börja bråka. 

Då kom det några poliser plus att det var en helikopter också i luften. Vi hade inte gjort 

någonting. Tänk vad mycket pengar de måste kosta? (Pierre) 

 

Ja för att inte provocera, vi kontrollerar dom. Det finns de gångerna till exempel, där polisen 

ställt sig och sagt “Kom då!” till oss i klacken. Jag har varit med om det själv, att vi svarat 

“ställer ni er upp ställer vi oss upp”. Finns många sådana grejer. Polisen vill också slåss. 

Det är lite charader. Man har dålig tillit. Jag ser ju hur dom beter sig. Sen dom har sin grej, 

dom är ju som dom är. Därför jag har föreläsningar till polishögskolan, försöker förbättra 

deras jobb som hur de ska jobba och så. De är så taskiga sjuka jävlar. (Masken) 
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Pierre beskriver hur poliser är hårdhänta när en supporter ska gå till läktaren trots att denne 

inte är våldsbenägen. Han upplever att han blir behandlad på samma sätt som en 

våldsbenägen supporter skulle ha blivit, vilket gör att han känner sig orättvist behandlad. 

Detta skulle kunna leda till att Pierre utvecklar en frustration som leder till att han blir 

våldsbenägen. Masken å andra sidan beskriver hur frustrationen gått över till handling genom 

att försöka provocera polisen på samma sätt som han anser att de provocerar dem. Sättet som 

Masken förklarar detta på visar att han redan är frustrerad och vill framkalla provokation hos 

polisen. Att individerna handlar som de gör är ett tecken på en kollektiv identitet, då de 

handlar inom gruppens ramar. För individerna får fotbollslaget en mycket stor betydelse 

vilket gör att det kan liknas vid en religion. Att klä sig i lagets färger, sjunga hejarramsor eller 

bränna bengaler visar att individerna tillhör de “sanna supportrarna”. Man kan dra paralleller 

från det till vad religiösa gör för att leva efter “den rätta läran” (Engstrand 2003: 144-145). 

Resonemanget kan styrkas av det som Pierre säger: 

 

Spelare x, vi kallar han för gud. Han kom till laget 1999 och tog oss till Champions League. 

Sen är han kristen själv så brukar vi säga att arenan är kyrkan, supportrarna följarna och 

spelare x är gud. 

 

Pierre var inte den enda som använde religiösa liknelser för att beskriva hur viktigt laget var 

för dem. Hemmaarenan beskrevs bland annat av Leffe som “himlen på jorden” och Bengan sa 

att det är lättare att byta religion än att byta lag. Religiösa termer kan alltså användas av 

supportrarna för att beskriva supporterskapets betydelse för individen. Gruppen tycks vara en 

viktig faktor till supporterskapet och hur gruppen skapas och upprätthålls kommer vi att 

förklara längre fram under kapitel 5.4: “Intervjuerna ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv”. 

5.3 Intervjuerna ur ett diskurspsykologiskt perspektiv 

För att visa hur våra intervjupersoner skapar sin supporteridentitet har vi valt att använda det 

diskurspsykologiska perspektivet. Vi kommer att genom deras tal visa hur intervjupersonerna 

formar sin supporteridentitet. 
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5.3.1 Supporteridentitet 

Intervjupersonerna vars citat vi kommer använda oss av nedan talar om supporteridentitet som 

finns inom deras fotbollsvärld. Svaren kommer från frågor som berört hur en supporter är 

eller ska vara. Det är både beskrivningar av supportrar rent allmänt och hur de framställer sig 

själva som supportrar. 

 

Följande citat är svar på en fråga vi ställde som rörde huruvida personens livsstil påverkades 

av supporterskapet och om andra saker fick sättas åt sidan om det var match. Flera 

intervjupersoner talade mycket om att de åsidosatte det mesta när det var matchdag. Både 

Leffe och Bengans svar gav en målande bild för hur deras vardag påverkas av deras 

supporterskap. Att tala om hur de sätter andra saker åt sidan är för dem resurser de använder 

sig av för att konstruera hur deras favoritlag påverkar deras liv. Dessa resurser kallas enligt 

diskurspsykologin för tolkningsrepertoarer, som innehåller termer som används av individer 

när de talar för att konstruera sin identitet. Tolkningsrepertoarer är inte fast bestämda ord och 

meningar, utan det är då språket används reflexivt i vardagen för att beskriva något, 

exempelvis jaget eller den sociala världen. Olika ord kan således användas för att beskriva 

samma sak (Winther Jörgensen & Phillips 2000:114). 

 

Jag gick med när jag var 17 år… Ja… Eller… Ja… På det sättet att jag åker på väldigt 

mycket bortamatcher och att jag identifierar mig med laget tror jag. Eh… Men… Annars inte 

så mycket. Jag planerar min vardag och jag planerar inte in något samtidigt som det är 

match. Man sitter innan säsongen och planerar in att där kan jag inte göra något på hela 

dagen för då ska jag göra det med laget… Då åker man till Norrköping och så vidare. (Leffe) 

 

I så fall dödsfall eller begravning på sin höjd. Giftermål, man kan alltid komma sent till ett 

bröllop. Nä, men matcherna börjar ju aldrig jättesent en lördag så det krockar så sällan med 

just matcher. Vardagskalas skickar man ju frugan och ungen på. Nä jag skulle nog inte missa 

en enda match för andra åtaganden. (Bengan) 

 

Tolkningsrepertoarerna som används är exempelvis att Leffe säger att han identifierar sig med 

sitt favoritlag och att han planerar sin vardag efter matcher som favoritlaget ska spela. 

Bengans sätt att beskriva samma sak är mer extremt då han beskriver att det krävs att ett 

dödsfall eller en begravning ska behöva infalla samtidigt som en match för att han ska missa 
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den. Genom att intervjupersonerna talar om hur de hanterar sin vardag utifrån sitt favoritlag 

och talar i “man” form tillskriver de sig själva en kollektiv identitet. Med hjälp av 

tillslutningar skapar Leffe och Bengan en tillfällig identitet. En tillslutning kan förklaras som 

att man framställer en särskild del av jaget, som i detta fall är supporteridentiteten men att 

denna del bara är kontextuell och förändras vid andra situationer (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:107). Genom att tala om supporterskapet konstruerar intervjupersonerna sin 

supporteridentitet. Det sker dels genom att beskriva hur intervjupersonerna själva är, dels 

genom att beskriva andra. När intervjupersonerna ombads att beskriva en våldsbenägen 

supporter fick vi olika svar beroende på om personen själv slagits i samband med fotboll eller 

inte. Att beskriva andra supportrar blir som en konstruktion av den egna supporteridentiteten, 

exempelvis såsom Pierre gör, som beskriver en typ av supporteridentitet som han inte har. 

Sulan å andra sidan förhåller sig positiv till våldsamma identiteter (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:116). 

 

Väldigt omogna människor, typ folk som kanske inte känner till eller har en direkt identitet. 

Och så försöker de skapa en typ kollektiv identitet, genom att ansluta sig till en grupp. Och 

jag tror det kan vara skönt om man inte har så många vänner eller problem. Då blir det lätt 

att göra vad gruppen gör även om man inte står för det själv, för att vara del av något. 

(Pierre) 

 

Framförallt är det en man, som är mellan 16-40. Sen behöver den personen absolut inte vara 

överdrivet entusiastisk över laget den håller på, utan dom kan söka sig dels till våldet men 

ändå ha liksom en bakgrund i klubben och kärlek till klubben men inte så stark. Men överlag 

är det verkligen folk som sover, äter, andas det laget dom slåss för. Men det är egentligen helt 

vanliga personer fast deras drog är deras fotboll och våldet, men sen kan de vara 

byggarbetare, advokater, hur många som helst, det är ett brett spektrum. Alla i grund och 

botten är oftast älskande av laget och de försvarar laget på och utanför planen. (Sulan) 

 

Baserat på vad dessa personer har sagt innan om sitt supporterskap vet vi att Pierre inte är 

våldsam medan Sulan är det. Sulan berättade att “ jag placerar mig mittemellan, jag är varken 

huligan eller supporter, jag är i mittenfacket” vilket gör att citaten är beskrivningar på den typ 

av supporteridentitet de själva inte tillskriver sig. Å andra sidan är Sulan positiv till den 

våldsamma identiteten, vilket gör att han legitimerar identiteten och dess tillskrivna 

handlingar, medan Pierre förhåller sig negativ till det. Pierres sätt att tala om våldsbenägna 
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supportrar var återkommande hos alla intervjupersoner som inte själva var våldsbenägna. 

Dock var vissa sätt att beskriva de våldsbenägna supportrarna mer extrema, exempelvis Pyrets 

beskrivning: 

 

Det är psykfall. Det är inget annat. Sen finns det flera, det finns firmamedlemmar och de som 

är yngre. Dom mår inte bra. Dom borde söka terapi på riktigt. 

 

Att beskriva de våldsbenägna supportrarna som psykfall i behov av terapi är en stark 

distansering från just den sociala gruppen. Han tillskriver sig själv på så vis en icke 

våldsbenägen supporteridentitet. Att titta på hur dessa intervjupersoner framställer sin egen 

och andras identitet kan ses som att talet är bärare av fotbollssupporterdiskurser och att detta 

tal i sig konstruerar och upprätthåller dessa. Diskurspsykologin kan dock inte ensamt ge oss 

en hel förklaring till varför man ens har en supporteridentitet. Detta leder oss således in på 

nästa avsnitt som kommer att försöka förklara varför man väljer att investera i en 

supporteridentitet och vad den gör med individen. 

5.4 Intervjuerna ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

I de följande avsnitten kommer vi att presentera resultaten och analysera dessa ur ett 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Vi kommer att använda oss av Berger och Luckmann 

och Goffmans teorier för att analysera vår empiri. 

5.4.1 Socialisation 

Hur kommer det sig att intervjupersonerna har skapat sig ett intresse för laget och fotbollen? 

Vid frågan hur intervjupersonernas fotbollsintresse började pratade de flesta om hur de i ung 

ålder blivit introducerade för laget och fotbollen, genom vanligtvis en förälder eller vän. För 

Pyret och Rutan var det deras pappor som introducerade dem för första gången. Masken 

berättade att hans morbror låg till grund för intresset. Sulan berättade att det var hans bror 

som fick honom att intressera sig för fotbollen. Klimpen beskrev hur han sjöng hejarramsor 

för sin son när denne låg i sin mammas mage och att han hoppas att sonen skulle komma att 

heja på samma lag när han blir stor. Bengan berättade att det var hans mamma som fick 

honom att börja heja på sitt lag och han beskrev även hur hans dotter och styvson 

internaliserat hans intresse: 
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Nä men grejen är att hon har varit med på så mycket bortaresor så hon har ju lärt sig det här, 

inte det som tillhör kategori B och C, men att svära åt domaren typ. Fem år och skrek 

“domarjävel”. Hela klacken började ju asgarva. Hon ställde sig på räcket som småungarna i 

Ultras och tittade på dom och ba’ “jaha det är så man gör”, ”Jävla domare är du blind 

eller?”. Så att... Hon kanske startar en firma för flickor... Jag skulle ju inte bli så stolt men 

jag skulle ju inte säga nej heller liksom. Bara det är under kontrollerade former så och inga 

julgranar. 

 

Som min styvson när han var liten så bodde han varannan vecka hos sin pappa, som hejade 

på ett annat lag än mig och varannan vecka hos oss. Då var hans favoritlag sin pappas lag 

där hemma hos honom för att inte göra pappa ledsen. Jag gjorde ju en fuling att fixa 

matchbiljetter och souvenirer. Hans farsa var inte lika djupt rotad i hans favoritlag så det 

liksom bara “heja laget!”. Idag skulle han (sonen) spöa sin pappas favoritlag för mitt lags 

skull. Det handlar om att plantera rätt frö när dom är små, det går inte att byta. 

 

Bengan beskriver i båda ovanstående citat hur han både överfört sitt supporterskap på sin 

dotter och sin styvson. Han beskriver också hur dottern tagit efter de andra som sitter på 

läktaren och skriker svordomar åt bland annat domaren. Det beskrivs även hur han skulle 

reagera om dottern en dag skulle bli huligan och menar att han inte skulle säga nej men inte 

heller bli stolt över det. I det andra citatet beskriver han hur han fick sin styvson att heja på 

samma lag som honom själv istället för sin pappas favoritlag, genom att köpa matchbiljetter 

och souvenirer till honom. Han menar att det gäller att verka för sin sak tidigt för att kunna 

föra det vidare. Både dottern och styvsonen har då övertagit Bengans fotbollsintresse och 

speciellt för favoritlaget. De har alltså båda identifierat sig med sin pappa respektive 

styvpappa och gjort hans intresse till sina egna. Denna typ av socialisation är den typ av 

socialisation som är primär och starkt känslomässigt laddad och därför implementeras starkt i 

barnen. För barnen är Bengan en förebild och de tar därför över hans sociala värld (Berger & 

Luckmann 1979:156).  

 

För att vända på myntet går det att se hur Rutan och Pyret internaliserat sina pappors sociala 

världar och övertagit intresset för deras favoritlag. 
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Dels för att pappa var supporter och dels för att jag, förmodar jag, växte upp där jag gjorde. 

För det är ändå det som dom flesta är där jag växte upp. Pappa tog med mig på min första 

match. (Rutan) 

 

Min pappa började heja på favoritlaget, det är lite konstigt för han är född i Land X så han 

vet inte varför, men jag tror han jobbade med en kille som var fanatiker. Han minns jag 

tydligt, han var grunden till alla lag jag hejade på, han sa bara favoritlaget så blev de så. 

(Pyret) 

 

Både Rutan och Pyret beskriver hur de fått sitt fotbollsintresse från sina pappor. Detta kan ses 

som ett antagande av de signifikanta andras objektiva värld. Det kan ha förmedlats genom att 

de har ett starkt känslomässigt band till sina föräldrar, vilket förklarar varför intresset 

fortfarande är så starkt även i vuxen ålder. Då denna internalisering, som sker under den 

primära socialisationen, är så pass stark och känslomässig att det är svårt för individerna att 

bryta intresset eller till och med byta lag, då socialisationen som medfört intresset är av stark 

känslomässig art (Berger & Luckmann 1979: 161-162). Detta kan konkretiseras via Bengans 

citat när han säger “Det handlar om att plantera rätt frö när de är små. Det går inte att byta”. 

Det skulle kräva en svår chock av något slag för att individerna skulle byta favoritlag, då det 

är svårare att internalisera en ny basvärld under den sekundära socialisationen. Via 

internalisering av intresset under den primära socialisationen, blir intresset en del av 

individens objektiva verklighet (Berger & Luckmann 1979: 162-167). 

 

Alltså eller okej hejar man på ett lag och det är en hemlig nazistorganisation så byter jag 

kanske, men då byter jag till nåt annat regionlag. (Pyret) 

 

Att ett lag skulle ha hemligheter för supportrarna som de inte accepterar skulle kunna vara en 

sådan chock som kan resultera i byte av favoritlag. Alla intervjupersoner har på ett eller annat 

sätt ärvt sitt fotbollsintresse från en familjemedlem, vilket visar på att fotbollsintresset kan gå 

i arv. Klimpen och Bengan ger oss anledning att tro på det då de beskriver vikten av att deras 

barn ska hålla på samma lag som de själva. Det kan alltså vara på det sättet fotbollsintresset 

planteras hos individen, vilket för oss in på nästa avsnitt som handlar om vad fotbollsintresset 

medför. 
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5.4.2 Gemenskap 

Ett återkommande tema för alla intervjupersoner är gemenskapen och kärleken för laget. Just 

dessa ord, gemenskap och kärlek, användes frekvent när intervjupersonerna pratade om laget 

och supporterklubben. Leffe jämförde gemenskapen med att gå i ett demonstrationståg och 

Sulan gestaltade gemenskapen med en miniarmé. Det kan betyda att det är så Leffe och Sulan 

beskriver hur stark den kollektiva identiteten är inom supporterkulturen. Många pratade om 

att detta är motsatsen till att vara ensam och att de söker sig till gemenskapen på grund av 

detta. Pierre berättade om hur han kom till ett nytt land och sökte sig till fotbollen för att få 

vänner, att fotbollen verkar föra ihop människor, samt att fotboll är ett internationellt språk 

som många förstår och delar. Något som var vanligt hos samtliga intervjupersoner var att man 

talade i vi-form när de talade om laget. Detta kan betyda att de ser sig själva som en del av 

laget. Det var även återkommande bland intervjupersonerna att de inte bara sökte en vinst på 

planen, utan även på läktaren och utanför arenan. Intervjupersonerna talade om att detta 

kunde åstadkommas genom att bruka våld mot andra supporterklubbar, eller ha bäst tifo. Ett 

tifo är ett läktararrangemang i form av exempelvis banderoller, flaggor och Bengaliska eldar. 

Bengan är en av de som beskriver vad man gör tillsammans före match: 

 

På bortaresorna så hör det ju till. Då åker man ner till pubarna, dricker och har kul. Man 

åker ner med massa andra och jag har ju blivit som en pappa. Det är ju massa snorungar 

som har addat en på Facebook och som säger ”pappa åk med oss i vår buss” man ba: 

“Mm”. 

 

Intervjupersonerna beskriver väldigt utförligt och målande vad de har för känslor när de är 

med andra supportrar som hejar på samma lag, till exempel under en match. Alla 

intervjupersoner säger att gemenskap är en viktig del och att det är en stor anledning till 

varför de har sökt sig till supporterkulturen. Gemenskapen beskrivs ofta i termer av kärlek 

och andra positiva känslor. Även Sulan beskrev vad de gör tillsammans inom 

supportergruppen och hur det känns att vara en del av den: 
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Det första är väl; när jag åker på match åker jag aldrig själv. Jag åker med en gemensam 

grupp som man åker med. Först där är gemenskapen, man håller på samma grej och känner 

en kärlek och det är även i med- och motgång. Så klart man känner sig bättre i medgång på 

planen. Det blir entusiasm och man lever in i matchen och egentligen vill man vara där nere 

på plan där dom andra elva är. Och det blir ju, ja både dåliga och bra känslor liksom 

gentemot hur matchen går. Men det är ju överlag att jag känner glädje när jag står där och 

gemenskap och samhörighet. 

 

Den gemenskap som intervjupersonerna beskriver kan liknas vid Berger & Luckmanns 

institutionsbegrepp. De sociala grupperna som individerna är en del av blir till en undervärld 

för dem, då de internaliseras under den sekundära socialisationen. Därmed är institutionen en 

av flera institutioner som ingår i individens basvärld. Bengan beskriver hur han inom sin 

supportergrupp blivit som en pappa för de yngre medlemmarna. Inom institutionen så ingår 

typifierade roller med rollspecifika handlingar. Även vanemässiga handlingar som individen 

inte reflekterar över ingår.  Dessa handlingar är alltså tagna för givet. Bengans roll och 

tillhörande handlingar, såsom att ta hand om de yngre likt en pappa, blir på så vis en 

typifierad roll med rollspecifika handlingar inom just denna institution (Berger & Luckmann 

1979: 71-75, 161-167).  

 

Nedanstående citat har vi redan analyserat en gång under avsnittet “intervjuerna ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv”. Vi har valt att analysera detta citat även under detta avsnitt 

och se det utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.  

 

Väldigt omogna människor, typ folk som kanske inte känner till eller har en direkt identitet 

och så försöker dom skapa en typ kollektiv identitet, genom att ansluta sig till en grupp och 

jag tror det kan vara skönt om man inte har så många vänner eller problem. Då blir det lätt 

att göra vad gruppen gör, även om man inte står för det själv, för att vara del av nåt. (Pierre) 

Pierre beskriver en social grupp som kan liknas vid en institution då “det blir lätt att göra det 

gruppen gör även om man inte står för det själv”. På så sätt antar individen en gruppspecifik 

roll med typifierade vanemässiga handlingar som exempelvis att slåss som Sulan pratade om i 

förra avsnittet, eller att åsidosätta saker för fotbollens skull som Klimpen talar om: 
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Ja. Hade du frågat min tjej hade hon hållit med. För att när favoritlaget förlorar är jag sur 

och vresig. Men när dom vinner är jag det också för dom kanske förlorar nästa match. Jo jag 

planerar jobb och grejer efter match, jag är ju gärna ledig dagen efter match. Favoritlaget 

går alltid först. 

 

Individerna legitimerar sina handlingar genom att tala om till exempel våldet som djuriskt 

eller nödvändigt för att få vara en del av gruppen. Detta bidrar till upprätthållande och 

reproduktion av deras institution samt diskurserna de konstruerar. 

 

Allt och lite till liksom. Tänk er fight club, hela skaran av människor som finns. Det behöver 

inte vara rikemansungar från Östermalm, det ena utesluter inte det andra. Det är en kick, har 

du väl testat så är det kul, även om du får stryk. Vi människor är så, det är det djuriska som 

kommer ut. Så att det kan vara vem som helst. (Bengan) 

 

Den sociala grupp som respektive individ befinner sig i, det vill säga den gemenskap som 

varje intervjuperson är en del av, kan ses som en institution. Att intervjupersonerna säger att 

de ställer upp för laget i med- och motgång samt att de gör i stort sett vad som helst för 

institutionens skull tyder på att dessa handlingar är vanemässiga och institutionaliserade. I 

nästkommande avsnitt kommer vi att analysera de roller som institutionerna har och som 

individerna internaliserar. 

5.4.3 Roller 

Alla intervjupersoner var eniga om att kläder var en viktig del vid konstruerandet av en roll. 

Rätt kläder var viktigt för att kunna passa in i gruppen. Det finns ”julgranar”, som vi nämnde i 

tidigare kapitel, vilka är supportrar som klär sig i lagets färger och som bär matchtröjor. 

Utöver detta finns det ett mode inom supporterkulturen som kallas casual. Casual-stilen 

definieras enligt Pebben på följande sätt: 

 

Det är casual stilen, lite finare och lite bättre. På min tid så var det Lacoste sneakers och en 

piké Rockport på eller något sånt. Stone Island är väldigt vanligt idag och det var det då 

också. 

 

Bengan, Pyret och Klimpen delar samma uppfattning som Pebben och beskriver det på 

samma sätt. Casual-stilen är som Pebben beskriver det en finare klädstil där diverse dyra 
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klädmärken ingår. De flesta intervjupersoner är eniga om att denna stil är förknippad med 

huliganism och Sulan beskriver att klädstilen var ett sätt för huliganer att känna igen varandra. 

När han ombads att beskriva hur hans livsstil påverkades av hans favoritlag svarade han att 

hans klädstil påverkades. När vi bad honom beskriva mer ingående på vilket sätt livsstilen 

påverkades klädesmässigt svarade han följande: 

 

Kanske inte på favoritlagets matcher men allmänt att jag är i den fotbollsandan. Det gäller 

alla lag inte bara favoritlaget utan alla, om man går på en match nu är de inte många som 

står med favoritlags-tröjan utan dom står med dyra märkeskläder som följer kulturen, för det 

har blivit mer en norm att man går efter den kulturen om man är supporter. Så på så sätt kan 

man känna igen en supporter, om någon går förbi kan jag säga att han har det märket och 

känna igen han på det sättet. Han har en fotbollsidentitet. 

 

Detta kan liknas vid Goffmans resonemang om att individer spelar olika roller beroende på 

vilken kontext de befinner sig i. Detta betyder att individen framställer sig själv på ett sätt 

som accepteras av andra, för att kunna bli en del av den sociala gruppen. Matchtillfällen eller 

andra fotbollsrelaterade tillfällen kan utifrån den dramaturgiska modellen beskrivas som den 

främre regionen, där intervjupersonerna använder sig av kläderna som rekvisita för att 

framföra en önskvärd roll inför de andra supportrarna. När de handlar kläder eller på annat 

sätt förbereder sig inför sitt framträdande, exempelvis klär sig på ett visst sätt inför en match, 

befinner de sig i den bakre regionen. I den bakre regionen förbereder de sig således för att 

framträdandet på den främre regionen ska bli så bra som möjligt. Kontentan av att framställa 

sig själv genom att använda kläder som rekvisita i både den bakre och främre regionen är 

viljan att tillhöra en grupp. Det sättet individerna klär sig på är institutionaliserat i den mening 

att supportergemenskapen som institution tillhandahåller förgivet tagna roller med tillhörande 

handlingar (Goffman 2004: 33, 97-103). Å andra sidan berättar Masken vad som händer om 

man inte följer gruppens rådande normer. I denna kontext syftar han till att gruppen är en 

ultrasgrupp, vilket är en grupp som anordnar tifon och dylikt men också har förknippats med 

våldsamheter. 

 

Att det var en gruppering eller en klack till favoritlaget, jag vill hänga ihop med såna. Och 

jag har även hängt och varit med till ultras, men dom tyckte jag klädde mig för mycket som en 

huligan. Så att det var inte okej sådär. (Masken) 
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Masken beskriver här att han blev exkluderad ur gruppen för att han inte klädde sig enligt de 

riktlinjer som fanns inom denna grupp. Här kan man se att Masken misslyckas med sitt 

framträdande i den främre regionen inför publiken som i detta fall är ultras. Att klä sig som en 

huligan i detta avseende var inte förenligt med ultras normer, då de inte vill förknippas med 

våld. Med tanke på Maskens bakgrund inom supporterkulturen där han varit mycket 

våldsbenägen, kan man se detta som ett försök att lämna de våldsamma grupperingarna och 

söka sig till något bättre. Hans kläder avslöjar dock hans identitet som de inte vill förknippa 

sig med. Utifrån Maskens citat kan man dra paralleller till Goffmans resonemang om 

stratifieringssystem. Inom supporterkulturen och baserat på det Masken säger verkar 

ultrasgruppen vara eftersträvansvärd. Hade Masken klätt sig i rätt sorts kläder hade gruppen 

med större sannolikhet accepterat hans inträde i gruppen (Goffman 2004: 39-40).  

 

Vi kan alltså se att en person kan ha flera olika roller. En roll kan exempelvis vara en 

våldsbejakande roll, som man anpassar sig efter för att bli accepterad av en specifik 

institution. Våldet är något vi kommer att analysera i nästa avsnitt. 

5.4.4 Våld 

När vi frågade intervjupersonerna hur de ställde sig inför våldet samt bad dem berätta om 

specifika händelser när de varit i ett våldsamt sammanhang berättades det oftast i kombination 

med olika känslor. Av dem vi intervjuade var det endast tre stycken som inte slagits i 

samband med fotboll: Pierre, Leffe och Rutan. De allra flesta som hade slagits beskriver det i 

biologiska termer som exempelvis “adrenalinkickar”. Det beskrivs även vilken funktion 

våldet har förutom att ge kickar, såsom att de skyddar vanliga supportrar samt att de kan 

vinna utanför planen, oavsett om de vunnit fotbollsmatchen eller ej. Att vinna utanför planen 

innebär för intervjupersonerna att vinna ett slagsmål mot en annan firma eller helt enkelt 

motståndarsupportrar utanför planen, ofta i samband med planerade träffar. Detta kallas inom 

supportervärlden för en box. Pebben, som är en tidigare firmamedlem, förklarade hur en sådan 

box kan gå till:   
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Var väl samling på någon krog några timmar före match och eh... Man satt och ringde dom 

man skulle träffa (en annan firma) och det vart ändringar hela tiden om vart man skulle ses. 

För satt man på samma ställe så visste polisen hela tiden det. Så det blev att man fick ringa 

runt till alla igen och bestämma en ny plats… Sen fick man gå ut sakta men säkert några i 

taget och polisen grep allihop. Nya samlingsplatser. Till slut kom man bort från polisen och 

man hade en plats man skulle samlas upp på. Man satt mycket innan match och taggade upp 

varandra, drack väldigt mycket öl… Sen när det var dags så triggade man varandra ännu 

mer. Sen när det var dags att gå hoppades man på det bästa, att man träffades på en plats där 

man kunde slå skiten ur varandra.   

 

Här beskriver Masken syftet med en box: 

 

Dom har något extra dom måste få ut, något extra av supporterskapet, dom har det inne på 

arenan med resten, men sen utanför tror jag. För det är det, mer värst att försvara sitt lag 

med knytnävarna för dom mäter sig med varandra. Har du förlorat på planen kan du ta upp 

det genom att vinna utanför i ett slagsmål, då får man i alla fall en liten vinst. Spelarna 

presterar inte bra men då kan vi ta igen det mot dom och få 1-1. Det är en liten revansch, 

dom ska vinna överallt, inte bara på fotbollen, på läktaren, men utanför planen också. 

 

Hur kommer det sig att vissa av våra intervjupersoner drivs till att bli våldsbenägna? Det kan 

det ha att göra med den sekundära socialisationen, att man umgås med andra som slåss och 

rycks med i deras handlingar. Det kan också vara som Masken beskriver det, att man föds in i 

en våldsam livsstil: 

 

Vet inte, det är våld... Jag tycker om det och är uppväxt i det. Sen beror det på vilka man 

hänger med. Jag går inte och fightas när jag är med normala vänner men med mina 

tokvänner gick det bra. Så att, det var kul på något sätt. 

 

Han beskriver till att börja med att våldet är något han är uppväxt med. Han har via sina 

signifikanta andra socialiserats in i en våldsam livsstil och internaliserat den och gjort den till 

sin egen. Å andra sidan beskriver han hur han kan behärska sig när han är med sina normala 

vänner, vilket tyder på att det är en institutionaliserad handling att slåss. Det kan alltså vara 

“tokvännerna” som driver honom till att slåss. Som vi nämnde under kapitlet “Roller” så är 

det tydligt att Masken har flera roller som han spelar. Han spelar exempelvis en roll inför sina 



 

 33 

normala vänner, en annan inför sina “tokvänner” samt en roll inför Ultras-medlemmarna. En 

supporteridentitet innehåller således flera olika roller, som spelas upp i passande kontexter 

(Goffman 2004:23). Utifrån Goffmans begrepp “främre regionen” kan man säga att individer 

tar på sig den roll och de normer som anses vara önskvärda i just den sociala kontexten. Man 

skulle kunna säga att den bakre regionen skulle kunna vara innan match, eller en av de första 

matcherna som individen går på, där denne iakttar och lär sig vad det är som gäller och för att 

sedan kunna styra sitt eget intryck inför sin publik. Det vill säga inför den givna gruppen. 

(Goffman 2004: 97-103).  

 

Att våld och fotboll hör ihop är något som Sulan, Klimpen och Pebben pratar om. Bengan 

säger dock att fotboll och våld är två skilda saker som inte förutsätter varandra, samtidigt som 

han i ett annat citat säger att det är ett nödvändigt ont: 

 

Ah, det är ett nödvändigt ont. Hade det inte funnits i något lag hade man struntat i att ha det, 

fan då blir det töntigt liksom. Men har något lag det så blir det att man skolar in snorungar. 

För det finns många som vill det, alltså krasst sett, hellre att dom slår varandra än att dom 

spöar oskyldiga. Det är ju strukturerade bråk, så är det ju. 

 

Vissa av de som inte tyckte att fotboll och våld hörde ihop, det vill säga de som inte var 

våldsbenägna, kunde ändå förstå de individer som slogs i samband med fotboll. De menade 

att det är lätt att “ryckas med” i stämningen och att det kan vara en av orsakerna till att så 

många accepterar relationen mellan fotboll och våld. 

 

Ja, jag kan nog förstå lite att folk känner hat för det blir så konstigt man kan typ hoppas att 

spelare ska skada sig för det är positivt och bra för oss. Fruktansvärt och det blir väldig vi 

mot dom känsla, så jag förstår att folk tar det till nästa steg och verkligen vill slåss för sitt 

lag. Jag kan förstå hur det fungerar. (Pierre) 

 

Många pratar också om känslor de har före, under och efter en match och särskilt i 

kombination med ett derby, det vill säga när två lag inom samma region möter varandra i en 

match. Bengan talar om att det är ren och skär ångest under dessa matcher, något som även 

Klimpen säger. Leffe talar om hur dessa matcher är emotionella berg- och dalbanor, där man 

går från att vilja slå någon eller något till total eufori. Masken talar om hur det var när han 

aktivt använde sig av våld i fotbollssammanhang: 
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Asså för mig jag vart så glad. Vart tvärglad när jag fick sänka någon. Jag kommer ihåg när 

jag var i en box och inte fick slåss. Jag fick en spark i huvudet så att jag ramlade, så jag hann 

inte slåss så mycket. Dom gjorde en hoppspark. En kille kom fram till mig och sa att vi hade 

vunnit och frågade varför jag inte var glad och jag svarade att det var för att jag inte fick slå 

någon liksom, vafan tror du? Alla var glada men inte jag. Jag ville också få sänka nån. 

(Masken) 

 

Klimpen förhåller sig rent allmänt positiv till våld i samband med fotboll och han har själv 

deltagit i slagsmål i yngre dagar. Han slåss inte idag, men är ändå positiv till våldet och 

legitimerar det genom följande citat: 

 

Ja... Dels är det bra att dom slåss för då slipper jag, men överlag är det fel med våld, men det 

kommer alltid finnas för det är så starka känslor men det firman gör är att dom har en 

lugnande effekt på resten av publiken. Jag gillar firman, för att dom gör the dirty work på till 

exempel bortaresor. Firman beskyddar liksom, dom går i täten. Tar fighten och det är bra 

(Klimpen) 

 

Masken och Klimpen talar båda om fotbollsrelaterat våld i positiva termer. Dock säger 

Klimpen att våld för det mesta är fel. För de intervjupersoner som har slagits i samband med 

fotboll fanns överlag en positiv attityd kring det. Att tillhöra en institution, som respektive 

supporterklubb kan ses som, medför att antalet alternativa handlingsmöjligheter minskar. Det 

förhåller sig så eftersom institutionen medför vanemässiga handlingar som individerna inom 

denna inte reflekterar över särskilt mycket. Att till exempel tillhöra en firma eller umgås i 

sociala kretsar där fotbollsvåld är accepterat, medför att andra sätt att heja på sitt favoritlag 

minskar. För de som förespråkar våld tycks våldet vara nödvändigt i samband med fotboll, 

vilket därmed gör våldet till en naturlig handling för just dessa individer. Därför kan man se 

att våldet är en vanemässig handling som överförts till individerna vid inträde i institutionen 

via legitimering. De behöver nödvändigtvis inte använda sig av våld utanför 

supporterklubben, men när de väl är inom institutionens ramar och umgås med andra 

medlemmar av institutionen blir det en del av tillhörigheten. Det vill säga att våldet kan bli en 

rolltypifierad handling som institutionen medför (Berger & Luckmann 1979: 69-71). Klimpen 

säger att hans favoritlags firma sköter slagsmålsdelen av supporterskapet för att skydda de 

supportrar som inte slåss. Detta tyder på att inom hans favoritlags supporterklubb finns det 

rollspecifika handlingar som är typifierade och där finns det individer som slåss för att 
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beskydda andra. Att vara en julgran till exempel medför att man förväntas bete dig på ett visst 

sätt, samtidigt som den våldsbenägna supporter rollen förväntas vara våldsam. 

 

En sak som var återkommande med våra intervjupersoner var att de sa emot sig själva 

beträffande vissa åsikter, exempelvis hur de kände inför andra supportrar. Klimpen var en av 

dem som uttryckte starka åsikter rörande motståndarlagssupportrar, men samtidigt motsade 

sitt argument genom att dels berätta att han är vän med en motståndarlagssupporter och dels 

inte tycker att det är värt att slåss. 

 

Jag hoppas dom dör. En del brukar säga att dom gillar att möta andra lag för det är så 

mycket känslor och roligt. Men jag hoppas att deras spelarbuss krockar så alla typ dör. 

 

Vi lärde känna varandra för vi brukade slåss på krogen. Vi träffades ute och slogs jämt sen 

blev han bra på att slåss så då slutade vi och blev kompisar. Vi kan snacka men efter ett derby 

är det ingen kontakt alls, vi har den uppgörelsen. Det är respekt där. 

 

Total uppoffring och jag är inte beredd att göra det. Sen har jag haft jobb som kräver utdrag 

ur brottsregistret och nu har jag barn så det är inte värt det. 

 

I första citatet förklarar Klimpen hur han känner för andra supportrar. I nästa citat säger han 

att han är kompis med en kille från ett annat lag och berättar hur de två brukade slåss tidigare 

då de hejar på olika lag. I det sista citatet talar han om att han har för mycket att förlora om 

han skulle gå med i en firma. På vilket sätt hänger dessa tre citat ihop? Vi har valt att 

konkretisera detta med hjälp av den dramaturgiska modellen. Till att börja med säger han att 

han hoppas att motståndarna ska dö. Detta kan ses som att han ger uttryck för sina känslor i 

den bakre regionen genom att han säger det han verkligen tycker. Å andra sidan berättar han i 

nästa citat att han förr i tiden brukade slåss med människor som hejade på motståndarlaget 

men att han idag är kompis med en av dem han brukade slåss med. I termer av den 

dramaturgiska modellen kan man därför se att han avreagerar sig i den bakre regionen genom 

att säga att motståndarna ska dö. Detta för att sedan kunna, i den främre regionen, vara 

kompis med en motståndarsupporter. Det kan alltså vara så att han behärskar sig själv genom 

att avreagera sig på det viset han gjorde inför oss, alltså att önska att de dör. Han berättar 

också att han har valt att sluta att slåss för att det står för mycket på spel och att det inte längre 

är värt det. I citat tre förklarar han att han inte är beredd att offra det han har, vilket kan ses 
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som att han avstår från våldshandlingar för att han ska kunna införliva de förväntningar som 

finns på både arbetsrollen och papparollen. De negativa sanktioner som våld bidrar med gör 

att han avstår, men uttrycker sitt hat verbalt istället (Goffman 2004:44). 

 

Avslutningsvis är det svårt att göra en generalisering gällande fotbollsvåldet, då det finns 

olika sätt att se på det inom supporterkulturen. Det kan både vara något man eftersträvar och 

något som man tar avstånd ifrån. För att återkomma till vårt tidigare resonemang att 

supporterkulturen inte består av en homogen grupp, går det ytterligare att stärka det 

resonemanget utifrån detta kapitel. Fotboll och våld behöver nödvändigtvis inte samspela, 

dessa två kan lika väl vara helt oberoende av varandra. 

 

Det är ju aldrig fotbollen som är orsaken till våldet. Våldet är en separat tävling egentligen. 

Det är det folk måste lära sig se skillnad på. Fotboll ja, det urartar ibland under match men 

våld förknippas med huliganer och det har ingenting med fotboll att göra. Huliganism tillhör 

inte fotboll men dom hittar många människor som tycker om att gå på fotboll och 

huliganerna, det är en match och det är en helt avgörande boxningsmatch. Det handlar inte 

om att “Nu jävlar ska vi spöa AIK:are” utan det handlar om att “Nu jävlar ska vi vinna den 

här fighten”. Sen att lagen heter DFG och Firman det är fine. Det är ingen skillnad mot en 

vanlig boxningsmatch förutom pengarnas skull. Man tycker att det är skitkul att slåss. 

(Bengan) 

5.5 Sammanfattning 

Supporterkulturen har visat sig utifrån vår analys vara en heterogen grupp med olika 

kategorier av supportrar, som innefattar allt från “julgranar” till våldsbenägna personer. För 

att understryka den stora betydelse som ett fotbollslag kan ha för en individ kan man likna 

supportergrupper med religiösa grupper. Via talet har intervjupersonerna förmedlat sin 

supporteridentitet. De har via sitt tal tillslutit sin supporteridentitet och tillskrivit sig en större 

kollektiv identitet. Genom att tala om andra på ett nedvärderande sätt kan de stärka den 

kollektiva identitet som de tillhör. För att ens kunna ha en supporteridentitet krävs det att man 

erhåller den på något sätt, vilket kan ske genom socialisering från föräldrar eller andra 

signifikanta andra. Våra intervjupersoner har visat att de har internaliserat supporterskapet i 

unga år, samt överfört det till sina egna barn. Supporterskapet bidrar med en gemenskap som 

individerna talat oerhört mycket om. Gemenskap och kärlek var ord som användes frekvent 

av intervjupersonerna när de pratade om laget och supporterklubben. Att framställa sig själv 



 

 37 

inför gruppen på ett korrekt sätt för att bli accepterad skedde genom att bland annat ha rätt 

kläder. För att lyckas komma in i en eftersträvansvärd grupp krävs det att man följer gruppens 

norm, annars finns det risk att man blir nekad inträde. Kläder och att heja på samma 

fotbollslag var inte de enda gemensamma faktorerna som kunde finnas bland supportrar. Våld 

var ett återkommande sätt att heja på laget och försvara dess färger. Att våld och fotboll hör 

ihop har det varit delade åsikter kring och det finns ingen konsensus huruvida det ena 

förutsätter det andra. Vissa intervjupersoner uttryckte en inställning till det hela, för att sedan 

motsäga sig själv i nästa mening. Det vår analys har visat är att fotboll och tillhörande 

supporterskap spelar en viktig roll i intervjupersonernas liv. De planerar vardag utifrån 

fotbollen, klär sig i fotbollsenliga kläder samt beter sig enligt de normer som finns i 

fotbollsvärlden. Supporteridentiteten kan dock skilja sig från deras vanliga identitet och det är 

således bara en av många identiteter som individen har. 

6. Avslutande diskussion 

I det här avslutande kapitlet kommer vi att föra en diskussion kring vår uppsats med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur 

supporterskapet ser ut, hur det förvärvas och vilken betydelse det har för individerna vi har 

intervjuat. Vi ville med detta se vilka följder fotbollssupporterskapet har i individernas vardag 

och hur fotbollsvåldet uppfattas ur supportrarnas perspektiv. De frågeställningar som vi utgick 

ifrån var hur supportrarna förmedlar sin supporteridentitet via talet, vilken inverkan 

supporterskapet har på individen samt hur de ställer sig till det faktum att våld förekommer i 

samband med fotboll. Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte med studien samt fått svar på de 

frågor vi ställt. Dessa svar kommer att redovisas i slutet av sammanfattningen nedan.  

6.1. Sammanfattning 

Gemenskap, kläder och kärleken för laget har alla varit återkommande teman för våra 

intervjupersoner. Våra intervjupersoner har via sitt tal om sitt supporterskap konstruerat 

supporteridentiteter genom vissa ord som de använt som resurser i skapandet av sin 

supporteridentitet. Vi har också kunnat urskilja hur de framställt andra genom talet och hur 

detta varit en resurs för att stärka deras egen supporteridentitet genom att få andra att framstå 

som sämre. Att ens förvärva en supporteridentitet tycktes komma från signifikanta andra, 

samt att det var viktigt att förmedla vidare sitt fotbollsintresse till sina egna barn. För att 

konkretisera detta kan vi ta Bengans resonemang som exempel. Han säger att det gäller att 
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plantera rätt frö så fort som möjligt innan barnen blir för stora och kan välja själva. Detta är 

något han lyckades med både när det gäller hans egen dotter och sin styvson. De saker vi 

tycker var mest påtagligt i analysen var hur intervjupersonerna pratade om gemenskapen, 

våldet och sig själva. Vi kunde se att supportergrupperna kan liknas vid institutioner i Berger 

& Luckmanns mening, med rollspecificerade handlingar där en viss roll eller grupp hade ett 

visst syfte, exempelvis “julgran” eller firma. I sökandet efter intervjupersoner från första 

början hade vi inte tänkt lägga någon särskild tyngd på våldsaspekten, men under 

intervjuernas gång visade det sig att våldet var ett återkommande tema för de flesta deltagare. 

Hela sex personer hade varit i kontakt med våld på ett eller annat sätt. De andre tre som inte 

hade varit i kontakt med våldet hade starka åsikter om det, både positiva och negativa. 

Inom supporterkulturen har vi kunnat urskilja olika identiteter, vilka intervjupersonerna på 

olika sätt har förmedlat. Pebben beskriver hur våldsamma möten i samband med 

fotbollsmatcher går till, så kallade boxer och hur syftet var att “slå skiten ur varandra”. Dessa 

boxer och andra slagsmål i samband med fotbollsmatcher fyller funktionen att skydda vanliga 

supportrar, gå i täten samt att vinna utanför planen. Masken berättar exempelvis att om 

matchen går dåligt och man förlorar kan supportrarna vinna åt laget utanför planen genom att 

slåss framgångsrikt. De tycks omedvetet ikläda sig olika roller för att passa in i olika sociala 

sammanhang. Ett exempel på detta är Masken som berättar hur en grupp han önskade tillhöra 

inte accepterade honom för att hans klädval inte överensstämde med deras normer. Även 

Klimpen berättade hur han satte våldet åt sidan för att kunna behålla arbete och familj. Han 

gjorde bedömningen att konsekvenserna skulle bli för stora om han levde ut sitt 

våldsbejakande fotbollsintresse.  

 

Vi har alltså kommit fram till att fotbollssupportrarna via sitt tal förmedlar sin 

fotbollssupporteridentitet genom att tala om andra och på så sätt framställa sig själv som den 

bättre supportern. Man distanserar sig från vissa grupperingar inom supportervärlden för att 

förmedla vad man själv är för typ av supporter. Fotbollssupporterskapet har stor inverkan på 

individernas liv. Genom att vissa av våra intervjupersoner väljer att socialisera sina barn så att 

de övertar supporterskapet så visar det på att supporterskapet kan gå i arv. Supporterskapet 

ger också en stor gemenskap som för de flesta var en överhängande anledning till varför man 

valde att umgås i fotbollssammanhang. Vardagslivet tenderade att påverkas av fotbollen och 

supporterskapet, då man planerade sitt liv därefter och åsidosatte mycket när det var viktiga 

matcher. De olika grupperingarna som fanns inom fotbollssupportervärlden medförde att 

individerna spelade olika roller beroende på situation. Det handlade också om att de kunde gå 
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från att vara pappa i vardagen för att sedan på en match bli en våldsbenägen man. Vissa av 

våra intervjupersoner ansåg att våldet var onödigt och medförde endast konsekvenser för 

fotbollen och alla inblandade. De som dock var för våldet, ansåg att fotboll och våld 

förutsätter varandra. Vissa menade även på att det var ett nödvändigt ont. De allra flesta, även 

de som inte slogs i samband med fotboll, kunde ändå förstå varför våld förekommer i 

samband med fotboll. 

6.2. Resultat och tidigare forskning 

När vi transkriberade och kodade vårt material fick vi inspiration från den tidigare forskning 

vi undersökt. Vi fann mycket som överensstämde med den tidigare forskningen, exempelvis 

supporterkulturens byggstenar, religiösa inslag, gruppens betydelse för individen, 

kategoriseringar inom supporterkulturen, biologiska aspekter samt hur man kan förstå våldets 

funktion och vad det har för betydelse. 

 

Vår empiri förhöll sig bra till boken “Män av våld” genom att våldet som vi fick höra om 

bedrevs inom gruppens ramar och var ett sätt för de våldsbenägna supportrarna att 

manifestera sitt supporterskap. Intervjupersonerna som var våldsbenägna och pratade om 

våldet gjorde det genom att glorifiera det oerhört mycket. De romantiserade och legitimerade 

det på ett sätt som fick det att låta som världens naturligaste sak. Bengan beskriver 

exempelvis att han hellre ser att ungdomar som är supportrar slåss med varandra än att de slår 

oskyldiga människor. Genom att säga så neutraliserar han våldet och får på så sätt det att låta 

som att så länge det är överenskommet våld är det okej. Samtidigt som han sa detta sa han 

även att våld och fotboll inte hör ihop, att det är två skilda saker. Detta gör att vi tvivlar på om 

han är säker på sin ståndpunkt, vilket i sin tur leder till att vi egentligen inte kan dra en 

slutsats av hans resonemang. Att säga emot sig själv var något som flera av våra 

intervjupersoner gjorde, vilket gör att många av våra resonemang kanske inte överensstämmer 

med deras naturliga sociala värld. 

 

Från första början när vi letade tidigare forskning och kom över böcker med fotboll och 

religion kombinerat blev vi mycket inspirerade och ville styra vår uppsats åt det hållet. Det 

visade sig dock under intervjuernas gång att det bara skulle vara tre stycken som nämnde 

religion i samband med fotboll. För att få de svar vi hade hoppats på borde vi eventuellt ha 

ställt annorlunda frågor. De svar vi dock fick rörande religion var inte svar på frågor som 

hade med religion att göra, utan kom naturligt från intervjupersonerna. Två intervjupersoner 
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liknade hemmaarenan vid dels en kyrka, dels himmelen. Den tredje menade att det är svårare 

att byta favoritlag än att byta religion. Nationalencyklopedins definition av en sekt stämmer 

överens med hur supportrarna idoliserar laget. Definitionen består i att sekten är en tätt 

sammanhållen grupp som avviker från samhällets huvudlinjer och förespråkar en absolut 

sanning på ett religiöst sätt. Detta kan överföras till det våra intervjupersoner sagt. Bland de 

våldsbenägna är det således viktigt att stå emot ordningsmakten och de sociala normer som 

finns i samhället, till exempel att man inte ska slåss. Pierre säger att en viss betydelsefull 

spelare i hans favoritlag kallas för gud, arenan för kyrkan och supportrarna på läktaren för 

församlingen. Detta går att relatera till det Anders Haag säger i sin bok “Att vinna en tro och 

förlora sig själv”, nämligen att ett sådant fanatiskt dyrkande går att likna vid sekterism. Både 

vår empiri och den tidigare forskning vi hittat rörande fotboll och resonemang kopplade till 

religion faller dock på att fotbollen inte kan erbjuda svar på de existentiella frågor som finns, 

vilket är karaktäristiskt för just en religion. 

 

Många individer beskrev sina känslor för sitt lag, inför match och våld i termer av 

adrenalinkickar, ångest, kärlek och känslomässiga berg- och dalbanor. Dessa känslor är av 

psykologisk karaktär och påverkar individen på ett psykologiskt plan. Bland annat beskriver 

Pierre och Rutan att det är så starka känslor inför eller under matcher att man är kapabel till 

att göra nästan vadsomhelst. Detta tyder på att det kan vara så som det beskrivs i artikeln 

“Fotboll, fans och flow – om postmodern passion och medialiserad”, att individerna upplever 

en sådan stark njutning under eller i samband med en fotbollsmatch att allting annat än 

fotbollen blir sekundärt. Njutningen får en så kallad flow-karaktär vilket innebär att allt annat 

förutom fotbollen träder in i individens bakgrund. Ett exempel på det kan vara att tid och rum 

glöms bort.  

 

Efter att ha genomfört analysen ser vi att det tycks vara en manlig sak att upprätthålla sig i 

supportergrupper och då speciellt våldsamma sådana. Detta medför att vi bara kan dra våra 

slutsatser utifrån män, då vi endast haft med manliga deltagare. Detta är något vi skulle 

kunnat problematisera, men det skulle även vara fördelaktigt för framtida forskning att ta fasta 

på att det verkar vara mest män som är våldsamma supportar och forska på varför det är så. 

Ett annat förslag på framtida forskning utifrån vår uppsats är ordningsmakts-inriktad 

forskning där man tittar på polisens arbete under fotbollsmatcher. 
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6.3. Resultat och teori 

Från en början var vi styrda av det diskurspsykologiska perspektivet och tänkte bara 

undersöka själva talet och inte individerna i sig. Efter ett tag upptäckte vi att det hämmade 

oss. Vi beslöt oss därför för att kombinera en diskurspsykologisk ansats med en symbolisk 

interaktionistiskt ansats vilket gjorde att vi fick mer liv i analysen då vi kunde se vår empiri 

på olika sätt. När vi började med uppsatsen hade vi flera teorier men allt eftersom insåg vi att 

det räckte med de teorier som finns i uppsatsen idag. Vi hade från början förutom våra 

befintliga teorier även tänkt använda oss av Anthony Giddens (1999) teori om 

postmoderniteten och George Herbert Meads (1976) teori om symbolisk interaktionism. 

Giddens teori hade passat in på så sätt att hans resonemang om val av livsstil för att eliminera 

ångest hade kunnat appliceras på våra intervjupersoner. Supporterskapet kan ses som ett 

antagande av livsstil som ger en inramning och utesluter ångest. Vi tyckte att just det 

resonemanget liknade Berger & Luckmanns institutionsbegrepp för mycket och att vi skulle 

riskera att upprepa oss. Även Goffmans dramaturgiska modell kan liknas vid Giddens 

resonemang då begreppet livsstil kan liknas vid rollbegreppet som Goffman skriver om. Vi 

valde att utesluta Giddens därför att Goffmans teori kunde säga mer om vad de roller som 

individerna spelar har för inverkan på dem. Meads teori fungerade som sagt också på vårt 

material, men vi upplevde att hans teori var för snäv för vårt arbete och därmed blev 

påtvingad. Vi tänkte använda Mead och beskriva fotbollslagens symboler och vad de har för 

betydelse för individerna. Detta blev något intetsägande och fyllde ingen kunskapslucka då 

det är vedertaget att symboler inom klubbarna är specifika för dessa. Vi hade från början en 

intervjufråga som var utformad utifrån ett symboliskt tema, men på denna fråga fick vi sällan 

ett bra svar. Detta kan antingen bero på att vi operationaliserade det symboliska på ett dåligt 

sätt, eller att intervjupersonerna helt enkelt inte hade något att säga om det. Ett resonemang 

som vi däremot kan använda Meads teori på, är det vi fann om ”julgranar” och deras klädval. 

Då det endast var våldsbejakande intervjupersoner som nämnde ”julgranar” som något dåligt, 

kan man fråga sig varför det var så? Kan det ha att göra med att de måste nedvärdera andra 

för att styrka sin egen identitet, eller kan det helt enkelt vara så att casual-stilen vuxit sig så 

stor att det klassas som omodernt att vara “julgran”?  

 

Med hjälp av de teoretiska ansatser vi använt oss av har vi kunnat uttala oss om 

supporterskapets betydelse för individen samt hur de skapar sin identitet utifrån talet om 

supporterskapet, vilket var vår avsikt från början. Något vi hade kunnat tänka på ytterligare, 
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men som hade krävt stor plats och eventuellt en egen C-uppsats är genusperspektivet gällande 

fotbollssupportrar. Vårt material bestod bara av män, även fast vi inte krävde att 

intervjupersonerna skulle vara just det. Vi kom inte i kontakt med en enda kvinnlig supporter 

vilket i sig kan vara ett intressant fenomen. Det kan även vara intressant att undersöka varför 

det är just män som ägnar sig åt våld i samband med fotboll ur ett genusperspektiv. Vissa 

intervjupersoner uttalade sig om att kvinnor inte hör hemma i fotbollsvärlden samt att det inte 

ligger i deras natur att slåss. 

6.4. Resultat och metod 

När vi stod i valet mellan att använda oss av hermeneutik och diskursanalys hade vi svårt att 

välja vad som skulle passa bäst. Då vi inte kunde finna en C-uppsats om 

fotbollssupporterskap som hade ett diskursanalytiskt perspektiv tyckte vi att det skulle vara 

berikande och nytänkande att göra en sådan studie. Hermeneutiken hade gett oss ett tydligare 

svar på varför exempelvis fotbollssupportrarnas familjebakgrund påverkat dem till att bli som 

de är idag. Vår intervjuguide hade sett annorlunda ut om vi hade använt oss av det 

hermeneutiska perspektivet. Då vi valde att använda oss av ett diskursanalytiskt perspektiv, 

närmare bestämt det diskurspsykologiska perspektivet, var vår intervjuguide utformad utifrån 

det. Vi var ute efter att se hur talet skapar identitet. Som vi tidigare nämnde i föregående 

avsnitt valde vi att inte låta oss styras av perspektivet för mycket när vi skulle göra analysen, 

vilket ledde till att vi lät den symboliska interaktionismen ta större plats. Att vår intervjuguide 

var styrd utifrån det diskurspsykologiska perspektivet hade ingen betydelse för de svar vi fick, 

då de var så pass rika och djupa. Vi hade alltså inget problem att kombinera det 

diskurspsykologiska perspektivet med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Vi ansåg att 

vår uppsats skulle bli för tunn om vi bara utgått från det diskurspsykologiska perspektivet. 

Det fick därför ta upp en relativt liten del av analysen och kompletteras av det symboliska 

interaktionistiska perspektivet som kan säga någonting om varför man ens har en 

supporteridentitet. Såhär i efterhand kan vi se att det diskurspsykologiska perspektivet ställt 

till det en del för oss, men att vi ändå kunnat tackla det på ett bra sätt. De uppsatser vi hittat 

som har ett diskurspsykologiskt perspektiv kompletteras inte med något annat perspektiv. 

Därför kan vi tillföra något då vi har lyckats kombinera två skilda perspektiv. 

Vi hade tänkt komplettera vår intervjuguide med observationsstudier under fotbollsmatcher. 

Vi ansåg dock att vi redan vet hur fotbollsmatcher går till då vi båda är fotbollsintresserade 

och varit på matcher tidigare. Det hade dock varit intressant att i efterhand när vi gjort vår 

analys gå på en stor fotbollsmatch, exempelvis ett derby i stockholmsregionen. Detta för att se 
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det utifrån den förståelse vi fått, dels av våra intervjupersoner, dels av våra teorier applicerade 

på det de sagt. Det hade eventuellt varit bra för oss att ha med en observation som empiri för 

att komplettera intervjuerna, men i efterhand tror vi att det hade påverkat vårt sätt att hantera 

våra intervjupersoners utsagor. Då det utifrån det socialkonstruktionistiska angreppssättet är 

svårt eller tämligen omöjligt att förhålla sig objektiv, blev det ännu svårare för oss att inte bli 

påverkade av våra intervjupersoner i analysen. Därför tror vi att en observationsstudie hade 

påverkat oss för mycket och kanske styrt våra intervjupersoner och frågorna vi ställde till 

dem. Genom att vi frågade om hur supporterskapet verkligen såg ut för att vi egentligen inte 

visste gjorde att vi fick mer genuina svar än vi hade fått om vi hade haft en annan 

förförståelse. Även fast vi själva har varit på fotbollsmatcher och spelat själva har vi aldrig 

haft någon särskild kunskap om det supporterskap som våra intervjupersoner förmedlat till 

oss. Hade vi då gått på en match i studiesyfte hade vi sett det ur ett forskningsperspektiv och 

vi anser att detta hade kunnat påverka våra intervjuer. 

6.5. Implikationer för forskning och praktik 

De slutsatser vi kan dra av studien är att individer via sitt tal förmedlar en identitet, i detta fall 

en supporteridentitet. För våra intervjupersoner har denna supporteridentitet varit en mycket 

stor del av deras liv och påverkat deras sätt att leva och tänka genom att det påverkat bland 

annat familjerelationer och relationen till våld. För att få kunskap om supportervärlden är det 

viktigt att prata med och studera de som befinner sig inom den och inte studera den utifrån. 

Många av våra intervjupersoner har uttryckt missnöje över polisens arbete, som egentligen 

syftar till att upprätthålla ordning och lugn men oftast resulterar i ett misslyckande. Detta kan 

vara ett ämne för framtida forskning och bidra till brottsprevention. En annan slutsats som vi 

kan dra är att de individer vi intervjuat endast varit män och de har vittnat om att det inte är 

särskilt många kvinnor som uppehåller sig i de våldsamma kretsarna i supportervärlden. Sättet 

som männen neutraliserar och legitimerar våldet bara för att det sker i samband med fotboll är 

också en intressant aspekt. Framtida forskning kan, via ett genusperspektiv, ta reda på om 

kvinnor legitimerar våldet på samma sätt som män eller ej. Den allmänna uppfattningen är att 

kvinnor har mer känslor än män och att det är mer legitimt för kvinnor än män att visa 

känslorna öppet. Det vi sett i våra intervjuer är att känslor varit ett centralt tema. Framtida 

forskning kan utifrån detta undersöka om fotbollskulturen är det område där män får uttrycka 

sina känslor öppet på ett legitimt sätt.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie gällande 

fotbollssupporterskap samt information 
 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som under de kommande månaderna kommer att 

genomföra vår kandidatuppsats i socialpsykologi vid den sociologiska institutionen. Vår 

uppsats kommer att vara en studie baserad på intervjuer, och vi önskar därför att finna 

personer att intervjua. Vår uppsats kommer att handla om fotbollssupporterskap och vi vill 

därför gärna finna fotbollssupportrar att intervjua, och därför tillfrågas just du härmed om 

deltagande i vår intervjustudie! 

 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilken betydelse supporterskap gällande fotboll har för 

individer, och för att få reda på detta kommer vi att intervjua både vad vi benämner som 

medlemmar till vanliga supporterklubbar, samt även medlemmar/före detta medlemmar i 

fotbollsfirmor. I undersökningen kommer cirka tio personer totalt att intervjuas, och 

intervjuerna kommer att ske en åt gången. Intervjun vi vill göra med dig kommer att ta cirka 

30-45 minuter. Frågorna vi kommer ställa till dig handlar bland annat om dig, ditt 

medlemskap i supporterklubben, fotbollslaget och vilken betydelse supporterskapet har för 

just dig. Om du tillåter, kommer vi att spela in intervjun, och bearbeta den efteråt på så vis att 

vi kommer skriva av intervjuerna på dator och därefter eventuellt börja se vad supporterskap 

har för betydelse för individerna. Alla som medverkar i vår studie kommer att vara anonyma 

och avkodas. Det innebär att det inte kommer gå att se vem som sagt vad, förutom att du själv 

eventuellt kan känna igen något du sagt i uppsatsen. Det kommer inte heller gå att se vilken 

supporterklubb eller firma man är eller varit aktiv i, samt inte heller vilket fotbollslag man 

hejar på. Du som blir intervjuad får självklart ta del av uppsatsen när den är färdig.  

 

Ditt deltagande i vår studie är helt och hållet frivilligt, och vid deltagande kan du närsomhelst 

avbryta. Skulle det komma frågor du inte vill svara på är det helt okej. Intervjun kommer att 

äga rum på lämplig plats och vi bjuder på fika som tack för att du bidrar med dina svar och 

din tid.  

 

Skulle du välja att medverka i vår studie är du hjärtligt välkomna att kontakta oss så att vi kan 

komma överens om lämplig tid och plats för intervju. Vi som genomför uppsatsen heter 

Caroline Du Rietz och Johanna Storm, och vi nås på: 

carolinedurietz@hotmail.com 

johannaingridstorm@yahoo.se  
 
Handledare för uppsatsen heter Hedvig Ekerwald och nås på: 

hedvig.ekerwald@soc.uu.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Caroline Du Rietz & Johanna Storm 
 

mailto:carolinedurietz@hotmail.com
mailto:carolinedurietz@hotmail.com
mailto:johannaingridstorm@yahoo.se
mailto:hedvig.ekerwald@soc.uu.se
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

Respondentens bakgrund 

Hur gammal är du? 

Vad gör du idag?  

Familj? 

Hur ofta går du på fotbollsmatcher? 

Hur gammal var du när du gick på din första fotbollsmatch? 

Berätta om ditt bästa fotbollsminne! Har du något speciellt minne? 

Fotbollen 

Har du spelat fotboll själv?  

Gillar du några andra sporter? 

Varför har du fastnat för just fotboll?  

Varför hejar du just på det laget du hejar på? 

Vad känner du under en fotbollsmatch? 

Hur känner du inför det andra laget och deras supportrar under match? 

Hur känner du när du kommer till fotbollsarenan?  

Supporterskap 

Hur började ditt supporterskap? 

Varför är/var du med i firman/supporterklubben? 

- Om de inte längre är med i en firma: Varför var du med? 

- Om de är med i en firma: Anser du dig vara en huligan? 

Vad är din definition av Huliganer? 

- Hur är den perfekta huliganen? 

- Tycker du att det är Okej att slåss för att man är huligan? 

- Klär huliganer sig på något speciellt sätt? 

- Vilka typer av människor tror Du söker sig till fotbollsfirmor?  

Vad är din definition av Supportrar? 

- Hur är den perfekta supportern? 

- Klär supportrar sig på något speciellt sätt? 

- Varför tror du att supportrar inte slåss?  

- Fråga till supportrar: Varför slåss inte du? 
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Hur aktiv är du som supporter? 

- Stöttar du laget på något annat sätt? 

Vad tycker du om andra lag och deras supporters? 

- Vad har du för relation till de andra i supporterklubben/Firman? 

 

Frågor till firmamedlemmar 

Vad tycker du om andra firmor? 

Vad gör ni i firman/supporterklubben? 

- Vad händer vid möten, hur går dom till, varför osv? 

- Hur känner du när du går i tåget? 

- Gick du med i firman för att du älskade fotboll eller för att du tycker om att slåss? 

Livsstil 

Frågor till firmamedlemmar 

Finns det någon gemensam nämnare inom din firma? 

Har din livsstil ändrats sen du gick med/gick ur? 

Har du slagits i firmans namn?  

- Om ja, hur var det?  

- Hur var stämningen bland grabbarna? 

Kan du minnas något specifikt tillfälle när ni slogs? Vill du berätta om det? 

Talar du öppet om ditt medlemskap i firman?  

Frågor till supportrar 

Finns det någon gemensam nämnare inom din supporterklubb? 

Påverkas din livsstil av ditt supporterskap? 

Varför tror du att huliganer gör det? 

Har du några vänner som är med i en firma?  

Skulle du ta avstånd från dina supportervänner om de beslutade sig för att gå med i en firma?  

- Om ja, varför? 
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Bilaga 3: Datamatris  

Detta är ett exempel på hur vår datamatris såg ut. Det som är i fet text är rubriker vi använde 

som koder då vi tittade igenom vårt transkriberade material. Vi fick inspiration från vår 

tidigare forskning när vi skapade rubrikerna. Under rubrikerna klistrade vi in citat som vi 

ansåg passade in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


